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Verschijning en kopij 
Deze nieuwsbrief verschijnt op of rond de 1e en 15e van elke maand, is samengesteld voor en door DARES 

deelnemers en verkondigd niet per definitie de mening van het bestuur of welke organisatie ook tenzij anders 
aangegeven. Kopij is altijd welkom en kunt u sturen naar wim.pa4wk@gmail.com dit dient uiterlijk drie dagen 
voor de verschijningsdatum in het bezit van de redactie zijn.  
De redactie behoud zich het recht voor het plaatsen van ingezonden kopij op basis van de inhoud te weigeren. 

Copyright 
Ongewijzigde overname met bronvermelding van artikelen in deze nieuwsbrief is behoudens rechten van 
derden toegestaan, waar ons bekend is de bron vermeld. 

DARES deelnemers ver deze nieuwsbrief 

De nieuwsbrief wordt in PDF formaat door de secretaris rechtstreeks aan alle deelnemers verstuurd.  
Op of rond elke 1e en 15e van de maand vindt u dus een nieuwsbrief in PDF formaat in uw mailbox.  

Voorlopig blijft de laatste nieuwsbrief en de oudere uitgaven te downloaden van de website van R09-Utrecht. 
http://r09.dares.nl/pages/dares-nieuwsbrieven.php (website tijdelijk niet bereikbaar) 

Geen DARES deelnemer? 
Bent u geen DARES deelnemer maar wenst u wel onze nieuwsbrief te ontvangen?  
Dat kan door een mail te sturen naar de redactie met in de onderwerpregel “aanmelden DARES nieuwsbrief”  
u zult dan onze nieuwsbrief twee maal per maand in PDF formaat in uw mailbox ontvangen.  
Wenst u de nieuwsbrief niet langer meer te ontvangen? Stuur dan een mail met in de onderwerp regel 

“afmelden DARES nieuwsbrief”  

Meer informatie over de stichting DARES? 
Voor meer informatie over de stichting DARES kunt u terecht op onze website www.dares.nl Hier vindt u naast 
de informatie op de website, onder het kopje bestuur diverse mogelijkheden om met ons in contact te komen. 

 

Bestuursagenda 
Zaterdag 18 november Landelijke RC overleg in Lelystad. 

Dinsdag 21 november netwerkbijeenkomst Landelijk Netwerk Continuïteit in Oosterbeek (Ton/Jan) 

Website 
Met betrekking tot de website zijn gelukkig ook weer wat vorderingen te melden. 

 Bestuurslid van dienst is nu voor iedereen toegankelijk. 

 Nieuwe leden kunnen zich via de website met een invulformulier aanmelden. 
 Bericht sturen naar het bestuur is nu ook weer mogelijk. 
 Per regio worden alle deelnemers opnieuw in de DARES Deelnemers Administratie (DDA) ingevoerd, 

door de crash was het niet mogelijk dit te repareren, deze deelnemers krijgen per email bericht. 
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DARES en de dag van de radioamateur. 
DARES staat al jaren met een stand op de DvdRA.  

Zo ook dit jaar. Bij toeval was ik er nooit geweest, of ik 
had piket, of er was iets anders. Dit jaar paste het wel in 
de agenda en rond 06:30 uur ging ik van huis om Wim 
PG9W op te halen, samen op weg naar Apeldoorn. 

Er komen veel amateurs op de DvdRA af, dus goed om 
daar als DARES te staan. Je merkt dat de naam DARES 
bij veel amateurs al wel bekend is, maar wat daar nu 
precies de bedoeling van is.......... 

En daarvoor waren Wim en ik er, voor het algemene 
praatje. Hans Vreeswijk PA3GJM was met Winlink 
aanwezig voor de gevorderden, mooie techniek waar 
veel belangstelling voor was, uit binnenland maar ook 
uit het buitenland. 

Wie komen er langs bij de stand: Natuurlijk een aantal DARES deelnemers, enige RC's, mensen die "zomaar" 
belangstelling hebben en mensen die serieus overwegen om een bijdrage te leveren. En met ieder een praatje 

maken geeft dat de dag om is voor je er erg in hebt. 

De mensen die serieus overwegen om een bijdrage te leveren zijn vaak te bescheiden over hun eigen 
mogelijkheden. "Het is ingewikkeld zeker", "Ik weet niet of ik er vaardig genoeg voor ben" waren veel 
terugkerende opmerkingen. 

En dus maar weer terug naar de basis, "als je koffie kan schenken kan je al een nuttige bijdrage leveren,  dan 

kunnen mensen als bijvoorbeeld Hans door met hun techniek". Je zag mensen dan denken "Oké, ook ik kan me 
dus nuttig maken". Zo was er ook iemand zonder machtiging. Ga examen doen, dan heb je een machtiging, 
maar al heb je maar een vrachtwagen, dan nog hebben we je graag, want er moeten vaak nog spullen worden 
vervoerd ook. Laat die man nu toevallig een transportbedrijfje hebben! 

Of hij zich uiteindelijk meldt bij zijn RC weet ik niet. Maar een leuk gesprek hebben we in ieder geval wel gehad 
met elkaar. 
En volgend jaar? Is DARES weer present! 

Hans PE1AAY bestuurslid 

 

Aan alle Winlink Express gebruikers: 
Er is een probleem ontdekt in het Winlink systeem, er wordt hard gewerkt aan een oplossing.  

Omschrijving / symptoom: 
Je kan geen emails afleveren op een RMS, er volgt een timeout. 

De tijdelijke oplossing / workaround: 
In Winlink Express , menu Setting, Winlink Express Setup; 
uncheck / verwijder het vinkje bij 'Warn about connections to stations holding messages'. 

Als er een definitieve oplossing gevonden is krijgt u hiervan weer bericht. 

Hartelijke groet namens de digitale werkgroep, 

Chris van Gorp PA7RHM  
 

 

Oefening “Herfstblad 2017” 
Op zaterdag 25 november houden de DARES regio’s N-NL, R10 en R09/25 de oefening “Herfstblad 2017”. Maar 
liefst zeven posten met een totale afstand van 350Km. De verbindingen zullen op HF, VHF en UHF plaatsvinden 
De betrokken deelnemers zullen in hun mailbox aanvullende informatie ontvangen. 
 

Veiligheidsdag Almere 2018 
De DARES regio’s R25 en R09 zijn door de organisatie gevraagd in 2018 weer deel te nemen aan de 
veiligheidsdag in Almere, wij hebben onze medewerking toegezegd. Meer informatie volgt binnenkort.  
 
 

                             REGIO NIEUWS R25 EN R09 DARES M-NL              door Wim PA4WK 
 

                                  PROBLEEM MET WINLINK EXPRESS   door Chris PA7RHM dig. wekgroep 

 

De stand zag er netjes verzord uit, we hebben veel informatie 
kunnen geven aan een gevarieerd publiek.  
Linkls op de foto Winlink van Hans PA3GJM 



 
 

Voor een algemene agenda kun je kijken op de evenementen agenda op de VERON website. 
Voor nationale en internationale markten en beurzen klik je op hier op de website van ON4LEA  
 
F en N examens voor radiozendamateur 

Op diverse plaatsen in Nederland worden verdeeld over het jaar, schriftelijke examens afgenomen. 
Om u aan te melden en voor meer informatie kijkt u op www.radio-examen.nl  
 
25 november 
Oefening R10, DARES M-NL en DARES N-NL 
Op zaterdag 25 november zal een oefening gehouden worden door drie regio’s. Initiatief nemer R10 heeft 
DARES Midden-Nederland om deelname gevraagd. Later heeft ook DARES Noord Nederland aangegeven graag 

aan de oefening mee te willen doen. De verbindingen zullen plaatsvinden op HF, VHF en UHF. Tijdens de 
oefening zullen berichten uitgewisseld worden tussen Alkmaar en ons DRCC in Bunschoten Meer informatie zult 
u binnenkort per email ontvangen. 
 
7 december 
Radio-Techniek markt Bladel 

Op deze altijd gezellige markt in Kerstsfeer vindt u op 400 meter kramen alles wat direct of indirect met de 

hobby te maken heeft De entree bedraagt €3.= personen t/m 16 jaar en 85+ gratis en ook het parkeren is 
gratis. Adres: Cultureelcentrum Den Herd, Emmaplein 4  5531 HM Bladel. Klik hier voor meer informatie. 
 
10 maart 2018 
Eerste DKARS HF Weak Signal Dag  
Hans PAØEHG is in samenwerking met de Surplus Radio Society bezig met de organisatie van de 1e DKARS HF 

Weak Signal day. Deze zal moeten plaatsvinden op 10 maart 2018 in Kootwijkerbroek. Deze dag zal gehouden 
worden met ondermeer lezingen over het deelnemen aan HF contesten op 160 meter, een verhaal over WSJT 
verbindingen op 60 meter en nog diverse andere lezingen. Een datum om alvast in uw agenda te zetten dus. 
 
17 maart 2018 
43e  Landelijke Radio Vlooienmarkt 
De markt vindt wederom plaats in het Autotron, Graafsebaan 133, 5284 NL te Rosmalen. 

Begin 2018 vindt u op de website informatie over openingstijden en entreekosten. 
De VERON Afdeling Den Bosch ziet u graag komen. Klik hier om naar de website te gaan. 
 
04-13 mei 2018 

VRZA Radiokampweek 
In de week van 4 t/m 13 mei 2018 zal de 55e VRZA Radiokampweek worden georganiseerd op Streekpark Klein 

Oisterwijk te Oisterwijk (NB). Een evenement waar menig radioamateur naar uit kijkt. Een week lang plezier 
met familie en radiovrienden. Zoals elk jaar is de week weer rijkelijk gevuld met vossenjachten en andere 
activiteiten, zoals een zelfbouwproject, lezing, radiomarkt en ga zo maar door. Klik hier voor meer informatie.  
 
17-21 mei 2018 
VERON Pinksterkamp 
Van het 53e VPK 2018 zijn nog geen gegevens bekend, maar het zal net als voorgaande jaren weer een 

bijzonder gezellig lang weekend worden. Houd voor meer informatie de website in de gaten. 
 
 
 

Bij Ham Radio Now doen ze weer hun uiterste best een gevarieerd en voor iedereen 
interessant programma te maken. Er zijn in een periode van 4 jaar 225 afleveringen 
gemaakt. Er komen regelmatig afleveringen bij. Klik hier om naar het overzicht te gaan. 

Natuurlijk hebben de makers van HAM-nation ook weer hun best gedaan om elke week een 
nieuwe aflevering samen te stellen Klik hier om naar het overzicht van alle gemaakte 
afleveringen te gaan. Ook hier komen regelmatig afleveringen bij. 
 

Het kanaal van Alan Wolke; W2AEW is een absolute "must see". De video's gaan voor- 
namelijk over meettechniek. Complexe onderwerpen worden zeer begrijpelijk uitgelegd. 
Hier kan geen theorie boek aan tippen! Klik hier om naar het overzicht te gaan. 
 
Het kanaal van Dave Jones is aan aanrader voor elektronica liefhebbers. Veel video's van 
topkwaliteit in een prettig tempo. Van basisbeginselen via reparatie verslagen tot reviews. 
Dave blijkt je altijd weer te kunnen verrassen. Klik hier voor het overzicht van alle video’s. 

 

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

AGENDA 
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TX Factor is een serie van TV shows geheel gewijd aan amateurradio. Klik hier en ontdek 
wat TX-Factor jou te bieden heeft. De makers onderzoeken alles wat met amateurradio te 

maken heeft. Voor de meest recente aflevering № 18 van 15 sept. op You-Tube klik je hier. 
 

DARES eigen You-Tube kanaal. 
Ga naar video.dares.nl hier zijn de films te zien die gemaakt zijn van grote oefeningen en 

evenementen waar DARES een rol gespeeld heeft. 
 
TRX Bench, een serie video’s met op dit moment ruim 150 afleveringen met een lengte 
variërend van een half tot anderhalf uur over reparaties aan amateur apparatuur variërend 
van staande golf meters tot transceivers. Klik hier om naar het You-Tube kanaal te gaan. 
 
ATV Flashback heeft in 1999 een mooie reportage over het Wereldomroep zenderpark 

Flevo gemaakt Deze locatie is zoals u wellicht weet sinds eind 2007 niet meer in bedrijf en 
werd in 2012 aan het min. van defensie verkocht die het gaat gebruiken voor 

communicatie met troepen in het buitenland. De redactie werd op deze film attent gemaakt door Maarten PD1H 
 
 
 

De golf aan op software-gebaseerde digitale modes die de laatste jaren over ons uitgestort is, heeft de sfeer op 

de HF banden veranderd. Er wordt zelfs gesuggereerd dat de populariteit van modes die het mogelijk maakt om 
verbindingen de maken met stations waarvan beide operators elkaar niet eens kunnen horen, geleid heeft tot 
een afname van het aantal CW en SSB signalen op banden zoals 6 meter en 160 meter. 
 
Traditionele modes vereisen veel meer interactie en moeite aan de kant van de operator, maar de nieuwere 
digitale modes hebben dat veel minder. De recente opkomst van de nog steeds in beta verkerende "snelle" FT8 

mode, die ontwikkeld is door Steve Franke, K9AN, en Joe Taylor, K1JT -- vandaar de "F" en de "T" in de mode -
- roept deze vraag op. Sommigen vragen zich af of met FT8 een einde komt aan een tijdperk en een nieuw, 
meer minimalistisch, tijdperk begonnen is. Joe Taylor, K1JT, zegt daarover: 
 
"We zijn net zo verbaasd als iedereen over de snelle acceptatie van FT8 voor het maken van QSO's op de HF 
banden," zei hij tegen de ARRL deze week. In plaats van FT8 te zien als een totale verandering, ziet hij een 
scheidslijn tussen dit soort digitale modes en de meer traditionele modes. 

 
"SSB en CW zijn standaard modes," zegt Taylor. "Die zijn goed voor ragchewing (potje ouwehoeren -red), DX-
en, contesten, noodverkeer, of verzin het maar. FT8 en de andere modes in WSJT-X 
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html zijn modes voor speciale toepassingen. Die zijn ontworpen 

voor meer betrouwbare, foutvrije contacten via zeer zwakke signalen -- in het bijzonder signalen die te zwak 
zijn voor de meer traditionele methoden om nog bruikbaar te zijn, of zelfs te zwak zijn om te horen." 

 
Taylor merkt op dat de uitgewisselde informatie in de meeste FT8, JT65 en andere digital-mode verbindingen 
"maar nauwelijks meer is dan het absolute minimum om voor een geldige verbinding door te kunnen gaan." 
Naast de roepnaam en het signaal rapport kunnen stations de locator en bevestigingen uitwisselen. 
 
Radio amateurs gaven recent nog commentaar op een post in de Top Band Reflector, waarin Steve Ireland, 
VK6VZ, beweerde dat als gevolg van FT8, "160-meter DX-en verander is, misschien wel voor altijd" gedurende 

de afgelopen weken. Ireland zei dat hij FT8 gedownload heeft maar dat hij zich er niet toe heeft kunnen zetten 
om het te gebruiken. "Mijn hart ligt er niet," schreef hij. "Mijn computer gaat dan kletsen met de computer van 
iemand anders, en er is dan geen enkele persoonlijke herkenbaarheid meer zoals iemands CW handschrift of 
stem. Het menselijke aspect van de radioverbinding is daarmee verdwenen." 
 
In zijn blog  http://ve7sl.blogspot.ca/ beschrijft Steve McDonald, VE7SL, niet alleen Ireland's mening, maar ook 
een aantal reacties daarop, doorgaans niet voorzien van naam of roepnaam. Een reageerder suggereerde dat 

de verandering die FT8 teweeg brengt, is dat degenen die normaal in CW of SSB uitkwamen, nu naar FT8 zullen 

verhuizen. "De activiteiten op de FT8 frequentie op elke band is fenomenaal," merkt de reageerder op.  
Een aantal klaagden dat er geen enkele vaardigheid nodig is voor het maken van verbindingen met gebruik van 
de op computers gebaseerde digitale modes. 
 
Een ander suggereerde dat FT8 nu al het slachtoffer is van zijn eigen succes, met veel te veel stations 

samengepakt rond de toegewezen FT8 frequenties. Anderen waren wat filosofischer, met opmerkingen als: "Het 
stelt amateurs met kleinere stations in staat om met hun radio's en computers verbindingen te maken waartoe 
ze anders nooit in staat zouden zijn. Dit is fantastisch voor het radio amateurisme!" 
 
Taylor is het daarmee eens. Zoals hij het ziet, zal FT8 geen vervanger worden voor modes zoals CW of SSB. 
"Toch is het duidelijk dat -- zeker voor de korte termijn -- veel amateurs genieten van snelle, minimale QSO's 

VERANDEREN DE NIEUWE DIGITALE MODES HET RADIO AMATEURISME? 
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met andere amateurs over de hele wereld, gebruik makend van bescheiden amateur apparatuur," zegt hij. 
"Voor dit doel is FT8 echt fantastisch." Bron: PI4RAZ website  

 
 
 

In deze nieuwe rubriek willen we aandacht besteden 

aan de zelfredzaamheid, dit is iets wat maar al te 
vaak naar de achtergrond geschoven word omdat we 
zendamateurs zijn en verbindingen en techniek dus 
veel leuker vinden. In deze aflevering aandacht voor 
iets waar we niet buiten kunnen namelijk ons 
voedsel. Langs deze weg wil ik lezers graag vragen 
om in deze rubriek hun steentje bij te dragen, ik weet 

dat onder de DARES deelnemers erg veel expertise 
aanwezig is op velerlei gebied wat iets met 
zelfredzaamheid te maken heeft. 
 
Wat eten we vandaag?  
Een onderdeel van uw uitrusting en paraatheid 

bestaat uit het voor minimaal 72 uur zelfredzaam zijn 

op het gebied van hygiëne en voeding Dat dit 
onderdeel minder technische interessant is maakt het 
niet minder belangrijk. Wat we natuurlijk allemaal 
willen zijn producten die niet duur zijn, lang bewaard 
kunnen blijven, niet veel ruimte innemen en niet al te 
zwaar zijn. Ingeblikt of in Mylar verpakt voedsel kan 

bij temperaturen onder de 20 graden Celsius zeer 
lang worden bewaard, zelfs langer dan de THT 
datum.  
 
Voorkom het gebruik/nuttigen van ingeblikte rijst 
gezien het bekend is dat dit obstipatie veroorzaakt. 
Water is vanzelfsprekend het belangrijkste maar ook 

het vervelendste onderdeel van de uitrusting.  
Het vochtige spul neemt veel ruimte in en is zwaar in 
gewicht. En indien het niet separaat opgeslagen en 
getransporteerd wordt ook een groot risico voor uw 

complete uitrusting. Zowel uw voedsel en hygiëne 
producten als uw technische uitrusting kan door 

water al dan niet tijdelijk buiten spel gezet worden.  
De verpakking (dikte/stevigheid flesje) van het water 
is voor dit doel dan ook belangrijker dan voor het 
normale dagelijkse gebruik. Iets om te proberen en 
experimenten met producten die in uw regio te koop 
zijn. En om het nog lastiger te maken is water niet 
alleen van levensbelang als drinkwater maar ook 

noodzakelijk in de voedselbereiding, persoonlijke 
hygiëne en EHBO. En aangezien het goedje 
gemakkelijk verontreinigd kan raken door 
biologische, chemische of nucleaire bronnen moeten 
we het overal verpakt mee naartoe slepen.  
 
Een handige en zeer betaalbare tip als avond maaltijd 

is de volgende combinatie. Een flesje van 500ml. 

water en een in Mylar verpakte gedroogde kant en 
klaar maaltijd van Knorr. Deze maaltijd is in 
verschillende smaken verkrijgbaar voor minder dan 2 
Euro. Beide zijn in vrijwel iedere supermarkt in 
Nederland te koop, goedkoop, lang houdbaar en 

compact. En de maaltijd moet met precies 500ml 
water (1 klein flesje) worden bereid en is slechts na 
enkele minuten koken gereed.  
 

In de categorie lang houdbaar voedsel dat je gerust een paar jaar kan vergeten zijn de zogenaamde 
legerkoeken. Deze kennen mensen die het land gediend hebben nog uit het rantsoen.  

                                              ZELFREDZAAMHEID                       door Raphael PDØRAF          
 

Beter bami dan nasi, in de tekst wordt uitgelegd waarom. Behalve deze zijn 
er nog veel meer maaltijden in blik te koop, kijk maar eens wat u lekker vind.  

Schoon drinkwater is een absolute must, verpakt water kan heel lang 
bewaard worden en is altijd zuiver 

De bekende leger koeken worden een stuk beter te eten met wat jam er op, 
als u kiest voor mono verpakkingen kunt u ook nog wat variatie aanbrengen 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5013&Itemid=43


Deze 'legerkoeken' zijn in diverse vormen en smaken verkrijgbaar en zeer voedzaam. En doordat het droog 
voedsel betreft dat in Mylar is verpakt kan het bijzonder lang worden bewaard. Deze zijn echter niet in een 

supermarkt te koop en zult u moeten uitwijken naar een speciaalzaak als Globetrotter of een andere 
outdoorshop om deze te bemachtigen. Deze producten zijn prima direct uit de verpakking te nuttigen.  
Maar een potje jam, dat door het hoge suiker gehalte ongeopend en onder 20 graden bewaard bijzonder lang 
voor consumptie geschikt blijft, maakt een 'legerkoek' pas echt een feestje. (Als u in plaats van de pot jam 

kiest voor de zogenaamde mono verpakkingen kunt u naar hartenlust variëren met de verschillende smaken) 
 
Eet smakelijk, Raphael PDØRAF  
 
(Redactie) De hier besproken producten zijn slechts bedoeld als voorbeeld, uw uiteindelijke maaltijden zullen 
bepaald worden door uw persoonlijke smaak en verkrijgbaarheid van producten. Voor meer informatie gebruik 
de zoekterm Backpacking food maar eens in uw zoekmachine. Wellicht is er iemand onder de lezers die van de 

in een gemiddelde supermarkt verkrijgbare voor ons doel geschikte producten een lijst kan maken compleet 
met eigenschappen van de verschillende producten.  
 
 
 

VHF Manager Handbook Version 8.01  

IARU Regio 1 laat weten dat de laatste uitgave van het VHF Handboek in PDF beschikbaar is om 

gratis gedownload te worden. IARU Region 1 VHF Managers Handbook V8.01 
 
In het handboek worden de VHF, UHF en Microgolf banden beschreven met hoofdstukken over 
Bandplannen (vooral 4m is interessant), Contesten, Propagatie onderzoek, Operating Procedures, 
Satellieten en Digitale Communicatie. Bron: PI4RAZ website 
 

71 deelnemers bij examens in Nieuwegein  
Stichting Radio Examens hield 1 november een examensessie in Nieuwegein.  
Henk Vrolijk (PAØHPV) van Stichting Radio Examens laat het volgende weten: 
Voor het F-examen verschenen 36 deelnemers. Van hen zijn 16 voorlopig geslaagd 
(44,4 %).  
Voor het N-examen verschenen 35 deelnemers. Van hen zijn 25 voorlopig geslaagd (71,4 %).   
Een promoteam van zowel de VERON als de VRZA was aanwezig en zij gaven aan dat er goede belangstelling 

was voor hun folders, uitdeel exemplaren van Electron enz. Het examen stond onder toezicht van Dhr. Anema 
van Agentschap Telecom. Bron en meer informatie: Hamnieuws 
 
Registratiekosten RZA in 2018 10% hoger 

Op 2 november is de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 31 oktober 
2017, nr. WJZ/17164689, houdende regels betreffende de vergoeding voor werkzaamheden en diensten van 
Agentschap Telecom (Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2018) gepubliceerd. 
 

In de publicatie is terug te lezen dat de kosten voor een registratie radiozendamateur in 2018 €34,= gaat 
kosten. In 2017 bedroegen de kosten € 31,= Ook de kosten voor een vergunning voor frequentiegebruik 
relaisstations en bakenstations radiozendamateurs gaan met 3 euro omhoog (2018: €156,= | 2017: €153,=) 
De volledige regeling is hier te lezen. Bron: Zendamateur.com (door Gert PA2LO) 

 

Agentschap Telecom over zendamateurs 
Het Agentschap Telecom heeft weer haar nieuwsbrief ontwikkelingen in de ether uitgebracht, hierin naast 
andere wetenswaardigheden ook een leuk stuk over zendamateurisme, hier volgt de onverkorte weergave. 

 

VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

https://www.globetrotter.nl/winkel/?product_cat=keks-snacks-en-tussendoor
http://www.iaru-r1.org/index.php/downloads/func-startdown/991/
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5011&Itemid=43
https://www.hamnieuws.nl/71-deelnemers-bij-examens-in-nieuwegein/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62688.html
http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=12&t=19049
https://magazines.agentschaptelecom.nl/ontwikkelingenindeether/2017/03/ontwikkelingen-in-de-ether


Een oproep de ether insturen zonder te weten wie erop zal reageren en waar op de wereld die persoon zich 
bevindt. De ruim 13.000 radiozendamateurs in Nederland leggen met hun radiozenders contact met andere 

zendamateurs in Nederland, ergens anders op de wereld en zelfs met ruimtestations. Hiervoor gebruiken ze 
apparatuur die ze zelf bouwen of kopen. 
 
Nieuwe vergunningen voor radiozendamateurs 

Met hun experimenten stonden radiozendamateurs ruim 100 jaar geleden aan de basis van de ontwikkeling van 
radio-en telecommunicatie.  Vanaf 1 april 2017 biedt een nieuwe richtlijn over wat er wel en niet kan op de 
frequentieband nog meer ruimte voor experimenten en vernieuwende radiocommunicatie. Zo is er nu meer 
ruimte voor experimenten met relaisstations*. Daarnaast kunnen radiozendamateurs nu soms ook een 
vergunning krijgen waarmee ze met een hoger zendvermogen mogen uitzenden. De richtlijn - die samen met 
de landelijke verenigingen tot stand is gekomen - is niet in beton gegoten, maar wordt steeds verbeterd. 
Daarom werken we nu aan een eerste evaluatie en als het nodig blijkt, passen we de richtlijn aan. 

 
Samenwerking met de landelijke verenigingen 
Omdat we niet alle wensen, ideeën en klachten van alle radiozendamateurs individueel kunnen behandelen, 
verloopt het contact vooral via de grootste landelijke verenigingen, de VERON en de VRZA. 
 
Examen 

Met een diploma op zak en een officiële zendvergunning (een registratie van het agentschap, uitgegeven 

namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat), maakt een radiozendamateur legaal gebruik 
van amateurfrequenties. Je kunt een Novice (N)- of een Full (F)-registratie krijgen. Een vraag die leeft onder 
veel zendamateurs (en waarover de meningen onderling sterk uiteen lopen) is: welk niveau moet het Novice-
examen hebben en wat mag iemand die voor dit examen geslaagd is? Een N-amateur heeft een beperking van 
frequentieruimte en zendvermogen. Een F-amateur mag op alle voor radiozendamateurs bestemde banden 
zenden. Voor een Full-examen is dan ook meer kennis nodig dan voor het Novice-examen. 

De afgelopen jaren hebben wij een aantal verzoeken gekregen om meer spectrum of meer vermogen voor 
Novice-amateurs vrij te geven. Wij vinden dat er eerst goed naar het hele plaatje gekeken moet worden.  
We hebben de verenigingen daarom gevraagd om helemaal opnieuw te kijken naar wat de waarde is van een 
N-registratie, welke kennis ervoor nodig is en welke mogelijkheden deze moet bieden. De verenigingen zijn hier 
volop mee bezig en we overleggen regelmatig met hen om de voortgang te bespreken. 
In de tussentijd werken we ook aan het onderhoud van de examenvragen. Dit doen we samen met de stichting 
Radio Examen  (SRE). Deze stichting neemt de examens af. Er is een gezamenlijke werkgroep opgericht die alle 

examenvragen naloopt. Dit onderhoud is hard nodig, want de afgelopen jaren is dit door een gebrek aan 
mensen en middelen te weinig gebeurd.   
  
Een prettige radio-omgeving 

Ook de afdeling Toezicht van het agentschap draagt bij aan een prettige radio-omgeving voor de 
zendamateurs. Zo besteden de inspecteurs veel tijd en aandacht aan storingsmeldingen en als daar een 

aanleiding voor is, weert de afdeling Markttoezicht storende producten van de markt. Daarnaast beantwoorden 
de inspecteurs veel vragen van zendamateurs, voeren ze inspecties uit, treden ze handhavend op tegen 
intruders* en spreken ze regelmatig zendamateurs aan op hun houding en gedrag bij het gebruik van 
amateurfrequenties, soms in de vorm van een gele kaart. 
*indringers op de frequentieband 
 
Dag voor de RadioAmateur 

Voor Agentschap Telecom is het belangrijk om te horen wat er leeft onder radiozendamateurs. Daarom waren 
we op 4 november 2017 weer met een stand aanwezig op de Dag voor de RadioAmateur. Tijdens deze 
dag hebben inspecteurs op verzoek apparatuur doorgemeten, was er een demonstratie van de meetwagen 
en hebben diverse experts vragen beantwoord, waaronder antennevraagstukken. 

Er is veel belangstelling voor de peilauto tijdens de Dag voor de RadioAmateur die dit jaar voor de laatste keer in Apeldoorn gehouden werd. Volgend jaar 
moet u naar de IJsselhal in Zwolle om de dag voor de Radio Amateur te bezoeken. 

https://www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/gedragslijn_vergunningen_radiozendamateurs_-_versie_1.0_-_15-03-2017.pdf
https://www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/gedragslijn_vergunningen_radiozendamateurs_-_versie_1.0_-_15-03-2017.pdf
https://www.veron.nl/
https://www.vrza.nl/wp/
https://radio-examen.nl/
https://radio-examen.nl/
https://dvdra.veron.nl/


Bestuurlijke boete en gele kaarten 
Agentschap Telecom heeft een bestuurlijke boete opgelegd aan een zendamateur die zijn radioroepnaam niet of 

onvoldoende heeft gebruikt. Ondanks waarschuwingen veranderde het gedrag van deze zendamateur niet, met 
deze boete als gevolg. 
 
Ook heeft het Agentschap Telecom meerdere gele kaarten uitgedeeld. Het betrof het niet of onjuist gebruik van 

radioroepnamen tijdens het maken van verbindingen en het gebruik van frequenties die niet aan de betreffende 
zendamateur waren toegewezen. Voor meer toezicht informatie klikt u hier Bron: ontwikkelingen in de ether 
 
 
 
Aangezien geen enkel ander communicatiemiddel werkte, gebruikte de dienstdoende vuurtorenwachter van het 
Bass Point National Coastwatch Institution (NCI) Morse Code en een Aldis lamp om te voorkomen dat een jacht 

aan de grond zou lopen nabij The Lizard, een schiereiland van het Engelse Cornwall. 
  
NCI wachter Simon Sugrue zag dat een jacht afstevende op de Dales rocks, een groep rotsen die bij vloed 
onder water ligt.  
Het jacht beschikte niet over een Automatic Identification System (AIS) baken, en Sugrue kon de 
bemanningvan het jacht niet bereiken via de VHF marifoon om ze te waarschuwen voor het gevaar waar ze in 

verkeerden. 

In plaats daarvan seinde de NCI wachter de letter U – de Morse code waarschuwing voor “u verkeert in gevaar” 
– via de oude maar zeer effectieve Aldis lamp in de vuurtoren. 
Nadat het schip nog maar een aantal bootlengtes van de rotsen verwijderd was, zag Sugrue dat het jacht koers 
wijzigde naar het zuiden en veilig haar weg vervolgde naar Falmouth. 
 

Sugrue, een voormalig Master Mariner, zei dat het 

gebruik van de Aldis lamp hem niet vreemd was, 
en dat hij zijn maritieme carrière al in 1950 
begonnen was waarbij het gebruik van de Aldis 
lamp nog gemeengoed was. 
“Het was een interessant minuutje, met de Aldis 
lamp in mijn rechterhand en de telefoon aan mijn 
oor met een open lijn naar de kustwacht, die een 

live verslag wilde van de situatie zoals die zich 
ontwikkelde,” merkt hij op. 
De stationsmanager van Bass Point NCI, Peter 
Clements, zegt dat voor zover hij weet Bass Point 

nog een van de weinige NCI stations in het land is 
die over een Aldis lamp beschikt. “Met de huidige 

staat van de techniek is het waarschijnlijker dat je 
een Aldis lamp die morse code berichten uitwisselt 
tussen schepen alleen nog maar ziet in een film 

over de tweede wereldoorlog over de Atlantische konvooien,” zegt hij. “Maar in de situatie waarin onze wachter 
terecht kwam bleek dit het juiste gereedschap voor die gelegenheid en zijn snelle handelen heeft waarschijnlijk 
een ernstig ongeluk voorkomen,” voegde Clements daar aan toe. Bron: PI4RAZ 
 

 
 

De migratie naar het nieuwe C2000-netwerk is weer uitgesteld. De 
nieuwe minister van Justitie & Veiligheid Ferdinand Grapperhaus 
schrijft dat in een brief aan de Kamer.  
Pas in januari van volgend jaar wordt duidelijk of deze zomerdeadline 
gehaald kan worden. 

 

Het blijkt een weloverwogen keuze te zijn geweest om zo lang 
mogelijk vast te houden aan een eenduidige overgang in het najaar. 
Minister Grapperhaus geeft aan dat al langere tijd duidelijk was dat 
de eerdere planning – deze maand zou de oplevering zijn – niet 
gehaald zou worden.  

De gedachte er achter om dit niet kenbaar te maken was om de gebruikers van 
C2000 te dwingen zich wel te houden aan de deadline van november 2017. 
 
Grapperhaus: “Hoewel er eerder wel signalen waren dat er een risico was op een 
latere oplevering heeft dit niet geleid tot een aanpassing van de planning. De 
belangrijkste reden om hier niet toe over te gaan in een eerder stadium was dat de 

MORSE EN ALDIS LAMP VOORKOMEN ONGELUK 
 

NIEUW C2000 NIET VOOR ZOMER 2018 KLAAR 

Gapperhaus, 
min. van justitie 
& veiligheid 

C2000 niet voor zomer 2018 klaar 

Aangezien geen enkel ander communicatiemiddel werkte, gebruikte de 
dienstdoende vuurtorenwachter een Aldis lamp 

https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/ontwikkelingen-radiozendamateurs
https://magazines.agentschaptelecom.nl/ontwikkelingenindeether/2017/03/ontwikkelingen-in-de-ether
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5015&Itemid=43


druk op de planning ook een functie aan de zijde van de gebruikers en programmaorganisatie had. Het 
ministerie en de hulpverleningsdiensten hebben op basis van deze planning reeds voorbereidingen getroffen om 

een migratie in het najaar van 2017 te realiseren.” 
 
Het in een vroeg stadium verschuiven van de migratiedatum heeft volgens de minister het risico in zich dat ook 
de planning van de randvoorwaardelijke trajecten wordt losgelaten. “Aan de zijde van de gebruikers en de 

programmaorganisatie zijn met het behouden van de druk op een concrete opleverdatum belangrijke stappen 
genomen voor de uiteindelijke realisatie van het vernieuwde C2000, zoals het opnieuw programmeren van de 
portofoons en mobilofoons voor het nieuwe netwerk, de aanpassingen in de meldkamers en het bij de 
kolommen en meldkamers verzamelen en ordenen van de data voor het nieuwe systeem.” 
 
Meer lezen? Het gehele verhaal staat in Verbinding. Of u kunt een mail sturen naar redactie@verbinding.nl dan 
sturen ze u de hele pdf. 

 
 
 
Wijziging CTCSS bij PI3GOE  
De 2-meter repeater PI3GOE zal per 1 december een andere CTCSS-code gaan gebruiken. Voorheen werd 
gebruik gemaakt van 77 Hz. en daarmee afgeweken van het regioplan. Dit omdat de Amsterdamse repeater 

ook 88.5 Hz. gebruikte en gebruikers hinder konden ondervinden van elkaar. Nu PI3ASD verhuisd is van 

frequentie zal PI3GOE weer gebruik gaan maken van 88.5 Hz. 
 
Een bijkomend voordeel is dat daarmee het probleem met ONØFF ook opgelost wordt. Deze Belgische repeater 
gebruikt 71.9 Hz. als sub-audiotoon en af en toe willen gebruikers wel eens doorspetteren. Doordat PI3GOE 
naar 88.5 Hz. gaat is ook dat probleem opgelost. 
  

 
  

Argentinië krijgt toegang tot onder andere 60m en 630m 
De nieuwe toewijzingen zijn het eindresultaat van de inspanningen van de Argentijnse radio 
vereniging tijdens de voorbereidende vergaderingen van de WRC 2007, 2012 en 2015, en 
worden binnen 90 dagen van kracht. 

 

Uitbreiding van bestaande toewijzingen  
160m.  1800 – 2000 kHz. (bij ons 1810 - 1880 kHz.) 
80 m.   3500 – 4000 kHz. (bij ons 3500 - 3800 kHz.) 
30 m.   10100 – 10150 kHz. 

Nieuwe toewijzingen 
630m.  472 – 479 kHz. 
60m.    5351,5 – 5366,5 kHz 
 

 
Permanente toegang tot 6 en 60 meter band voor Duitsers  

Duitse zendamateurs krijgen permanent toegang tot de 6-meter band. Ook de 60-meter band is 
voor Duitse zendamateurs vrijgegeven. Dat laat het Bundesverkehrsministerium weten.  
De 60-meter band loopt van 5351,5 tot 5366,5 kHz. met een maximaal vermogen van 15 Watt 
EIRP zoals internationaal geharmoniseerd is. 

 
De 6-meter band loopt van 50,03 tot 51 MHz met een maximaal toegestaan vermogen van 25 Watt ERP.  
Duitse zendamateurs genieten hier een secundaire status. Dit is al een hele vooruitgang, omdat voorheen 

gebruik van deze band slechts zeer beperkt toegestaan was. Daarbij gold een meldings en bereikbaarheid plicht 
 
 
 
Waarom is het ERCC belangrijk? 
Als er een ramp of grootschalig incident plaatsvind telt iedere minuut als levens gered moeten worden. Een 
onmiddellijke, gecoördineerde en vooraf bedachte respons is essentieel. De EU heeft zich verplicht om tijdig en 

efficiënt te reageren en ervoor te zorgen dat European assistentie aan de behoefte voldoet van de getroffen 

bevolking, binnen- en buiten Europa.  
 
Wat doet het centrum? 
Het Emergency Response Coordination Centre (ERCC), is een onderdeel van het departement  Humanitarian Aid 
and Civil Protection (ECHO) van de Europese commissie en is opgericht om sneller en gecoördineerd te 

reageren op rampen binnen en buiten Europa met mensen en middelen van de deelnemende landen van het  
EU Civil Protection Mechanism. De ERCC vervangt en verbetert de activiteiten van het voormalige Monitoring 
and Information Centre (MIC). 
 
Hen centrum heeft de middelen om te acteren als er verschillende rampen, zelfs in verschillende tijdzones 
tegelijkertijd plaatsvinden.  

REPEATER NIEUWS 

INTERNATIONAAL NIEUWS 

      EMERGENCY RESPONSE COORDINATION CENTRE (ERCC)         vertaling Paul PA2PWM 

http://www.verbinding.tv/nieuw-c2000-zomer-2018-vertraging-bewust-stilgehouden/
redactie@verbinding.nl%20
https://www.hamnieuws.nl/de-zendamateur-in-duitsland/
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en


 
Dag en nacht coördineert het ERCC als hub de Europese hulpverlening binnen Europa bij calamiteiten en 

rampen waarmee onnodige en dure inefficiënte 'dubbele' inzet van mensen en middelen wordt voorkomen. 
 
Het ERCC verzamelt en 
analyseert real-time 

informatie over 
calamiteiten en rampen, 
monitort bedreigingen, 
bereidt de inzet van 
specialisten, teams en 
middelen voor. Daarnaast 
houdt het ERCC samen 

met de lidstaten 
overzichten van 
beschikbare middelen bij 
om vraag- en aanbod 
voor het getroffen land 
goed af te stemmen. 

Betere planning en 

voorbereiding op basis 
van regelmatig 
voorkomende rampen 
scenario's maakt dat het 

ERCC nog beter in staat is om snel en adequaat te reageren. Het ERCC ondersteunt ook een grote 
verscheidenheid aan preventie en bewustwordings-activiteiten waaronder het in de praktijk oefenen van 

hulpverlening en crisisbeheersing in het veld. Bron: ERCC vertaling Paul PA2PWM 
 
 
 

Wie de FT817 een HF, VHF en UHF QRP set van Yeasu kent, kent ook dat kwetsbare en gammele plugje voor de 
spanningsvoorziening.Daar is nu een wel heel fraaie oplossing voor. Voor US $15.= koopt u deze solide adapter 
naar de bekende Anderson Power Pole connector.  
Klik hier om naar het You-Tube filmpje te gaan, en voor de centamateurs onder ons, als het plugje kapot gaat 
kost het veel meer. 

Als u deze set ook 
portable gebruikt 

waarvoor hij overigens 
zeer geschikte is kan het u 
zeker gebeuren. 
De adapter is te koop op 
Ebay bij: 

http://stores.ebay.com/N0
WL-Radio  
De Anderson Power Pole 
connectoren zijn onder 
andere te koop bij Ali 
Express, 10 paar, 10x rood 

en 10x zwart met verzilverde messing contacten belastbaar tot 600Volt - 30 Amp. voor €11,24 

 
 
 
Het is een mijlpaal voor de ATV mannen die héél erg hard gewerkt om PI6ATV te kunnen heractiveren.  
Nu is het dan eindelijk zover: Dankzij hard werken en veel innovatieve techniek is PI6ATV is weer in de lucht! 

 
De enorme klus om van PI6ATV weer een volwaardige repeater te maken vordert met grote stappen.  
De vertrouwde analoge zender die QRV is op 10.475GHz. is vanaf heden weer op volle sterkte in de lucht met 
een uitzendvermogen van maar liefst 11 Watt.  

Het Emergency Response Coordination Centre ondersteunt en coördineert een groot aantal verschillende preventieve 
en reactieve activiteiten, van bewustwording- tot simulatie en oefeningen in het veld. © Ezequiel Scagnetti 

VERBETERDE VOEDINGSPLUG VOOR DE FT817 

De FT817 met het bekende gammele plugje Hier voorzien van de adapter met de Anderson Power Pole 

PI6ATV WEER IN DE LUCHT 

EU%20Civil%20Protection%20Mechanism
https://www.youtube.com/watch?v=DKg_QuQw16k&t=19s
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=mW6yd-hJ7-a-DYFj2Rs_SR3d3lF8MTUxMDQzNjY1MkAxNTEwMzUwMjUy&q=http%3A%2F%2Fstores.ebay.com%2FN0WL-Radio&v=DKg_QuQw16k&event=video_description
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=mW6yd-hJ7-a-DYFj2Rs_SR3d3lF8MTUxMDQzNjY1MkAxNTEwMzUwMjUy&q=http%3A%2F%2Fstores.ebay.com%2FN0WL-Radio&v=DKg_QuQw16k&event=video_description


Om dit voor elkaar te krijgen moest nog aardig wat werk verzet worden. Besloten is om de bestaande zender 
opnieuw te gebruiken omdat er in de afgelopen periode dermate veel investeringen hebben moeten 

plaatsvinden dat nieuwbouw er financieel even niet in zit. Daarnaast was dit eigenlijk ook niet echt nodig want 
de zender die al jarenlang dienst heeft gedaan blijkt in een uitstekende conditie te verkeren. Wel is voor deze 
gelegenheid een gloednieuwe TWTA (Traveling Wave Tube Amplifier) in de zender geplaatst zodat we weer het 
volle uitgangsvermogen kunnen maken. Dit was wel nodig, de oude TWTA bleek meer dan versleten. Voor de 

kenners: de helixcurrent was toegenomen tot maar liefst 4mA. Behalve de zender zelf heeft ook de stuurzender 
een uitgebreide onderhoudsbeurt gekregen.  
Zo is het videodeel opnieuw afgeregeld en ook alle audiocarriers zijn onder “het mes” gegaan met als resultaat 
dat het geheel er weer pico bello bij staat. De Nicam carrier is de volgende keer aan de beurt. 
 

Het bijzondere 
(vinden wij) van de 

huidge setup is dat 
de stuurzender en 
complete ATV 
repeater zich 
“beneden” op de 20e 
etage bevind terwijl 

de uiteindelijke 

10GHz zender op het 
dak van de 
reportagecabine is 
gepositioneerd.  
Het middenfrequent 
signaal waarin zich 

het complete video en audiopakket bevindt wordt naar boven getransporteerd als 1024MHz (L-band) signaal 
middels fiber optics convertors (dankjewel John – PD2PRT!) en boven weer terug wordt omgezet naar IF. 
Hiervoor moest nog de nodige signaalverwerking plaatsvinden zodat de ingangs- en uitgangssignalen allemaal 
voldoen aan de forse eisen om veilig uitgezonden te kunnen worden. Dat is nu dus gelukt waardoor PI6ATV 
weer een stevig analoog televisiesignaal uitzend. 
 

Aan de ontvangstzijde is ook druk gesleuteld. 

Verschillende repeaters werden in een eerder 
stadium alweer (via de youtube stream) 
doorgegeven dankzij onze ontvangstpunten op 
de 24e verdieping. Daar is nu een eerste 

voorzichtige stap aan toegevoegd door de 
antennes op de cabine in gebruik te nemen. 

Hiervoor worden de ontvangen signalen op 23, 
13 en 3cm eerst versterkt en/of geconverteerd 
naar L-band waarna een optelling plaatsvindt 
zodat deze 
vervolgens ook 
alweer kunnen 
worden omgezet 

naar licht om vervolgens op de 20e  verdieping weer te worden 
teruggeconverteerd naar IF signalen voor de ontvangers. We hebben dit 
vanmiddag (11-11-2017) technisch functioneel weten te krijgen, maar weten ook 
dat we hier nog veel moeten meten en aanpassen om een en ander goed te laten 
werken. Dit kost ons dus nog de nodige tijd, wordt vervolgd. 
 
Ook is vandaag hard gewerkt om onze nieuwe panoramacam voor te bereiden 

voor plaatsing op de cabine.  

De nieuwe camera zal geschikt zijn om wat meer te laten zien dan het landschap 
waarnaar we maar liefst 18 jaar hebben mogen kijken via de oude camera. De 
nieuwe is bestuurbaar, HD en zal afwisselend beelden laten zien van de omgeving 
in verschillende richtingen. Hopelijk kunnen we deze binnenkort monteren… 
 

Alsof dit nog niet genoeg is hebben Martijn (PD2NLX), Peter (PA3PM) en Mischa 
(PA1OKZ) vanmiddag ook nog de RX antenne voor PI3UTR vervangen voor een 
veel beter exemplaar. Hiertoe is de opstelpositie op 310m hoogte gewijzigd van de 
zuidoost naar de zuidwest positie omdat de nieuwe antenne anders gevaarlijk 
dicht bij een FM broadcast dipool in de buurt zou komen met alle gevolgen van 
dien. Gebruikers aan de noordoostzijde van de Gerbrandytoren kunnen dus 

Deze twee afbeeldingen laten zien hoe de routing van de signalen van zowel de RX als TX kant is. 

Uitzicht vanuit de cabine op 220 meter hoogte 

De ontvangst antenne van PI3UTR op 
310 meter hoogte is ook vervangen 



eventueel een mindere performance ervaren maar tegelijk zijn we erg geïnteresseerd in de ervaringen die 
amateurs hebben met de PI3UTR ontvangstantenne in IJsselstein! 

 
De hele crew van PI6ATV is stiekem wel erg trots op deze prestatie. Het is op afstand het meest omvangrijke 
project dat onder de vlag van Stichting Scoop Hobbyfonds is uitgevoerd. Er is veel innovatieve technologie 
toegepast die we in amateurkringen nog niet of nauwelijks hebben ervaren. De belangrijkste voorbeelden 

hiervan zijn de fiber optics verbindingen, hoge mate van multimediale opzet (al is dit nog lang niet af) en de 
zeer omvangrijke in aanbouw zijnde Digital Video Broadcasting mogelijkheden. Hierover vertellen we later 
graag meer!  
 
Voor meer informatie kijkt u op de website www.pi6atv.com. U kunt natuurlijk ook in de systeempagina kijken 
bij Hobbyscoop.nl. Wordt vervolgd, stay tuned! Bron: Hobbyscoop.nl 
     

 

In deze rubriek kunt u kleine niet commerciële advertenties plaatsen. De inhoud van uw advertentie moet op 
enigerlei wijze iets te maken hebben met de radio hobby en/of DARES. Ook DARES regio’s die bruikbare spullen 
hebben die in de weg liggen worden van harte uitgenodigd deze hier aan te bieden zodat een andere regio er 

nog wat aan heeft. Plaatsing zal in maximaal vier aaneengesloten uitgaven van de nieuwsbrief plaatsvinden. 
Om uw advertentie op te geven klikt u hier 
 
Eraf 
1 DARES Polo shirt maat XXL 
1 DARES sweater maat XXL 
1 DARES Broek maat 56 maar wel ingekort, ik ben 1.70 m 

1 DARES jas maat XL 
Alles weinig gedragen. TEAB of ruilen tegen maat M (en broek maat 48) 
Afhalen in Zoetermeer of versturen is mogelijk. Johan Wiegel (PD1WGL) Johan@jwiegel.com 
 
 
 
Het volgende nummer van de DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 december 2017 verschijnen. 

Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 27 november in bezit van de redactie te zijn.  
 
 

 

Om even bij stil te staan 

Optimisme is een verantwoordelijkheid. 

Als er een natuurramp gebeurt vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat 

mobiele telefoon en internet verbindingen nog werken?  

Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe?  

Ik dacht het niet, amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. 

John Piek PAØETE 

 
 
 

TOT BESLUIT 
 

ERAAN & ERAF 
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https://www.hobbyscoop.nl/2017/2981/
mailto:wim.pa4wk@gmail.com
mailto:Johan@jwiegel.com
mailto:wim.pa4wk@gmail.com

