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Verschijning en kopij 
Deze nieuwsbrief verschijnt op of rond de 1e en 15e van elke maand, en 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 de redactie@dares.nl uw bijdrage dient uiterlijk drie 
dagen voor de verschijningsdatum in ons bezit te 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, daar waar ons bekend is bij elk artikel de bron vermeld. 
 
DARES deelnemers  
De secretaris stuurt op of rond elke 1e en 15e van de maand een link naar alle deelnemers waardoor u de 
nieuwsbrief in PDF kunnen downloaden en lezen. 
 
Geen DARES deelnemer? 
Bent u geen DARES deelnemer maar wenst u wel onze nieuwsbrief te lezen?  
Dat kan door een mail te sturen naar redactie@dares.nl met in de onderwerpregel “aanmelden DARES 
nieuwsbrief” U zult dan twee maal per maand een link ontvangen waarmee u de nieuwsbrief kunt downloaden.  
Wenst u onze nieuwsbrief niet langer meer te lezen? 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 
 
 

 
Jaaroverzicht 2017 en een Kerstgroet van het DARES bestuur 
Beste DARES deelnemers, 
In de allereerste plaats wil ik u namens het bestuur danken voor al het werk dat u in het 
afgelopen jaar hebt verricht. Er gaat heel veel, onzichtbare tijd zitten in de voorbereiding van 
oefeningen en deelnames aan veiligheidsdagen, stands op radio markten, organiseren van 
oefeningen met of zonder de overheid. Dank hiervoor. 

Ook een bijzonder dank u wel voor de werkgroep digitale communicatie. Door hun bijzondere 
inzet is het mogelijk om de ontstane problemen rond Winlink op een creative wijze het hoofd 
te bieden. 

Daarnaast is er nu ook weer de nieuwe DARES website. Hulde aan allen die daar aan bijgedragen hebben, maar 
in het bijzonder Jan PA7O. Dan is er het DARES Landelijk Crisis (Coördinatie) Centrum. Dat begint nu al 
duidelijk vorm te krijgen. Onder de bezielende leiding van Wim PG9W komt er nu iets tastbaars van de grond. 

De relatie met de overheid begint nu ook stap voor stap meer inhoud te krijgen. DARES is nu deelnemer 
geworden aan het netwerk van Justitie en Veiligheid. In dit netwerk wordt deelgenomen door 
vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s, het ministerie van J&V, telecom-, waterschappen en 
electriciteitsleveranciers etc.. Hiermee hebben wij een platform gekregen om in die kringen meer bekendheid te 
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gaan geven aan wat DARES kan bieden. Ook is er op uitnodiging van het ministerie van J&V overleg geweest 
over de rol die DARES kan spelen bij rampen. 

En dan de gebeurtenissen die we liever niet zien. De tropische orkaan Irma, die genadeloos over St. Maarten, 
St. Eustatius en Saba is geraasd. Met alle gevolgen van dien. Door het Landelijke Operationeel Crisis Centrum 
is ons gevraagd om de ingestelde noodfrequenties te monitoren, en informatie terug te koppelen naar de 
overheid. Helaas hebben wij geen concrete berichten ontvangen uit het rampgebied. 

En dan, en niet in de laatste plaats dank aan de regio deelnemers. Ook hier een aantal highlights. Hierbij denk 
ik aan de veiligheidsdag in Barendrecht, Uithoorn en Almere. Allemaal gebeurtenissen waar door enthousiaste 
DARES deelnemers een hoop werk is verricht achter de schermen. En niet zonder gevolg we hebben zelfs een 
persoonlijk bezoek mogen hebben van de minister van V&J op onze stand in Almere. 

Ook zijn er een aantal oefeningen op touw gezet. Ik denk hier vooral aan de oefening Herfstblad van Regio 10. 
Door deze oefening uit te breiden naar midden en noord Nederland, is er opnieuw een impuls gegeven aan het 
landelijk werken van DARES. Er is hierdoor zeker in Noord Nederland een kans gecreëerd om daadwerkelijk op 
een grotere schaal en op HF te oefenen. Er is weer veel geleerd met zijn allen. 

En dan 2018. Laten we de impuls van het 4e kwartaal 2017 doorzetten en meer oefeningen in 2018 houden 
waar ook aandacht wordt gegeven aan die regio's waar de activiteiten op een lager plan zijn geraakt. Een 
actieve uitnodiging aan die regio's om mee te doen zal nieuwe energie geven, en ons landelijk sterker maken. 

Tot slot wens ik u allen mooie kerstdagen en een gezond en veilig 2018! 
Namens het DARES bestuur, 
Ton Gielen PA1TGI 
Voorzitter Stichting DARES 

Landelijk net PI9D 
Op zondag 7 januari 2018 start een proef waarbij op elke eerste zondag van de maand een 80 meter net vanuit 
het DLCC wordt georganiseerd. Tijden: 10:00 tot 11:00 uur lokale tijd. De frequentie is 3765 kHz +/- QRM. 
Berichten, rapporten en reacties graag naar: pi9d@dares.nl  Bij voldoende belangstelling zal dit initiatief 
voortgezet worden. Helaas voor de N amateurs is een landelijk net op 40m. in verband met de propagatie op 
dit moment niet mogelijk. (zie ook verderop het artikel: Een leuk NVIS experiment) 

Kloppen uw gegevens nog? (herhaalde oproep) 
Bij het werk aan de website is het opgevallen dat ongeveer 10% van de email adressen niet meer 
klopt. Het is belangrijk dat uw gegevens correct in de DDA (DARES Deelnemers Administratie) 
staan. Graag even uw gegevens controleren en wijzigingen doorgeven aan secretaris@dares.nl 
Ook als er andere zaken zijn die u het bestuur wil melden schroom dan niet om te mailen. 

 
 
Regio 25 en R09 Midden Nederland                                                                    door	Gerard	PDØJEW	en	Wim	PA4WK 
Zaterdag 23 december 2017 is er weer een bijeenkomst in het DRCC in Bunschoten, aanvang 10:30 uur. 
Dit is de eindejaar bijeenkomst, die we op een ontspannen wijze willen doorbrengen en het afgelopen jaar 
willen evalueren. Ook zullen we op deze bijeenkomst Foeke bedanken voor zijn jarenlange rol als 
plaatsvervangend RC. van regio 25. Vanwege gehoorproblemen wordt het voor hem steeds moeilijker 
vergaderingen bij te wonen. Foeke blijft uiteraard wel DARES deelnemer, we zijn er van overtuigd dat we 

kunnen blijven rekenen op zijn kennis en we zullen zeker op één of andere manier nog van 
hem blijven horen. 
Alex PA3FZN is aan het opruimen en neemt courante amateur goederen mee voor een 
verkoping ten behoeve van DARES Midden Nederland. 
Daarnaast willen we inventariseren wie er belangstelling heeft voor het bouwproject van een 
"audio splitter" waarvan in de vorige nieuwsbrief het ontwerp is gepubliceerd. Tenslotte heeft 
Bart PA3CSX aangeboden om zijn snijplotter mee te nemen en voor iedereen een 
zogenaamde spuitmal te maken. Dit is een zelfklevende folie waar bijvoorbeeld uw call of een 
andere tekst uitgesneden wordt en die meerdere keren gebruikt kan worden. Bart rekent 
hiervoor slechts €4.= voor een A4 vel Bart legt uit hoe het werkt: 

Spuitmal: 
Het maximale formaat is A4, zie het voorbeeld met de font groottes. 
Voordeel is dat het meerdere keren bruikbaar is. 
Verf blijft beter zitten dan een vinyl sticker. 
Nadelen zijn dat er slechts één font mogelijk is namelijk het LINTSEC font en je past dit niet zo snel toe op de 
front van je set. 
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Toepassing:   
De mal is op verzoek voorzien van een lijmlaag die niet uithardt. Je houdt de 
mal tegen het voorwerp en gebruikt een spuitbus of kwast om de verf aan te 
brengen. 
Voorbeeld van het Lintsec font en verschillend fontsizes: 
 
Interresse?  
Ik wil wel graag weten hoeveel interesse hiervoor is in verband met het aantal 
vellen wat ik dan nog moet kopen. bartvangorp.com 
 
Tot ziens op de bijeenkomst 
Laat tijdig aan uw RC. weten als u NIET kunt komen, dit ivm het meenemen 
van iets lekkers bij de koffie, bij niet afmelden rekenen we op uw komst. 
Tenslotte wenst DARES M-NL iedereen die we voor die tijd niet meer zien of 
spreken fijne feestdagen en een voerspoedig 2018 

 
Regio 18 Zuid Holland Zuid                                                                                                      door	Bas	PDØCAV 
Vervolg Winlink dag  
Na de succesvolle Winlink digidag komt er een vervolg, en wel op zaterdag 20 januari 2018 aanvang 10:00 uur. 
Op deze dag gaan we weer alles uit de kast halen op het gebied van digitale communicatie.  
Verder zal Hans Vreeswijk PA3GJM het verhaal over Winlink 2.0 vertellen waar op dit moment een proef mee 
loopt met diverse amateurs. 
 
DARES certificering 
Ook zullen we op deze dag DARES leden de kans geven om het certificaat te behalen door het DARES examen 
af te nemen omdat we met twee RC aanwezig zijn, mogelijk schuiven er nog wat leden uit Gelderland Zuid aan 
voor dit examen. 
 
Website Zuid Holland Zuid weer in de lucht  
Weer een stapje dichterbij, om de bekendheid van DARES te vergroten is de website van DARES regio Zuid 
Holland Zuid in de lucht gebracht. Met geweldige steun van Berrie PDØB en lid van DARES ZHZ is in zeer korte 
tijd een website gebouwd die er zijn mag, natuurlijk wordt er nog aan gewerkt om de site verder in  te vullen 
met meer informatie, maar voor de leden van regio ZHZ is er achter de knop veel te vinden aan informatie. 
Namens mij en de leden ZHZ bedanken wij Berrie PDØB, die overigens een eigen hosting bedrijf heeft 
BERICA.NL voor zijn inzet. Breng een bezoek aan www.dareszhz.nl Of als je ingelogd bent op de landelijk 
DARES website kun je doorlinken bij Regio’s 
Verder wenst de DARES groep Zuid Holland Zuid iedereen fijne feestdagen en een voerspoedig 2018 
Groeten RC. ZHZ Bas PDØCAV 

Regio 10 Noord-Holland-Noord                                                                                               door	Ruud	PDØRH 
RMS PI8NHN is 
weer terug 
Zoals jullie 
waarschijnlijk wel 
hebt gehoord 
en/of gelezen was 
het RMS PI8NHN 
op de locatie 
Bergen niet meer 
beschikbaar ten 
gevolge van een 
brand op 13 
oktober die het 
zwembad  
"de Beeck stond" 
volledig in de as 

heeft gelegd, het zwembad was de locatie waar R10 de hardware van de RMS had ondergebracht. Dinsdag 19 
december krijgen de beheerders gelegenheid om de locatie te bezoeken om te kijken of er nog iets bruikbaars 
overgebleven is. 
 
Nieuwe RMS 
Na noeste arbeid en testen is het RMS PI8NHN helemaal operationeel op de nieuwe locatie te Schagen.  
Dit is bewerkstelligd door een aantal enthousiaste DARES leden van R10 Noord-Holland noord. 
Onze speciale dank gaat ook uit naar Klaas Jan, PA5KK die deze prachtige locatie in het hart van Noord-Holland 
noord ter beschikking heeft gesteld. Best 73’s en fijne feestdagen, Ruud PDØRH. 

Na	noeste	arbeid	en	testen	is	het	RMS	PI8NHN	helemaal	
operationeel	op	de	nieuwe	locatie	te	Schagen	

Een	trieste	aanblik	van	de	resten	van	het	zwembad,	in	het	
stenen	gebouw	rechts	op	de	foto	stond	de	hardware	opgesteld	



 
 
Kroatië, verruiming amateur spectrum 
Toegang tot 60 meterband 

Amateurs uit Kroatië hebben nu ook permanent toegang tot de 60 meterband die zoals 
vastgesteld op de World Radiocommunication Conference 2015 loopt van 5,351.5 tot 5,366.5 
kHz, met een maximaal vermogen van 15 Watt EIRP De laatste jaren gaf de Kroatische 
autoriteit HAKOM al machtigingen af voor de 60 meterband met een looptijd van een jaar. 

 
Ook uitbreiding 160 meterband 
Amateurs in Kroatië hebben nu ook toegang tot een groter deel van de 160 meterband, namelijk  1,810-1,850 
kHz met een maximaal vermogen van 1.5 kW PEP, en 1,850-2,000 kHz. met  maximum van of 1 kW PEP. 
Boven staand bericht werd in november bekend gemaakt en met ingang van 2 december van kracht geworden. 
 

Belgen lezen clubblad nu ook online  
De UBA biedt leden de mogelijkheid om een opt-out te geven voor het ontvangen van een 
gedrukte versie van haar ledenblad CQ-QSO. Eerder werd de mogelijkheid al geboden om de 
elektronische versie te bekijken, waarbij ook meteen het archief sinds 1981 voor leden 

toegankelijk is. Een opt-out van de papieren versie geeft geen helaas reductie op het lidmaatschapsgeld. 
De UBA geeft aan dat het weinig uit maakt dat er enkele bladen minder gedrukt worden.  
Over besparingen op bijvoorbeeld de porto kosten, toch goed voor bijna de helft van de exploitatie kosten, 
wordt niets gezegt. Meer informatie staat op de UBA website 
 
 
 
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  
 
17 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. 
 
13 januari 2018 
Heelweg microwave meeting 
Het evenement vindt plaats in Kulturhus De Vos (voorheen zalencentrum De Vos) in Westendorp, aan het einde 
van de A18 linksaf. De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 13 januari tussen 10:00 en 15:00 uur en is vooral 
een mooie gelegenheid om je SHF zelfbouw spullen door te laten meten. Er is namelijk meetapparatuur (en 
mensen die het kunnen bedienen) beschikbaar voor de (zeer) hoge frequenties. Klik hier voor de website. 
 
Zaterdag 24 februari 2018  
Radio markt PI4NOV 
De afdeling Noord Oost Veluwe van de VERON organiseerd al weer voor de tweeëntwintigste maal haar 
Elektronica Vlooienmarkt. Deze wordt gehouden in de meer dan 1000 vierkante meter grote sporthal van MFC 
Aperloo Stadsweg 27 ’t Harde. De markt begint om 09:00 uur en duurt tot 15:00 uur, de entree bedraagt €3,=  
Er is voldoende gratis parkeerruimte 
 
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. 
 

INTERNATIONAAL NIEUWS 
 

AGENDA 



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. Vanaf 16 december is de 
inschrijving geopend. U kunt met eigen kampeer middel komen maar op het park zijn ook vele objecten in vele 
prijsklassen te huur, dus voor ieder wat wils. 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. 
 
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 № 19 van 19 nov. 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. 
 

  
 
PI1UTR C4FM geactiveerd 
Ook IJsselstein is een System 
Fusion repeater rijker.  
Na PI1NOS en PI1AMS is nu ook 
PI1UTR C4FM geactiveerd door 
stichting Hobbyfonds SCOOP. 
Net als de Dstar en DMR 
repeater is de C4FM repeater 
gehuisvest op de 
Gerbrandytoren in IJsselstein. 
De repeater gebruikt de 
frequentie 438.425 Mhz en staat 
in dual mode dus je kunt hem 
ook in FM gebruiken met een 
CTCSS toon van 77 hz.  
De repeater is via Wires-X 
gekoppeld aan de Hobbyscoop-
NL room met Room-ID 27363. 
 

REPEATER NIEUWS 
 

Het	dekkingsgebied	van	de	nieuwe	C4FM	repeater	is	groot	 De	gebruikte	frequentie	is	438.425MHz.	

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 



 
 
CQ-PA 
Het 40 pagina’s tellende november nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat weer online.  
Klik hier voor de download. 
Dit keer onder andere aandacht voor:	

• Colofon, nieuwe leden  
• Van de voorzitter. VRZA QSO Party  
• Dualband Cobweb(je) voor 6 en 10 meter  
• Bestuursmededeling  
• Radiohobby versus Powerline adapters  
• Examen Quickie nummer 8 door PA9JOO/P  
• Open dag zend- en luisteramateurs, N-O Veluwe  
• Radio Caroline terug in de Ether op 648 kHz  

 
 
 

Een verenigings station 
als PI4VRZ/A en een 
DARES station hebben 
ten minste één belangrijk 
ding gemeen, ze willen 
op de HF banden binnen 
een beperkt gebied een 
zo goed mogelijke radio 
dekking hebben.  
We kennen dit als NVIS 
(Near vertical incidence 
skywave) verbindingen. 
De verenigingszender van 
de VRZA heeft in 
toenemende mate 

problemen om binnen Nederland een goed signaal neer te zetten terwijl dat op grotere afstand wel lukt. We 
zien tegelijkertijd ook aan de ionogrammen van stations zoals in Dourbes (Belgie) die aan onderzoek naar 
propagatie doen dat de bruikbare frequentie voor NVIS propagatie vaak niet boven de 5,5MHz. komt. Daarom 
heeft de crew van PI4VRZ/A besloten om met ingang van zaterdag 9 december de uitzend frequentie te 
wijzigen van 7062kHz. naar 3605kHz. PI4VRZ/A is elke zaterdag vanaf 10:00 in de lucht van uit Radio-Kootwijk 
bij Apeldoorn. Een experiment om met belangstelling te volgen. Klik hier om de ionogrammen van Dourbes in 
België te bekijken, ververst elke 2 minuten. 
 
Golflengte PI4VRZ/A wordt twee keer zo lang! 
Zoals jullie weten is de doelgroep van het landelijk zendstation van onze vereniging, alle radio-zend- en luister-
amateurs in ons land. Met onze uitzendingen in de 2 meter band (145,250 MHz) en de 4 meter band (70,425 
MHz) bereiken we weliswaar een groot deel van het land, maar zeker niet de uithoeken. Vandaar dat we sinds 
jaar en dag ook altijd uitzenden op HF. Tot een aantal jaren geleden gebruikten we daarvoor de 80 meter band 
(3605 kHz), maar op een gegeven moment zijn we overgestapt naar de 40 meter band onder meer op verzoek 
van vele N-amateurs, die graag onze presentielijst op een HF-frequentie wilden tekenen. 
Helaas hebben we gemerkt dat het afgelopen jaar onze 40 meter uitzendingen binnen onze landsgrenzen slecht 
te ontvangen zijn. Alleen op grotere afstanden zijn ze goed te volgen. We luisteren geregeld naar de WebSDR’s 
in o.a. Estland, Andorra en Engeland. Daar zetten we sterke signalen neer, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
WebSDR’s in Weert en Enschede, waarop we nauwelijks waarneembaar, laat staan, verstaanbaar zijn. 
Daarom gaan we in de maand december voor een proef verhuizen van de 40 meter naar de 80 meter band. 
De uitzendingen op zaterdagmorgen gaan we – buiten de 2 meter en 4 meter band – doen in de 80 meter band 
en wel op onze “oude” frequentie 3605 kHz (plus/minus QRM). Maar we laten de 40 meter band niet helemaal 
in de steek! Na het tekenen van de presentielijst in de 80 meter band gaan we QSY naar 7062 kHz (plus/minus 
QRM) in de 40 meter band om daar het tekenen van de presentielijst voort te zetten. Omdat we ook hebben 
gemerkt dat de condities op de 40 meter band na 12.00 uur enigszins verbeteren, denken we dat de N-
amateurs dan toch een goede kans behouden zich op HF in te melden. De eerste uitzending in de 80 meter 
band zal plaats vinden op zaterdag 9 december a.s. Na de uitzending van zaterdag 30 december gaan we een 
eerste evaluatie doen. Afhankelijk van de resultaten keren we òf weer volledig terug naar de 40 meter band òf 
gaan we door met de proef. Jullie hulp bij de evaluatie is van het grootste belang! We hopen op extra veel 
rapporten tussen 9 en 30 december, zowel voor 80 als voor 40 meter, en horen daarbij graag jullie meningen.  
Uiteraard nemen we alles mee tijdens onze evaluatie. e-mail: pi4vrz-at-vrza.nl; twitter: @pi4vrza 
73, namens de crew van PI4VRZ/A Ron PBØANL Bron: VRZA 
 

EEN LEUK NVIS EXPERIMENT 
 

Het	zendstation	PI4VRZ/A	is	gelegen	op	het	terrein	van	het	
voormalige	zendstation	Radio	Kootwijk.	

NVIS	propagatie,	signaal	reflecteert	recht	omhoog	en	
komt	door	reflectie	tegen	de	f	laag	weer	terug	

   ONLINE BLADEN 
 



 
 

Wij zijn “radioamateurs”, en vroeg of laat moeten we ook wel eens klusjes 
uitvoeren op grotere hoogte, want daar staan onze antennes.  
Als er iets is waarbij we beter geen “amateurisme” toepassen, dan is het zeker 
bij werkzaamheden op hoogte.  
Een ongeluk is snel gebeurd en zelfs een val van een geringe hoogte kan zeer 
verstrekkende gevolgen hebben. Een trauma arts spreekt al van hoog 
energetisch letsel bij een val van 2-3x hoger dan de lichaamslengte.  
Op zeker spelen is dus troef. Daarom moeten wij zeer op onze hoede zijn als we 
van plan zijn aan onze antennes te werken of in een mast te klimmen. Dwaze 
ongelukken zijn er bijna talloos. En in veel gevallen, ook zonder ongelukken, 
bedenken we achteraf dikwijls dat we onverantwoorde risico’s hebben genomen.  
 
Het veiligheidsharnas. 
Een eerste veiligheidsmaatregel is jezelf goed 
bevestigen. Maar ook dat moeten we doen op een 
juiste manier. Een koord? Zelfs als ze je gewicht kan 
dragen, is er gevaar op brand- en schuurwonden aan 
de handen als je toevallig langs de koord zou glijden. 
Een leren riem, type gordel, heeft slechts één 
bevestigingspunt. Dus ook niet echt veilig. Het is mijn 
overtuiging dat we best wat euro’s moeten besteden 
aan de aankoop van een veiligheidsharnas. We kunnen 
dat vinden in een groter verkooppunt van 
sportartikelen. Nog beter gaan we op zoek in een 
bedrijf dat gespecialiseerd is in toelevering van 
professioneel veiligheidsmateriaal. De prijzen liggen 

rond de €100.= Ook de professionals, die aan GSM-antennes of aan  hoogspannings- 
eidingen werken, kopen daar het juiste en dus veilige materiaal. De investering voor 
degelijk beveiligingsmateriaal zal altijd kleiner zijn dan de kosten bij een ongeval. 

Een goed beveiligingsharnas moet gemaakt zijn van brede 
nylon draagriemen, machinaal gestikt en met bredere delen ter 
hoogte van dijen en lende waar de druk het zwaarst is.  
Ter hoogte van de navel (zwaartepunt) moet een stevige 
metalen ring, zeer vakkundig in de draagriemen verwerkt zijn. 
Deze ring dient om er een holsterriem aan vast te maken 
waarmee men zich met een sluithaak aan een pyloon kan 
vasthechten. Ik verkies zelf een dubbele holsterriem. Die heeft 
twee koorden van 50 cm, elk met twee sluithaken aan de 
uiteinden. Zo kan men stevig en vooral voortdurend aan de 
pyloon vastgehecht blijven: men haakt zich vast met de eerste 
sluithaak, men klimt hoger en haakt zich vast met de tweede 
sluithaak, men lost de eerste sluithaak, men gaat wat hoger… 
enz. Dit vraagt wel wat meer tijd vooral bij het omhoogklimmen 
op een pyloon met tuidraden omdat men over de aanhechtings- 
punten van de tuien moet klimmen, maar het is veel veiliger. 
 

Nog een andere bedenking. 
Je hebt nu een veiligheidsharnas. Prima, maar daar eindigt het niet mee. Men begint 
niet zomaar in een pyloon te klimmen zonder rekening te houden met nog andere 
voorwaarden.  
Het is verstandig ook de weersomstandigheden in het oog te houden. Stel bij 
winderig weer, bij regen, bij kou of te hoge temperaturen het werk in een mast liever 
uit. Ook belangrijk: klim omhoog met de rug naar de zon. Zo vermijdt men 

verblinding door zonlicht. Draag kleding die je 
vrij laat in je bewegingen maar niet te los zit. 
Schoeisel: liefst veiligheidsschoenen met 
stevige harde zolen. Men staat soms in een 
moeilijk positie op de tip van een schoenzool. 
Als die zool slap is kan je het evenwicht 
verliezen door het wegglijden van die ene 
voet. Bovendien doet de druk van de smalle 
spijlen van een pyloon pijn aan je voeten bij te 
slappe schoenzolen.  

                               VEILIGHEID BIJ WERKEN OP HOOGTE             door	Jean-Michel	ON3JMV  
 

Professionals	aan	het	klimmen	in	een	
mast,	bij	werken	op	hoogte	loert	altijd	
gevaar,	blijf	daarom	altijd	oplettend.	

Voorbeeld	van	een	veiligheids-		
harnas	

Enkelvoudige	holssterriem	

Dubbele	holssterriem	

Sluithaak	of	Mousquetonhaak	

Hier	zien	we	een	rolautomaat,	deze	gebruik	ik	zelf	graag,	het	geeft	u	±2,5	meter	
bewegingsvrijheid	maar	blokkeert	bij	een	plotselinge	ruk	zoals	bij	een	veiligheidsgordel	
in	een	auto.	De	automaat	wordt	op	de	rug	gemonteerd	zodat	hij	niet	in	de	weg	zit.	



Draag fietsershandschoenen die de uiteinden van de vingers vrij laten voor fijner werk dat je slechts goed kan 
doen met gevoel in de toppen van de vingers. Let ook op ruwe, scherpe randen van de metalen delen van de 
pyloon. Ze kunnen je vingers erg bezeren. Ten slotte ook dit: draag een veiligheidshelm. Dat is zeker een 
aanrader als je met z’n tweeën in een pyloon aan het werk bent. Wie onderaan werkt kan immers iets op het 
hoofd krijgen van wie hoger bezig is, en iets laat vallen. Het is aan te raden dat er geen, of zo min mogelijk 
mensen onder de mast staan. Baken duidelijk een stuk terrein af aan de voet van de mast waar niemand mag 
in komen. Er kan altijd iets naar beneden vallen en dat zou ernstige gevolgen kunnen hebben voor wie binnen 
dat afgebakend deel komt of staat. Wie toch onder de mast moet zijn dient ook een veiligheidshelm te dragen  
 
Verdere aandachtspunten 
Zorg dat je gereedschap in een zak om je middel zit. Steek in die zak ook een dun lang touw waarmee je 
eventueel een ontbrekend gereedschap naar boven kunt hijsen. Zo vermijd je dat je helemaal naar beneden 
moet omdat je een tang of sleutel vergat. Als het enigszins kan, werk dan met één hand, zelfs al ben je veilig 
aan de mast vastgehecht. Gebruik de andere hand om je aan een van delen van de pyloon vast te blijven 
houden. Dit soort werk vraag volledige aandacht bij wat je doet, en eist goede lichamelijke fitheid. Bij pylonen 
met tuidraden is het nodig deze grondig na te kijken, ook de spanners. Bij de minste twijfel dat er iets niet 
meer helemaal in orde is, of een tui zou kunnen breken, is het aan te raden bijkomende versteviging aan te 
brengen met bijvoorbeeld spanbanden. Zelfs de buizen van de pylonen, vooral van het type smalle 
opgespannen TV-pylonen, kunnen na langere tijd zwakke plekken hebben. Ik heb zelf de schrik van mijn leven 
gehad toen ik samen met mijn vriend, Christian, ON4LAN, bij de afbraak van zo’n antenne, ontdekte dat een 
van de buizen, op een hoogte van 20 meter, volledig gespleten en dus niet meer betrouwbaar was.  
Doe dit soort werk nooit alleen. Als er ook maar iets verkeerd gaat, heb je die aanwezige hard nodig om hulp te 
gaan vragen en mogelijk eerste hulp toe te dienen. Zorg ook dat er rond de voet van de mast niets rondslingert 
of uit de grond omhoog steekt. Ik heb ooit een arbeider die uit een pyloon gevallen was moeten verzorgen (ik 
ben verpleger bij het CHR in Doornik) omdat hij op betonijzer dat uit de grond omhoogstak, terecht was 
gekomen. Wees dus altijd voorzichtig en niet gehaast bij antennewerkzaamheden op hoogte.  
Wellicht ten overvloede dient hier nog vermeld te worden dat een klimharnas waarmee gevallen is, dat is dus 
dat ding wat uw leven gered heeft, eerst gekeurd dient te worden voor hij weer gebruikt mag worden. 
Neem ook hierbij geen onverantwoorde risico’s. 
Volg de bovenstaande raadgevingen en vermijd ongelukken. Achteraf geniet je des te meer van je uurtje aan je 
station met de antennes die je zelf op een veilige manier opgebouwd hebt. Bron: CQ-QSO UBA 
 
 
 
Twee vissers; Maniyan en Anil uit Veli danken hun leven aan Indiase radio amateurs uit Quilon en Idukki. 
 
Thiruvananthapuram (Zuidwestkust India): Maniyan en Anil uit Veli hebben hun leven te danken aan radio 
amateurs uit Quilon en Idukki die hulp boden aan slachtoffers van cycloon Ockhi.  
Beiden vissers waren in nood door de gevolgen van Ockhi en hadden al 2 dagen in het water gelegen.  
Ze hadden alle hoop al opgegeven en zelfs het touw dat hen bij elkaar hield al doorgesneden toen een kleine 
visserboot hen bereikte en kon redden. 

De boot had VHF radio en stond doorlopend in verbinding met de 
Ham Radio and Emergency Communication Vereniging in Idukki. 
Die fungeerden als relais station vanaf de ongeveer 1500 meter 
hoge Mount Kalvari. Manoj Galaxy, de secretaris van de vereniging 
vertelt:  “De schepen van de Kustwacht zijn op zeeniveau vaak niet 
in staat om te communiceren met de kleine vissersboten met hun 
relatief zwakke zenders. Onze amateur club – die 6 leden telt – 
heeft het voordeel dat we van een hoge locatie gebruik te kunnen 
maken. We gaven de coordinaten door aan de reddingsschepen die 
daardoor de drenkelingen te hulp konden schieten.” Het team op de 
berg kwam in actie op verzoek van de Quilon Amateur Radio 
Vereniging die al eerder voor ondersteuning waren ingeschakeld. 
Veel middelgrote schepen zijn voorzien van radio apparatuur maar 

als ze kapseizen, raken antennes en accu’s snel beschadigd. “We waren ook in staat verbinding te maken met 
schepen die in vluchthavens de storm hadden afgewacht” zegt Mr Manoj. Deze waardevolle informatie kon ook 
worden gedeeld met de lokale crisismanagers. 
 
Hoewel amateur radio in deze regio puur als hobby wordt beschouwd hebben radio amateurs ook al 
ondersteuning verleend bij eerdere rampen zoals de tsunami in 2004, en de Sabarimala ‘stampede’ in 2011 
waarbij meer dan 100 pelgrims onder de voet werden gelopen! “Onze radio amateurs konden niet de schade 
vaststellen in de eilanden en riffen van Lakshadweep omdat onze zendmachtiging niet toestaat dat we met 
Union Territory gebieden communiceren,” vertelt Subramanian N Shastry, de directeur van het Radio Amateur 
Instituut in Kerala. Bron: Deccan Chronicle 
 

                   VISSERS DANKEN HUN LEVEN AAN AMATEURRADIO       vertaling	Paul	PA2PWM 
 

Subramanian	N.	Shastry,	directeur	van	het	Radio	Amateur	
Instituut	in	Kerala	



 
 
Noodverkeer door amateurs is meestal een overzees feestje: aardbevingen, overstromingen en tornado's die 
daar doorgaans de aanleiding voor zijn, zijn in Europa niet zo dik gezaaid. Maar sneeuw komt in Europa wat 
vaker voor, en zoals we afgelopen weekend hebben mogen ervaren, is daar niet zo heel veel van nodig om een 
samenleving te ontwrichten. Laat staan als het dan nog meer is dan wij over ons heen gehad hebben. 
 

 Tilen S56CT meldt dat op zaterdag 9 december de Radio Amateurs in Slovenië zijn 
ingeschakeld nadat zware sneeuwval schade aanrichtte in een klein gebied in Slovenië, 
genaamd Zasavje, waardoor zo'n 20.000 inwoners geraakt werden.  
De elektriciteitsvoorziening begaf het en daardoor ook het internet en de 
telefoonverbindingen. Daarnaast waren een hoop wegen versperd door omgevallen bomen. 
 
Het grootste gedeelte van de hoofdstad Trbovlje zat zonder elektriciteit, waaronder de 112 
alarmcentrale. Oproepen vanuit de bevolking werden gerouteerd van de regio Zasavje naar 
de alarmcentrale in Ljubljana. Sloveense alarmcentrales geven de oproepen zelf door aan de 
teams op straat, dus daarmee nam de belasting op de alarmcentrale toe omdat ze ook de 
hulpverlening buiten hun regio voor hun rekening moesten nemen. 

 
Een paar uur na de stroomuitval kwamen de leden van de regionale noodcommunicatiegroep S50ATR (Trbovlje) 
bijeen om te helpen met de verbindingen tussen de centrales in Trbovlje en Ljubljana. De centrale in Trbovlje 
was heel blij met het aanbod, dus gingen Matjaz S57MK en Roman S56HVF meteen naar Trbovlje met genoeg 
radio's voor professionele communicatie waaronder Winlink via een lokale radioclub die beschikte over een 
satelliet internet verbinding en betrouwbare elektrische voorzieningen. Ook werden er verbindingen opgezet via 
het FM/DMR repeater systeem die diende als verbinding tussen Trbovlje en Ljubljana. In Ljubljana werd het 
regionale team S50ALJ geactiveerd voor het ondersteunen van de 112 alarmcentrale  in Ljubljana middels de 
S55DHF FM/DMR wide coverage repeater. 
 
De regio Zasavje staat bekend om zijn bergachtig terrein en moeilijke radiodekking. Radio amateurs hebben 
daar 3 repeater locaties in die regio naast nog een packet radio node op een TV toren, satelliet internet bij de 
radio club S59DOR in Trbovlje en natuurlijk HF met Pactor, Winmor, etc. voor Winlink. Bron: IARU website 
 
 
 
Het voormalige zenderpark in Zeewolde wordt door defensie verbouwd tot zendstation voor defensie. Dat is 
donderdag- ochtend bekendgemaakt. Het zendstation wordt daarmee het eerste militaire object van 
Flevoland. Defensie kocht het zenderpark in 2012 van de toenmalige Wereldomroep.  

Het nieuwe zendstation gaat de communicatie over lange 
afstanden met onder meer schepen en eenheden in 
missiegebieden over de gehele wereld verzorgen.  
Het is de bedoeling dat het vanaf medio 2020 gebruikt kan 
worden. Klik hier voor de video.  
 
Werkzaamheden 
Om het zendstation hiervoor gereed te maken, vinden er de 
aankomende tijd werkzaamheden plaats. Begin volgend jaar 
worden de bestaande antennemasten ontmanteld en wordt 
er een warmtewisselaar voor de zenders in de bodem 
aangebracht. Daarna komen er nieuwe antennes. In 2019 
wordt de nieuwe zendapparatuur in het gebouw geplaatst. 

Na de ingebruikname van het station wordt het gebouw 24 uur per dag bewaakt. Er komen ongeveer 12 
technici te werken. Het ministerie van Defensie verwacht dat de werkzaamheden enige overlast zullen 
veroorzaken, door bijvoorbeeld bouwverkeer en geluid. Bron:omroep Flevoland 
 
 
 
Slecht nieuws voor de kerstliefhebbers. De 'grootste kerstboom ter wereld' zal dit jaar ten gevolge van een 
blikseminslag niet kunnen worden verlicht.  
Al 25 jaar wordt de 372 meter hoge Gerbrandytoren in IJsselstein versierd met lampjes langs de negen 
tuidraden om zo de grootste kerstboom ter wereld te vormen. 
  
Het noodlot sloeg in de vroege ochtend van 8 december toe, er waren slechts een paar donderslagen te horen, 
maar dat bleek genoeg om onherstelbare schade aan te richten. Iets wat wel vaker gebeurt maar doorgaans 
geen schade aanricht gebeurde nu ook, de bliksem raakte de toren, voor alle elektronica in de toren geen 
probleem maar de lampjes en bijbehorende elektronica die buiten de toren hingen raakte defect. Een onderzoek 

  HOBBYSCVOOP HELPT BIJ ALTERNATIEVE KERSTBOOM 
 

    DEFENSIE VERBOUWD ZENDERPARK  
 

Het	voormalige	Wereldomroep	zenderpark	bij	Zeewolde	

                              NOODCOMMUNICATIE IN SLOVENIE                vertaling	PI4RAZ	webmaster	

Tilen	S56CT	hier	bij	de	
in	bedrijfstelling	van	de					
D-star	repeater	S55DZA	



leidde tot de conclusie: Dit is niet meer te repareren voor 6 
januari, de datum dat de kerstboom traditioneel weer 
wordt afgetuigd. De “kerstboom “die altijd van zeer grote 
afstand al te zien is zal dit jaar niet branden. Dit jaar geen 
Driving Home For Christmas voor alle automobilisten. Klik 
hier.  
 
Hobbyscoop 
Tja, de Gerbrandytoren en Hobbyscoop; die hebben wel 
iets met elkaar. Al zijn wij als stichting natuurlijk gast op 
deze mooie toren, stiekem voelt het alsof ‘ie ook een 
beetje van ons is. Toen we op vrijdag 8 december tijdens 
werkzaamheden in de Gerbrandytoren vernamen dat de 
grootste Kerstboom van de wereld door bliksem verwoest 
bleek konden we dat bijna niet geloven. Zelf had 
Hobbyscoop met al haar systemen op de Gerbrandytoren 
geen schade van de inslag, tenminste, op het resetten van 
de mastcamera na dan.  
 
Handen uit de mouwen 
Dat konden we er niet bij laten zitten, vonden we.  
In gesprek met de mannen van Ampco-Flashlight, die de 
technische installatie rond de kerstboom ieder jaar 
verzorgen, kwamen we tot het inzicht dat de bliksem flink 
huisgehouden heeft. Niet alleen de besturing onder aan 
ieder tuipunt was door de bliksem verwoest, ook de 
besturingselektronica die in iedere LED lamp gemonteerd 
zit (DMX2) bleek grotendeels defect. Al snel werd duidelijk 
dat ‘even’ repareren geen optie is, immers, daarvoor 
zouden alle gehesen kabels met lampen weer naar 
beneden moeten. Ook is de elektronica ingegoten waardoor 
een eenvoudige reparatie onmogelijk is.  
 
Het alternatief 
De mannen van Flashlight hadden een alternatief idee, 
maar dat betekende wel dat de dag erna zaterdag dus, 
heel flink aangepakt moest worden. Hobbyscoop was erbij 
om de broodnodige helpende hand te bieden.  
Zo gebeurde het dat op zaterdagochtend een “team 
Hobbyscoop” van zeven man bij de Gerbrandytoren 
klaarstond om het nodige werk te doen. Wat was het plan? 
Andere lampen ophangen was onmogelijk, want afgezien 
van het feit dat die gewoon niet beschikbaar zijn is er 
tegelijk ook redelijk weer nodig om te kunnen hijsen. 
Enerzijds was het weer dramatisch, en om langs de 
buitenzijde van de toren naar beneden te kunnen ‘abseilen’ 
is op z’n minst een veilige weersituatie nodig. Bovendien 
kwam er van tijd tot tijd nogal wat ijs wat aan de 
bovenliggende bordessen hing naar beneden vallen.  
 

Het resultaat 
Het alternatief is helemaal niet gek; De Gerbrandytoren is dan weliswaar geen kerstboom, maar met behulp 
van omstreeks twintig Claypaky Mythos Spotbeams kan de gehele Gerbrandy- toren toch prachtig uitgelicht 
worden.  
 
Foto reportage 
Voor een kleine fotoreportage op de website van Hobbyscoop, klikt u hier, de reportage geeft u een klein beetje 
een idee van de werkzaamheden die overigens onder soms barre weersomstandigheden plaatsvonden.  
 
Tot slot 
Inmiddels zijn de banden met Stichting Kerstboom flink aangehaald, we sluiten niet uit dat we volgend jaar 
weer een (technische) helpende hand bieden, want als het om bliksemveiligheid op grote hoogte gaat, dan 
weten we daar wel iets van ;-).  
De kerstboom zal dit jaar helaas niet branden, maar het alternatief is ook zéker de moeite waard! 
 

Koffie	met	gebak	bleek	zeer	welkom	bij	de	snijdende	kou	in	de	open	
weilanden	rond	de	toren.	Enkele	van	de	spotbeams	bij	een	tuipunt	

De	“kerstboom”	in	betere	tijden	

Het	team	“Hobbyscoop”	klaar	om	aan	de	slag	te	gaan	



 
 

Ieder jaar van mei tot en met augustus ontstaan regelmatig 
goede ES-openingen waardoor onder andere signalen op 50 MHz 
heel sterk zijn. Met QRP en een eenvoudige antenne op slechts 
enige meters hoogte kan de mooiste DX worden gewerkt, ook 
buiten Europa. Zo heb ik hier al eens een GP, een Delta Loop en 
een 5/8 verticale rondstraler gebouwd.  
In een oud amateurblad vond ik een artikel over een fietspomp- 
of spertopantenne waarvan de stub van coaxkabel gemaakt was. 
De antenne bestaat uit een halve golfstraler C-D gevoed door 
middel van een kwartgolfstub A-C (zie figuur 1).  
Meestal wordt de antenne van aluminium gemaakt. De buis A-D 
wordt dan concentrisch geplaatst binnen een ruime buis zodat de 
vorm uit figuur 1 ontstaat. Bij A is de impedantie nul ohm en 
daar wordt de antenne aan de mast bevestigd. Bij B wordt de 
voedings-kabel aangesloten. Bij C wordt een goed sluitende, 
waterdichte en geïsoleerde afsluiting aangebracht. In mijn geval 
is de stub gemaakt van coax-kabel. De lengte is dan een stuk 
korter dan de stub uit figuur 1 in verband met de 
verkortingsfactor van coax.  
De mechanische lengte komt dus niet meer overeen met de 
elektrische lengte. Voor de meeste soorten coaxkabel is dit 0,66 
keer de mechanische lengte, voor 6 meter dus ongeveer 1 meter. 
Dit houdt in dat de stub gemaakt van coaxkabel niet straalt want 
1 meter is niet resonant voor 50 MHz. Hierdoor ontstaat een 

constructief voordeel. Als we een stub maken van RG58u dan kan deze dus opgerold of gevouwen worden en 
verpakt worden in een waterdichte behuizing, in mijn geval in een kunststof frisdrankfles voorzien van een 
BNC-connector. De antenne is gemaakt van 1mm geïsoleerd koperdraad en het geheel is bevestigd aan een 
vishengel (zie figuur 2). Op dezelfde manier kan zo’n antenne ook gemaakt worden voor elke andere 
frequentieband. Bron: Hunsotron VERON afd. A60 
 
 

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	
	
 
 
Het volgende nummer van de DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 januari 2018 verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 27 december in bezit van de redactie te zijn. 
 
Na een oproep door de redactie om een mooie kerst foto in te sturen ontvingen we een aantal reacties. 
De redactie oordeelde unaniem dat de foto van Raphael PDØRAF het mooist was, iedereen die wat ingestuurd 
heeft hartelijk dank voor uw reactie. 

 

 

                              EENVOUDIGE RONDSTRALER VOOR 50MHz.           door	Marten	PA3BNT 
 

TOT BESLUIT 
 

ERAAN & ERAF 
 


