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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 ontvangen?  

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? 
Meer informatie over de stichting DARES kunt u vinden op onze website www.dares.nl 
 
 

 
Vakantie verhalen 
De redactie is benieuwd naar uw belevenissen met de radio hobby tijdens uw vakantie, stuur een kort 
verhaaltje met een paar foto’s naar redactie@dares.nl  
  
 
 

PI9D net 
Op zondag 5 augustus vindt de eerstvolgende ronde plaats. Aanvang 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 aanvang van de uitzending vinden eerst de verbindingstesten met deelnemende 
DRCC's plaats. (Deze stations zijn herkenbaar hun PI9Dx Callsign) de operator van PI9D 
geeft duidelijk aan wanneer dit klaar is, en is vanaf dat moment QRV voor overige stations. 

 
PI4DAR 
Op verzoek van regio 09 is ten behoeve van promotie activiteiten van DARES de verenigingscall PI4DAR bij het 
AT aangevraagd. Zodra de bevestiging is ontvangen stellen we enkele voorwaarden op t.a.v. het gebruik. 
 
Friedrichshafen 2018 (FH2018) 
Tijdens FH 2018 heeft IARU1 o.l.v. Emergency Communications Coördinator Greg Mossup GØDUB een  

Em-Comm lezing gehouden met bijdragen van: 

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 15 juli 2018 JAARGANG 2 NR.14 

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

 VAN DE REDACTIE 
 

 NIEUWS VAN HET BESTUUR 
 

mailto:redactie@dares.nl
https://www.dares.nl/cms.dares.nl/index.php/abonnement-nieuwsbrief
file:///C:/Users/Eigenaar/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.dares.nl
mailto:redactie@dares.nl
mailto:pi9d@dares.nl
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 Polen, link: SP+EmCom+PZK+HF2018.pdf 
 Oostenrijk oefening Solarflare, link: Emcom+Exercise+1May+2018.pdf 

 Italië, link: RNRE-Garec+Fried+2018-finale.pdf 
 IARU1, link: R1+report+2018.pdf 

 
In de bijdrage van Italië ondermeer aandacht voor de voordelen van het gebruik van DMR 

 
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)  

 
Nieuwe versie DWS 
Er is een nieuwe versie (1 juni 2018) uitgebracht van de Dutch Winlink Software: https://dws.pa7rhm.nl/ 
 
 
 

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) 

 
Orkaanseizoen 2018 
Het Atlantische orkaanseizoen loopt van 1 juni tot 30 november dit jaar. 
Wat hebben wij daarmee te maken zou u zeggen, maar radiogolven 

stoppen nou eenmaal niet aan de grens van regio 1.  
In Noord- en Centraal Amerika worden een aantal frequenties gebruikt 
dan wel vrijgehouden voor het uitwisselen van informatie over het weer 
of voor noodverkeer. 
 
Eerst luisteren 
Radio Amateurs in regio 1 worden erop gewezen dat er onbedoeld QRM 

veroorzaakt kan worden bij deze netten, dus luister eerst zorgvuldig voor 
u deze frequenties in gebruik neemt. Big ears and a small pistol 
 

Frequenties 

Belize: 7.177MHz 
Caribbean Emergency & Weather Nets (CEWN): 3.815 & 7.162MHz 

Caribbean Emergency: 14.185MHz 
Centraal Amerika: 7.090 & 3.750MHz 
Cuba: 3.720, 3.740, 7.110 and 7.120MHz 
Eastern Caribbean Narrow Band Emergency System Net: 7.036 MHz USB (Olivia & MT63) 
Guatemala: 7.075MHz 
Mexico: 3.690, 3.693MHz. uitwijkfrequenties 7.060 & 14.120MHz 
Nicaragua: Primaire frequenties 3.798, 7.098, 14.298 MHz, uitwijkfrequenties 3.898, 7.108 en 14.198MHz 

Panama: 7.085MHz 
Dominicaanse republiek: 3.780, 7.065 (Primair), 14.280MHz 
 
Amerika 
Maritime Mobile Service Net: 14.300MHz 
Salvation Army Team Emergency Radio Network (SATERN): 14.265MHz 
Hurricane Watch Net: 14.325MHz (dag) 7.268MHz (nacht) 

National Hurricane Centre (WX4NHC) 14.325MHz 

 
Andere frequenties 
Als er een orkaan nadert kunnen er ook andere lokale communicatiegroepen geactiveerd worden, deze 
frequenties worden dan aangekondigd als het zover is. Bron: website PI4RAZ 
 

 
 
De bijeenkomsten van DARES M-NL R25 en R09 gaan in de zomer periode gewoon door, onze eerstvolgende 
bijeenkomst is dan ook op dinsdag 24 juli van 20:00 tot 22:30 uur. Zonder afmelding rekenen we op uw komst. 
 
 

EMERGENCY-COMMUNICATIONS 
 

 NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

https://stichting-dares.email-provider.nl/download/gflhsibznf/Yc5lmeNcgU?file=SP%2BEmCom%2BPZK%2BHF2018.pdf&l=zj7hw8vq6a&direct=1
https://stichting-dares.email-provider.nl/download/gflhsibznf/FIM89zBIpK?file=Emcom%2BExercise%2B1May%2B2018.pdf&l=zj7hw8vq6a&direct=1
https://stichting-dares.email-provider.nl/download/gflhsibznf/x04RDfEEvh?file=RNRE-Garec%2BFried%2B2018-finale.pdf&l=zj7hw8vq6a&direct=1
https://stichting-dares.email-provider.nl/link/gflhsibznf/jelicli72h/uqasg377nq/zj7hw8vq6a/rocbigs0w3?list_id=zj7hw8vq6a
secretaris@dares.nl%20%20
https://dws.pa7rhm.nl/
https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5228&Itemid=43
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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, aanmelden kan nog 
via uw regio coördinator, vervolgens dient deze dan zijn regio aan te melden bij secretaris@dares.nl  

 
Zondag 30 september 
Nationale Hulpverlenersdag in Hoorn.  

Het doel van de Nationale Hulpverlenersdag is respect voor de hulpverleners (en 
iedereen met een publieke taak) te vergroten, de afstand tussen hulpverlener en burger 
te verkleinen, en het begrip voor het werk van de hulpverlener te vergroten.  

Dit doet men door middel van demonstraties van het werk van de hulpverleners en informatie voorziening aan 

het publiek. Klik hier om naar de website te gaan. Ook DARES zal een actieve bijdrage aan deze dag leveren. 
 
Zaterdag 13 oktober  
Veiligheidsdag Culemborg  
Op zaterdag 13 oktober wordt in Culemborg een veiligheidsdag georganiseerd. Meer informatie volgt. 
 

Zaterdag 06 oktober 
RC overleg 
Op zaterdag 6 oktober vindt het derde (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 3 november 
Dv/dRA 

Dag van de radioamateur aanvang 09:30 tot 17:00 uur, dit jaar voor het eerst in de IJsselhallen te Zwolle. 
DARES zal hier ook met een informatie en promotie stand aanwezig zijn. 
 
  
  

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. 
 

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. 

 

YOU-TUBE KANALEN EN HAM RADIO VIDEO’S 
 

DARES AGENDA 
 

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
mailto:secretaris@dares.nl
http://nationalehulpverlenersdag.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=2A8I56ykstI
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
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
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Automatische accu en laad omschakelaar        
Artikel door Frank DC8FG, ingestuurd door Hans PA3ETC en 
vertaald door Jan PE2MOL 

Continu gebruik van een transceiver of andere 
elektrische verbruikers zonder een 230V net- 
spanning vraagt om een accu. Dit vereist echter 
voortdurend bijladen of het omschakelen op 
een vollere accu. Dit artikel beschrijft een 

mogelijkheid om 2 accu’s automatisch te 
wisselen en daarbij de lege op een lader aan te 
sluiten. Elke accu is, indien er niet voldoende 
bijgeladen wordt, bij continu gebruik op een 
zeker moment leeg. Hij moet dan worden 

bijgeladen of tegen een volle worden omgewisseld. Omdat het laatste doorgaans handmatig gebeurt, is het 

gebruik voor een moment onderbroken en moet het aangesloten apparaat in de regel opnieuw opstarten.  
 

De hier gepresenteerde automatische 
accuschakeling gaat uit van een 

ononderbroken wissel. Ook kan de 
niet naar de verbruiker 
doorgeschakelde accu door een lader 

of zonnepaneel opgeladen worden en 
zo voor de volgende gebruiksperiode 
klaargemaakt worden – niets staat op 
deze manier het continu gebruik van 
accu’s meer in de weg.  
De kern van de automatische 
accuschakeling is de microcontroller 

ATtiny85. Op de pinnen PB0 en PB4 
liggen over de transistorschakelfases 
T1 en T2 de relais Rel1 en Rel2. Hun 
enkelpolige contacten schakelen elk 
de pluspool van een accu aan klem 
K5 (verbruiker/transceiver), zie 

schema bovenaan. Omdat de 

accuschakeling ook voor gebruik met 
een 100Watt transceiver geschikt 
moet zijn en de maatvoering van 
printsporen voor een stroom van 23A 

niet makkelijk te realiseren is, worden 
extern bedrade relais gebruikt.  
Hun aansluitingen dient u met 

voldoende dikke draden (4mm²) aan laadregelaars/zonnepaneel (K6) en verbruiker/ transceiver (K5) verbinden 
 

De beide relais Rel1 en Rel2 hebben 5V nominale 
spanning, zodat zelfs de onderspanning van een al ver 
ontladen 12V accu niet tot funktioneringsfouten leidt. 
Ook zit aan pin PB4 het via een optocoupler 

aangesloten relais. Dat zorgt ervoor, dat de niet aan de 
verbruiker aangesloten accu via K6 met de 
laadstroomkring verbonden is.  
Dat laatste kan een lader of zonnepaneel zijn.  De 

relais Rel3 en Rel1 bekrachtigen gelijktijdig. De LEDs 
D5 en D6 geven aan, welke van de accus op de 
verbruiker is aangesloten. De aan pin PB5 van de 

controller tegen een 5V liggende weerstand R1 
voorkomt een onopzettelijke reset. Aan pin PB2 ligt de 
via een spanningsdeling R2, R3 naar beneden 
gebrachte accuspanning. De A/D converter van de 
controller meet die voortdurend en de firmware 
berekent daaruit de actuele spanningswaarde. Dit 
proces heb ik al in [5] uitvoerig beschreven. Zodra de 

klemspanning van de naar de verbruiker 

TECHNIEK EN ZELFBOUW 
 

Totaalschema van de automatische accuschakeling en de aansluitingen van de niet op de print 
geïntegreerde relais 

Print layout van de enkelzijdige accuschakeling; afmetingen 87mm bij 
61mm. Als u deze printlayout gebruikt controleer dan de maten. 
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doorgeschakelde accu onder de 10,8V zakt, volgt een 
omschakeling naar de andere accu. Vlak daarvoor 

signaleert de aan pin PB3 liggende piëzozoemer de 
aankomende omschakeling middels vier korte piepjes.  
Met behulp van de precisiepotmeter R2 kan men het 
omschakelpunt een beetje veranderen en op die 

manier aan de gebruikte accutechnologie aanpassen. 
Het is aan te bevelen de gewenste omschakelspanning 
zonder aangesloten accu’s via een regelbare voeding 
aan K4 te leggen en de weerstandswaarde van R2 
voorzichtig net zo lang te verlagen totdat Rel1 afvalt 
en Rel2 aantrekt. Let op: om te zorgen dat de 
omschakeling zonder spanningsonderbreking verloopt, 

blijven beide relais samen gedurende 1 seconde 
doorgeschakeld. De tijdens deze periode tussen de 
accu’s vloeiende vereffeningsstroom zou niet tot 

problemen mogen leiden. Zou de tweede accu 
vanwege een falende bijlading ook een te lage 

spanning hebben, dan scheidt de controller definitief beide accu’s van hun verbruikers ter bescherming tegen 
diepontlading. Een op handen zijnde definitieve afschakeling wordt aangeduid door middel van  60 snel 

opeenvolgende piepjes. Na een eventuele gedwongen afschakeling van beide accus is ook de aan klem K5 

afgenomen en over de spanningsregelaar IC2 aan de controller doorgegeven werkspanning, niet meer 
aanwezig. Om de module opnieuw te starten moet dan knop S1 kort worden ingedrukt. Die overbrugt het 
schakelcontact van relais Rel1 waarna de controller via de spanningsregelaar weer de werkspanning krijgt en 
relais Rel1 aantrekt. Bij gebruik van de hier beschreven accu-omschakeling met een eveneens aangesloten 
accubewaker, zoals in [1] getoond, kan de functie van diepontladingsbescherming komen te vervallen. 
Daarvoor dient men jumper JP1 te verwijderen. Dan schakelt de module bij onderspanning alleen zolang tussen 
beide ontladen accu’s heen en weer, tot ze tegen volle zijn verwisseld of weer opgeladen zijn. Vier piepjes 

kondigen wederom van tevoren elke omschakelaktie aan. Is er sprake van gebruik zonder een accubewaker, is 
het raadzaam in de behuizing in elk geval een spanningsmeter te integreren.  
De componentenlijst met de IC’s en relais evenals de firmwa’re, zijn onder de sectie Downloads op 
http://www.funkamateur.de beschikbaar.  
 
 

 
Monitoring Team of IARU Region1 
Alles weten over intruders op onze amateur banden, en de successen die geboekt zijn om storende stations van 

onze amateurbanden te weren. Klik dan hier voor de juni uitgave van de rapportage.  
 

Dwingeloo Radiotelescoop,  
Zomerse zondagmiddagopening 2018 

Op vakantie in Drenthe? Breng dan ook een bezoek 
aan de Radiotelescoop van Dwingeloo.  
Deze radiotelescoop uit 1956 is één van de oudste en 
internationaal beroemdste radiotelescopen ter wereld. 
Tot 1998 werd de telescoop gebruikt voor onderzoek 
naar radiogolven afkomstig van de zon, de Melkweg 
en andere radiobronnen in het heelal.  

 
De telescoop is sinds 2009 een Rijksmonument en wordt omschreven als een uniek instrument uit de 
naoorlogse wederopbouw periode. De Stichting CAMRAS huurt de telescoop van eigenaar ASTRON. 
CAMRAS heeft in de periode 2012 - 2014 vrijwel de hele telescoop gerestaureerd, dit gebeurde in opdracht van 
ASTRON en met subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en anderen.  
 

Ook heden ten dage vervult de telescoop nog altijd een 
belangrijke functie, zo was de telescoop betrokken bij de 
redding van een aantal satellieten die plotseling niet meer 
wilde doen waar ze voor bedoeld waren. 
Lees hier meer over deze reddingen:  
Radiotelescoop brengt e-st@r-II satelliet op het rechte pad 
en twee satellieten van QB50-Missie tot leven gewekt.  

 
Ook vervult de telescoop een niet te onderschatte 
educatieve rol. Door deze telescoop krijgen 
amateurastronomen, leerlingen, studenten, radioamateurs 

NIEUWTJES EN WETENSWAARDIGHEDEN 
 

Componentenlayout van de print; relais Rel1 tot en met Rel3 zijn extern aan 
K1 t/m K3 aangesloten en bedraad 
 
 

Ook nu nog vervult de telescoop een niet te onderschatten educatieve 
rol  

http://www.funkamateur.de/
http://www.iarums-r1.org/iarums/news2018/news1806.pdf
https://www.camras.nl/blog/2016/radiotelescoop-brengt-e-star-ii-satelliet-op-het-rechte-pad/
https://www.camras.nl/blog/2016/radiotelescoop-brengt-e-star-ii-satelliet-op-het-rechte-pad/
https://www.camras.nl/blog/2017/twee-satellieten-gered/
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en andere belangstellenden de mogelijkheid om met de telescoop te werken en onderzoek te doen, bovendien 
wordt door de fascinatie van zo’n telescoop de belangstelling in techniek bij jonge mensen gestimuleerd. 

  
Door de ligging in het Nationaal Park Dwingelderveld is een bezoek aan de telescoop prima te combineren met 
een bezoek aan dit prachtige gebied.  
Vanaf zondag 1 juli tot en met zondag 26 augustus 2018 is de radiotelescoop onder voorbehoud van voldoende 

vrijwilligers iedere zondagmiddag open. Ieder half uur begint een rondleiding. De rondleidingen duren niet 
langer dan een uur. De eerste rondleiding begint 13:30 uur, de laatste om 15:30 uur. 
Alle rondleidingen beginnen in de bungalow “het Mullerhuis”, Oude Hoogeveensedijk 6, hier betaalt u uw 
toegangsprijs en krijgt u een kort verhaal over de radiotelescoop, waarna u onder begeleiding van een 
rondleider naar de radiotelescoop gaat. 
In de radiotelescoop geven de rondleiders en telescoop operators uitleg met een demonstratie. 
Per rondleiding is er plaats voor niet meer dan twintig bezoekers. U kunt niet reserveren. 

Bij storingen in de apparatuur geven wij een rondleiding zonder demonstratie. 
Bij bijzondere weersomstandigheden als onweer en zeer sterke wind vervallen de rondleidingen. 
 

Toegangsprijzen: 
Volwassenen ≥25 jaar € 5,00 
Jeugd 6-24 jaar € 2,50 

Kind onder begeleiding en ≤5 jaar gratis 

(junior) donateur voor 2 personen gratis 
Pinnen is niet mogelijk. 

 
 
 

Bron: Diversen internet, voor meer informatie gaat u naar: https://www.camras.nl en naar het You-Tube kanaal 
 
Een aantal interessante aanmeldingen voor het International Lighthouse Lightship Weekend 

Het aantal inschrijvingen voor het, ILLW 2018, ligt op schema met 250 inschrijvingen tot 
op heden. Er zijn zelfs een paar zeldzame inschrijvingen ontvangen vanuit Bulgarije met 
het Shabla Lighthouse, 5 inschrijvingen vanuit Cuba, 6 vanuit Israël en 1 vanuit Taiwan.  
 
De Boland Amateur Radio Club viert haar 70 jarig bestaan met de special call ZS70BAK 
vanuit de meest zuidelijk gelegen vuurtoren in Zuid-Afrika, L’Agulhas, die in 1849 gebouwd 

is en één van de meest historische vuurtorens in Zuid-Afrika is.  
 

Als je mee wil doen aan het ILLW van dit jaar, schrijf je dan nu in, in plaats van te 
wachten tot de laatste week. Helaas mogen de Nederlandse vuurtorens dit jaar niet 
gebruikt worden door radio amateurs.  

 
Dit jaar vindt het ILLW al voor de de 21e keer plaats en het is de 25e verjaardag van het Northern Lights Award 

waaruit het ILLW ontstaan is. Wie had 21 jaar geleden ooit gedacht dat dit populaire evenement tot op de dag 
van vandaag zoveel deelnemers zou trekken en op hetzelfde moment de vuurtorens wereldwijd onder de 
aandacht zou brengen. Voor meer informatie, zie https://illw.net Bron: website PI4RAZ 

 
EMC ruismeting geaccepteerd door IEEE  
Op 28 juni 2018 heeft de VERON EMC-EMF Commissie het goede nieuws ontvangen dat het artikel 
“Measurement Methology and Results of Measurements of the Man-made Noise Floor on HF in The Netherlands” 
is gepubliceerd door IEEE. 
 

Felicitaties voor de auteurs 
Het VERON Hoofdbestuur feliciteert Koos Fockens PA0KDF, Peter Zwamborn PE1GEX en Frank Leferink 
(UTwente) met deze publicatie. Het resultaat van vele jaren werk 

In het verslag van het 90e amateuroverleg (2014) is te lezen:… 
 

8.1. Ruismetingen, uitgevoerd door EMC/EMF-commissie. 

De VERON EMC-commissie is bezig de HF-ruismeting nader op te zetten. De apparatuur is gekalibreerd 
in samenwerking met Agentschap Telecom. De nulmeting zal binnenkort starten.  
In december zal de echte campagne beginnen. 

 
Waar gaat deze publicatie nu over? 
Vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw wordt het fenomeen “Man-made noise” al onderzocht. Sinds die tijd 
is er veel op dit gebied van door de mens gemaakte ruis veranderd. In de vorige eeuw bestond de stoorbron uit 

een incidentele koffiemolen en de stofzuiger van de buren. Maar vooral de laatste twee decennia is de 

Dwingelderveld een uniek natuurgebied door de combinatie 
van bos, heide en vennetjes 

https://www.camras.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCMWIm0ddkVR34SrvhaF7Ntg
https://illw.net/
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5234&Itemid=43
https://www.veron.nl/downloads/amateur-overleg/
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elektromagnetische omgeving sterk veranderd. Er is een forse toename van steeds ingewikkelder elektronische- 
en computerapparatuur thuis en op het werk. 

 
Niet alleen de bron van de storing is veranderd 
Vooral de dichtheid van kunstmatige storingsbronnen is toegenomen. Gebruikers van radio-ontvangst en 
communicatieapparatuur ervaren een beperking van de functionaliteit als gevolg van een verhoogde ruisvloer. 

Denk bijvoorbeeld ook aan DAB+ maar ook aan antidiefstalpoortjes in de winkel. 
 
Wat heeft de radiozendamateur aan deze EMC ruismeting? 
Zendamateurs opereren vooral in het ruisgebied. Een toename van door de mens veroorzaakte ruis is voor de 
radioamateur direct merkbaar. Met de publicatie “Measurement Methology and Results of Measurements of the 
Man-made Noise Floor on HF in The Netherlands” wordt niet alleen bevestigd wat de radiozendamateurs al lang 
wisten. Met dit wetenschappelijk onderzoek is het nu objectief aangetoond. De VERON EMC-EMF Commissie kan 

dit onderzoek gebruiken in de contacten met organisaties als NEC-EMC en contacten met de overheid. 
 
Een stem richting de overheid blijft van belang 
Het blijft van groot belang dat zendamateurs zich blijven verenigen, en zo één stem vormen richting de 
overheid. Bron: website VERON 
 

Forten on the Air  

De open monumentendag, in het weekend van 8 
en 9 september 2018, wordt door contestgroep 
CG1884 van radio amateurs een Forten on the Air 
weekend georganiseerd. Al geruime tijd brengt 
deze contestgroep fort “Buitensluis” in de lucht en 
roept andere contestgroepen of afdelingen op het 

voorbeeld te volgen. 
 
Radio amateurs actief met Forten on the Air 
De afdeling Hoekse Waard bericht hierover in een 
artikel van contestgroep CG1884. Tijdens de open 
monumentendag zijn vele forten te bezichtigen. 
Een radiostation op een fort kan meer bezoekers 

aantrekken en voor ons als radio amateurs de weg vrijmaken om vaker een fort in de lucht te brengen. De 
meeste forten zijn die dagen te bezichtigen en voor ons als radio amateurs snijdt het mes aan twee kanten. Het 
publiek kan het fort bezichtigen en gelijk kennis maken met het zendamateurisme. Meer informatie over een 
fort, bunker of vesting bij u in de buurt is te vinden op http://forten.nl  of op https://www.liniebreed.nl/ Bron: 

website VERON 
 

Zomerquiz: Het C-examen uit 1980  
Mail van PA9JOO/P. Met als bijlage het C-examen uit het najaar van 1980. Ideaal om deze zomer eens op een 
rustig moment te bekijken.  Het C-examen van toen gaf toegang tot de banden boven de 30 MHz (PE1-calls) en 
indien men slaagde voor het CW-examen (PA3-calls) dan mochten zendamateurs ook uitzenden op de korte 
golf banden. 
Het toenmalige C-examen is moeilijker dan het huidige F-examen. Bij de Novice examens is het precies 
andersom: het toenmalige D-examen (PD0-calls) was aanzienlijk makkelijker dan het huidige N-examen. 

Download hier het examen.  Antwoorden inzenden kan naar PA9JOO. Bron: Hamnieuws 
 

 
 
VRZA schenkt Yaesu FTDX-3000 aan Afdeling Helderland 
Vrijdag 6 juli is een afvaardiging van het bestuur, bij hoofde van Dennis PA3WOB en Ruud PA3RGH, op bezoek 
geweest bij de afdeling Helderland te Den Helder. 
Deze afdeling heeft na huisvestingsproblemen eindelijk weer een onderkomen en hebben de locatie pittig op 

moeten knappen. Hierdoor waren de financiën uitgeput maar had men voor de shack toch behoefte aan een 
nieuwe HF tranceiver om weer serieus mee te kunnen doen aan diverse radiowedstrijden. 

De secretaris van de afdeling, Ruud PD0RH, heeft een goed onderbouwd verzoek ingediend waarna het bestuur 
besloten heeft een tranceiver ter beschikking te stellen. In samenspraak met de afdeling is er gekozen voor een 
Yaesu FTDX3000. 
Het bestuur wenst de afdeling heel veel radioactieve uren en veel punten in de wedstrijden toe en hopen de 
afdeling regelmatig te horen op de diverse HF banden. Bron: website VRZA 
 
DARES publicatie in Electron 

In de uitgave van de maand juli van Electron, het maandblad van de VERON is een verslag te lezen van de 
landelijke veiligheidsdag die op in Almere gehouden werd. Bron: website VERON 

   VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

Fort Buitensluis aan het Hollandsdiep bij Numansdorp tegenover Willemstad. 

https://www.veron.nl/nieuws/emc-ruismeting-geaccepteerd-door-ieee/
https://a52.veron.nl/open-monumentendag-89-september-2018/
http://forten.nl/
https://www.liniebreed.nl/
https://www.veron.nl/nieuws/forten-on-the-air/
https://www.hamnieuws.nl/wp-content/uploads/2018/07/C-Najaar-1980-zonder-antwoorden.pdf
mailto:pa9joo@zonnet.nl?Subject=C-examen%20uit%201980
https://www.hamnieuws.nl/zomerquiz-het-c-examen-uit-1980/
https://www.vrza.nl/wp/2018/07/11/yaesu-ftdx-3000-voor-afdeling-helderland/
https://www.veron.nl/nieuws/electron-juli-2018/
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Repeater PI2WSN QRT  
De 70cm repeater PI2WSN is met ingang van deze week definitief uit bedrijf genomen. De watertoren in 
Stadskanaal, waar de repeater al vele jaren verblijft, is door de gemeente verkocht. De nieuwe eigenaar heeft 
de beheerders verzocht de repeater ten spoedigste te verwijderen. Met de nieuwe bestemming van de 

watertoren is ook plaatsing in de toekomst niet meer mogelijk. Dit betekent het einde voor PI2WSN. 
Mocht iemand in de omgeving stadskanaal nog een alternatief weten dan houden de beheerders zich uiteraard 
aanbevolen. Zij kunnen contact opnemen met de Delfzijl Repeater Group. 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 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. 
 
 
 
De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 augustus verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 27 juli in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 
 

 

TOT BESLUIT 

 

ERAAN & ERAF 
 

REPEATER NIEUWS 
 

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

http://www.delfzijlrepeatergroup.nl/
https://www.hamnieuws.nl/repeater-pi2wsn-qrt/
mailto:redactie@dares.nl
mailto:Wim.pa4wk@gmail.com
pd1wgl@jwiegel.com
redactie@dares.nl

