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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 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 uit deze nieuwsbrief is behoudens rechten van 
derden toegestaan, daar waar het ons bekend is staat 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 kunt downloaden en lezen. 

 
Geen DARES deelnemer? 
Bent u geen DARES deelnemer maar wenst u wel twee keer per maand 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 
 
 
 

PI9D met landelijk net  op 3.765MHz. 
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. 
 

Exit facebook 
Het bestuur heeft besloten om berichten, mededelingen etc. op Facebook stop te zetten. Het blijkt dat heel 
weinig FB gebruikers gepubliceerde berichten lezen. Berichten zullen vanaf nu alleen geplaatst worden op onze 
website http://www.dares.nl  Twitter (@pi9d) en in deze nieuwsbrief. 
 
Alarm status 
Op de landelijke website vindt u een nieuwe manier om als er wereldwijd, landelijk of regionaal iets aan de 

hand is dit onder uw aandacht te brengen. Gaat u maar eens kijken op www.dares.nl u vindt de alarmstatus op 
de eerste pagina van de website aan de rechter kant, als u op de op IARU klikt ziet u dat er bij (IARU) regio 3 
op de Filippijnen iets aan de hand is en dat er gevraagd word uit te luisteren. Daar onder staat aanvullende 
informatie. 
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Regio 25 en 09 
Dit eerste bericht van 2018 beginnen we met u allen een in alle 
opzichten een heel gelukkig en fijn Nieuwjaar te wensen. 
 

We zijn lekker bezig in Midden Nederland dus is er weer het een en 
ander te melden. 
Ten eerste natuurlijk een overzicht van onze reguliere bijeenkomsten 
in 2018. (zie de tabel links op deze pagina) 
Op onze bijeenkomsten zijn ook geïnteresseerden welkom. Laat het 
ons even weten klik als u langs wilt komen dan weet u zeker dat we 
ook tijd en aandacht voor u hebben. 

Buiten deze data kunnen er om welke reden dan ook extra 
bijeenkomsten ingelast worden, onze deelnemers zullen daarvan dan 
bericht krijgen. De bijeenkomsten worden gehouden in ons DRCC, 
adres: Radio Clubhuis Bunschoten Haarbrug 10-B 3751 LM 
Bunschoten. Klik hier om naar de website te gaan. 
 

Houd rekening met de buren. 

Van de buurman, de eigenaar van JPC zonwering kregen we het 
verzoek de drie parkeerplaatsen naast zijn pand die met bordjes 
gemarkeerd zijn (zie foto) vrij te houden voor zijn klanten. 
Natuurlijk willen we hier aan mee werken dus aan alle bezoekers van 
het DRCC / Radio Clubhuis Bunschoten het verzoek uw auto ergens 
anders te parkeren.  

Een goede verstandhouding met de buren is in ons aller belang. 
 
Bijeenkomst van 23 december 
Ondanks deze datum zo vlak voor de kerstdagen mochten we over 
de opkomst niet klagen. 
Bij binnenkomst was de koffie al klaar en Gerard had voor twee 
heerlijke kerststollen gezorgd die gretig aftrek vonden. Na een 

hartelijk welkom werd door de beide RC’s Wim PA4WK R09 en 
Gerard PDØJEW R25 kort teruggekeken op het afgelopen jaar.  
Jan PA7O gaf nog een kort overzicht van waar het bestuur mee bezig 
is, waarbij onder andere de vorderingen met betrekking tot de 

website en de DLCC locatie in Oegstgeest aan de orde kwamen. 
 

Ook Klaas PDØZX de eigenaar van het pand waarin we ons DRCC 
gevestigd hebben werd niet vergeten, hij ontving namen de 
gezamenlijke regio’s R25 en R09 een lekkere fles spraakwater als 
dank voor de genoten gastvrijheid en gebruikmaking van de 

faciliteiten van het Radio Clubhuis Bunschoten.  
 

Foeke PA3FNT heeft op deze 
bijeenkomst officieel zijn 
functie als Plv. RC. van R25 
neergelegd, ook hij ontving 
uit handen van Gerard 
PDØJEW een fles met een 

smakelijke inhoud, Foeke zal 
deelnemer blijven van DARES 
en vooral op het technische 

vlak actief blijven, Foeke word 
opgevolgd door Ron Lambinon 
PD7RON die al de nodige jaren als deelnemer mee loopt binnen 
DARES en als ambulance verpleegkundige, First-responder en OVD-G 

zijn sporen ruimschoots verdiend heeft in de hulpverlening.  
 

OptieBeam voor 80 meter 
Op de afgelopen bijeenkomst vertelde Klaas PDØZX dat hij ten behoeve van het Radio Clubhuis Bunschoten 
bezig is met het plaatsen van een dipool voor 80 meter met een lengte van 17.6 meter, het betreft de OB1-80 
van OptiBeam. Deze antenne komt op een uitschuifbare stalen koker mast waarmee een hoogte van maximaal 
33 meter bereikt kan worden. Op de top van deze mast zal ook nog een X300 2/70 antenne geplaatst worden. 

 NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

Een deel van de aanwezigen met op tafel de zojuist 
aangesneden kersstollen 

Ron Lambinon PD7RON Foeke Holtrop PA3FNT 

Overdag deze plaatsen vrij houden AUB 

Ook Klaas PDØZX ontving namens DARES een presentje 
als dank voor zijn gastvrijheid in het afgelopen jaar 

Foeke PA3FNT nam op deze bijeenkomst officieel 
afscheid als Plv. RC van R25 

Dit zijn de data van onze geplande bijeenkomsten 
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De mast is met behulp van een elektrische lier traploos in hoogte te variëren. Hierdoor is het mogelijk deze 
antenne voor zowel DX als voor NVIS verbindingen optimaal te gebruiken. 

Leuk om mee te 
experimenteren en uit te 
zoeken of de gegeven 
theoretische optimale 

hoogte (0,12λ) voor NVIS 
verbindingen wel kloppen.  
 
Bauwproject  
Bij diverse oefeningen hebben we gemerkt dat de HF, VHF en UHF stations op het DRCC last van elkaar 
hebben, geen HF interferentie maar LF interferentie is de oorzaak. Daar is gelukkig vrij simpel iets aan te doen. 
We hebben dan ook besloten dat we gezamenlijk 25 stuks audio splitters gaan maken zoals in nummer 23 van 

2017 van de nieuwsbrief beschreven. Het is een audio splitter met vier onafhankelijk van elkaar regelbare 
kanalen, hierdoor kunt u met vier personen met een koptelefoon luisteren en onafhankelijk van elkaar het 
gewenste audio niveau instellen zonder dat u last heeft van omgevingslawaai. We gaan eerst kijken waar we de 
hiervoor benodigde materialen voordelig kunnen kopen, daarna bouwen we een prototype en horen de 
deelnemers wat het totaal gaat kosten, waarna we nadat u betaald heeft gaan inkopen en gezamenlijk bouwen. 
 

Radio kamp, wie gaat er mee? 

In de week van Hemelvaart, dat is van 4 t/m 13 mei zal de VRZA radiokampweek dit 
jaar voor het eerst niet op camping de Jutberg in Laagsoeren, maar op Streekpark 
KleinOisterwijk gehouden worden.  
Het park is gelegen in de gemeente Oisterwijk in de provincie Brabant op ongeveer 
10Km ten oosten van Tilburg. Klik hier voor de website.  

We hebben het plan opgevat om daar met wat mensen naar toe te gaan. Gezellig een lange week (of als u niet 

langer kunt enkele dagen) met vele facetten van onze hobby bezig zijn, er 
is voor ieder wat wils in de mooie omgeving van Oisterwijk. Binnen 500m. 
sta je in het natuurgebied van de Brabantse bossen en vennen. Meer 
informatie over het park en de beschikbaarheid en prijzen van de verhuur 
objecten (tenten caravans en huisjes) kunt u vinden op deze website. 
Lidmaatschap van welke amateur vereniging dan ook is niet nodig.  
Laat het even weten aan Dick PD2DM of Wim PA4WK als u interesse hebt 

om mee te gaan. 
 
Naar Rosmalen 
Ook dit jaar gaan we weer met leuke spullen op de Radio vlooienmarkt in Rosmalen staan om de kas weer een 

beetje te spekken. Wie nog wat heeft wat geschikt is om daar te verkopen kan contact opnemen met Wim 
PA4WK. Alex PA3FZN heeft al spullen aangeboden waarvan een leuk percentage van de verkoop prijs in de kas 

gaat. Ook als u een item wilt verkopen en er zelf ook wat aan over wil houden kan dat, geef aan wat het 
minimaal op moet brengen en alles wat het meer opbrengt is voor de regio kas. Alles wat niet voor de 
afgesproken prijs verkocht word krijgt u natuurlijk terug. 
  
Nieuwsbrief van de VRU 
De veiligheidsregio Utrecht heeft 20 december weer een nieuwsbrief uitgegeven, klik hier om hem te lezen. 
Hierin vinden we ondermeer: 

 600.000 kilo vuurwerk ligt klaar voor de verkoop 
 Iedere seconde telt bij brandweer in meldkamer 
 Jaarwisseling moet zo feestelijk mogelijk blijven 
 Veilig een publieke taak uitvoeren 
 Onze 'best off' artikelen  
 Bedankt! 

 

 

 
Eerste 23cm WebSDR in 
Nederland  
Het was ijzig koud met -4°C en 
met bijna windkracht 6 op een 

hoogte van 225 meter. Maar 
met resultaat. Nederland telt 
vandaag een 23cm WebSDR. 
Deze is gepositioneerd in het 
weak-signal smalband deel van 
de band en maakt gebruik van 

De OB1-80 dipool voor 80 meter is met zijn lengte van 17.6 meter een imposante verschijning 

   LANDELIJK NIEUWS 
 

Hoe koud het was kun je wel zien op deze foto’s, respect voor de mannen die dit allemaal doen. 
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de 8-slots ontvangstantenne van PI6ATV op de Gerbrandytoren. Deze SDR kan gebruikt worden voor diverse 
experimenten op de 23cm band zoals het afregelen van zenders alsook propagatie-bepaling met behulp van de 

te ontvangen bakens. 
 
Link: WebSDR PI1UTR (Selecteer de juiste band onder de waterval) 
Klik hier voor meer informatie. 

 
Hobbyscoop jaaroverzicht 
2017 was voor Hobbyscoop opnieuw een veelbewogen jaar. Met het volledige 
team kunnen we terugkijken op een jaar vol prachtige en innovatieve 
ontwikkelingen voor de radiozendamateur die ons des te meer motiveren om in 
2018 naar hartenlust verder te innoveren voor en door de Nederlandse 

radiozendamateurs. Zoals we dit ieder jaar doen is ook nu weer een overzicht gemaakt van de belangrijkste 

gebeurtenissen die we in één overzicht zetten. Klik hier voor het complete jaaroverzicht. 
 
Erg mooi museum 
Van Jan-Sander PA3GON kreeg ik de volgende link doorgestuurd. Het is wel niet helemaal landelijk omdat dit 
museum zich bij onze zuiderburen bevind maar ik wil er toch graag de aandacht op vestigen, dit is werkelijk 
prachtig. Jan-Sander schreef: Gisteren een bezoek gebracht aan het privé museum van ON8PO.  

Zeer indrukwekkend wat daar allemaal staat. Helaas is dit museum ivm ervaringen in het verleden met 

vernieling en diefstal niet meer voor groepen toegankelijk. 
Voor een indruk http://www.mil-com.be/ en http://www.aviation-radio.com/ 
 
 
 

Uitbreidingen voor Duitse Novices   

Duitse Novices krijgen toegang tot de 13cm en 6cm band. Dit is het werk van onderhandelingen 
tijdens de Runder Tisch Amateurfunk (RTA), waar bij de Oosterburen circa 15 partijen vanuit 
allerlei disciplines en interesses overleggen met toezichthouder BundesNetzAgentur.  

 
Door dit brede overleg worden de belangen van alle Duitse radiozendamateurs vertegenwoordigd. 
Novices (DO-stations) mogen een zendvermogen van 5 Watt ERP maken. Inzet om toegang tot deze banden te 
vragen was het Hamnet initiatief dat inmiddels een wijdverspreid netwerk heeft door Duitsland.  

De toegang geldt in ieder geval tot 31 december 2018. Daarna volgt een evaluatie. 
 

OFCOM verlengt extra VHF-bandbreedte  
Toezichthouder OFCOM heeft de extra Megahertz bandbreedte in het Verenigd Koninkrijk met 

een jaar verlengd. Zendamateurs mogen daar ook het stuk tussen 146 en 147 MHz gebruiken. 
Wel is hiervoor een zogenoemde Notice of Variation nodig, een vergunning die na een verplichte 

melding wordt verstrekt. 
 
Deze extra Megahertz bandbreedte kwam enkele jaren beschikbaar nadat defensie dit stuk verlaten had. 
Zendamateurs doen hier digitale experimenten. Bijvoorbeeld in digitale Reduced Bandwidth ATV met 
bandbreedtes tot 500 kHz. Er zijn al beelden die verzonden zijn vanuit Engeland in Nederland ontvangen. 

 
 

Em-Comm net op de Filippijnen actief                         vertaling Kees PAØVDB 

Vrijwilligers van de Philippines Amateur Radio Association's (PARA) en Ham 
Emergency Radio Operations (HERO) hebben geholpen bij 
noodcommunicatie in de nasleep van twee zware tropische stormen. Op 16 
december wordt het midden van het land getroffen door Kai-tak, waarbij 
tientallen doden vielen en anderen gedwongen werden te evacueren. Een 
zwaardere tropische storm Tembin raakte op 22 december het zuidelijk 

deel van de Filippijnen, eiste ongeveer 200 mensenlevens op en richtte 

aanzienlijke schade aan.  
Meer dan 100 mensen werden als vermist opgegeven. 
 
Roberto "JoJo" Vicencio, DU1VHY, zei dat HERO-vrijwilligers via een 
nationaal noodnet op 7,095 MHz voor HF-coördinatie zorgden. Daarnaast 

gebruikten lokale clubs, die waren meegegaan met hulpverleners van de overheid, de aangewezen kanalen en 

clubfrequenties. Volgens Vicencio bleef Kai-Tak 3 dagen lang huishouden in het gebied Central Visayas. “Er is 
gigantisch veel regen gevallen in de gebieden Samar en Tacloban in de regio Central Visayas," zei hij. "In 
dergelijke situaties sluiten de meeste radioamateurs in de getroffen gebieden zich bij de veiligheidsorganisaties 
van de regering aan om de militaire en politiediensten bij te staan, ook helpen zij maatschappelijke 
groeperingen.” 

   INTERNATIONAAL NIEUWS 
 

 EM-COMM NIEUWS 
 

Roberto "JoJo" Vicencio, DU1VHY zegt: “HERO-
netwerk is voorbereid” 

http://websdr.pi1utr.ampr.org:8901/
https://www.hobbyscoop.nl/2017/nieuwe-websdr-voor-23cm-en-atv-nieuws/
https://www.hobbyscoop.nl/2017/het-hobbyscoop-jaaroverzicht-2017/
http://www.mil-com.be/
http://www.aviation-radio.com/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit6oGwnqXYAhUiJ8AKHWi_D_wQjRwIBw&url=http://truststfc.tv/town-fans-abroad-paul-joyce-germany/&psig=AOvVaw3Z13pH6pRG1E1kLSkRNi8P&ust=1514293831047747


Slechts twee dagen later bedreigde Tembin het zuidelijke eiland Mindanao. HERO meldde dat men klaar stond 
voor de storm en in staat was om de radioamateurs en een civiele communicatiegroep in te zetten. 

 
Vicencio meldde dat Mindanao door de hevige winden en ontzettende regenval overspoeld werd. De regen en 
de daardoor veroorzaakte overstromingen trokken van oost naar west over het eiland. Woonwijken werden 
getroffen en velen verloren hun leven nadat ze door de snel stijgende vloed binnenshuis warenopgesloten.  

De overstroming beschadigde ook bruggen en wegen en verwoestte de velden. 
"Er was ook een tekort aan communicatie", meldde Vicencio. "Veel 
belangrijke verkeersaders werden getroffen, waardoor anderen die 
probeerden te ontsnappen, uiteindelijk ook strandden.” 
Dit is naar verluidt slechts het begin van het jaarlijkse stormseizoen in de 
Filippijnen, maar Vicencio zei dat het HERO-netwerk is voorbereid. Met dank 
aan Jim Linton, VK3PC, voorzitter, IARU Region 3 Disaster Communications 

Committee. Bron: IARU 
 
 
 
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  
 
13 januari 
Heelweg microwave meeting 

Uniek en een must voor iedereen die zich op de 23cm band en hoger begeeft. Het evenement vindt plaats in 
Kulturhus De Vos (voorheen zalencentrum De Vos) Halseweg 2 7054 BH 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. Er is onder de aanwezigen ook 
veel kennis zodat u er ook met uw vragen terecht kunt. Klik hier voor de website, daar vind u foto’s en video’s 
van voorgaande jaren en ook een overzicht wat voor meet apparatuur er dit jaar beschikbaar is. 

 
10 februari 
Groninger Radio Amateurtreffen 
Deze Radio Amateur markt is in plaats gekomen van het Noordelijke Amateur Treffen, wat helaas niet meer 

bestaat, er bleek in het noorden toch een behoefte te bestaan waaruit het Groninger Radio Amateur Treffen 
ontstaan is. Deze markt wordt gehouden op zaterdag 10 februari vanaf 09:30 tot 15:00 uur in de veilinghallen 

(flowerdome) in Eelde (A28 afrit 37) Toegang €3.50 en Gratis parkeren. U vindt hier demonstratie, promotie en 
verkoop stands. Klik hier om naar de website te gaan 
 
24 februari  
Elektronica vlooienmarkt ‘t Harde 
Op zaterdag 24 februari organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de VERON al weer voor de 
tweeëntwintigste maal haar Elektronica Vlooienmarkt. De markt is 1000m² en telt 220 meter kramen. 

De markt wordt gehouden in het Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo” Stadsweg 27 ’t Harde, en duurt van 
09:00 tot 15:00 uur, de toegang is €3.= en er is voldoende gratis parkeerruimte. 
 
10 maart 
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 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 
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 
VRZA Radiokampweek 
In de week van 4 t/m 13 mei 2018 zal de 55e VRZA Radiokampweek worden georganiseerd op Streekpark  

AGENDA 
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KleinOisterwijk te Oisterwijk (NB). Een evenement waar menig radioamateur naar uit kijkt. Ruim een week lang 
plezier met familie en radiovrienden. Zoals elk jaar is de week weer rijkelijk gevuld met vossenjachten en 

allerlei andere activiteiten, zoals een zelfbouwproject, lezingen, de bekende radiomarkt op Hemelvaartsdag en 
ga zo maar door, en vergeet het sociale aspect niet want hoe leuk is het om al pratend op een idee te komen of 
samen de oplossing te vinden van dat probleem waar je maar niet uit kwam? Klik hier voor meer informatie.  
 

17-21 mei 
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. 
 

 
 
DKARS magazine 
De maar liefst 56 pagina’s december uitgave kunt u hier downloaden. 

Eerder verschenen nummers kunt u hier lezen. 
In deze uitgave ondermeer aandacht voor: 

 Meer 10GHz uit de oude doos 
 Externe PTT indicatie in Family Mode 
 Veel aandacht voor TV-ontvangsten 
 Bonaire heeft haar eerste repeater! 
 Meer HF Weak Signal Dag info 

 En uiteraard nog heel veel meer… 
  

CQ-PA 
Het 42 pagina’s tellende december 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 (16) 
 VRZA Radiokampweek in Oisterwijk 
 Radiomarkt Rosmalen 
 QCX QRP CW Transceiver 
 CW-examen bij de VRA te Londerzeel (B) 
 Propagatie verwachting 

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

   ONLINE BLADEN 
 

https://www.radiokampweek.nl/
https://veronpinksterkamp.nl/
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
https://www.youtube.com/watch?v=Fq7de9TvcNk
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201712.pdf
http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2017-12.pdf
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
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos


RAZies 
Het januari nummer met maar liefst 18 pagina’s van dit schitterende blad 

van PI4RAZ, de Radio Amateurs Zoetermeer is uit. 
Klik hier voor de download en klik hier voor eerdere uitgaven.  
Deze maand aandacht voor onder andere: 

 Woord van de voorzitter 

 Reparatie van een Yeasu FT-101 E 
 Opa Vonk: Weten hoe te meten 
 LM386 met sidetone oscillator 
 Morse Box 
 Afdelingsnieuws 

 
 

 
Ultra Beam overgenomen door WiMo 

Op de website van de Duitse antenne bouwer en leverancier van amateur 
benodigdheden WiMo is te lezen dat zij onlangs het Italiaanse bedrijf Ultra Beam 
overgenomen hebben. Ultra Beam is een familie bedrijf met vijf werknemers. 

Ultra Beam heeft in Italië ruim tien jaar elektrisch afstembare antennes voor zowel de professionele als de 

amateur markt gemaakt.  

Op dit moment is de productie in Italië stilgelegd en zal aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar in 
Duitsland hervat worden, met de zelfde hoge kwaliteitstandaard als we van Ultra Beam gewend waren. Volkmar 
Junge, Managing Director van WiMo GmbH verteld: wij zijn altijd onder de indruk geweest van de hoge kwaliteit 
van Ultra Beam, toen de mogelijkheid zich voordeed hebben we zonder lang te aarzelen het bedrijf gekocht. 
Ook heeft WiMo het naastgelegen bedrijfspand gekocht waardoor de oppervlakte van het bedrijf in één klap 
met 50% vergroot werd. Dit pand zal nu gebruikt worden voor de productie van de Ultra Beam antennes. Voor 

meer informatie klikt u hier en hier 
 
 
We weten allemaal dat er veel mobiele sites en andere HF toepassingen op de torens van het voormalige WTC 
gebouw in New-York stonden, maar hoeveel weten we niet. Deze video geeft een aardige indruk van wat er 
allemaal stond. Het is dan ook niet zo vreemd dat veel HF verbindingen na de aanslagen niet meer werkten. 
Ook toen hebben zendamateurs waar mogelijk voor verbindingen gezorgd. Klik hier en hier voor video’s 
 

Dit is een ruwe niet geëditte videofilm die door Jim Trapani  
op 15 juli 2001 is gemaakt van het dak van de World Trade 
Center North Tower, Building # 1. In de videofilm is mijn 

vriend Rod Coppola te zien, een broadcast engineer voor 
WNET Channel 13, die op de 110e verdieping werkte en op 
9/11/2001 in dit zelfde gebouw om het leven kwam.  
De opname is springerig door de RF-interferentie van alle 

zenders en dat was ook de oorzaak dat de videocamera zo 
nu en dan helemaal uit viel. Het is het grote publiek niet 
toegestaan op de noordelijke toren te komen en de meeste 
videofilms die je ziet zijn afkomstig van de zuidelijke toren, 
dus dit is een zeer zeldzame video. Klik hier voor de video 
 

Op 11 september 2001 om 08:30 uur was ik online met Rod via AOL IM over softwarewijzigingen voor een 

programma waaraan we aan het werken waren. Toen om 08:46 uur de verbinding werd verbroken.  
Ik had geen idee wat er gaande was tot 15-20 minuten later toen het nieuws over een 'klein vliegtuig' dat het 
gebouw raakte, werd uitgezonden op de televisie die ik aan het kijken was. De rest is geschiedenis. Het lichaam 
van mijn vriend Rod Coppola werd op eerste kerstdag 2001 in een trappenhuis gevonden. 
 
 

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 stuurt u een mail naar redactie@dares.nl 
 
 
 
De volgende uitgave van de DARES nieuwsbrief zal op of rond 15 januari verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 12 januari in bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 

   UIT DE COMMERCIELE HOEK 
 

TOT BESLUIT 

 

                                         WTC NY NORTH TOWER                  ingestuurd door Raphael PDØRAF 

 

Dat zijn flink wat antennes, hier zijn wel een paar filters nodig 

ERAAN & ERAF 

 

https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201801.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
http://www.ultrabeam.it/site/
http://www.wimo.com/wimo_ultrabeam_acquisition_e.html
https://www.youtube.com/watch?v=HTyVai_tmwQ
https://www.youtube.com/watch?v=bXkMydt9PR8
https://www.youtube.com/watch?v=PlEU5bcke0U
mailto:redactie@dares.nl
mailto:redactie@dares.nl

