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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, u kunt zich aanmelden door een berichtje te sturen naar 
nieuwsbrief@dares.nl 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/ 
 

 
 
Op dit moment zijn ons geen EMCOMM 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) 
  
7088 vrij houden  

Op 21 augustus 2018, om 21:30 UTC, is een aardbeving met een kracht van 6,9 op de schaal van Richter aan 
de kusten van Venezuela gemeld. 
Karl Hleftschar, YV5YA, nationaal directeur van het National Emergency Network van de Radio Club Venezolano, 
meldde dat het YV5RNE-netwerk actief is op een frequentie van 7088 kHz. 

Jose Rafael Gomez, YV1GEC, die woont in de Isla de Margarita, Venezuela; merkte op dat de aardbeving sterk 
aanvoelde, maar er is tot nu toe geen onderbreking van de elektrische stroom of onderbreking van de gasdienst 
geweest. Aan alle amateurs wordt gevraagd om de frequentie 7088 kHz te houden. 

 
7.065 en 7.110 kHz. vrij houden 
Dani Halim, YB2TJV, IARU R3 Disaster Communication Coördinator, geeft informatie over een aardbeving in 
Palu en Donggala in de provincie Central Sulawesi. 
De aardbeving met een magnitude van 7.7 MMI, die later werd gecorrigeerd door de Indonesische meteorologie 
en het geiseragentschap, vond plaats op vrijdag 28 september om 17:02 lokale tijd (11:02 uur UTC), en 

veroorzaakte ook tsunami-golven bij Donggala en Palu. 
Elektriciteit, vervoer over de weg en alle communicatiemogelijkheden op de locatie zijn afgesloten. 
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Vanuit het Luwuk Disaster Management Agency op 700 km van het epicentrum van de aardbeving, begonnen 

we te communiceren met YD8MII en YC8OBM, die ons wisten te melden dat aardverschuivingen plaatsvonden 
en alle wegen en communicatie waren afgesloten. 

 
Het Orari Center activeerde onmiddellijk een 
amateur radiostation ten behoeve van 
noodcommunicatie op 7.110 MHz en 

activeert de Lapan-Orari IO-86-satelliet als 
back-up. 
Veel foto's en video's die op sociale media 
circuleren, tonen de enorme omvang van de 
aardbeving. Donderdag avond hebben we 
gewacht om met behulp van een mobiel 

station te kunnen communiceren met YB8NT en YB8PR in Palu. Op dit moment communiceert de noodpost 

YB8NT op 7.065 MHz omdat op 7.110 MHz door propagatie veel overlast ondervonden werd van QRM. 
 
Met dit bericht vragen we alle amateurs om de noodfrequenties 7.110 MHz en 7.065 MHz vrij te houden. 
73, Dani YB2TJV 
 
 
 

PI9D net vanuit het DLCC Oegstgeest  

Op zondag 7 oktober 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 aan hun PI9Dx Callsign) de operator van PI9D 
geeft duidelijk aan wanneer dit klaar is, en is vanaf dat moment QRV voor overige stations. 

 
Landelijke oefening Enigma 
Op zaterdag 22 september werd de landelijke oefening ENIGMA gehouden, het wachten is nog even op de 
verslagen uit de regio’s en de operators van het DLCC voordat we het officiële verslag van de oefening kunnen 
publiceren. 
 
Bijeenkomst NCTV 

13 september vond de meeting “continuïteit in de samenleving” van het NCTV plaats. Onze voorzitter was 
hierbij aanwezig. DARES is één van de vaste partners bij deze bijeenkomsten. 

 
 
 
REGIO 15/16 Haaglanden/Hollansmidden 

In het radioprogramma Mediamix op Den Haag FM werd zondagavond onder meer aandacht besteed aan de 
stichting DARES. In het programma een interview met Jan Pieter Kraaier RC van Regio 15/16  
 

Bij rampen is goede communicatie van levensbelang. Helaas vallen de officiële 
communicatiekanalen vaak uit bij een ramp, waardoor het niet mogelijk is om contact 
te krijgen met het rampgebied. Gelukkig zijn er radiozendamateurs, die vaak ervaring 
hebben in het maken van communicatieverbindingen onder moeilijke 

omstandigheden. In Nederland kan de Dutch Amateur Radio Emergency Service 
(DARES) als crisispartner worden ingezet wanneer de infrastructuur van de reguliere 
hulpdiensten uitvallen of niet toereikend zijn. In Mediamix praten we erover met Jan 
Pieter Kraaier, regiocoördinator R15/16 Haaglanden van DARES.  
 

Mediamix is een populair wetenschappelijk programma over 

communicatie in de breedste zin van het woord. Het programma 

is elke zondagavond tussen 22:00 en 23:00 uur te horen op Den 
Haag FM en wordt gepresenteerd door Wim Zonderland, met 
bijdragen van Peter Steggerda, Kees Rooke en Marco Baaij. Het 
interview met Jan Pieter Kraayer PCØRK kunt u hier beluisteren. 
 
Regio R07 Gelderland-Midden 

DARES oefening Enigma 
Hoewel het zoals we al eerder melde in deze nieuwsbrief het nog te vroeg is voor een echte evaluatie van de 
landelijke oefening ENIGMA, heeft Regio 7 ons toch verrast met een bijdrage waarin we hun belevenissen 
kunnen volgen, Jan PH3J hartelijk dank voor jullie bijdrage.  

 

 NIEUWS VAN HET BESTUUR 
 

NIEUWS UIT DE REGIO’S  

Jan Pieter PCØKR RC van R15/16 

Waar je Palu en Donggala in de provincie Central Sulawesi kunt vinden laat dit kaartje zien 

mailto:pi9d@dares.nl
http://www.mediamixonline.nl/audio/MM23sept2018.mp3
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Algemene info en setup 

De DRCC locatie Oosterbeek (PI9DL) werd bemand door Cor 
PDØGHF, Roel PE2CVF en Theo PA2TE.  

De setup was voor VHF en UHF met 2 antennes, eentje uit het 
dakraam met een lengte van 13 m (telescoop slappe Arnold), de 
andere stond in de voortuin met een lengte van 9m (GFK delen 
Comet antenne). Op deze banden werd winlink verkeer gedaan met 

de RMS PI9DL-10 (DWS software), DMR voice op 2m (simplex en 
via PI1GRB), DMR voice 70cm PI1ANH, en analoog op 2m (DARES 
frequenties en PI2ANH). 
Verbindingen zouden gemaakt moeten worden met de twee 
veldposten op Kootwijk (PA3BAS/D en PH3J/D), met Bunschoten 
PI9DU, Nijmegen PI9DG, Sterksel PI9DW en met het DLCC direct.  
Voor contact met het DLCC waren een HyEndFed en een inverted V 

ter beschikking, beiden antennes waren geschikt voor 80m. De 
gebruikte apparatuur was voor analoog twee Kenwood’s D710 en V71, Yaesu 857D en Icom 7300, voor DMR 
gebruikten we een Hytera MD785 en een Motorola DM4600. 
 

Veldpost Radio Kootwijk 
Op locatie (Radio) Kootwijk bij de watertoren zorgden op deze 

veldpost Bastiaan PA3BAS, Wim PD1AJO en Frank PE1MHG voor de 

verbindingen.  
De camper van Bastiaan was ingericht voor een droge shack.  
Er was een hoge mast opgezet voor de voice berichten richting ons 
DRCC Oosterbeek PI9DL, SIGCO Zwolle PI9DI en DRCC Bunschoten 
PI9DU met lengte 10m (antenne VX-30), deze werden 
interregionaal voornamelijk door PA3BAS/D afgehandeld.  

De verbindingen vanaf deze locatie waren goed, met PI9DU in 
Bunschoten waren de signalen Q5. Verscheidene porto’s waren 
aanwezig voor R07 intern analoog en DMR voice op 2m en 70cm. 
De gebruikte apparatuur was hier een Yaesu 857 op een losse accu, 
voor contact met de tweede veldpost werd een DMR TYT MD-2017 
porto ingezet op 70cm. 
 

Veldpost Kootwijk (op de heide) 
Op locatie Kootwijk op de heide (NAP 75m), een paar km verwijderd van de eerste 
veldpost, hadden Albert PHØNY en Jan PH3J de tweede veldpost ingericht. Albert’s 
hoge mast van 10m stond daar op een naburig heuveltje, in de top een SE-300. 

Deze werd gebruikt voor monitoring en voor voice berichten naar ons DRCC in 
Oosterbeek en naar de regio’s SIGCO Zwolle PI9DI en Bunschoten PI9DU, maar 
die werden vooral door de eerste veldpost PA3BAS/D opgepakt. Jan’s wat kortere 

mast van 8m, op een lagere parkeerplaats, met in de top een X-50 werd exclusief 
gebruikt voor winlink verkeer op de aanwezige RMS PH3J-10 (ook DWS software), 
voor onder andere het naburige SIGCO Zwolle winlink client/RMS station PI9DH.  
Beide masten waren opgebouwd uit GFK delen, respectievelijk 2 keer en 1 keer 
getuid. Verscheidene porto’s waren hier eveneens aanwezig voor R07 intern 
analoog en DMR voice op 2m en 70cm. Alles werd door accu’s gevoed; losse 

SLAB’s, LiFePO4’s en de auto accu van Jan. 
 
Hier was de gebruikte apparatuur door Jan de Kenwood’s D710G en D72, Motorola 
DM4600 en een DMR Hytera PD785G, en Albert gebruikte twee Condor’s 2/70 en 
DMR/analoog 2/70 apparatuur voor o.a. contact met onze eerste veldpost. 

 

 
 
Op 25 september 2018 is Fred van Welij, PDØNQD, op 61 jarige leeftijd overleden. 
  

Fred heeft heel veel betekend voor Regio 10 van DARES. Naast zijn rol als voorzitter van de 
afdeling Alkmaar van de VERON heeft hij een belangrijke rol gespeeld als lid van DARES R10. 

Vooral de manier waarop hij met mensen omging heeft altijd grote indruk op ons gemaakt.  
Het is aan Fred in zijn functie als Officier Veiligheidsregio te danken dat DARES R10 daar de 
beschikking heeft gekregen over een compleet ingericht radiostation voor noodcommunicatie. 
Wij zijn ons er zeer van bewust dat we dankzij zijn inspanningen hiermee een voorbeeld zijn 
voor effectieve samenwerking met de overheid. 

IN MEMORIAM 

De camper van Bastiaan met op de achtergrond de 
watertoren van Radio Kootwijk bood plaats aan PA3BAS/D 

DRCC PI9DL in Oosterbeek 

De antennes van deze veldpost stonden op de heide bij Kootwijk op de top van een heuvel 
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Wij wensen Karin, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies van Fred. 

Namens DARES R10 
Gert van Westerlaak RC. 

Rouwkaart  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
In deze agenda zijn uitsluitend EMCOMM gerelateerde evenementen opgenomen 
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 en kijk op de website van ON4LEA. 

 

Zaterdag 06 oktober 
RC overleg uitgesteld 
Het geplande RC overleg op zaterdag 6 oktober zal niet doorgaan en verplaatst worden naar 10 november. 
 
Zaterdag 13 oktober  
Veiligheidsdag Culemborg  

Op zaterdag 13 oktober wordt in Culemborg een veiligheidsdag georganiseerd. Meer informatie volgt. 
 
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. Klik hier voor meer informatie 
 

 
 
Binnenkort komt versie 2.0 van het weak-signal programma WSJT uit. Ontwikkelaar Joe Tailor (K1JT) heeft 17 
september de eerste Release Candidate online gezet waarmee mensen kunnen gaan testen. De versie bevat 
vooral verbeteringen die ten goede komen aan FT8 en MSK144 gebruikers. 
 

A majority of new program features involve the FT8 and MSK144 protocols. Both modes have been 

upgraded to use use 77-bit information payloads rather than the 75 bits of the older FT8 protocol or 72 bits 
of JT4, JT9, JT65, MSK144, and QRA64. Cyclic redundancy checks (CRCs) that protect against false 
decodes have been increased from 12 to 14 bits (FT8) and from 8 to 13 bits (MSK144). These changes 
bring many benefits, including support of structured messages optimized for the following special types of 
QSOs and exchanged information. (…) WSJT-X 2.0 introduces no significant changes to any of the modes 
JT4, JT9, JT65, QRA64, ISCAT, Echo, or FreqCal. 

 

Nieuw is ondersteuning voor de FT8 contestmode in Europa en dan specifiek voor de FT8 band. FT8 wint 
behoorlijk aan populariteit op de VHF-banden. Ook is de gevoeligheid voor WSPR ongeveer 1 dB beter 
geworden door aanpassingen aan het algoritme. Downloaden van v2.0-rc1 kan op onderaan op deze website.  
Een overzicht van alle wijzigingen is hier te vinden. Bron: Hamnieuws 
 
 

 
Samen aan de slag. 
Beste DARES deelnemers, hierbij het vervolg op mijn vorige stukje over FLdigi en NBEMS. 
Van Jan-Sander PA3GON kreeg ik een reactie om in de komende wintermaanden hiermee te experimenteren. 
Graag hoor ik of er nog meer deelnemers zijn die het leuk vinden om hiermee  te experimenteren. We kunnen 
dan een whatsapp groep aanmaken die we gebruiken om te communiceren dmv een conference call. 
Ik hoor graag of hiervoor geïnteresseerde zijn. pd7ron@veron.nl 

 
Verder ben ik op dit moment ook aan het kijken naar FT8call 
https://dxnews.com/forum/forum/digital-modes/12253-ft8-call-quick-start en http://ft8call.info/downloads/ 
 

Dit is nieuwe software die nog in ontwikkeling is. Het is gebaseerd op FT8  
https://amateurzender.nl/digitale-modes/ft8-digitale-modes/ maar dan met de mogelijkheid om te kunnen 

communiceren van toetsenbord naar toetsenbord. Het lijkt mij voor de noodcommunicatie een mode die ons 
goed kan ondersteunen. Vooral omdat deze mode weinig vermogen nodig heeft en bij een lage signaal/ruis 
verhouding nog betrouwbaar berichten overbrengt. Bij -20 dB s/n is er nog te communiceren. 
 
Ft8call kan ook op 2 meter goed gebruikt worden, misschien kunnen we het gebruiken om DARES deelnemers 
bij een noodsituatie te alarmeren op een bepaalde frequentie. Diegene die FT8 al hebben gebruikt weten hoe 
deze mode werkt en welke afstanden er te werken zijn met een beperkt antenne situatie. Als je nog niet met 

FT8 gewerkt hebt is het een uitdaging om het eens te proberen. Zeker omdat het snel werkt en je daardoor in 
een korte tijd flink wat calls kan werken. Je DXCC score gaat door FT8 snel omhoog. Met FT8 werk ik op 2m 
onder normale omstandigheden afstanden van 120-200km met een discone antenne op 8m boven straatniveau. 

DARES AGENDA 
 

WSJT-X 2.0 BINNENKORT BESCHIKBAAR 

                                              FLDIGI EN NBEMS -2-                           door Ron PD7RON 

 

https://stichting-dares.email-provider.nl/link/gflhsibznf/qkvdcli4qi/k9ciutdwru/zj7hw8vq6a/rocbigs0w3?list_id=zj7hw8vq6a
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
https://dvdra.veron.nl/
https://www.hamnieuws.nl/veel-digitale-activiteit-op-2-meter/
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/New_Features_WSJT-X_2.0.txt
https://www.hamnieuws.nl/wsjt-x-2-0-binnenkort-beschikbaar/
mailto:pd7ron@veron.nl
https://dxnews.com/forum/forum/digital-modes/12253-ft8-call-quick-start
http://ft8call.info/downloads/
https://amateurzender.nl/digitale-modes/ft8-digitale-modes/
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Op de volgende bijeenkomst in oktober kunnen we het hebben over de mogelijkheden van NBEMS en FT8call. 

PA3GON en ik horen graag of er geïnteresseerden zijn om te experimenteren met FLdigi en NBEMS.  
We kunnen dan ook naar FT8call kijken.  

 
Zie voor meer info over FTcall ook het Electron van oktober en deze links:  
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjS76-yz-LdAhVPLVAKHee-
A9kQwqsBCB0wAQ&url=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlj2MwTBtNr0&usg=AOvVaw28T

r5xrpsuzmEAGJXBMxY0 en https://m.youtube.com/watch?v=I8OcM9gDwkY 
 
Groeten Ron PD7RON 
 
 
 
Onlangs is John, PAØETE in contact getreden met Stichting Scoop Hobbyfonds waarbij hij kenbaar heeft 

gemaakt de dagelijkse uitzendingen van de Daily Minutes te willen beëindigen.  
De primaire redenen hiertoe zijn een toenemend gebrek aan tijd en de beperkingen die het uitzenden via een 
amateur radiofrequentie met zich meebrengt. John heeft daarom besloten om zijn uitzendingen via Internet 
voort te zetten om hiermee een bredere onderwerpen basis te kunnen adresseren. De laatste uitzending zal 

plaatsvinden op 30 september 2018. Het hele artikel lees je hier  
Tegelijkertijd is de stichting beschikbaar voor nieuwe initiatieven die 

tot een reguliere informatieservice voor radiozendamateurs kan 

leiden; in zo’n geval kunnen initiatiefnemers zich wenden tot de 
stichting via het contactmenu… 
Meer informatie: 
Email PAØETE: x@xdv.me 
Daily Minutes op YouTube: http://www.youtube.com/pa0ete 
PA00NEWS Podcast: http://shorties.be/pa00news/feed/ 

Mattermost chat: https://www.hobbyscoop.nl/status/ham-
mattermost-server/ 
 

PA00NEWS 
Behalve de Daily Minutes zendt John ook wekelijks PA00NEWS uit op PI3UTR. In overleg is besloten om deze 
uitzending op vrijdagavond voort te zetten om 22.30. In PA00NEWS wordt behalve een weekoverzicht ook 
uitgebreid aandacht gegeven aan buitenlandse Hamradio uitzendingen. 

De Daily Minutes zullen iedere avond om 19:00 uur verschijnen via het PAØETE Youtube kanaal, weliswaar in 
een nieuwe vorm. Inmelden blijft ook mogelijk via het Daily Minutes chatkanaal die te bereiken is via IRC of the 
Hobbyscoop Mattermost Hamnet Chat en via Echolink op PI3XDV-R 
 

Namens Hobbyscoop 
Met het verdwijnen van de Daily Minutes via de amateur radiofrequentie (PI2NOS) verdwijnt een unieke service 
die specifiek gericht is op de radio amateurdienst. Weliswaar waren er wel eens kritieken op de inhoud van de 

uitzendingen maar bovenal is de prestatie om dagelijks een uitzending te verzorgen heel bijzonder.  
Namens Stichting Scoop Hobbyfonds en heel veel radiozendamateurs en even zoveel luisteraars willen wij John 
heel hartelijk danken voor zijn inzet en prestatie. 
 
 
 

RF adapter connector pigtail.  Een leuke ebay winkel voor adapter kabels voor een nette prijs, alle 
prijzen zijn incl. verzendkosten. Neem een kijkje in deze winkel, ze hebben echt heel erg veel. 
https://www.ebay.nl/str/rfadapterconnec ... 1635626016 
 

De VRZA publiceert op haar website en of in CQ-PA elke 
maand de propagatie voorspelling, deze is gebaseerd op de A 
en Kp index, en zijn simpel in een tabel af te lezen. De website 

van de VRZA kunt u hier vinden: http://www.vrza.nl 

 
Afgelopen tijd bleek er een behoefte te bestaan om landelijk dingen via sociale 
media met elkaar te delen. Raphael PDØRAF van R09 heeft het initiatief genomen 
om op Telegram een landelijke chatgroep te maken.  
We nodigen je uit via deze link: https://t.me/joinchat/AKME0Ue4q40-zWtlpIGoGA  

 

Een interessante serie video’s van Codan kun je hier vinden, de meeste 
zijn een soort bedrijfs / promotie filmpjes van 1 of 2 minuten maar ik 
vond ook een wat langere video (5.21 min.) over HF propagatie die 
deze ingewikkelde materie op een begrijpelijke manier uitlegt. Klik hier 

 

EINDE DAILY MINUTES OP PI2NOS 

INTERESSANTE WEBSITES EN LINKS 

John PAØETE leest één van zijn onderwerpen voor 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjS76-yz-LdAhVPLVAKHee-A9kQwqsBCB0wAQ&url=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlj2MwTBtNr0&usg=AOvVaw28Tr5xrpsuzmEAGJXBMxY0
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjS76-yz-LdAhVPLVAKHee-A9kQwqsBCB0wAQ&url=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlj2MwTBtNr0&usg=AOvVaw28Tr5xrpsuzmEAGJXBMxY0
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjS76-yz-LdAhVPLVAKHee-A9kQwqsBCB0wAQ&url=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dlj2MwTBtNr0&usg=AOvVaw28Tr5xrpsuzmEAGJXBMxY0
https://m.youtube.com/watch?v=I8OcM9gDwkY
http://pa0ete.nl/
https://www.hobbyscoop.nl/contact/
mailto:x@xdv.me
http://www.youtube.com/pa0ete
http://shorties.be/pa00news/feed/
https://www.hobbyscoop.nl/status/ham-mattermost-server/
https://www.hobbyscoop.nl/status/ham-mattermost-server/
https://www.ebay.nl/str/rfadapterconnectorpigtail/UHF-to-RP-SMA/_i.html?_storecat=1635626016
http://www.vrza.nl/
https://t.me/joinchat/AKME0Ue4q40-zWtlpIGoGA
https://www.youtube.com/user/CodanRadioComms/videos?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/watch?v=GaCEv6rDlKc&t=185s
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De invoering van C2000, een nieuw communicatiesysteem voor hulpverlening, loopt opnieuw vertraging op. 
Hulpverleners zullen er op zijn vroegst volgend jaar mee aan de slag kunnen, laat minister Ferd Grapperhaus 
(Justitie en Veiligheid) weten aan de Tweede Kamer. 

 
“In de afgelopen maanden is bij de leiding van het programma IVC en de externe testinstantie in toenemende 
mate zorg ontstaan of de leveranciers binnen de afgesproken planning voor de vernieuwing van het 
spraaknetwerk voldoende voortgang zouden realiseren. Het resultaat van een aantal integratie- en 
bedrijfstesten was onvoldoende, waardoor de kans op het tijdig opleveren van het systeem sterk afnam”, meldt 

minister Grapperhaus. 
 
Het is onvermijdelijk dat het gehele project duurder wordt. Grapperhaus: “Het uitstel van de migratie leidt tot 
kosten voor het langer gebruik maken van het huidige C2000 systeem. Hiernaast heeft dit tot gevolg dat de 
onderhoudskosten, maar ook de besparingen die gerealiseerd zullen worden met het nieuwe systeem, later 
zullen optreden. Ten slotte kan dit leiden tot extra kosten om de te sluiten meldkamerlocaties in het kader van 

de voornoemde samenvoeging langer operationeel te houden. Naar het zich thans laat aanzien kunnen deze 
uitgaven evenwel binnen het beschikbare C2000 budget worden opgevangen.”  
 
 
 
You-Tube kanalen en Ham Radio video’s is al jaren één van de vaste rubrieken van deze nieuwsbrief, ook eigen 
opnames van jouw evenement, velddag, experiment of DARES oefening plaatsen we graag. 
 

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 400 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. Voor de meest recente aflevering van 30 mei op You-Tube 
klikt u hier. Om naar de home page te gaan 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 ruim 180 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. 
 

 

 
CQ-PA 
Het 42 pagina’s tellende september nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat 

online. Klik hier voor de download. Dit keer onder andere aandacht voor: 
 Back in Time 
 FIR filters, PAØWV 

 Een mysterie in de mesosfeer 
 Belgian Lighthouses and Lightships, ON4VT 
 Examen Quickies door PA9JOO/P 
 SSB ronde op 2 meter 
 Dag voor de Radioamateur te Zwolle 
 Summits on the Air.  
 Uitslagen NLC juli 2018 

 VRZA Regionaal 

YOU-TUBE KANALEN EN HAM RADIO VIDEO’S 
 

ONLINE BLADEN 

C2000 LOOPT OPNIEUW VERTRAGING OP 

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/playlist?list=PLG34oDNUPkhTV275iiunkSbO9Y6WYvNrT
https://www.youtube.com/watch?v=2A8I56ykstI
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2018-07-08.pdf
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://www.youtube.com/user/W2AEW
https://www.youtube.com/user/EEVblog
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/txfactor.shtml
https://twit.tv/episodes?filter[shows]=1668
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
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RAZies 

Het oktober nummer met 16 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: 

 Phase Sequence Netwerken 
 Opa Vonk: I 2C bus 

 QRP eindtrap bescherming 
 QRP Tuner 
 Afdelingsnieuws 

 
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 oktober nummer en hier voor eerdere uitgaven. 

Deze maand ondermeer aandacht voor:  
 News & World Roundup 
 Conquering 10 GHz DVBT in S5 Slovenia 
 New Satellite Receiver for 23cm and Repeaters Using DVBS/S2 
 White Christmas to White Powder 
 Diary of a POM in Western Australia 

 Amplifier Output Power for Various Modulations 

 Printing Artwork onto PCB’s without UV 
 One from the Vault 
 Information 

 
DKARS magazine 
De september uitgave is uit en is binnenkort van te downloaden. Voor de website en een overzicht van de 

magazines tot nu toe klikt u hier. Deze uitgave van het digitale blad bevat 37 pagina’s, en besteed onder 
andere aandacht aan de volgende onderwerpen: 

 Eén nieuwe amateurradiovereniging 
 Derde VHF-UHF-SHF Weak signal dag, 13 oktober bij Astron / Camras 
 Verticale dipool antenne voor 20 tot 10 meter 
 PA6FUN ILLW 2018 Harlingen lichtschip 
 Story of 3B7A from Saint Brandon archipelago by Diégo F4HAU 

 60 meter news 
 EME nieuws en traffic 
 Slow Scan Radio via de korte golf 
 DX Rotterdam Televisierubriek 

 
 
 
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 

 
Eraf 
Te Koop alvorens op Internet te adverteren 
vééél te weinig gebruikt laatste half jaar en 
door mij nieuw aangeschaft bij HamShop. 

Hytera MD785GPS 
Hytera AR685 
Beide in goede staat met Hytera 
programmeerkabel, porto-laadstation, 

actieve GPS antenne, software en DMR 
updates. Enkel Call en DMR ID invoeren en 
zend-klaar. 

Samen of apart, voor marktconform bod. 
Reacties graag per email naar: 
maarten@1343.nl 
 

 
 
De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 15 oktober verschijnen. Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 12 

oktober in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl  
 

ERAAN & ERAF 

 

TOT BESLUIT 

 

https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201810.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
https://cq-datv.mobi/64.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine
mailto:redactie@dares.nl
maarten@1343.nl
mailto:redactie@dares.nl

