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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 
 
 
 

PI9D net 

Op zondag 1 juli vindt de eerstvolgende ronde plaats. We starten om 10:00 uur lokale tijd 
op 3745 kHz. vanuit de DLCC locatie te Oegstgeest JO22FE. Als de condities het toelaten 

zullen we ook op 7065 kHz (vanaf ±10:30 uur) uitkomen. Op Twitter @pi9d houden we u 
op de hoogte. Ontvangstrapporten zijn welkom via pi9d@dares.nl De inmeld procedure is 
als volgt: Bij start van de uitzending vindt eerst de verbindingstesten met deelnemende 
DRCC's plaats. (Dit zijn stations met een PI9Dx Callsign) De operator geeft duidelijk aan 

wanneer dit klaar is, en vanaf dat moment kunnen overige stations aanroepen. 
 
Landelijke oefening Enigma 
Zaterdag 22 september vindt de landelijke oefening "Enigma" plaats. Regio’s die zich nog aan willen melden 
voor deelname zijn van harte welkom. Aanmelden graag via secretaris@dares.nl   
Het scenario is enigszins aangepast, het is de bedoeling dat er tussen de deelnemende DRCC's en het DLCC 
berichtenverkeer plaats gaat vinden. U dient zelf te bepalen of dit rechtstreeks mogelijk is of dat u gebruik 

maakt van tussenposten in het veld, of een mobiele repeater inzet (Zowel spraak als Winlink is mogelijk)  

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 1 juli 2018 JAARGANG 2 NR.13 

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

 VAN DE REDACTIE 
 

 NIEUWS VAN HET BESTUUR 
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EM-COMM meldingen 
Op dit moment zijn ons geen EM-COMM meldingen bekend die voor DARES een verhoogde alarm fase tot 
gevolg hebben, voor de meest actuele informatie klikt u hier (IARU-R1) en hier (DARES) 
 

 
 

DARES R M-NL 
Verbindingsoefening VHF/UHF FM 
Zaterdag 23 juni heeft DARES M-NL weer een oefening gehouden, 
deze bestond uit het doorgeven van een aantal berichten van PI9DM 
via een viertal veldstations naar PI9DU. De posities veldstations 

waren allen binnen een afstrand van 15km van het DRCC gelegen, 
dus meeluisteren door de oefenleiding om de vaardigheden van de 
deelnemers te beoordelen was daardoor mogelijk.  
We gebruikten frequenties op zowel VHF als UHF.  
In het laatste bericht zat een gemene valkuil waar iedereen dan ook 
geheel volgens verwachting van de oefenleider keurig intrapte.  

(voor allen een leer momentje) 

 
Voor Ronald de operator van PI9DM was dit de eerste keer dat hij tijdens een oefening op het DRCC zat en dit 
leverde natuurlijk weer leermomenten op, maar Ronald, oefening baart kunst. De door PI9DM verzonden 
berichten kwamen allemaal zonder fouten aan bij PI9DU, een dikke pluim voor alle veldstations. Tot slot een 
pluim voor Gerard PDØJEW de oefenleider die weer een leuke en leerzame oefening in elkaar wist te draaien. 
 
Afscheid van Alex PA3FZN                                                                                                    door Gerard PDØJEW 

Beste Alex PA3FZN; Andrea en mede deelnemers, we hebben zaterdag 23 juni 2018 in Bunschoten tijdens onze 
maandelijkse bijeenkomst, afscheid genomen van Alex PA3FZN als actief DARES deelnemer. Dit afscheid was 
voor mij als RC toch nog een verrassing terwijl ik de signalen van Alex afgelopen maanden al wel opgemerkt 
had, kwam zijn bericht toch even binnen bij mij. Een zeer gewaardeerde deelnemer die stopt als DARES 
deelnemer. Zijn besluit is een goed gemotiveerd besluit, waar ik ook volledig achter kan staan. 

 
Alex was sinds 2006 deelnemer van DARES Gooi en Flevoland en hij hield er van om zijn ARES hart te laten 
spreken met hoe we als DARES berichten kunnen verzenden, conform de internationale werkwijze. Ook zijn 
technische kennis en ervaring kwam binnen onze regio R25, maar ook binnen R09 tezamen als DARES Midden 
Nederland goed van pas. Zo ook het project om een NVIS antenne bouwen in Bunschoten, maar ook tijdens de 

NVIS oefening in Zeewolde. 

 
Alex, je gevoel voor de radiohobby nam af, ook doordat je werkomgeving weg viel. Je hebt je pijlen toen 
gericht op een andere hobby en die is ook heel erg mooi, de fotografie. Je hebt daar voorbeelden van laten zien 
en ik kan alleen maar zeggen: toppie man. 
Je afscheid als deelnemer heb ik wel mooi kunnen vatten in een veldoefening binnen R9 en R25. Je gaf na 
afloop nog steeds blijkt van enthousiasme bij deze oefening en je hebt samen met Ron, PD7RON als veldpost 
een leuke en goede oefening gedraaid. 

 
We zullen je zeer waarschijnlijk ook nog tegen gaan komen in het PIT museum in Almere. Ik ben 
daar al een paar keer geweest en kan me heel goed verplaatsen naar deze functie. Een CCS886 
tableau voor de analoge radio verbindingen; een telefooncentrale waar je met kabels en pluggen 
de verbindingen opbouwde,  leven daar voort waar het begin van de hedendaagse techniek naar 
toe is gegaan. Ook de verscheidenheid aan informatie over de Brandweer; Politie en 
ambulancedienst is prachtig. Ik kan een ieder dit museum van harte aanbevelen om te 

bezoeken. Een linkje naar het Pit museum: www.pitveiligheid.nl.  
Mocht de radiohobby ooit weer gaan kriebelen en DARES weer in beeld komen om daar mee verder te gaan, 

laat het weten. Je bent altijd van harte welkom. 
Zoals afgesproken, blijf je op de hoogte van het wel en wee van DARES via de Nieuwsbrief. 
 
Laat de inhoud van ons cadeautje aan jou samen met Andrea smaken en het terug doen denken aan je tijd als 

deelnemer bij DARES Gooi en Vechtstreek / Flevoland en Regio Utrecht. 
 
Namens de deelnemers en plv RC’s van  Regio 25 Gooi en Flevoland en Regio 09 Utrecht, het allerbeste en veel 
goeds en gezondheid toegewenst. 
 
Zoals we als (zend) amateurs gewent zijn: 
’73 and all the best for you and your family. 

EMERGENCY-COMMUNICATIONS 
 

 NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

Ronald voor de eerste keer als operator op het DRCC 

https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
http://www.pitveiligheid.nl/
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Gerard van Groningen, PDØJEW 
Regiocoördinator R25 DARES regio Gooi en Vechtstreek / Flevoland. 

 
Wim de Kleuver, PA4WK 
Regiocoördinator R09 DARES regio Utrecht. 
 

Uitbreiding van het DRCC 
We liepen er eigenlijk al een tijdje aan te denken maar soms 
komen dingen ineens in een stroomversnelling. Ten behoeve van 
ons DRCC zijn een tweetal nieuwe antennes geplaatst.  
De al aanwezige X300 van Diamond voor 145 en 435MHz. heeft 
plaats gemaakt voor een V2000 van het zelfde merk die naast 
145 en 435MHz. ook 50MHz aan boord heeft, voor deze laatste 

frequentie hebben we nog geen tranceiver maar dat zal in de 
toekomst wel veranderen. Op 145 en 435MHz. heeft hij het 
prima gedaan tijdens de op pagina 2 beschreven oefening, we 
hebben er vertrouwen in dat het op 50MHz. ook wel zal werken. 
Verder hebben we voor 70MHz. op een zijuithouder aan de zelfde 
mast een SIRIO CX4-68 geplaatst die we al enige tijd in huis 

hadden, de straler hebben we volgens de bijgevoegde tabel van 

de fabrikant afgesteld wat resulteerde in een prima SWR van 
1:1.1. Raphael PDØRAFheeft de antenne geplaatst en een eerste 
test QSO gemaakt. Met het plaatsen van deze twee antennes 
hebben we als DRCC van DARES M-NL de mogelijkheid om op 
50, 70, 145 en 435MHz. een goed signaal in de lucht te zetten. 
 

Ook hebben een tweetal nieuwe sets hun intrede gedaan, een Motorola DM4600 voor 2 meter en een Teletron 
TMC84 voor 70MHz. Ooit zal deze set vervangen worden door iets moderners, maar voorlopig doet hij het 
prima. De Motorola DM4600 geeft ons de mogelijkheid om naast FM ook met DMR in de lucht te komen, voor 
de deelnemers die geen ervaring hadden met DMR (waaronder uw redacteur) ging een wereld open. Tijdens de 
landelijke veiligheidsdag in Almere op 26 mei maakte we een verbinding met een station wat we S5 (met ruis 
dus) ontvingen, na omschakeling op DMR was het alsof hij naast ons stond. Ik was overtuigd. 

 
 
 
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 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 met meer 
deelnemers wordt het alleen maar leuker, aanmelden via uw regio coördinator. 

DARES AGENDA 
 

De nieuwe aanwinsten voor het DRCC links de V2000 met op 
de zij uithouder de Sirio antenne,  en rechts de Teletron TMC84 
voor 70MHz. en de Motorola FM/DMR transceiver voor 2m. 
meter 

Raphael monteerde op zaterdag 23 juni de SIRIO 70MHz. antenne, tussen de antennes van de Radio Club Bunschoten vallen de twee DARES antennes op een 
hoogte van ongeveer 12 meter bijna niet op. De linker mast kan nog tot 24 meter uitgeschoven worden en de rechter mast kan nog naar een hoogte van 
maximaal 33 meter. Mooi is dat wij van dit indrukwekkende antenne park als DARES ook gebruik kunnnen maken. 

Mooi is dat  

http://www.diamond-ant.co.jp/english/amateur/antenna/ante_2base/ante_base8.html
http://www.sirioantenne.it/en/products/vhf/cx-4-m
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
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Zaterdag 13 oktober  
Veiligheidsdag Culemborg 

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

CQ-PA 
Het 36 pagina’s tellende juni nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat online. 
Klik hier voor de download. Dit keer onder andere aandacht voor: 

 Voorpagina: Youngsters On The Air. Twitter en Website 
 Examen Quickies door PA9JOO/P 
 Examens voor zendamateurs 
 Back in Time 

 Radiomarkt Zuid-Limburg 
 Agenda en Evenementen 
 Contest kalender “CQ CONTEST” 
 Regionaal 
 Storingsmeldingen Radiozendamateurs 
 Van Her en Der 

 Propagatieverwachting 

 
CQ-DATV 
Dit blad staat in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om te lezen.  
Klik hier voor het 33 pagina’s dikke juli nummer en hier voor eerdere uitgaven. 
Deze maand ondermeer aandacht voor:  

 News and World Round-up 

 G8AYC’s visit to Friedrichshafen Ham Fest 
 ATV Contest IARU Region1 9-10 June 2018 
 TV Amateur 
 A Look at SPG’s and Colour Bar Generators 
 50 years since PAL 
 The Contest 
 Analysis: DVB-T2 Australian Television Networks Test Transmission 

 
RAZies 
Het juli nummer met maar liefst 22 pagina’s van dit fantastische blad van PI4RAZ,  
de Radio Amateurs Zoetermeer is weer uit. 

Klik hier voor de download en klik hier voor eerdere uitgaven.  
Deze maand aandacht voor onder andere:  

 Walkie-Talkie modules 
 Tinbad voor beginners 
 Opa Vonk: Microfoons 
 Eindtrap beveiliging tijdens tunen 
 WSPR met de Classie 
 Verhalen uit de werkplaats 
 Afdelingsnieuws 

 
  
  

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 hier voor het overzicht van alle video’s. 
 

YOU-TUBE KANALEN EN HAM RADIO VIDEO’S 
 

   ONLINE BLADEN 
 

https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2018-06.pdf
https://twitter.com/hamyota/status/995018799199014913
https://www.ham-yota.com/
https://cq-datv.mobi/61.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201807.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
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
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://www.youtube.com/user/W2AEW
https://www.youtube.com/user/EEVblog
https://twit.tv/episodes?filter[shows]=1668
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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 30 mei 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. 
 

 

 
Lantarenpaal klim aap                                                        Ingestuurd door Gert PA1VW 

“Is dit geen leuk idee, dan zijn we van een hoop problemen af voor het tijdelijk 
plaatsen van antennes. Die uitspraak kwam van Gert PA1VW met een video filmpje 
erbij, ik moet zeggen, ik vind het geniaal, gelukkig zit er geen tekening of 

beschrijving bij zodat u niet geremd word in uw creativiteit. Wie is de eerste die zo 
iets maakt? Klik hier voor de video. 

 
Een grote variabele condensator... gemaakt met een kleintje 

Op radio markten vind je regelmatig mooie tweedehands variabele 
condensatoren voor een redelijke prijs. Ze zijn vaak afkomstig uit oude militaire 
apparatuur. Ze zijn opbouwt met een soort keramiek en voorzien van een ruime 

afstand tussen de platen, daardoor verdragen ze zonder problemen enkele 
kilovolt (van 3 tot 5 kV). Ideaal voor een antennekoppelaar of antenne- tuner… 
Spijtig genoeg is hun grootste capaciteit beperkt tot 120 à 180 pF en bedraagt 
hun restcapaciteit niet minder dan 20 tot 30 pF. Helaas is voor de afstemming 
van een antenne op 80m is minstens 200 pF nodig. Nu snap je meteen waarom 
ze zo gemakkelijk te vinden en niet al te duur zijn. 
Jammer…? Nee, valt wel mee, met een schakelaar en een vaste hoogspannings- 

condensator parallel aan de variabele kan je hem prima gebruiken.  
 

De variabele condensatoren 
De C. heeft een variatie van nauwelijks meer dan 100 tot 150 pF. Met de 
restcapaciteit wordt dat 120 tot 180 pF. Je komt het te weten met een analoge of 

digitale capaciteitsmeter of een dipmeter (en een willekeurige spoel en wat 

rekenwerk). We voegen dus een capaciteit toe van 100, 120 
of 150 pF en een schakelaar om ze uit of in te schakelen. Zo 
verkrijgen we in het eerste geval een capaciteit van 20 tot 
140 pF en in het tweede geval van 140 tot 260 pF Indien 
tijdens de afstemprocedure de capaciteit zijn eindstand 
bereikt, wijzigen we eenvoudig de stand van de schakelaar 
om het bereik van de capaciteit te verdubbelen. 

 
Andere oplossingen 
Met een schakelaar 4 kringen-3 standen kunnen we gaan tot 500 pF met een 
standaard variabele condensator van 140 pF. Zo kunt u diverse waardes maken met 
een overlapping van 20 tot 30 pF. Met de schakelaars van bakeliet of keramiek die 
een flinke spanning aan kunnen zijn er diverse capaciteiten te maken.  
De waarde van de vaste capaciteit moet ongeveer gelijk zijn aan het bereik van de 2 

variabelen parallel. In dit geval: 240 pF (2 x 120pF). Bron: BRAC nieuws 
 

13,8 Volt overspanning beveiliging 
Omdat een goede aarde van de 230V. AC wel 
eens een probleem is bij veldstations kan het 
gebeuren dat de spanningsregeling van uw 
13,8 Volt voeding aan de haal gaat, bij veel 
moderne voedingen zit er gelukkig een 

overspanning beveiliging ingebouwd die dan 
aanspreekt en uw secundaire zekering er uit 
blaast. Ook de nabijheid van uw antenne kan 
dergelijke problemen geven door instraling op 
uw voeding en bekabeling. 

TECHNIEK EN ZELFBOUW 
 

Variabele C’s zoals je die nog wel eens op 
vlooienmarkten vind. 

Het schema van de overspanningsbeveiliging  De thyristor BTW69-800 

http://www.txfilms.co.uk/txfactor/episode-list.html
https://www.youtube.com/watch?v=2A8I56ykstI
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
https://www.youtube.com/watch?v=9L6TWJuRC7I
http://www.radioclub.nl/wp-content/downloads/BRAC_Nieuws_2011-08.pdf
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/txfactor.shtml
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
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In één van de video’s van TRX Bench wordt een overspanning beveiliging besproken om uw kostbare 
apparatuur tegen een te hoge voedingsspanning te beschermen. Zorg wel dat uw secundaire zekering in een 

goede en robuuste zekering houder zit, een spanning van ±20V. bij een stroom van 20 – 30 Amp. van een 
voeding die aan de uitgang kortgesloten word door een thyristor die in geleiding gestuurd word geeft een flinke 
klap. De BTW69-800 kan het hebben die is gemaakt voor 50A. Klik hier voor de specs en klik hier voor de video  

 
Radio Mobile Online 
Met een aantal deelnemers hebben we de laatste tijd aardig wat plaatjes 

naar elkaar gestuurd, en niet zomaar plaatjes, maar antenne plots 
afkomstig van de tool Radio Mobile Online, hiermee kun je na het 
invoeren van wat parameters de dekking van je antenne opstelling 
bekijken. Ga naar http://www.ve2dbe.com/rmonline.html  kijk naar de 
linker kant van de pagina en klik op Create a New account, en doorloop 
de aanmeld procedure. Een wachtwoord krijg je per email. Nu kun je met 

de gebruikersnaam en het verkregen wachtwoord inloggen, het eerste 
wat je doet is het 
wijzigen van het 
gekregen wachtwoord in 
iets wat je wel kunt 

onthouden. Na het 
invullen van nog wat 

dingen ga je naar New 
site hier zie je een 
wereldkaart met de 
bekende cursor, sleep 
de cursor naar de 
gewenste locatie (kaart 
kun je hééééél ver 

inzoomen) ook satellite 
view is mogelijk. Als ze 
bekend zijn kun je ook 
de lengte en breedte 
coördinaten invoeren, 

bevestig de invoer en u krijgt nu de gegevens van de door u gekozen locatie te zien, New site veranderd u 

natuurlijk in een logische naam, in ons geval DRCC Bunschoten, Elevation, Description en Group kunt u ook nog 
invullen, klik dan op: Add to My Sites. Dan klikt u op New Coverage, dit dient u in zijn geheel in te vullen, daar 
waar antenne gain gevraagd word moet u de gain in dBi (decibel t.o.v. een isotope straler) invullen, dit is 2,1 

dB meer dan t.o.v. een dipool. Nadat u alles ingevuld hebt drukt u op submit het plot wordt nu gemaakt, dit 
kan mede door de door u gekozen resolutie even duren. Voor het tonen van het plot kunt u ook hier wisselen 
tussen kaart en satellite view, en kunt u in en uit zoomen op de kaart. Als u een poosje met deze tool bezig 
bent gaat u ongetwijfeld meer mogelijkheden ontdekken. Ook ik ben nog volop in de ontdekkingsfase maar als 

u iets leuks en/of nuttigs vind laat het ons alstublieft weten via redactie@dares.nl We zullen daar dan in de 
nieuwsbrief aandacht aan besteden zodat anderen er ook hun voordeel mee kunnen doen.  
Naar onze mening kan deze tool heel goed van pas komen bij uw voorbereidingen voor de oefening “Enigma”.  
 
 
 

Radio amateur minister van wetenschap 

Amateur-radio-operator en ESA-astronaut Petro Duque, ex-KC5RGG / ED4ISS, is 
benoemd tot minister van Wetenschap in de nieuwe Spaanse regering.  
Duque, nu 55 jaar oud, ging voor het eerst de ruimte in aan boord van de Shuttle 
Discovery in 1998, en in 2003 verbleef hij een week op het internationale ruimtestation 
ISS, waar hij actief was met het 
amateurradiostation aan boord van het 

internationale ruimtestation (ARISS) en contact 
legde met twee scholen in Spanje. Met dit soort 
gebeurtenissen hoopt men de belangstelling van 
jongeren in techniek in het algemeen maar natuur- 
lijk ruimtevaart in het bijzonder te stimuleren. 

 
Duque ging naar het ISS in het kader van een commerciële 

overeenkomst tussen het Russische ruimteagentschap en de ESA.  
Hij voerde ook een reeks wetenschappelijke studies uit tijdens zijn ISS-
verblijf. Duque was de eerste astronaut van Spanje.  
Bron: ARRL Vertaling: Google translate. 

NIEUWTJES EN WETENSWAARDIGHEDEN 
 

Petro, ex-KC5RGG / ED4ISS 

Regelmatig krijgen leerlingen van scholen over de 
hele wereld dankzij ARIS de gelegenheid hun 
vragen te stellen aan de bemanning van het ISS 

Voorbeeld van de parameters die u in moet voeren Antenne plot op basis van de parameters als hier naast gegeven. 

https://www.st.com/resource/en/datasheet/btw67.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4qSKcUxwP4w&t=1033s
http://www.ve2dbe.com/rmonline.html
mailto:redactie@dares.nl
http://www.ariss.org/
http://arrl.org/
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ARES® gaat verder met een betere training en papierloze rapportage                  Ingezonden door Paul PA2PWM 

Als onderdeel van een upgrade van het ARES®-programma, zal ARRL later dit jaar de traditionele papieren 

rapportage geleidelijk afbouwen ten gunste van een online systeem, ARES® Connect een nieuw systeem voor 
beheer, communicatie en rapportage van vrijwilligers.  
Het systeem, dat sinds maart in vier ARRL-secties bij grote ARES-organisaties bètatesten heeft ondergaan, zal 

ARES-leden toelaten om informatie te registreren voor ARRL Field Organization-afhandeling, maar verandert 
niets aan hoe ARES partnerorganisaties ondersteund.  
 

ARES-training is toe aan verbetering. 
Op het Hamvention®ARRL Membership Forum in mei sprak de directeur van de divisie 
van de Grote Meren, Dale Williams, WA8EFK, die de ARRL-werkgroep voor 
serviceverstrekking voorzit, over dramatische veranderingen die zich voordoen tussen 

agentschappen in de nood- /rampenresponssector en de overgang naar ARES Connect. 
In zijn presentatie, "ARES gaat verder in de 21e eeuw - een nieuw programma, een 
nieuwe missie", schetste Williams de visie voor ARES bestaande uit georganiseerde, 
opgeleide, gekwalificeerde amateurradio-exploitanten die openbare-servicepartners van 
radiocommunicatie in de juiste hoeveelheid en met de juiste expertise kunnen voorzien. 

 

De doelen 
De doelen omvatten het afstemmen van de ARES-organisatiestructuur op het National Incident Management 

System (NIMS) en Incident Command System (ICS). Noodcoördinatoren (EC's) zullen de leiding blijven nemen 
over lokale ARES-teams tijdens een incident, met steun van districts- en sectie-noodcoördinatoren. 
Wijzigingen omvatten aanvullende verplichte training om ARRL Emergency Communications-cursussen en de nu 
standaard FEMA NIMS / ICS-cursussen IS-100, 200, 700, 800, met IS-300 en 400 voor hogere niveaus op te 
nemen. Andere gespecialiseerde trainingen kunnen SKYWARN- en bureau-specifieke programma's omvatten. 

 
De niveaus 
De behaalde trainingsniveaus sluiten aan bij drie nieuwe niveaus van ARES-deelname: Niveau 1 zou bestaan uit 
het zonder training volgen van het programma, voortschrijdend door de ARRL-noodcommunicatietraining en de 
FEMA Independent Study-cursussen 100, 200, 700 en 800. Niveau 2 zou worden bereikt na succesvolle 
afronding van deze cursussen, en zou worden beschouwd als het "standaard" niveau voor ARES-deelnemers. 
Niveau 3 zou worden bereikt na afronding van de geavanceerde FEMA-cursussen IS 300 en 400, die kandidaten 

zouden kwalificeren voor ARES-leiderschapsposities. 
 
Niveau 1 t/m 3 
Deelnemers van niveau 1 zouden in staat zijn om de meeste ARES-taken te vervullen, met als doel het 
bereiken van niveau 2 binnen 1 jaar. Op niveau 2, het standaard deelnemersniveau, zou de deelnemer toegang 

kunnen krijgen tot de meeste incidentenlocaties en noodoperatiescentra (EOC's). Niveau 3 geeft volledige 

toegang zoals toegekend door de autoriteit die jurisdictie heeft, plus kwalificatie voor leiderschap van ARES. 
 
Niveau koppelen aan I.D. 
ARRL heeft een basis-ARES-ID voorgesteld, waarmee de registratie bij ARES nationaal wordt erkend en het 
trainingsniveau wordt aangegeven, maar er wordt geen garantie geboden voor toegang tot de site.  
De autoriteit die jurisdictie heeft over een incident, kan een extra ID / toegang verlenen voor sitetoegang. 
 

Head quarter bijt spits af 
Het ARRL-hoofdkwartierpersoneel ondergaat een training in ARES Connectadministration, waarbij de 
groepsregistratie aan de gang is en de ID's zijn toegewezen. ARES-gerelateerde publicaties worden ook 
bijgewerkt, samen met een strategisch ARES-plan en een inleidende aankondiging. Een artikel over ARES-
uitbreidingen zullen zodra ze zijn goedgekeurd door de raad van bestuur van ARRL verschijnen in het 
septembernummer van QST van september 2018. - Dank aan Rick Palm, K1CE / ARES E-Letter 
 

Boete van $2,8 miljoen voor video zenders drones  
De FCC heeft naar aanleiding van een klacht van de ARRL voorgesteld HobbyKing een boete op te leggen van 

2,8 miljoen dollar voor het verkopen van niet gecertificeerde HF apparatuur (video zenders) en het niet naleven 
van regels van de FCC. 
 
Uitzenden van videobeelden drones 

De Federal Communications Commission (FCC), de Amerikaanse tegenhanger van Agentschap Telecom gaat 
mogelijk HobbyKing een boete opleggen voor de marketing en verkoop van vijfenzestig modellen video zenders 
(A/V). De zenders worden gebruikt voor het doorgeven van videobeelden afkomstig van drones naar de drone-
operator. De frequentiebanden die door de video zenders worden gebruikt zijn niet voor dit gebruik bestemd en 
de zenders hebben veelal een (veel) te hoog uitgangsvermogen. Uitzendingen gedaan met deze apparatuur kan 
ernstige verstoring veroorzaken bij luchtvaartsystemen, weer- en radarsystemen, GPS etc. 
 

http://www.arrl.org/news/amateur-radio-emergency-service-transitioning-to-new-online-reporting-system
http://www.arrl.org/ares-e-letter
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Reële en gevaarlijke bedreiging voor de veiligheid van de luchtvaart 
De ARRL heeft in 2017 een onderzoek verricht naar deze video zenders met als uitkomst dat deze apparaten 

een reële en gevaarlijke bedreiging vormen voor de veiligheid van de luchtvaart. Bedenk hierbij dat drones 
hoog in de lucht vliegen en het effect van het uitgezonden vermogen, bij enkele modellen tot 2000 mW. (2W) 
 
De FCC verklaart dat indien een video zender ook kan uitzenden op een niet daarvoor bestemde frequentie dan 

mag deze apparatuur niet worden geadverteerd, verkocht of gebruikt binnen de VS zonder certificering.  
De actie van de FCC is erop gericht om importeurs te verbieden deze producten als amateur radio apparatuur 
aan te bieden. Hier vind u de volledige tekst: Notice of Apparent Liability 
 
Algerije gaat week offline tijdens examens om spieken te voorkomen  
In Algerije wordt in het hele land het 'internet uitgezet' deze week. Het land wil voorkomen dat scholieren 
spieken tijdens hun examens. Tot een uur na de start van elk middelbareschoolexamen gaan alle 
internetverbindingen op computers en op mobiele apparaten offline. 

 
Zo wil het land voorkomen dat er lekken ontstaan. De blackouts duren de hele week, totdat het examenseizoen 
voorbij is. Ook zijn telefoons voor scholieren en medewerkers van de scholen verboden. 
 
In 2016 werd er op grote schaal gefraudeerd tijdens de examens. Vragen uit de examens kwamen al vóór, 

maar ook tijdens, de examens naar buiten. Vorig jaar vroegen de autoriteiten om niet helemaal offline te gaan, 
maar de toegang tot social media te verbieden. Dat bleek niet genoeg. 

 
In Algerije kan dat misschien nog maar in West-Europa zou een week zonder internet tot ongekende 
economische schade lijden.  
Ongeveer 700.000 studenten doen dit jaar mee aan de middelbareschoolexamens. Bron: website BAR 

 
 
 
Agentschap Telecom zegt: “Onveilige IoT-apparatuur risico voor samenleving” 
Minimum eisen aan digitale veiligheid 
Ontwikkel minimumeisen en standaarden voor de digitale veiligheid van het ‘Internet of Things’. Daarvoor pleit 

Agentschap Telecom in Staat van de Ether 2017 die 4 juni werd gepubliceerd. Onveilige apparaten zijn vatbaar 
voor ongewenste toegang door internetcriminelen en cyberinfecties. Wat uiteindelijk kan leiden tot 
grootschalige uitval van ICT-netwerken en geautomatiseerde bedrijfsprocessen. 
 
Cybereisen voor IoT-apparaten 

Directeur-hoofdinspecteur Peter Spijkerman: “Agentschap Telecom pleit voor de standaardisatie van cybereisen 
waaraan IoT-apparatuur minimaal moet voldoen. Het systeem van productregulering via CE markering dat we 

in Europa kennen om storing door (radio)apparatuur te voorkomen heeft zich bewezen. Uitbreiden van dit 
stelsel met cybereisen is een snelle en effectieve oplossing om IoT-apparatuur veiliger te maken.” 
 
Dreiging neemt toe 
Het aantal kwetsbare apparaten dat verbonden wordt met internet groeit. Van slimme thermostaten tot 
beveiligingscamera’s en van koelkasten tot smart-horloges en speelgoed: het ‘Internet of Things’ ontstaat.  

Door deze toename neemt ook de cyberdreiging toe. 
 
Voorlichting en security by design 
In afwachting van wetgeving voor de cyberveiligheid van apparatuur kan niet worden stilgezeten. Voorlichting 
kan gebruikers van apparaten zich meer bewust maken van het belang van veilige apparatuur.  
Ook kan de industrie meer zelf verantwoordelijkheid nemen door cyberveiligheid in acht te nemen bij het 
ontwerpen van producten. Bron: AT website 

 
Prefix Z6 Kosovo Illegaal 

De ITU laat weten dat de Z6 prefix nooit is toegewezen aan Kosovo. Dit liet hij weten op 16 maart, 
de dag waarop Kosovo de 10-jarige afscheiding van Servië vierde. Hij geeft aan dat de Z6 prefix 
nooit is toegewezen aan een lid van de ITU en daardoor is het gebruik van deze prefix dan ook niet 
geautoriseerd en dus illegaal.  

 

Prefixen kunnen alleen worden toegewezen tijdens de conferentie van de ITU of tussendoor, door het bestuur 
van de ITU. Dit is niet gebeurd. 
 
Kosovo maakt nu dus deel uit van een korte lijst van DXCC identiteiten waar amateurs niet officiële roepletters 
gebruiken. Deze lijst bevat ook bijvoorbeeld West Sahara (S0) en de Soevereine Militaire orde van Malta (1A).  
Bron: BAR website 

 

   VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-18-71A1.pdf
https://het-bar.net/2018/06/algerije-gaat-week-offline-tijdens-examens-om-spieken-te-voorkomen/
https://het-bar.net/2018/06/algerije-gaat-week-offline-tijdens-examens-om-spieken-te-voorkomen/
https://magazines.agentschaptelecom.nl/staatvandeether/2018/01/index
https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2018/juni/04/onveilige-iot-apparatuur-risico-voor-samenleving
https://het-bar.net/2018/06/prefix-kosovo-illegaal/
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China nu ook op 60m. 
Er komen nog steeds landen bij die naar aanleiding van de WRC15 de 60m band vrijgeven 

voor gebruik door radio amateurs. Per 1 juli treedt China toe tot de 60m band gebruikers. 
 
Chinese amateurs in het bezit van een klasse B of C licentie krijgen per 1 juli toegang tot de 

nieuwe WRC-15 Amateur 60m/5MHz toewijzing op secundaire basis, van 5351,5 tot 5366,5 kHz, met een 

maximum vermogen van 15W EIRP. Dit staat in verordening nummer.46, uitgegeven door het Chinese 
Ministerie van Industrie en Informatie Technologie op 18 spril 2018.  
 
Er zullen heel wat betere condities nodig zijn om China hiervandaan te werken met 15W EIRP, maar er moet 
wat te wensen overblijven nietwaar... bron: PI4RAZ website 
 
VERON afd. Centrum start cursus voor N en F 

Na de zomervakantie start er weer een nieuwe cursus radiozendamateur bij Afdeling Centrum A08. De Novice 
cursus zal starten op 22 augustus 2018 en wordt gehouden op woensdagavond van 20:00 tot ca. 22:00 uur.  
Na een kleine 3 maanden alleen Novice kan vanaf 14 november 2018 op dezelfde lestijden worden 
doorgestroomd en ingestroomd voor de Full cursus.  
 
De cursus zal door onze zeer ervaren cursusleider Johan PA3GER gegeven worden aan de Daalseweg 148 in 

Utrecht-Zuilen (scouting gebouw). De cursus van Johan staat bekend om de zeer hoge slagingspercentages en 

leuke manier van lesgeven. Vele van ons zijn jou voor gegaan met succes! 
 
De kosten voor de N-cursus bedragen €35.= Voor de F-cursus is €70.= verschuldigd, en mag eventueel in 
overleg betaald worden in 2 termijnen (2x €35.=). Om de cursus te volgen is het N of F cursusboek van de 
VERON nodig, welke te verkrijgen is bij het Centraal Bureau van de VERON. 
 

Heeft u interesse, vragen of wilt u direct inschrijven dan kunt u via email contact opnemen met Johan PA3GER  
op info@pa3ger.nl onder vermelding van uw gegevens. 
 
 
 
Nieuwe antenne voor PI1SPA 
Op maandag 25 juni zijn er door Raphael  PDØRAF en Klaas PDØZX werkzaamheden verricht aan de antenne 

opstelling van de Spakenburgse repeater PI1SPA. De antenne van deze repeater staat bovenop één van de 25 
meter hoge lichtmasten van de locale voetbal club bij de haven van Spakenburg aan het 
Eemmeer/Nijkerkernauw. Er waren terugkerende problemen met de X300 antenne van Diamond, deze is nu 
vervangen door een professionele antenne van Kathrein de K75 16 231. De verwachtingen zijn hoog gespannen 

en de eerste rapporten zijn veel belovend, maar deze antenne moet zich nog bewijzen, ook bij harde wind.  

 
VHF repeater Zuid-Limburg terug 
Zoals de meesten wel weten is de Zuid-Limburgse VHF repeater PI3ZLB op 145.725MHz. met 71.9Hz. CTCSS al 

geruime tijd uit de lucht, sinds hij na ruim 20 jaar trouwe dienst was uitgevallen. Het oplossen van het 
technische deel van de storing was op zich niet zo ingewikkeld. Wel bleken na al die jaren ook wat onderdelen 

onderhevig aan veroudering of toe aan vervanging of renovatie, zoals de eindtrap en de duplexfilters. 
 
Maar de toegang tot de repeater was echter een ander verhaal, want de procedure en veiligheidseisen vanwege 
het chemieterrein in Geleen vormden een serieuze complicatie bij de reparatie. De repeatercommissie en de 
stichting verwachten dat dit in de toekomst nog moeilijker en kostbaar kan worden. Daarom zijn ze op zoek 
gegaan naar alternatieve locaties. Na lang zoeken is de Provincie Limburg te hulp geschoten en inmiddels 
hebben ze toestemming verkregen om de repeater PI3ZLB te gaan plaatsen op een gebouw van de provincie, 

vlakbij afrit 4 aan de autoweg A79, ter hoogte van Hulsberg. Ook de machtiging van het Agentschap Telecom 
was al snel binnen! Klik hier voor het hele verhaal. Bron: Hamnieuws en VERON A22 Zuid-Limburg. 

REPEATER NIEUWS 

 

Het uitzicht vanaf de antenne locatie richting Hilversum, (West) midden op de foto aan de horizon zien we de KPN toren, de opstelplaats van PI2NOS 

Er%20komen%20nog%20steeds%20landen%20bij%20die%20naar%20aanleiding%20van%20de%20WRC15%20de%2060m%20band%20vrijgeven%20voor%20gebruik%20door%20radio%20amateurs.%20Per%201%20juli%20treedt%20China%20toe%20tot%20de%2060m%20band%20gebruikers.
https://www.veron.nl/veron-winkel/
info@pa3ger.nl%20
https://www.pi4vlb.nl/2018/06/update-repeater-pi3zlb/
https://www.hamnieuws.nl/nieuwe-locatie-voor-pi3zlb/
https://www.pi4vlb.nl/2018/06/update-repeater-pi3zlb/
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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 na (ver)koop af te melden stuurt u een mail naar redactie@dares.nl 
 
Eraan 
Programmeer kabel 
Wie kan mij helpen aan een programmeerkabel voor de FT60 portofoon van Yeasu? Wim.pa4wk@gmail.com  
 
Eraf 

Powerplug adapter 
Je hebt ze als bezitter van een Yaesu FT-817 of Yaesu FT-817ND  vast al eens voorbij zien komen op internet. 
(en naar verluid ook de FT-818ND maar dat heb ik zelf niet kunnen testen) Mooie adapters ter bescherming van 
je powerplug direct naar powerpole. Alleen om ze naar Nederland te laten komen dat is dan net een beetje 
jammer, kost de plug compleet 15 dollar, komt er nog 16 dollar verzendkosten bij, en nog inklaringskosten. Bij 

grotere aantallen komt er ook nog eens invoerrechten bij. Daarom heb ik de 

behuizingen zelf 3D laten printen. 

Omdat ook daar de aantallen de prijzen drukken heb ik er een paar extra, heb je 
interesse, de kosten zijn 7,50 euro per stuk inclusief een boutje M3x12 en 
exclusief de verzendkosten. 
 
Wil je een behuizing? mail me dan even op pd1wgl@jwiegel.com 
Wil je dat ik hem voor je ombouw? Neem dan ook even contact met op, want dan 

heb ik je originele kabeltje met aangegoten plug nodig. 
Voor de critici, het zal ongetwijfeld goedkoper kunnen als je zelf een 3D printer 
hebt, of als je er lang op wilt wachten. 

 
 
 
LET OP De volgende DARES nieuwsbrief zal niet op of rond 15 juli maar 13 juli verschijnen, dit is dus i.v.m. 

mijn vakantie enkele dagen eerder dan normaal. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 10 juli in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOT BESLUIT 
 

ERAAN & ERAF 

 

Dit is wat u krijgt voor uw geld, een 
degelijke aansluitingvoor uw FT-8xx 

mailto:redactie@dares.nl
mailto:Wim.pa4wk@gmail.com
pd1wgl@jwiegel.com
mailto:redactie@dares.nl

