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Verschijning en kopij 
Deze nieuwsbrief verschijnt op of rond elke 1e en 15e van de maand. 
Kopij is altijd welkom en dient uiterlijk drie dagen voor de verschijningsdatum in het bezit van de redactie zijn. 
De opzet is het delen van informatie van het bestuur en voor en door de deelnemers van DARES.   

Kopij kunt u sturen naar wim.pa4wk@gmail.com  
De redactie behoud zich het recht voor het plaatsen van ingezonden kopij op basis van de inhoud te weigeren. 

DARES deelnemers Over deze nieuwsbrief 

DARES deelnemers ontvangen deze nieuwsbrief automatisch via hun RC. 
Een link naar de website waar de nieuwsbrief twee keer per maand in PDF formaat voor je klaar staat wordt via 
email aan alle RC’s verstuurd, met het verzoek deze door te sturen naar de deelnemers in hun regio. 

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 onderwerpregel 
“afmelden DARES nieuwsbrief”  

Lay-out van deze nieuwsbrief  
De lay-out van deze nieuwsbrief is gebaseerd op die van de nieuwe DARES website www2.dares.nl  
Mocht de lay-out van de website nog veranderen zullen wij deze volgen, suggesties tot verbetering van de 
DARES nieuwsbrief blijven natuurlijk altijd welkom. 

 

De nieuwe DARES-website is ontworpen door Theo Vermeulen.  
Nieuwe kleuren, een nieuwe indeling en een nieuwe huisstijl zorgen ervoor dat 
er weer een frisse uitstraling is ontstaan.Van deze website is na het ontwerpen 

een kopie gemaakt met als doel deze op een nieuwe DARES-web  server te 
plaatsen. Bij het plaatsen ging er echter het een en ander mis. Gevolg sinds 
afgelopen oktober was het niet mogelijk om aan de verdere voltooiing van de 
nieuwe site te werken.  

Het is echter, na wat technische 
ingrepen uitgevoerd te hebben, 
gelukt om het nieuwe ontwerp 
succesvol op een Raspberry-pi 

linux server, als een Sphinx uit de as, te laten herrijzen.  

Het is nu mogelijk om alvast een kijkje te nemen via 
http://www2.dares.nl Let wel op, alleen kijken is mogelijk. Er draait 
op dit systeem geen e-mailsysteem, en dien ten gevolge is het ook 
niet mogelijk om een registratie als deelnemer te doen dan wel in 
te loggen als deelnemer. Dit kan wel via de bestaande oude 
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webserver http://www.dares.nl Wel horen wij graag wat jullie ervan vinden, en wat beter en duidelijker kan. 
Hiervoor is een apart e-mailadres beschikbaar: web@dares.nl 

Alle opbouwende kritiek wordt meegenomen in het definitieve ontwerp. Het is de bedoeling dat de nieuwe 

website in juni live gaat. 

Met vriendelijke groet, het DARES Web team, 
Ton Gielen, Jan Rozema en Kees van den Brink  

 

 
Racal Cougar 70MHz tranceivers 
Op woensdag 1 maart is Kees PAØVDB naar BACO in IJmuiden geweest om de 
door onze deelnemers bestelde Racal Cougar 70MHz. sets op te halen. (dank 

hiervoor Kees) Binnenkort zullen we een datum prikken waarop we gezamenlijk 
deze sets geschikt gaan maken voor het gebruik als 10 kanaals, 20Watt amateur 
tranceiver op de 4 meterband. De aanpassingen zullen bestaan uit het aanpassen 
van de 150Hz NATO squelch naar draaggolf squelch en het aanpassen of 

uitschakelen van de spreektijd begrenzing.  
 
Wij zullen 70.400MHz. in gebruik gaan nemen als regio frequentie, dat past mooi 

bij de al in gebruik zijnde VHF en UHF frequenties 145.400 en 433.400MHz.  
Klik hier voor informatie en een uitgebreide ombouw beschrijving.  
 

DARES M-NL naar Rosmalen 
Zaterdag 11 maart werd weer de Landelijke Radio Vlooienmarkt, in het AUTOTRON in Rosmalen (SHB) 
gehouden. Met recht spreken we van de meest bezochte gebeurtenis op radioamateur gebied in Nederland.  

In 2016 waren er meer dan 330 stands en was het aantal bezoekers bijna 5000. 
 
Enige tijd geleden heeft Wim PE1PME al een kraam op deze markt aangevraagd, een aanvraag die ook 
gehonoreerd werd. Dit is niet vanzelfsprekend omdat de vraag naar kramen elk jaar weer groter is dan het 
aanbod, het is dus zaak om er op tijd bij te zijn. De belangstelling voor een kraam lijkt elk jaar groter te 
worden, in het bijzonder uit het buitenland. 
 

Zaterdagochtend vroeg gingen Wim PE1PME, Dick 

PD2DM, Gelmer PE1ION en ondergetekende Wim 
PA4WK op weg naar Rosmalen.  
Eenmaal aangekomen konden we nadat we de 
stadhoudersbandjes omgedaan hadden naar binnen 
en beginnen met de opbouw en aankleding van de 
kraam, nou ja aankleding, dat stelde niets voor.  

Deelnemers hadden op ons verzoek spullen voor de 
verkoop ingeleverd, Dat hebben we geweten, er 
kwam echt van alles en nog wat uit de dozen te 
voorschijn. 
 
We hebben geprobeerd zoveel mogelijk spullen te 

verkopen, voor een groot deel is dat ook gelukt 
zodat we een leuk bedrag binnen hebben kunnen 
halen. Met dit bedrag kunnen we als regio weer 
leuke en nuttige dingen doen. 
 

Het was erg fijn dat we met z’n vieren waren, dat gaf iedereen de gelegenheid zelf ook over de markt te lopen. 

We hebben vele mensen gesproken en vele handen geschud, kortom, we kunnen terug kijken op een bijzonder 

geslaagde dag en het was weer ouderwets gezellig. 
 
Iedereen die op welke wijze dan ook zijn steentje bijgedragen heeft willen we langs deze weg nogmaals danken 
voor de inzet.  
 
Verslag van de oefening “Op zolder” 
Nadat alle deelnemers via de Whats-App alarm groep gealarmeerd werden hebben alle stations zich ingemeld 

op de VHF regio frequentie 145.400MHz. Voor het berichten verkeer hebben we de UHF regio frequentie 
433.400MHz. gebruikt.  

REGIO NIEUWS R25 & 09 DARES MIDDEN-NEDERLAND 
 

De doos met Racal Cougar tranceivers 

Wim en Wim achter de tafel vol met spullen 
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We kunnen terug kijken op een geslaagde oefening, enkele stations konden door hun beperkte antenne 
mogelijkheden thuis geen verbinding met het DRCC PI9DU in Bunschoten maken. 

Deze stations hebben een alternatieve locatie gekozen of de berichten van en voor deze stations werden door 
anderen doorgegeven. Op deze manier bleek het mogelijk, zoals ook de bedoeling was berichten door de hele 
regio Utrecht en Flevoland te verzenden. 

Het DRCC in Bunschoten blijkt toch moeite te hebben om een voldoende stevig signaal ver genoeg de 
Flevopolder in te krijgen, hier gaan we de komende tijd aandacht aan besteden. 
Opvallend was dat we geen enkele hinder ondervonden hebben van andere gebruikers, dat is wel eens anders 
geweest. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. 
Berichten voor en van het DRCC werden in hoofdzaak in FM en Winlink 2000 uitgewisseld, maar er werd ook  
tijdens en na de oefening nog geëxperimenteerd met SSB, D-Star en DMR. 
 

 
PA3FZN en PD1H Almere 

Alex PA3FZN en Maarten PD1H hadden een veldpost opgezet bij “De Trekvogel” het bezoekerscentrum van het 
Flevo-landschap. Nadat ze zich gemeld hadden, en nogmaals de toestemming geverifieerd hadden (de vorige 
keer waren er deelnemers weggestuurd door een overijverige BOA) hebben ze hun post ingericht.  
De signalen van zowel VHF als UHF waren zelfs in Vianen (het zuidelijkste puntje van de regio) te horen.  
Dus ook deze locatie houden we in gedachten voor een volgende keer.  

 
PD3FZQ Doorn 

Jeroen PD3FZQ had een erg gunstige positie ingenomen op “De Doornse Kaap” dit is 
een 25 meter hoge uitkijktoren op de Utrechtse Heuvelrug op de plaats waar deze een 
kleine 60 meter hoog is, in totaal komen we dan op een hoogte van +84m NAP. 
Hij kon met zijn portofoon een groot gebied bestrijken. Met zijn groene jas en 
portofoon werd hij door andere bezoekers van de toren voor boswachter aangezien.  
 
Dit zou een prachtige locatie zijn voor een DARES repeater maar helaas is er geen 

230V. aansluiting op de toren (ook niet in de buurt) en natuurmonumenten zal vast 
niet erg blij worden van antennes, accu’s en zonnepanelen, ook niet als we ze groen 
schilderen.  

 
 
 

PC3D Vianen 
Dennis PC3D werkte eerst vanuit huis met de antenne binnen, daardoor waren de signaal sterkten niet wat we 

ervan verwacht hadden, nadat gecontroleerd was of het inderdaad droog was geworden heeft Dennis zijn 
antenne uit het zolderraam naar buiten gestoken, dat was een wereld van verschil. 
Dennis was ook één van de stations die zich tijdens de oefening moest verplaatsen, binnen 45 minuten was 
Dennis weer in de lucht en Q5 neembaar voor het DRCC. 
 

PA3CJP Blaricum 
Jan PA3CJP heeft met alle stations in Gooi en Flevoland verbinding kunnen maken maar richting het Utrechtse 
wilde het niet lukken. Ook heeft Jan nog voor een aantal stations berichten doorgegeven.  
 
 
 
 

De opstelling bij PA3FZN en PD1H bij 
het bezoekerscentrum in Almere 

Kees PAØVDB had het erg druk op een door onvoorziene 
omstandigheden onderbemand DRCC (PI9DU) in Bunschoten 

De Doornse Kaap, een 25 meter hoge toren bovenop de Utrechtse 
Heuvelrug, de totale antenne hoogte komt daarmee op +84m. NAP 

Dennis PC3D  op de alternatieve 
locatie na de verplaatsing 
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PI9DU DRCC Bunschoten 
Enige maanden geleden hadden de RC’s mij gebombardeerd tot oefenleider. Ik mocht voor een toekomstige 

oefening zelf alles verzinnen en uitdenken, zolang het maar een DARES oefening zou worde. Rogier/PD5R en 
Alex/PA3FZN werden de medekompanen. In goede samenwerking hadden we iets leuks bedacht.  
 

Het scenario 
Realistisch of niet, maar volgens ons scenario stond in een groot deel van beide regio’s anderhalve meter 
water, waardoor er alleen verticaal geëvacueerd kon worden, zoals dat heet. Vluchten naar zolder dus. 
Aangezien de shack van de meeste radioamateurs toch op een bovenverdieping staat, konden ze daarvandaan 
verbinding maken met het DRCC. Sommige amateurs hebben thuis geen shack of geen buitenantenne.  
Zij werden verzocht een hoog punt in de nabije omgeving te kiezen. 
 

Onderbezetting 
De bemanning van het DRCC was op het laatste moment door omstandigheden gedecimeerd tot 3 amateurs. 
Dit was veel te weinig, zo bleek later. De winlink berichtendienst kreeg veel te weinig aandacht, terwijl daar 
veel winst te behalen is. 
 
Relay-posten 

We hadden twee relay-posten in ‘het veld’. Maarten/PD1H en Alex/PA3FZN hadden in Almere een mooie locatie 

gevonden bij ‘De Trekvogel’ en Wim/PA4WK was de relay-post voor zwakke stations in het zuidoosten van ons 
werkgebied. Hij werkte vanuit z’n shack. Deze posten speelden ook een rol in het berichtenverkeer.  
Tja, het berichtenverkeer, dat is behoorlijk goed verlopen. De oefeningen met het berichten formulier tijdens de 
regiobijeenkomsten hebben echt hun vruchten afgeworpen. Het DRCC stuurde naar alle posten een bericht 
waarin gevraagd werd of de posten DMR, D-Star of SSB konden maken. De posten moesten aan de hand van 
hun eigen situatie een bericht samenstellen en dat terugsturen. Dit is bijzonder goed verlopen.  

De posten die geen rechtstreekse verbinding hadden met het DRCC, konden hun verkeer toch kwijt via een van 
de relayposten. Complimenten aan iedereen! 
 
Andere modulatie soorten 
Bijna geheel volgens tijdschema, konden we beginnen aan het laatste deel van de oefening, het gebruik van 
andere modulatiemethoden dan FM. Helaas was de SSB set onvindbaar en de DMR set was samen met zijn 
zieke baasje thuis. De D-Star set was wel beschikbaar en daarmee hebben we goede verbindingen kunnen 

maken met de volgende stations: PD7RON, PA3CJP en PE1LID. De FM signalen van Ron/PD7RON in Almere 
waren in Bunschoten zeer zwak en niet of nauwelijks bruikbaar,  maar met D-Star ging het heel goed.  
Op de S-meter nog steeds niet sterk, maar de verstaanbaarheid was wel Q5 dus prima bruikbaar.  
Voor FM en D-Star werd dezelfde antenne gebruikt. De verwachting is dat met SSB en DMR dezelfde resultaten 

geboekt zullen worden, maar dat is iets voor een volgende keer. 
 

Tot slot 
Was er dan niets op aan te merken? Jawel, maar geen heel belangrijke dingen. Achteraf gezien hadden de 
relay-posten een locale frequentie moeten gebruiken. Op het DRCC was een bemanning van drie personen te 
weinig. Iedereen van harte bedankt en op naar de volgende oefening. Namens de oefenleiding Kees PAØVDB 
 

Eerstvolgende bijeenkomst DARES M-NL dinsdag 28 maart  
Op deze bijeenkomst zal Rudy PDØZRY een zeer interessante en leerzame avond verzorgen over 

DMR. DARES en noodcommunicatie zullen als een rode draad door zijn verhaal heen lopen. Rudy is 
niet alleen in Nederland maar ook internationaal één van de grote breinen achter DMR en 
BrandMeister. Grijp dus deze kans om te vragen wat u altijd al hebt willen weten over dit 
onderwerp. De aanvang is zoals gebruikelijk 20:00 uur, kom op tijd want vol is vol. 

 
 
 

 
Regio Zuid-Holland Zuid neemt deel aan thema dag van VR 

Op 16 februari was er in het Postillion Hotel in Dordrecht een verbindingsdag, deze was georganiseerd door de 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid met als thema “operationele ontmoeting” 
 
De dag was bestemd voor operationeel functionarissen van de teams COPI en ROT en de liaisons van de 

crisispartners, waar DARES Zuid-Holland Zuid ook deel van uit maakt. 
 
Na de opening door de algemeen directeur Carlo Post van de VRZHZ werden we in groepen verdeeld 
voor het volgen van de workshops zoals, crisisbeheersing,  terrorisme gevolgbestrijding, 
uitvalstroomvoorziening, 
Resource Management en continuïteit bij rampen of crisis en de laatste workshop evacuatie. 
Al met al een drukke maar vooral leerzame dag, en veel contacten met andere partners gemaakt. 

REGIO NIEUWS R18 DARES ZUID-HOLLAND ZUID 



DMR BrandMeister Presentatie 
Op woensdag 5 april komt Rudy PDØZRY een DMR presentatie verzorgen bij de Dortse Elektronica Club in 

Dordrecht, bij velen beter bekend als PI4DEC. 
De aanvang is 20.30 uur en DARES leden ZHZ zijn ook van harte welkom. 
 

Voor meer informatie kijk je op de website van PI4DEC http://www.pi4dec.nl/ 
Groeten Bas PDØCAV regio Coördinator R18 Zuid-Holland Zuid 

 
 
 
Hoe de VRZA werkt aan de ‘Novice herijking 
Tijdens de VRZA medewerkersdag die op zondag 5 maart in Almere gehouden werd heeft de Commissie 

Machtigingszaken (CMZ) is bij monde van Ron Goossen, Ron (PBØANL) een presentatie gegeven over de status 
van het herijken van het Novice pakket.  
 

Vanuit Agentschap Telecom is op het amateur overleg van 26 oktober 2016 aan de verenigingen 
gevraagd om het pakket voor N-amateurs in zijn geheel te herijken en een compleet pakket voor te 
stellen waarvan de leden vinden dat het recht doet aan de mogelijkheden die N-amateurs zouden 

moeten hebben. Het pakket moet breed gedragen worden binnen de amateur gemeenschap, zowel 
door Full als Novice amateurs, en leiden tot een pakket dat de komende 5 tot 10 jaar gebruikt zou 
moeten worden. Klik hier voor het volledige artikel. Bron: Hamnieuws  

 
De VERON over ‘Novice herijking’  

De redactie van Hamnieuws ging op onderzoek uit naar wat de VERON gedaan heeft met het dossier 
‘Novice herijking’ Op de website van de VERON komt het woord herijken niet voor in de 
nieuwsberichten. Een zoekopdracht laat zien dat het woord uitsluitend in een extern verslag van het 
Amateur Overleg te vinden is. De redactie van Hamnieuws heeft VERON-voorzitter Remy Denker 

gevraagd hoe de grootste landelijke vereniging om gaat met het dossier ‘Novice herijking’. Klik hier 
voor het volledige artikel. Bron: Hamnieuws 

 
DARES over ‘Novice herijking’ 
De redactie van deze nieuwsbrief is van mening dat het nuttig is dat DARES deelnemers op de 
hoogte zijn van de activiteiten en standpunten van beide amateur verenigingen, Wel willen we 

nadrukkelijk stellen dat het bestuur en de redactie van de DARES nieuwsbrief hierin geen 
standpunt in nemen, DARES is immers geen bij het Amateur Overleg betrokken partij. 

 
Agentschap Telecom over ‘Novice herijking’   
De randvoorwaarden die Agentschap Telecom heeft gesteld aan de verenigingen 
zijn afgestemd en op papier gezet. Dat heeft de toezichthouder vorige week 
laten weten aan de verenigingen. Op de website van de VRZA is deze brief 

inmiddels te lezen. Klik hier voor het volledige bericht Bron: Hamnieuws 
 

De VERON VR-voorstellen voor 2017   
Elk jaar kunnen VERON-leden voorstellen indienen voor de jaarvergadering van de vereniging, de 
Vereniging Raad. Het indienen van de voorstellen gaat niet rechtstreeks zoals bij de VRZA, maar via 
je eigen afdeling. Voorstellen worden, na goedkeuring binnen je afdeling, landelijk in stemming 
gebracht. Dit jaar zijn er negen voorstellen op de agenda, één van het hoofdbestuur en acht van de 

afdelingen. De redactie van Hamnieuws is door de voorstellen gegaan en zet ze op een rij, voorzien 
van enig commentaar waar nodig. Klik hier om het volledige bericht te lezen.  
Zelf door de VR-voorstellen bladeren en je eigen mening bepalen? De afdeling Amersfoort van de 
VERON heeft ze weer trouw gepubliceerd. Bron: Hamnieuws 

 

 

59 geslaagden bij examens Nieuwegein   
Stichting Radio Examens (SRE) hield op 1 maart jl. een examensessie in Nieuwegein.  
Er werden 35 Full-examens afgenomen. Hiervan zijn 12 kandidaten (34,3%) is 
geslaagd. Daarna startte een Novice examen. Dit telde 59 deelnemers, van hen zijn er 
47 geslaagd (79,7%). 
 

Bovengenoemde cijfers zijn onder voorbehoud tot Agentschap Telecom deze heeft vastgesteld. Het Full-examen 

werd als pittig ervaren. Er waren enkele vragen bij die lange tijd niet zijn gesteld, waardoor het uit het hoofd 
leren werd bemoeilijkt. 
 
Het examen in Nieuwegein was het tweede examen dat SRE dit jaar afgenomen heeft. Het eerstvolgende 
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examen wordt op 17 mei afgenomen in Assen (reeds vol) en op 24 mei in Vlaardingen. Aanmelden kan tot een 
maand voor het examen. Meer informatie is te vinden op de website radio-examen.nl. 

Klik hier voor het hele artikel. Bron: Hamnieuws 
 
 

 
 
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 worden verdeeld over het jaar, schriftelijke examens afgenomen.  

Aanmelden en meer informatie vind je op www.radio-examen.nl 
 
22 april 
CW examen in België 
Na het succes van 2016 (20 deelnemers waarvan, 12 uit ON en 8 uit PA), organiseert UBA-DST (Diest) op 
zaterdag 22 april 2017 voor de tweede maal de officiële BIPT morseproef. In overeenstemming met het besluit 

van de Raad Van BIPT van 2 augustus 2006 is het BIPT op de hoogte gebracht en zijn de examinatoren erkend 

door het BIPT. Het slagen voor deze proef levert een BIPT certificaat op dat erkend is in alle landen die de CEPT 
aanbevelingen TR61/01 & 02 toepassen. Ga hier naar de website van de UBA 
 
13 mei  
Landelijke Veiligheidsdag Almere 
Op zaterdag 13 mei vind de vierde editie in Almere plaats. Politie, brandweer, defensie, GGD, KNRM, Kustwacht 

en Reddingsbrigade Nederland laten zien hoe zij samenwerken. Het publiek krijgt te zien, wat het werk van de 
Nederlandse hulpdiensten inhoudt en hoe zij onderling samenwerken. De pleinen in het centrum van Almere 
krijgen elk een eigen subthema passend bij het hoofdthema van dit jaar: Samenwerking.  
DARES zal ook een rol spelen op deze dag. De toegang tot het evenement is gratis.  
 
20 mei 
Antenne meetdag Meppel 

Ben je benieuwd hoe je eigenbouw antenne presteert, dan is dit je kans om er achter te komen. 
Het antennemeten zal weer plaats vinden op de 70, 144, 432 MHz en de 1200 en 2300 MHz banden. 
Informatie over het meten kun je opvragen via a32@veron.nl  
Terugblikken op eerder gehouden antennemeetdagen kun je doen op deze webpagina.  

Graag tot ziens op deze unieke meetdag. Namens de antennemeetgroep “De Lichtmis”, Frits, PA3FYS 
 

20 t/m 28 mei VRZA  
Radiokampweek ”de Jutberg” 
In de week van 20 t/m 28 mei 2017 zal alweer de 54e VRZA Radiokampweek worden georganiseerd op 
Vakantiedorp de Jutberg. Zoals elk jaar zal de week weer rijkelijk gevuld zijn met vossenjachten en andere 
activiteiten, zoals een zelfbouwproject, lezing, radiomarkt op Hemelvaartdag 25 mei en ga zo maar door.  
Wilt u deelnemen aan de radiokampweek, neem dan direct contact op met Vakantiedorp De Jutberg.  
Zij kunnen u verder helpen met de nog beschikbare objecten of kampeerplaatsen. Ga hier naar de website. 

 
02 t/m 05 juni 
VERON Pinksterkamp 
Het kampeerterrein van De Paasheuvel is tijdens het 52e VPK zonder reserveren voor iedereen 
beschikbaar vanaf vrijdag 2 juni tot en met maandag 5 juni 2017. 
Volg het actuele nieuws op: http://veronpinksterkamp.nl/  
 

10 juni 
RC bijeenkomst 

Deze DARES RC bijeenkomst vindt plaats is het politie bureau Lelystad aanvang is 10.00 uur Deze bijeenkomst 
is een vervolg op de bijeenkomst en er zal verder gegaan worden met de toekomstvisie van DARES. 
 
17 juni  

Veiligheidsdag Barendrecht 
Aan deze dag die in Barendrecht elke twee jaar georganiseerd wordt zal DARES ook een bijdrage leveren.  
Meer informatie volgt binnenkort. 
 
26 augustus 
DNAT Bad Bentheim 
Ook dit jaar worden weer de Deutsch Niederlandische Amateurfunk Tage georganiseerd in het Duitse Bad 
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Bentheim, met over de grens bij Oldenzaal. Hoewel het programma meerdere dagen duurt, beperken wij ons 
tot de drukste dag: de dag waarop ook de vlooienmarkt plaatsvindt. In 2017 is gekozen voor zaterdag 26 

augustus. Klik hier om naar de website te gaan (let op deze is op dit moment nog niet bijgewerkt) 
 
 

 
 
Hier vind je links naar, en een korte beschrijving van diverse You-Tube kanalen en video’s 
 

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. Klik hier om naar het overzicht te gaan. 

Natuurlijk hebben de makers van HAM-nation hebben ze 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. 
 
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. 

 
TX Factor is een serie van HD TV shows geheel gewijd aan amateurradio  De makers 
onderzoeken alles wat met amateurradio te maken heeft. Klik hier en ontdek wat TX Factor 
jou te bieden heeft. Voor de meest recente aflevering van 25 januari 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. 
 
 
 

 
PI1KMP en PI1CVD gaan uit 
Zowel PI1KMP (Kampen) en PI1CVD (Coevorden) zullen worden uitgezet. De beheerders van deze repeaters 
geven aan dat de repeaters niet meer voorzien in een behoefte. Er zijn simpelweg te weinig lokale 
radioamateurs die gebruik maken van de repeaters.  

De ATOF’s van beide repeaters zullen niet meer verlengd worden. Naar verluidt zal de repeater van Coevorden 
waarschijnlijk naar Groningen verhuizen. Of deze zal worden aangesloten op het BrandMeister netwerk is nog 
onduidelijk. De repeater van Kampen vindt wellicht ook een andere plaats ergens in Nederland. Indien meer 
informatie beschikbaar is zullen we dat hier berichten. Bron: Hamnieuws.nl 
 

 

Op zaterdag 4 maart is in de Gerbrandytoren in IJsselstein weer een flinke stap gezet in de uitrol van de 
techniek voor de (her)ingebruikname van Hamnet en onze ATV repeater PI6ATV. Met een team van zes man 

werd flink gebouwd waarbij een aanzienlijk deel van de dag is besteed aan vooral mechanisch werk.  
Dit werk is nodig om een professionele installatie te bouwen voor alle systemen die Hobbyscoop op de Alticom 

toren te IJsselstein, beter bekend als de Gerbrandytoren, in eigendom heeft. Klik hier voor het hele verhaal. 
 

 

Informatie en het schema van deze ook bij DARES deelnemers veel gebruikte VHF/UHF portofoon  
All About Circuits kocht voor $25 een Baofeng UV-5R dual-band amateur radio portofoon om deze eens uit 
elkaar te halen en te zien wat er zo allemaal in zit.  

Vanwege de redelijke prijs en de makkelijke beschikbaarheid via eBay zijn de Baofeng transceivers uitermate 
populair onder radio amateurs. Het artikel en de bijbehorende video zijn hier te vinden. Mooi is dat ook het 

VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

REPEATER NIEUWS  

 

BAOFENG UV-5R GEDEMONTEERD 

HOBBYSCOOP BOUWT AAN HAMNET EN ATV 

http://www.dnat.de/index.php/nl/programma
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://twit.tv/episodes?filter%5bshows%5d=1668
https://www.youtube.com/user/w2aew/videos
https://www.youtube.com/user/EEVblog/videos
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/episode-list.html
http://www.txfactor.co.uk/current-show.html
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.hamnieuws.nl/dmr-repeaters-coevorden-en-kampen-qrt/
https://www.hobbyscoop.nl/2017/hobbyscoop-bouwt-aan-hamnet-en-atv/
https://www.allaboutcircuits.com/news/teardown-tuesday-baofeng-amateur-radio-transceiver/
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://www.youtube.com/user/W2AEW
https://www.youtube.com/user/EEVblog
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/txfactor.shtml
https://twit.tv/episodes?filter[shows]=1668
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg


schema van deze portofoon op die site te vinden is, dat geeft een idee waar je moet zoeken als je wat wilt 
modificeren aan je Baofeng Het filmpje kan je hier bekijken. 

 

De juiste connector 
Een handige website voor het zoeken naar de juiste connectoren? Maarten PD1H heeft hier veel gemak van: 

Online calculator 
Hier vind je de meeste online calculators over de meest uiteenlopende onderwerpen: Klik hier 

Koffer als antenne 
Iets voor 'Vaderdag" voor de verwende DARES deelnemer? Klik hier 

 

 
 
Kleine niet commerciële advertenties. Advertenties worden maximaal drie opeenvolgende malen 
geplaatst, graag bericht als een advertentie verwijderd kan worden.  

Klik daarvoor, en om een advertentie op te geven hier. 

Wie helpt mij eraan? 
Packet modem  
Gezocht ter overname: PACKET 1k2/9k6 modem. Reacties graag naar: fredb1959@gmail.com 

Wie helpt mij eraf? 
DMR portofoon  
Kees PAØVDB biedt een DMR porto CS700 aan, compleet met lader, handmicrofoon, programmeerkabel, 
manual en software. Plus hulp bij het instellen. Mooie modulatie. Vraagprijs €100.= 
Reageren graag via mail: pa0vdb@xs4all.nl  

 

 

Omdat er zo langzamerhand steeds meer (DARES) activiteiten ontplooid worden op de 4 meterband leek het de 
redactie een goed idee om het voor IARU R1 vastgestelde bandplan hier te publiceren. 

Vinden er in jouw regio (DARES) activiteiten plaats in de 4 meterband? Laat dat aan ons weten, we nemen het 
dan op in onze nieuwsbrief, andere (DARES) gebruikers van deze band kunnen dan gericht naar jou uitluisteren 

voor een verbinding of test. Op deze manier denken we een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor DARES 
verbindingen op deze lage VHF band. Regio 25 & 09 DARES M-NL. zal gebruik (gaan) maken van 70.400MHz.  

IARU R1 70MHz. BANDPLAN 06 Jan 2016 

 Frequency Max Bandwidth  Mode  Usage 

70.000 
1 000 Hz 

 Telegraphy   

70.090 MGM  Coordinated Beacons 

70.090 
1 000 Hz Beacons 

 Temporary and personal beacons 

70.100  70.091 Personal WSPR beacons 

70.100 
  

 Telegraphy  70.185 Crossband center of activity 

   2 700 Hz SSB  70.200 Telegraphy/SSB calling 

70.250   MGM   70.250 MS calling 

70.250 
12 kHz  AM / FM 

70.260  AM / FM calling 

70.294  70.270   MGM centre aof activity 

70.294 
    

70.3125 digital communications 

  
12 kHz FM Channels 70.3250 digital communications 

    12.5 kHz spacing 70.4500 FM calling 

      
70.4625 

  
    70.4750  

70.500     70.4875 digital communications 

Zie ook het VHF managers handbook blz. 36 voor meer details  

HANDIGE WEBSITE 
 

ERAAN & ERAF 
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