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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?  

Allereerst danken we u voor uw belangstelling in DARES, u kunt zich aanmelden door hier te klikken,  

U zult dan twee maal per maand een link ontvangen waarmee u de nieuwsbrief kunt downloaden.  
 
Meer informatie over de stichting DARES? 
Voor meer informatie over de stichting DARES kunt u terecht op onze website www.dares.nl 
 
 

 

Digitale communicatie 
De redactie is nog steeds op zoek naar iemand die ten behoeve van deze nieuwsbrief ondersteuning wil bieden 
op het gebied van digitale (amateur) communicatie. Aanmelden of meer informatie, redactie@dares.nl 
 
 
 

DARES net 
Op zondag 3 juni is er weer een 80m net, de call is PI9D, en de frequentie is 3745 kHz, aanvang: 10:00 uur LT.  
Wij realiseren ons dat N-amateurs niet op 80m mogen uitkomen.  

Zodra de condities het toelaten zullen we ook op 40m gaan uitzenden. Daarnaast kan een N-amateur via een 

clubcall of in een DRCC met een PI9Dx call zich in melden. Ontvangstrapporten zijn welkom via pi9d@dares.nl 
 

DLCC 
Op vrijdag 18 mei heeft het bestuur een afspraak met DisasterProof (één van de eigenaren op het terrein van 
het DLCC). Tijdens dit gesprek komen de onderwerpen toekomst, schoonmaken terrein/grote bunker en 
sponsoring aan bod. 

 
Handboek 2.0 
Het bestuur zoekt een of meer vrijwilligers die Jan-Pieter Kraaijer (RC15/16) wil ondersteunen met het 
herschrijven van ons handboek 1.0 naar 2.0. Reacties sturen aan secretaris@dares.nl 
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Meeting min. J&V 
Het bestuur heeft binnenkort weer een meeting met het ministerie van Justitie en Veiligheid.  

Op de agenda staat bespreking voortgang n.a.v. het gesprek van september 2017. 
 
Landelijke veiligheidsdag 
Op zaterdag 26 mei vindt de landelijke veiligheidsdag in Almere plaats. Met 2 tenten laat DARES M-NL (regio 09 

en 25) zien hoe noodcommunicatie tot stand wordt gebracht. Komt u rustig eens langs voor een praatje. 
 
RC overleg 
Op zaterdag 9 juni is weer een RC overleg te Lelystad. Dit is een periodiek overleg (3 x per jaar) tussen de RC’s 
van de regio’s en het bestuur van DARES. Op de agenda komen o.a. de volgende punten aan bod: DARES in de 
toekomst (DARES 2.0), landelijke oefening Enigma ( 22 september), Handboek 2.0. 
 

Landelijke oefening Enigma 
Zaterdag 22 september vindt de landelijke oefening "Enigma" plaats. Het scenario is: Ten gevolge van een 
cyberaanval is er een stroomuitval in een aantal provincies. Voor de afwikkeling van het berichten verkeer 
tijdens het transport van o.a. medicijnen, water, voedsel en noodaggregaten is DARES ingeschakeld. 
 
 
 

Op dit moment zijn ons geen nationale of internationale EM-COMM meldingen bekend, voor de meest actuele 
informatie klikt u hier (IARU-R1) en hier (DARES) 
 
 
 
Voor een algemene agenda kunt u kijken op de evenementen agenda op de VERON of VRZA website. 
Voor nationale en internationale markten en beurzen klikt u 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  
 
Zaterdag 26 mei 
Landelijke veiligheidsdag in Almere 

Op 26 mei van 10:00 tot 17:00 uur zal voor de vijfde keer de landelijke veiligheidsdag in Almere. gehouden 
worden. De organisatie heeft ook dit jaar DARES R25 met ondersteuning van R09 en andere regio’s weer 
uitgenodigd. De veiligheidsdag is dit jaar nog groter van opzet, de activiteiten worden niet meer alleen op de 

Esplanade aan het Weerwater gehouden maar op alle pleinen in het stadscentrum. Vorig jaar trok het 
evenement 45.000 bezoekers. We hopen u op 26 mei te mogen begroeten op één van onze stands.  
Het thema dit jaar is de Zuiderzeewet, deze wet is 100 jaar geleden dus in 1918 aangenomen. Tevens is het 

ook het 50 jarig bestaan van Zuidelijk Flevoland (1968) https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_Flevoland 
 
Vrijdag 1 juni 
Emergency Communications Meeting tijdens HamRadio 2018 
Greg Mossop GØDUB, IARU Regio 1 Emergency Communications Coördinator laat het volgende weten,  
IARU Regio 1 zal tijdens de HAMRADIO 2018 in Friedrichshafen op vrijdag 1 juni tussen 12:00-15:30 lokale tijd 
een bijeenkomst organiseren voor radioamateurs die geïnteresseerd zijn in noodcommunicatie, deze 

bijeenkomst zal gehouden worden in Room Rom. De voertaal voor deze bijeenkomst is Engels. Meer info  
 
Zaterdag 9 juni  
RC overleg 
Op zaterdag 9 juni vindt het tweede (Plv.)RC. overleg van dit jaar plaats.  
Dit is een periodiek overleg tussen de (Plv.) RC’s van de regio’s en het bestuur van de stichting DARES.  
 

Zaterdag 14 juli 
DARES R 15/16 aanwezig bij SAR Katwijk 

Op zaterdag 14 juli 2018 vindt de volgende editie van SAR Katwijk plaats.  
Van 10:30 uur tot 16:00 uur wordt u ter land, ter zee en in de lucht voor de kust 
van Katwijk een spectaculair programma aangeboden. 
SAR Katwijk is een jaarlijks terugkerend evenement, wat wordt georganiseerd 

door de Katwijkse Reddingsbrigade (KRB). Gedurende de dag laten de diverse 
deelnemers hun werkzaamheden zien op het gebied van reddingswerk. De KRB verzorgt in samenwerking met 
onder andere de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Politie, Brandweer Katwijk, Regionale 
Ambulance Voorziening Hollands-Midden, NHV, PHDC, Kustwacht, DARES Regio 15/16, en vele anderen een 
dagvullend programma voor zowel jong als oud. Voor meer informatie zie ook: www.sarkatwijk.nl  
We hopen vele zend- en luister- amateurs te mogen begroeten bij één van de twee DARES stands.  

EMERGENCY-COMMUNICATIONS 
 

DARES AGENDA 
 

https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
https://www.almerecentrum.nl/event/landelijke-veiligheidsdag-2018/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzeewet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_Flevoland
http://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications/1767-emergency-communications-meeting-at-hamradio-2018
http://www.sarkatwijk.nl/
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Zaterdag 22 september 
Oefening Enigma. 

Op zaterdag 22 september zal een grote landelijke oefening genaamd Enigma plaatsvinden. Gelukkig kunnen 
we melden dat zicht voldoende deelnemers gemeld hebben om de oefening door te laten gaan, maar meer 
deelnemers zijn altijd welkom. Zie ook de nieuwsbrief Nr.7 van 1 april pag. 1+2, aanmelden via uw regio 
coördinator. 

 
Zaterdag 13 oktober  
Veiligheidsdag Culemborg 
Op zaterdag 13 oktober wordt in Culemborg een veiligheidsdag georganiseerd. Meer informatie volgt. 
 
 
 

Eerst volgende bijeenkomst DARES M-NL 
Op dinsdag 22 mei zal DARES M-NL een certificering toets organiseren, (op de website is een nieuwe set 
examens (examenset-2018 beschikbaar (Na inloggen: bestanden>werkgroep OTC>examensets-2018.zip) 
De toets zal gehouden worden op het DRCC van DARES M-NL Radio Club Bunschoten Haarbrug 10b. 3751LM 
Bunschoten-Spakenburg. U dient om 19:30 uur aanwezig te zijn. (Inschrijving is al gesloten) 
Ook zullen we de puntjes op de i gaan zetten voor wat de veiligheidsdag betreft. 

 
  
 

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 5 jaar 380 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". Zijn 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 h ier 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 u te bieden heeft. De makers onderzoeken alles wat met amateurradio te 
maken heeft. Voor de meest recente aflevering van 26 januari op You-Tube klikt u 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 waarbij DARES een rol gespeeld heeft. 

 
TRX Bench, een serie video’s met op dit moment 170 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. 
 

 
 

2e kamerlid Henk Nijboer op bezoek bij zendamateur 
Sjohnie PC1TK en Jacob PA7JC hebben samen de heer Henk Nijboer, PvdA 

2e kamer lid op bezoek gehad.  
 
Sjohnie had hem uitgenodigd om eens langs te komen naar aanleiding van 
Kamervragen van de heer Nijboer over etherpiraten, uit de vragen bleek  
namelijk overduidelijk dat deze Groninger PvdA politicus eigenlijk niet wist 
waar hij het over had. Dit was natuurlijk een mooie gelegenheid om Henk 
Nijboer kennis te maken met gelicentieerd zendamateurisme. 

Het ging mij er om het verschil tussen een zendamateur en een 
Etherpiraat duidelijk naar voren te brengen, maar natuurlijk was het ook 
een uitgelezen gelegenheid om onze hobby te promoten.  
 

YOU-TUBE KANALEN EN HAM RADIO VIDEO’S 
 

NIEUWTJES EN WETENSWAARDIGHEDEN 
 

vlnr PC1TK, Henk Nijboer, PA3JEM, PA7JC 

 

 NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

https://pi4amf.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=tcf9IQQ2bGo
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1318.html
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


 

pag. 4 
 

Johan Jongbloed PA3JEM, voorzitter van de Public Relations Commissie van de VERON was deze kant op 
gekomen omdat juist hij heel goed het verhaal over het maatschappelijke belang van zendamateurs kon over 

brengen. Tijdens het gesprek werd daar uitgebreid op ingegaan en kwam ook de Emergency communication in 
het algemeen en de stichting DARES in het bijzonder ter sprake.  
  
Naar mijn idee hebben we goed duidelijk kunnen maken hoe belangrijk een organisatie als  DARES eigenlijk is.  

Daar bij gebruikt gemaakt van anekdotes die ik hoorde op de lezing van DARES op onze afdeling A19  
 
Een ambassadeur voor onze hobby hebben wij er zeker bij gewonnen, maar ik hoop ook één die waar mogelijk 
de belangen van DARES in Den Haag verdedigd.  
73 Sjohnie PC1TK  
 
Storing door zonnepanelen – een veel voorkomend probleem 

Voor dat u dit interessante artiekel gat lezen kan ik u adviseren vooral ook de diverse links te openen, ook daar 
staat veel interessante informatie. 
Storing door zonnepanelen kan signaalsterkte meters vol doen uitslaan. 

In Amersfoort kreeg Jaap (PA3GYM) een onaangename verrassing. Directe 
buurtgenoten legden zonnepanelen op hun daken. En Jaap wist van niets. Dus 
kon hij ook niet adviseren met zijn kennis en ervaring als radio amateur. Het 

gevolg; bij Jaap sloegen de signaalsterkte-meters van zijn ontvangers vol uit. Hij 

had flink last van storing. Het maakte zijn hobby onmogelijk. En de 
zonnepanelen, ook wel PV-Installaties geheten, waren volgens Jaap de oorzaak. 
 
Maar bewijs dat eerst maar eens! En mocht het kloppen, wat kan en wil men er 
aan doen? Moet men er wel wat aan doen? Wie spreek je waar op aan? Hoe 

voorkom je ruzie met je buren? Hoe pak je dit aan? Wie kan je helpen? Héél véél vragen kwamen op Jaap af. 

Hij vroeg hulp aan de VERON EMC-EMF Commissie. En een traject van storing tot oplossing werd ingezet. 
 

 
De omvang van de storing 
Jaap zette zijn ervaring van en visie op de problemen op papier. De VERON EMC-EMF Commissie assisteerde en 
zo werd een formele storingsmelding bij het Agentschap Telecom (AT) neergelegd. Importeur SolarEdge werd 
ingelicht. Er werd besloten om eerst een indicatie-meting uit te voeren. Dit was nodig om niet alleen de ernst 
van de situatie onafhankelijk te kunnen vaststellen. Maar vooral ook om de importeur van meetresultaten te 
voorzien waarmee men aan een oplossing kon werken. 

Het was duidelijk; uitschakelen van de zonnepanelen had een groot meetbaar positief effect op de 
storingsniveau’s. Met als kanttekening dat je dergelijke panelen nooit echt helemaal uit krijgt. Ze worden in een 
soort stand-by gezet waardoor ze toch nog steeds wel wat storing veroorzaken. De panelen blijven, ook in 
stand-by, met elkaar communiceren. 
 
Een mooie proeftuin 

De VERON EMC-EMF Commissie besprak deze resultaten met het AT tijdens het frequente Amateur Overleg. 
Het AT zag hier een mooie kans om Jaap’s situatie als “proeftuin” aan te merken. Het AT was goed op de 
hoogte van deze problematiek door de vele meldingen over zonnepanelen. Ook andere gebruikers van het 
frequentiespectrum, zoals defensie en de luchtvaartsector, hadden klachten.  
Het AT beschikte zo over meer vrijheden voor metingen om zo beleid, daar waar nodig, bij te stellen. 
 
Aan de slag 

Uiteindelijk werd 5 december 2017 de grote dag. Iedereen was er met de nodige apparatuur, het AT, importeur 
SolarEdge, installateur SolarStudio, de VERON en natuurlijk Jaap zelf met een aantal betrokken buren. Nog 
vóórdat ook maar iemand naar een zonnepaneel wees werd een eerste meting uitgevoerd. Dat was het 
uitgangspunt. Vervolgens stonden vele acties op de agenda waaronder opwaardering van de paneel 

Storing door zonnepanelen kan 
signaalsterkte meters vol doen uitslaan. 

 

Een AT meetopstelling bij de zonnepanelen 

 

De VERON EMC EMF meetopstelling 

 

Twee AT meetopstellingen op wat afstand 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonnepaneel
https://www.veron.nl/vereniging/radioamateur/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/emc-emf/storing-of-ruis-op-hf/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/emc-emf/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/emc-emf/storingen-en-ontstoren-in-de-praktijk/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/emc-emf/storingsmelding-radio-ontvangst/
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs
https://www.solaredge.com/nl
https://www.veron.nl/downloads/amateur-overleg/
https://www.veron.nl/nieuws/ledlamp-stoort-zelfs-op-luchtvaartband/
https://www.solaredge.com/nl
https://www.desolarstudio.nl/
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besturingen, filters aanbrengen, bedrading twisten, ontstoring materialen (ferrieten) aanbrengen en vooral ook 
de zaak goed aarden, een hele klus. 

 
De resultaten 
We besparen u alle details (die kunnen via deze link worden nagelezen). Het gaat om het resultaat. En dat was 
er (en is via deze link te bewonderen). De storing werd aanzienlijk minder. Er is nog wel wat storing door 

zonnepanelen over, en daar wordt nog naar gekeken, maar Jaap zit weer in een werkbare situatie. En het heeft 
veel kennis en ervaring opgebracht voor alle betrokken partijen. 
En over al die betrokken partijen gesproken zegt Jaap:… 
Voor het thans grotendeels oplossen van de storingen in mijn omgeving, waren de geleverde inspanningen 
en bijdragen van de importeur SolarEdge, de VERON EMC-EMF Commissie én het AT, van onschatbare waarde. 
 
Mijn dank gaat dan ook uit naar: 

 Frank Bakker – Product Expert; Technicus Jurjen Velthuis, van SolarEdge Technologies Holland BV. 
 De monteurs van & namens SolarStudio Almere. 
 VERON EMC-EMF Commissie & voorz. André Canrinus en VERON A03 EMC deskundige Casper Janse. 
 De heren Kamer, Kastelein en Robijns, van het AT, voor de metingen, hun visie en ondersteuning. 
 Tenslotte de de buurtgenoten, die de modificaties aan hun installaties mogelijk hebben gemaakt. 

Bron: website VERON 
 

Raketlancering beïnvloedt propagatie  

In augustus 2017 genereerde een SpaceX Falcon 9 high 
altitude raket, gelanceerd vanaf vliegbasis Vandenberg, een 
gigantische cirkelvormige Shock Acoustic Wave (SAW) in de 
ionosfeer die een oppervlakte bestreek die vier keer zo 
groot was als de Amerikaanse staat Californië. De raket 
stuwde vrijwel vertikaal een lichtgewicht satelliet naar zijn 
baan op 720 km boven de aarde. 

 
Deze baan ligt hoger dan van de meeste Low Earth Orbit 
(LEO, lage baan) satellieten, en een team wetenschappers 
analyseerde de effecten van de raket terwijl deze zo'n 5 
minuten na de lancering een gat in de atmosfeer boorde.  
Lanceringen van raketten die grote hoogten bereiken 

kunnen tijdelijke effecten hebben op de ionosferische 
propagatie. Dat noemt men anthropogenic space weather 
events. Zulke veranderingen in de ionosfeer kunnen invloed 

hebben op HF propagatie (reflecties) of de nauwkeurigheid 
van GPS positionering beïnvloeden.  

 
Wetenschappers die het event analyseerden noteerden SAWs die zich gedurende 20 minuten uitbreidden, met 

een snelheid van 2400 km/uur. Het was de grootste door een raket veroorzaakte cirkelvormige SAW die ooit 
geregistreerd werd, ongeveer 1500 km in diameter. De uitlaatgassen van de raket veroorzaakte ook nog eens 
een gigantisch ionosferisch plasma gat, dat zich geleidelijk weer sloot. Lees meer hierover op Earth & Space 
Science News. 
 
Verwachtte je een verandering in de HF propagatie of satelliet communicatie in de ochtend na de lancering van 
de SpaceX? Om 2:51AM PDT op 24 augustus 2017 lagen de meeste amateurs in het westen van Amerika nog 

op één oor. Amateurs kunnen in de toekomst nog meer gelegenheden verwachten om de effecten rond door 
raketten veroorzaakte ionosferische veranderingen te onderzoeken, omdat er nog wel een paar meer aan staan 
te komen. Kunnen ionosferische schokgolven zorgen voor onvoorspelbare communicatiemogelijkheden voor 
amateurs in het hoge HF of lage VHF frequentiegebied? Laten we de atmosfeer in de gaten houden tijdens 
toekomstige lanceringen! 

 
Einde registratie ID via DMR MARC 
Na jaren komt er een einde aan de DMR ID registratie via DMR MARC . Het Europese DMR-ID registratie 

systeem neemt de registratie over voor de gehele wereld. Ook wordt de database aangepast aan de EGDPR 
privacy regelgeving. Overbodige data zal worden gewist en bij een nieuwe aanmelding hoeft dit niet meer te 
worden verstrekt. Een ID in Nederland aanvragen blijft gewoon verlopen via deze link! 
 

Het MARC DMR-ID registratiesysteem is uitgeschakeld. 
Het Europese DMR-ID-registratiesysteem neemt de registratie voor alle landen van 
de wereld over. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de overgang zonder problemen 

werkt. Laat het ons weten als er iets misgaat. 
Parallel aan de overgang van de database zullen we de komende dagen ook wat 

Lancering van een SpaceX Falcon 9 high altitude raket creëerde een 

gigantisch cirkelvormige Shock Acoustic Wave in de ionosfeer 

https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/emc-emf/storingen-en-ontstoren-in-de-praktijk/storing-door-pv-installaties-amersfoort/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/emc-emf/storingen-en-ontstoren-in-de-praktijk/modificaties-aan-pv-installaties/
https://www.solaredge.com/nl
https://www.desolarstudio.nl/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/emc-emf/
https://a03.veron.nl/
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs
https://www.veron.nl/nieuws/storing-door-zonnepanelen-in-amersfoort/
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2017SW001738
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2017SW001738
https://eos.org/research-spotlights/understanding-the-effects-of-anthropogenic-space-weather
https://eos.org/research-spotlights/understanding-the-effects-of-anthropogenic-space-weather
https://www.hamdigitaal.nl/dmr-id-aanvragen-informatie/
https://www.hamdigitaal.nl/wp-content/uploads/2018/05/EB18DDD3-557C-4DD0-90D7-C0498CC1DD3F.jpeg
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opruimen, wat vereist wordt door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei van 
kracht wordt. Hier vindt u enkele eerste informatie over het verzamelen, opslaan, gebruiken en delen van 

gegevens: Gegevensbeveiliging  
De reguliere goedkeuringstijd moet minder dan 3 dagen zijn. Als u geen enkele bevestiging per e-mail zou 
ontvangen, kijk dan alstublieft op de lijst met goedkeuringen van de afgelopen 30 dagen op de 
registratiepagina. We hebben nu ongeveer 30 lokale beheerders over de hele wereld die voor de registraties, 

wijzigingen en vragen zullen zorgen. Ik ben blij dat het administratieteam van het MARC-systeem aan boord 
van ons systeem is. Contactgegevens zijn te vinden via de contactlink op de registratiepagina's. 
Gebruik alstublieft deze nuttige en ondersteunende YL’s en OM's voor het eerste contact. 
Hartelijke groeten: Hans DL5DI Bron: Ham digitaal Vertaling Google translate. 
 

Drie R09-Utrecht deelnemers naar Oisterwijk 

Van 5 t/m 13 mei werd dit jaar voor het eerst de radio kampweek van de VRZA georganiseerd op Streekpark 
Klein Oisterwijk te Oisterwijk (NB). (Oisterwijk spreek je uit als Oosterwijk) Vanuit regio 09 zijn Gelmer PE1ION 
en Wim PA4WK omdat je al vanaf 14:00 uur mocht inchecken al op vrijdag 4 mei naar Oisterwijk vertrokken. 
Omdat Dick PD2DM nog een cursus had van zijn werk zou hij pas de volgende dag komen. Gelmer en Wim zijn 

de middag druk geweest met het opbouwen van onze tent en het nodige aan antennes. Dit laatste kreeg op 
zaterdag nog een vervolg omdat e.e.a. bij Dick in de auto zat. 
 

We hebben een geweldige week gehad waarbij we erg veel 
geluk gehad hebben met het weer, behalve in de nacht van 
woensdag op donderdag is het de hele week droog geweest met 
tot en met woensdag temperaturen tussen de 25 en 28°C op 

donderdag t/m zaterdag was het ook droog en waren de 
temperaturen normaal voor de tijd van het jaar. Gelukkig was 
deze camping na de regenbui van woensdagnacht niet 
veranderd in een Prutberg, 
natuurlijk was het gras  
’s-morgens nat maar er was 

geen modder. Ook hebben we 
veel mensen gezien en 

gesproken en alles verliep in 
een gemoedelijke sfeer. 

Volgens goed ingelichte 
bronnen hebben ongeveer 150 
personen deelgenomen aan 
deze 55e VRZA Radio Kamp 
Week. 
 
De hele week door was er een 

erg leuk en gevarieerd 
programma, waarbij ook de 
kinderen niet vergeten 
werden, het VRZA radio kamp 
is er tenslotte voor het hele 
gezin. Verschillende nieuwe 
items in het programma 

wisselden de oude af. Klik hier 
voor het programma van de 
hele week.  
Op de camping is een 70cm 
repeater geplaatst met de 
uitgangsfrequentie op 

438.125MHz, en de ingang op 
430.525MHz (-7,6MHz shift) CTCSS is niet nodig, de repeater 
heeft de roepletters PI2RKW (PI2 Radio Kamp Week)  
De antenne werd geplaatst in een al op het terein aanwezige 
vakwerkmast. 

Onze mast midden op het veld een 2/70 
stok en een W3DZZ voor KG. 

Een lezing over de ontvangst van Deep Space Probes in de 70cm 
band door Rob Hardenberg PE1ITR. Meer info 

De VRZA loten kraam met verkoop van loten, er waren leuke 
prijzen te winnen in de verloting. 

De DARES tent van R09-Utrecht, hier in gebruik als onderkomen 
voor de Radio Kamp Week. (Foto genomen op 5 mei zie de vlag) 

x-apple-data-detectors://1/
https://register.ham-digital.org/data_protection.html
https://register.ham-digital.org/contacts.php
https://www.hamdigitaal.nl/2018/05/einde-registratie-id-via-dmr-marc/
https://www.kleinoisterwijk.nl/streekpark-klein-oisterwijk/plattegrond
https://www.kleinoisterwijk.nl/streekpark-klein-oisterwijk/plattegrond
https://www.radiokampweek.nl/programma/
https://www.radiokampweek.nl/radiokampweek/lezing/
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De hele week zijn we lekker met antennes bezig geweest dus toen bleek dat Dick een oude CP6 van Diamond 
bij zich had wilden we kijken of het net zo’n stralende dummy-load is als sommige amateurs beweren. 

Aan de eerste eis van een dummy-load voldeed hij in elk geval niet, hij was namelijk op geen enkele frequentie  

in resonantie te krijgen, breedbandig was hij wel, de SWR was overal even beroerd. Daar moest iets aan de 
hand zijn. De RIG-Expert 54 antenne analiser die deze week al eerder goede diensten bewezen had maar weer 
te voorschijn gehaald en er bleek werkelijk niets van deze antenne te kloppen, dan maar open maken dat ding, 

al snel bleek dat de vorige eigenaar er waarschijnlijk “iets” te veel vermogen in gestopt had, er zat een fraaie 

zwartgebakken en gebarste condensator in, de waarde was nog net te ontcijferen 241J oftewel 240pF. Nou die 
hadden we natuurlijk niet bij ons maar een oproep op de repeater PI2RKW leverde een reactie op, iemand had 
wel twee C’s van 470pF bij zich, die twee in serie kwam aardig in de buurt dus dat er maar ingeknutseld, aan 
soldeer bouten geen gebrek, met z’n drieen hadden we vijf soldeerbouten bij ons, na het vervangen van de C 
viel ons oog op het volgende mankement, de spoeldraad van de onderste trap was gebroken, gelukkig was dit 

niet zoals bij veel andere merken aluminium draad maar vertint koperdraad, dat was gelukkig goed te solderen. 
Na de hele boel weer in elkaar gezet te hebben was het spannende moment aangebroken, eerst de analiser er 
maar eens aanhangen, nou dat viel niet tegen, op elke band was een resonantie punt te vinden, na deze  
punten op een een zo laag mogelijke SWR afgeregeld te hebben kon de praktijk test beginnen. De antenne 
stond slechts twee meter hoog maar we hebben verbindingen gemaakt. Op 40 meter werkten we met Slovenie, 
Noorwegen, Rusland en Engeland. Op 20 meter werkten we met Ukraine, Brazilie, Spanje en LM9ØNRRL, het 
special event station ter gelegenheid van het 90 jarig bestaan van de Noorse nationale radio vereniging.  

Toch alles bij elkaar niet gek voor een antenne die maar 4.5 meter lang is en maar 2 meter hoog staat. 
Conclusie, Ja het is een compromie antenne, maar ik zou het geen dummy load willen noemen.  
 
Op Hemelvaartsdag was er natuurlijk de bekende radio markt, er waren in totaal 60 kramen. Het terein waarop 
de markt gehouden werd had gelukkig niet te lijden gehad van de regen in de nacht van woensdag op 

donderdag. Het gras werd woensdag nog gemaaid, en op strategische punten waren zwerfkasten geplaatst voor 
de spannings voorziening. Ook een snack kar mocht natuurlijk niet ontbreken, zowel de beheerder van Klein 

Oisterwijk als de organisatie van de Radio Kamp Week hadden alles in het werk gesteld om deze markt tot een 
succes te maken, helaas bleef de kofferbak verkoop wat achter bij de verwachtingen, maar daar zal 
ongetwijfeld het weer van de nacht daarvoor een rol in gespeeld hebben.  
De uitspraak van een bekende amateur luide “het is hier geweldig!!! ” Klik hier voor de video. 
 

Al met al hebben wij aan deze week een bijzonder goede indruk over gehouden,  

Klein Oisterwijk is een prachtig recreatie park gelegen in een schitterende omgeving waar 
voor elk budget wat te huur is, maar ook ruime mogelijkheden bied om met eigen tent of 
caravan te komen. De sanitaire voorzieningen zijn prima voor elkaar en keurig schoon. 
Ook het terein is schoon en word prima onderhouden en electra, warme douches en TV 
aansluiting zijn in de prijs inbegrepen. 

 
Het is dan ook zeker onze bedoeling om volgend jaar weer te gaan, met als het kan een paar mensen er bij.  

Als er voldoende mensen mee gaan is het financieel ook mogenlijk om bijvoorbeeld een huisje of een sta-
caravan te huren. 

 
Het VERON Pinksterkamp komt er aan  
Het weer is inmiddels beter geworden. Nog de laatste loodjes voordat het  
Veron Pinksterkamp 2018 begint. Dit jaar is het VPK van 18 t/m 21 mei 2018. 
 

De locatie was voor velen nieuw en ook dit jaar zullen we weer samenkomen op de Paasheuvel in Vierhouten.  
De Zonnehal zal weer een centrale rol gaan spelen voor alle activiteiten, de VPK receptie en een onderling QSO. 
De blokhutten zijn ondertussen allemaal al verhuurd maar op de kampeer velden is uiteraard voldoende ruimte. 
Iedereen is welkom en voor inschrijven  is niet nodig. Voor de mensen die eerder willen komen kan er vanaf 
maandag 14 Mei na 14:00 al opgebouwd en gekampeerd worden. Graag hebben we hier dan wel een berichtje 
over zodat we weten waar we op mogen rekenen. 

 

De punten waar de antenne delen in elkaar geperst 
zaten werden voorzichtig uitgeboord 

Met een draaiende beweging en voorzichtig trekken 
kwam het inwendige tevoorschijn 

Bovenaan de linkse spoel kunt u zien waar we de 
draad aan elkaar gesoldeerd hebben 

https://www.vrza.nl/wp/
https://www.kleinoisterwijk.nl/streekpark-klein-oisterwijk/plattegrond
https://veronpinksterkamp.nl/
https://veronpinksterkamp.nl/
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Ondertussen zijn de meeste vaste medewerkers al benaderd en hebben ze hun hulp al toe gezegd, maar er is 
altijd ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën.  Mocht je plannen hebben benader ons dan via de mail en 

mogelijk kunnen we helpen je plannen uit te voeren. 
 Een VPK organiseren is 
veel werk en er is altijd 
ruimte voor extra 

handjes.  
Wij zijn te bereiken via 
de Mail op vpk@veron.nl. 
Volg deze website voor 
de laatste info, maar ook 
het Electron en op onze 
Facebook pagina. 

We hebben er weer zin 
in, jullie ook? 73es 
Benno, Sandra en Kim 
Plantagie.  
Bron: VERON website 

 
 
 
Derde DKARS VHF weak-signal dag   
DKARS zal voor de 3e keer een weak-signal dag organiseren voor de VHF en hoger banden. Deze 
vindt plaats op zaterdag 13 oktober 2018. De locatie is wederom CAMRAS in het Drentse Dwingeloo 

Het programma wordt momenteel nog samengesteld door organisator Hans PEØEHG. 
 
Houd voorlopig de datum vrij in uw agenda, het programma en informatie over aanmelden voor 
deelname volgt ergens in augustus in het DKARS magazine. Bron: Hamnieuws 
 
 
 

Groot onderhoud aan Amersfoortse repeaters  
Afgelopen vrijdag en zaterdag is er groot onderhoud 
gepleegd aan de Amersfoortse repeaters.  
Daarbij zijn onder andere de antennes verplaatst. 
Deze staan nu hoger en kijken vrijer uit.  

Ook is de eindtrap van de 23cm repeater 
gerepareerd waardoor deze weer in een grotere 

regio te horen moet zijn.  
Daarnaast is een HAMNET-koppeling gemaakt zodat 
ook besturing van de repeaters op afstand mogelijk 
wordt.  
Rapporten zijn welkom (in de comments). 
PI3AMF: 145.6250 MHz, 77Hz. 

PI2AMF: 430.2500 MHz, 77Hz. 
PI6AMF: 1298.500 MHz, 77Hz. 
Bron: Hamnieuws 

 
 
 
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 of af te melden stuurt u een mail naar redactie@dares.nl 
 
 
 

De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 juni verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 27 mei in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 

 

TOT BESLUIT 
 

ERAAN & ERAF 

 

De blokhutten zijn allemaal al verhuurd maar op de 
kampeervelden is nog ruimte genoeg 

De ”Zonnehal” zal ook dit jaar weer de centrale plaats 
zijn van diverse activiteiten  

REPEATER NIEUWS 
 

   VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

Het Berghotel is gelegen op de Amersfoortse berg en is de locatie van de 
Amersfoortse repeaters (In de mast op het hoge gebouw links op de foto) 

mailto:vpk@veron.nl
https://www.veron.nl/nieuws/veron-pinksterkamp-komt-er-aan/
https://www.hamnieuws.nl/groot-onderhoud-aan-amersfoortse-repeaters/
https://www.hamnieuws.nl/groot-onderhoud-aan-amersfoortse-repeaters/
mailto:redactie@dares.nl
mailto:redactie@dares.nl

