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Verschijning en kopij 
Deze nieuwsbrief verschijnt op of rond de 1e en 15e van elke maand, en is samengesteld voor en door DARES 
deelnemers en verkondigd niet per definitie de mening van het bestuur of welke organisatie ook tenzij anders 

aangegeven. Kopij is altijd welkom en kunt u sturen naar redactie@dares.nl uw bijdrage dient uiterlijk drie 
dagen voor de verschijningsdatum in ons bezit te zijn.  
De redactie behoud zich het recht voor het plaatsen van ingezonden kopij op basis van de inhoud te weigeren. 
 
Copyright 
Ongewijzigde overname met bronvermelding van artikelen uit deze nieuwsbrief is behoudens rechten van 
derden toegestaan, daar waar het ons bekend is staat bij elk artikel de bron vermeld. 

 
DARES deelnemers  
De secretaris stuurt op of rond elke 1e en 15e van de maand een link naar alle deelnemers waardoor u de 
nieuwsbrief in PDF kunt downloaden en lezen. 
 
Geen DARES deelnemer? 
Bent u geen DARES deelnemer maar wenst u wel twee keer per maand onze nieuwsbrief te lezen?  

Allereerst danken we u voor uw belangstelling in DARES, u kunt zich aanmelden door hier te klikken,  
U zult dan twee maal per maand een link ontvangen waarmee u de nieuwsbrief kunt downloaden.  
 
Meer informatie over de stichting DARES? 
Voor meer informatie over de stichting DARES kunt u terecht op onze website www.dares.nl 
 
 

 

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

DARES net 
Op zondag 8 april (zondag 1 april is het paaszondag) is er weer een 80m net, call PI9D, de frequentie is 3745 
kHz, aanvang: 10:00 uur LT. Wij realiseren ons dat N-amateurs niet op 80m mogen uitkomen.  

Zodra de condities het toelaten zullen we ook op 40m gaan uitzenden. Daarnaast kan een N-amateur via een 
clubcall of in een DRCC met een PI9Dx call zich in melden. Ontvangstrapporten zijn welkom op pi9d@dares.nl 
 

Landelijke oefening(en) 
Het bestuur heeft aangegeven nog dit jaar 1 á 2 landelijke oefeningen te willen organiseren. 
Daarbij hebben wij jouw/jullie hulp nodig. Het is de bedoeling dat jullie als RC's samen met het bestuur deze 
oefening(en) mede gaan organiseren. Hier onder de mogelijke opzet van zo’n oefening.  

 
Naam oefening  
De oefening heeft de naam Enigma, (codewoord uitgegeven door het NCTV) 
 

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 1 april 2018 JAARGANG 2 NR.07 

 

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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Het senario 
cyberaanval, hierdoor is de energielevering door Tennet in zes provincies uitgevallen. 

 
Getroffen regio’s   
De getroffen gebieden zijn de regio’s, 01-02-05-06-09 en 22. 
 

Elke regio een taak 
Per regio worden de taken op de volgende manier verdeeld, de eerste regio regelt noodaggregaten, de 
volgende medisch, de derde drinkwater, vierde brandstof enz. Tevens wordt het DLCC ingezet.  
Elke regio vormt dus in deze oefening een belangrijke en onmisbare schakel.  
Ook deelnemers uit "niet getroffen" regio's mogen uiteraard aan deze oefening deelnemen.  
 
Inventarisatie 

Om te onderzoeken of we voldoende deelnemers beschikbaar hebben om de oefening in deze vorm door te 
kunnen laten gaan verzoek ik je/jullie antwoord te willen geven op onderstaande vragen. 

 Kun je meedoen, zo ja hoeveel deelnemers in jouw regio zijn beschikbaar, met welke apparatuur 
(modes: spraak en Winlink) VHF en/of UHF en/of HF en/of Winlink? 

 Is er een DRCC aanwezig?  
 Is het mogelijk om een uitwijk op HF naar een Europese RMS te regelen? 

 Wil je als SIGCO team of als deelnemer hiervan operationeel zijn?  

 
Kijkje in de keuken 
Het bestuur is voornemens om op veldposten, DRCC's en DLCC mensen uit de veiligheidsregio's uit te nodigen 
om "in onze keuken" te komen kijken. 
 
Voorbereiding 

De voorbereiding voor zo’n grootschalige oefening vergt nogal veel tijd, dus de planning is om dit in september 
van dit jaar te houden. Deze oefening zal ook op de agenda van het RC overleg in juni worden gezet. 
Deelnemers die graag mee willen doen dienen contact met hun RC op te nemen.  
Bij onvoldoende aanmeldingen, in het bijzonder uit de genoemde regio’s kan deze oefening niet door gaan. 
73, Jan PA7O secretaris. 
 
 
 

Op dit moment zijn ons geen nationale of internationale EM-COMM meldingen bekend, voor de meest actuele 
informatie klikt u hier (IARU-R1) en hier (DARES) 
 
 
 

Certificeringtoets, ook voor deelnemers van buiten DARES M-NL 
Op dinsdag 22 mei zal DARES M-NL voor een certificering toets organiseren, (op basis van het handboek versie 
1.1) er is nog ruimte voor meer deelnemers, ook uit andere regio’s. Aanmelden kan gedaan worden door de 

RC’s van de betreffende regio onder vermelding van DARES nummer; Naam; Call; Regio naar 
dares.gooi.flevoland@gmail.com . In de onderwerp regel vermelden: Aanmelden Certificeringtoets mei 2018.  
Aanmelden kan tot uiterlijk 14 mei 2018. De toets zal gehouden worden op het DRCC van DARES M-NL Radio 
Club Bunschoten Haarbrug 10b. 3751LM Bunschoten-Spakenburg. U dient om 19:30 uur aanwezig te zijn. 
 
Kort verslag van de bijeenkomst van 27 maart 
Op dinsdag 27 maart heeft DARES M-NL weer haar bijeenkomst gehouden op het DRCC op de Radio Club 

Bunschoten. De bijeenkomst werd redelijk goed bezocht en aan de orde kwamen de volgende onderwerpen: 

 
Gerard PDØJEW en Ron PD7RON gaven de laatste informatie over de landelijke veiligheidsdag in Almere op 26 

mei. Alles is geregeld, DARES heeft een mooie prominente plaats met stroomvoorziening en rondom voldoende 
ruimte voor het plaatsen van de tenten en antennes. We zullen vanaf de veiligheidsdag actief zijn op VHF, UHF 

 NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

EMERGENCY-COMMUNICATIONS 
 

https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
dares.gooi.flevoland@gmail.com%20
https://pi4amf.nl/
https://pi4amf.nl/
https://pi4amf.nl/
https://pi4amf.nl/
https://www.almerecentrum.nl/event/landelijke-veiligheidsdag-2018/
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en HF in zowel met spraak als Winlink. Ook zal op deze dag de DARES repeater PI1DAR gebruikt worden en 
Wim PE1PME zal proberen om met een veldopstelling een HAMnet verbinding te realiseren. 

We nodigen u van harte uit een bezoek te brengen aan de DARES stand op deze gratis toegankelijke dag waar 
van alles te beleven en te zien is op het gebied van veiligheid en hulpverlening. Klik hier voor de promotie film. 
 
Uitbreiding / vervanging van antennes 

De recent geplaatste mast op de Radio Club Bunschoten ten behoeve van de 80m. antenne die tot een hoogte 
van ruim 30m. uitschuifbaar is, zal ook nog plaats gaan bieden aan rondstralers voor 6m. 4m. 2m en 70cm. 
Afgesproken is ook dat zo gauw het weer het toelaat weer begonnen zal worden met het bouwen en plaatsen 
van de fan-dipool (kattensnor) voor de 80, 60 en 40 meterband.  
 
Oefening 
Op de volgende bijeenkomst op zaterdag 28 april zal naast een update van de lopende zaken een leuke en 

verrassende regionale oefening gehouden worden, dus neem een flinke stapel berichten formulieren mee, we 
gaan lekker buiten spelen. Mocht er nog aanvullende informatie zijn laten we u dat weten. 
 
NBEMS narrow band emergency system 
Ron PD7RON heeft het één en ander verteld en enkele fragmenten uit een film laten zien over NBEMS. 
Het was zo interessant hier wat van te zien en horen, dat we met Ron hebben afgesproken aan dit zeer 

interessante onderwerp een keer een bijeenkomst aan te wijden. 

 
HAMnet 
Wim PE1PME had een deel van de veldkid voor HAMnet die hij aan het bouwen is mee genomen, dit zag er 
netjes en veel belovend uit, Wim doet zijn best het op 26 mei tijdens de landelijke veiligheidsdag allemaal 
operationeel te hebben.  
 

 
 
Voor een algemene agenda kunt u kijken op de evenementen agenda op de VERON of VRZA website. 
Voor nationale en internationale markten en beurzen klik je op hier op de website van ON4LEA  
 
F en N examens voor radiozendamateur 
Op diverse plaatsen in Nederland worden verdeeld over het jaar, schriftelijke examens afgenomen. 

Om u aan te melden en voor meer informatie kijkt u op www.radio-examen.nl  
 
Zaterdag 26 mei 
Landelijke veiligheidsdag in Almere 

Op 26 mei van 10:00 tot 17:00 uur zal voor de vijfde keer de landelijke veiligheidsdag in Almere. gehouden 
worden. De organisatie heeft ook dit jaar DARES R25 met ondersteuning van R09 en andere regio’s weer 

uitgenodigd. De veiligheidsdag is dit jaar nog groter van opzet, de activiteiten worden niet meer alleen op de 
Esplanade aan het Weerwater gehouden maar op alle pleinen in het stadscentrum. Vorig jaar trok het 
evenement 45.000 bezoekers. We hopen u op 26 mei te mogen begroeten op een van onze stands.  
Het thema dit jaar is de Zuiderzeewet, deze wet is 100 jaar geleden dus in 1918 aangenomen. Tevens is het 
ook het 50 jarig bestaan van Zuidelijk Flevoland (1968) https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_Flevoland 
 
Vrijdag 1 juni 

Emergency Communications Meeting tijdens HamRadio 2018 
Greg Mossop GØDUB, IARU Regio 1 Emergency Communications Coördinator laat het volgende weten,  
IARU Regio 1 zal tijdens de HAMRADIO 2018 in Friedrichshafen op vrijdag 1 juni tussen 12:00-15:30 lokale tijd 
een bijeenkomst organiseren voor radioamateurs die geïnteresseerd zijn in noodcommunicatie, deze 
bijeenkomst zal gehouden worden in Room Rom. De voertaal voor deze bijeenkomst is Engels. Meer info  
 
Zaterdag 9 juni 

RC overleg 

Op zaterdag 9 juni vindt het tweede (Plv.)RC. overleg van dit jaar plaats.  
Dit is een periodiek overleg tussen de (Plv.) RC’s van de regio’s en het bestuur van de stichting DARES.  
 
Zaterdag 14 juli 
DARES R 15/16 aanwezig bij SAR Katwijk 

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

deelnemers hun werkzaamheden zien op het gebied van reddingswerk. De KRB verzorgt in samenwerking met 

DARES AGENDA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1Z4EeFEbuoU
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
https://www.almerecentrum.nl/event/landelijke-veiligheidsdag-2018/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzeewet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_Flevoland
http://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications/1767-emergency-communications-meeting-at-hamradio-2018
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onder andere de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Politie, Brandweer Katwijk, Regionale 
Ambulance Voorziening Hollands-Midden, NHV, PHDC, Kustwacht, DARES Regio 15/16, en vele anderen een 

dagvullend programma voor zowel jong als oud. Voor meer informatie zie ook: www.sarkatwijk.nl  
We hopen vele zend- en luister- amateurs te mogen begroeten bij één van de twee DARES stands.  
 
Zaterdag 22 September 

Oefening Enigma. 
Op zaterdag 22 september zal een grote landelijke oefening genaamd Enigma plaatsvinden.  
Deze vermelding is nog onder voorbehoud. Zie ook het artikel op pag. 1+2 aanmelden via uw regio coördinator 
 
Zaterdag 13 oktober  
Veiligheidsdag Culemborg 
Op zaterdag 13 oktober wordt in Culemborg een veiligheidsdag georganiseerd. Meer informatie volgt. 

 

 
 
Raspberry Pi 3 krijgt een update  
Inmiddels kent iedereen de Raspberry Pi wel. Een microcomputer die een kleine 
10 jaar geleden geïntroduceerd werd voor een zeer aantrekkelijke prijs van 

enkele tientjes. Vandaag heeft de Raspberry Pi foundation een upgrade 
aangekondigd op de eerder uitgebrachte 3e versie. 

De Raspberry Pi wordt door zendamateurs onder andere gebruikt als WSPR-
zender of als computer voor een RTL SDR stick. Een andere inzet is als hotspot 
voor digitale modes zoals DMR, D-Star of System Fusion of als APRS gateway 
met een RTL-SDR of een TNC. 
 

De nieuwe microcomputer krijgt de naam Raspberry Pi 3B+ en wijzigingen zijn onder andere: 
 1,4 GHz quad-core processor (was 1,2 GHz quad-core); 

 Ook 5 GHz WiFi wordt ondersteund, 2,4 GHz verbeterd; 
 Gigabit bedraad Ethernet (was 100 Mbit); 
 Voeding via PoE mogelijk (met optionele HAT). 

 
Model 3B+ zal iets meer stroom verbruiken dan zijn voorganger dus een stabiele voeding is vereist.  
Een 5 Volt – 1 Ampère USB lader is niet voldoende, dit zal minimaal 2 Ampère moeten zijn. 

De prijs is gelijk gebleven: In Nederland circa €40.= en onder andere te bestellen bij SOS Solutions. 
 

Idee voor een vertical                                                         ingezonden door Gerard PDØJEW 

Op de Dag voor de Radioamateur vindt je gewoontegetrouw de zelfbouwers boven op 
het balkon. Je komt daar allerhande leuke dingen tegen, waarvan sommige bijzondere 
aandacht trekken. Een  ervan was een idee voor een vertical voor de 20 meterband. 

Cees Jan PA3GYG  had dit idee opgepikt van het web en een demo op ware grootte 
aan de balustrade opgehangen en een minimodelletje aan een “waslijntje” 
boven de kraam vastgemaakt. Aan belangstelling had hij geen gebrek, zo bleek. 
Menigeen ziet het maken van een eenvoudige, praktische antenne wel zitten. De hele 
contraptie bestaat uit een paar stukken pvc buis waarmee staande draden op 80cm uit 
elkaar worden gehouden, de verticale afstand is 443 cm. De onderste buis ongeveer 
een halve tot een hele meter boven de grond, dat is niet zo kritisch.  

De draad wordt onder en boven langs de buisjes geleid en aan een verticale zijde 
onderbroken door een stukje pvc buis van 25cm. Midden in de onderste dwars 
verbinding eveneens een onderbreking, voor het voedingspunt. 
 
De voeding kan door middel van een ringkernbalun of met  
een coaxspoel van 50 windingen RG8U op een 50 mm PVC 

buis worden gerealiseerd. Zonder gaat het niet, dan is de 

SWR ongeveer 1 op 15. Met enig gefiddel met de afstanden 
van de onderbrekingen kan een SWR van 1:1.1 worden 
verkregen. Op sommige plaatsen zou dit geval kunnen 
worden opgehangen, gaat dat niet dan is het oprichten met 
twee (niet  carbon) vishengels van 5 meter een oplossing. 

De uitvinder van deze zogenaamde C-pole antenne is KF2YN 
en er zijn inmiddels al heel wat navolgers op het web te 

vinden. Als je op deze call gaat Googelen krijg je een hele reeks sites met info en 
aanwijzingen en de juiste maten voor het maken. Gebruikers melden bijzonder goede 
resultaten met een paar watt aan vermogen. Een calculator voor het omrekenen naar 
andere banden is hier te vinden. Een andere goede website met veel info vind je hier.  

TECHNIEK EN ZELFBOUW 
 

De Raspberry Pi3B+ 

Voorbeeld van een RF choke 

http://www.sarkatwijk.nl/
https://www.hamnieuws.nl/rafael-micro-stopt-productie-r820t2-chip/
https://www.sossolutions.nl/raspberry-pi/raspberry-pi-3b-plus-setjes
http://svrc.org/cpole/
http://www.qsl.net/hb9mtn/hb9mtn-c-pole.html
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Ga je naar de camping dan heb je slechts een pakje mee dat een minimum aan ruimte inneemt. Met dank aan 
Cees Jan voor het toezenden van de gegevens. Gerrit PA3DS Bron: SRA bulletin VERON afd. Schagen 

 
 
 
‘Continuïteit Electron in gevaar’  

In de beschrijvingsbrief die eerder deze maand naar alle VERON afdelingen verzonden is, valt in het jaarverslag 
van de redactie van de Electron te lezen dat zij zich zorgen maken over haar continuïteit. Met ingang van dit 
jaar zal de redactiesecretaris aftreden en ook is er al lange tijd een tekort aan (technisch) redacteuren. 
 
Met het verdwijnen van de redactiesecretaris als één van de drijvende krachten achter het blad, vreest de 
hoofdredacteur een gevaar voor de continuïteit, zo valt te lezen op pagina 50 van het verslag. 
 

Vacatures voor (technische) redactiemedewerkers en/of een redactiesecretaris staan al geruime tijd op de 
VERON-website. Geïnteresseerden kunnen daar meer informatie vinden. Bron: Hamnieuws 
 
Verslag 96e Amateur Overleg  
Op 1 november 2017 (Deel I) en op 31 januari 2018 (Deel II) vond het 96e Amateur Overleg plaats tussen het 
Agentschap Telecom, de VERON en de VRZA. 

Omdat het verslag nogal omvangrijk is, (13 pagina’s) heeft de redactie besloten niet het volledige verslag hier 
te plaatsen maar te volstaan met een link naar de website waar het complete verslag te vinden is. 

Lees hier het verslag hier van het 96e overleg op de website van de VRZA en hier op de website van de VERON. 

 
Nieuwe website Antennebureau 
Welkom op onze nieuwe website. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? 
 
De uiterlijke veranderingen 

 Moderner, frisser en compacter. 
 Nieuwe opzet en structuur. 

 De website schaalt zich automatisch naar het juiste formaat op de laptop, mobiele telefoon of tablet.  
 
De inhoudelijke veranderingen 

 Het Antenneregister heeft een andere naam op de startpagina: Locaties antennes in Nederland. Aan het 
Antenneregister zelf is nog niets veranderd. 

 De onderwerpen op de oude website onder ‘Algemeen’ zijn verdeeld onder de 3 thema’s ‘Straling en 
gezondheid’, ‘Antennes en techniek’ en ‘Plaatsing antennes’. 

 Er is een aparte informatiepagina voor gemeenten onder Plaatsing antennes. Op deze pagina bieden wij 
onder andere handreikingen aan voor de communicatie naar inwoners over een voorgenomen plaatsing 
van een zendmast. 

 
Omrekenhulp uiterlijk 23 maart beschikbaar 
De omrekenhulp waarmee u eenvoudig veldsterktes kunt omrekenen naar volt per meter (V/m) is uiterlijk 23 
maart 2018 op onze nieuwe website beschikbaar. 

 
Verwijst u vanaf uw eigen website naar de site van het Antennebureau? 
In dat geval adviseren wij de links op uw site na te lopen en aan te passen. Het kan zijn dat ze niet meer 
werken omdat de url’s van pagina’s van onze website zijn veranderd. 
 
Een website is nooit klaar 

We hopen en denken dat we met de nieuwe website de bezoekers gerichter van informatie voorzien. Toch kan 
het zijn dat u iets mist of vragen heeft over de nieuwe website. Geeft u dit alstublieft door met het 
feedbackformulier. Alleen zo kunnen we onze nieuwe website verder optimaliseren. Bron: antennebureau 
 
 

 
Door het overlijden van Patrick PE1DNE heeft zijn broer Peter PA3EXL de beschikking gekregen over een flink 

aantal Storno CQF9000 UHF repeaters. Peter zocht voor deze repeaters een goede bestemming, het zou erg 
jammer zijn als ze de schrootbak in moeten. Door bemiddeling van DARES R09-Utrecht deelnemer Gelmer 
PE1ION heeft Peter besloten de repeaters aan DARES te schenken, waarvoor onze hartelijke dank.  
 
Het zijn erg robuuste en voor de soldeerbout zeer toegankelijke apparaten (jaren “90 techniek) Het ingebouwde 
duplex filter is bruikbaar voor een shift van 7,6MHz. het uitgangsvermogen is ongeveer 25Watt. Uitgebreide 
ombouw en originele Storno documentatie is (digitaal) beschikbaar. (Plv)RC’s kunnen hun belangstelling voor 

één of meerdere exemplaren kenbaar maken door voor 30 april een mail te sturen naar wim.pa4wk@gmail.com 
 

   VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

SCHENKING VAN UHF REPEATERS VOOR DARES REGIO’S  
 

http://docplayer.nl/57077588-November-verenigingsblad-van-de-veron-afd-schagen-een-nuttig-stukje-huisvlijt.html
https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/
https://www.hamnieuws.nl/continuiteit-electron-in-gevaar/
https://www.vrza.nl/wp/wp-content/uploads/2018/03/Verslag-AO-96-def-1.pdf
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/03/Verslag-AO-96-rev0.pdf
https://www.antennebureau.nl/
https://www.antennebureau.nl/actueel/nieuws/2018/maart/15/nieuwe-website-antennebureau
https://www.hobbyscoop.nl/2018/in-memoriam-patrick-pe1dne/
mailto:wim.pa4wk@gmail.com
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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 26 januari op You-Tube klikt u hier. 
 

DARES eigen You-Tube kanaal. 
Ga naar video.dares.nl hier zijn de films te zien die gemaakt zijn van grote oefeningen en 
evenementen waarbij DARES een rol gespeeld heeft. 
 

TRX Bench, een serie video’s met op dit moment 170 afleveringen met een lengte 
variërend van een half tot anderhalf uur over reparaties aan amateur apparatuur variërend 
van staande golf meters tot transceivers. Klik hier om naar het You-Tube kanaal te gaan. 
 

 
 

CQ-PA 
Het 40 pagina’s tellende maart nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat weer online.  
Klik hier voor de download. 
Dit keer onder andere aandacht voor: 

 Agenda ALV 2018, voorlopige notulen 2017. 

 N-Her-ijking, de huidige stand van zaken. 
 12 en 13 mei Molendagen. 

 Windmills 2018. 
 VRZA Radiokampweek in Oisterwijk. 
 How’s DX door PAØSNG. 
 Ervaring met de RTL Stick. 
 Propagatie verwachtingen. 

 
CQ-DATV 

Dit blad staat in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om te lezen.  
Klik hier voor het april nummer en hier voor eerdere uitgaven. 
Deze maand ondermeer aandacht voor:  

 Production Team. 
 Editorial. 
 News and World Round-up. 

 Information. 
 Coming up. 

 
RAZies 
Het april nummer met maar liefst 26 pagina’s van dit schitterende blad van PI4RAZ,  
de Radio Amateurs Zoetermeer is uit. 
Klik hier voor de download en klik hier voor eerdere uitgaven.  

Deze maand aandacht voor onder andere:  
 QCX tranceiver. 
 Opa Vonk (draad) antennes. 
 QRP SWR meter met OLED. 
 Zijn er nog condities? 
 Afdelingsnieuws (Expeditie Liechtenstein). 
 Afdelingsnieuws (Bijeenkomsten).  

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

   ONLINE BLADEN 
 

https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://twit.tv/episodes?filter%5bshows%5d=1668
https://www.youtube.com/user/w2aew/videos
https://www.youtube.com/user/EEVblog/videos
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/episode-list.html
https://www.youtube.com/watch?v=tcf9IQQ2bGo
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_03-2018.pdf
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201804.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
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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DKARS magazine 
De 63 pagina’s tellende uitgave van de maand maart kunt u hier downloaden. 

Eerder verschenen nummers kunt u hier lezen. 
Deze maand aandacht voor onder andere: 

 Waar gebruiken en gebruikten wij uw donateursbijdragen voor? 
 Activiteitenkalender 

 Verslag van de eerste DKARS HF Weak Signal Dag 
 Lezing PA2S over 60 meter en propagatieonderzoek 
 Een 80 meter QRP baken door PAØRYL 
 Bouwen met passie door PA1A 
 WSPR en de Red Pitaya door PAØEHG 
 Rohde & Schwarz UHF versterkers 
 Een 5 elements Yagi voor de 6-meterband 

 EME nieuws en traffic 
 Internationale moonbounce conferentie dit jaar in NL 
 VHF-UHF-SHF Nieuws 

 
 
 

Nederlandse huishoudens zijn onvoldoende tot helemaal niet voorbereid op uitval van telecommunicatie als 

gevolg van stroomstoringen. Dat blijkt uit onderzoek van Agentschap Telecom. 
 
We denken er veel te gemakkelijk over 
De samenleving is zich nauwelijks bewust van de effecten van stroomuitval, terwijl die afhankelijkheid de 
afgelopen jaren is toegenomen. Jaarlijks hebben ongeveer 350.000 huishoudens te maken met een  
stroomstoring van meer dan twee uur. Televisie, vaste telefonie, internettoegang, en soms ook mobiele 

telefonie vallen dan uit.  
Nederlanders vinden het niet nodig diensten of apparatuur aan te schaffen waarmee telecomdiensten ook 
tijdens een stroomstoring gebruikt kunnen worden. De gemiddelde duur en frequentie van een storing wordt 
daarvoor als te beperkt ervaren. (zoals zo vaak moet het dus eerst een keer flink mis gaan. red.)  
 
De kwetsbare Telecom 
De resultaten van het onderzoek laten zien dat Nederlanders zich nauwelijks bewust zijn van de kans op uitval 

van telecommunicatie en de consequenties ervan. Dit terwijl de gevolgen toch hinderlijk en zelfs ernstig kunnen 
zijn, waarschuwt het Agentschap. Dat geldt voor consumenten, maar zeker ook voor bedrijven-aan-huis.  
Naast het feit dat het opladen van mobiele telefoons dan niet meer mogelijk is (ja, dan stopt je leven -red), 
kunnen ook administratiesystemen, betalingsverkeer of beveiligingssystemen uitvallen.    

 
De gevolgen 

Het onderzoek naar de gevolgen van stroomuitval op telecommunicatie vond plaats in het kader van het 
programma Telekwetsbaarheid van Agentschap Telecom. Dit programma wil de samenleving bewust maken van 
de afhankelijkheid van telecommunicatie en weerbaarder maken door handelingsperspectief te bieden.  
Het onderzoek is uitgevoerd door Stratix, in samenwerking met Tweakers.net. De enquête die op dit online 
platform werd gepubliceerd leverde 2200 ingevulde enquêteformulieren op.  
 
Agentschap Telecom heeft samen met brancheverenigingen PZO en ZZP Nederland adviezen ontwikkeld om 

bedrijven-aan-huis voor te bereiden op stroomuitval. Deze geven inzicht in de consequenties van stroomuitval 
en adviseren over voorzorgsmaatregelen en oplossingen. Bron: PI4RAZ 
 
 
 
Chinese satellieten gaan op amateurfrequenties zenden vanaf de maan  
China is van plan om in december de Chang’e 4 landingsvoertuig en onderzoeker te lanceren, met als 

bestemming de achterkant van de maan. De landings/onderzoeker configuratie gaat gebruik maken van een 

relais satelliet voor besturing en een dataverbinding van/naar de aarde. 
 
Daarnaast zullen er een paar microsatellieten aan boord zijn, de DSLWP-A1 en DSLWP-A2, die laagfrequent 
radio astronomie- en ruimte-gebaseerde interferometrie gaan testen. Deze twee satellieten die in een baan om 
de maan zullen vliegen, zijn ontwikkeld door studenten van het Harbin Institute of Technology en omvatten 

educatieve en amateur radio payloads (maar geen transponder). 
De Amateur Radio payload aan boord van de DSLWP-A1 voorziet in een telecommand uplink en een telemetrie 
en digitale plaatjes downlink. Radio amateurs zullen in staat zijn om commando's te sturen waarmee ze 
opdracht kunnen geven om een foto te maken en deze te downloaden. 
De IARU heeft bepaald dat de downlinks voor A1  435.425 MHz en 436.425 MHz zullen worden. 

NIEUWTJES EN WETENSWAARDIGHEDEN 
 

NEDERLAND NIET VOORBEREID OP STROOMUITVAL 
 

http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201803.pdf
http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/telekwetsbaarheid
https://www.agentschaptelecom.nl/binaries/agentschap-telecom/documenten/publicaties/2018/maart/21/dynamische-pdf-stroomstoring-aan-huis/Thuiswerken%20bij%20een%20stroomstoring.pdf
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5138&Itemid=43
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De downlinks voor A2 worden 435.400 MHz en 436.400 MHz met gebruik van 10K0F1DCN 
of 10K0F1DEN (10-kHz brede FM single-channel data) 250 bps GMSK aanvullende codes 

of JT65B. 
 
A1 en A2 zullen in een baan van 200 × 9.000 kilometer om de maan gebracht worden.  
De 50 × 50 × 40 centimeter metende satellieten wegen elk ongeveer 45 kilo en zijn op 

alle drie de assen gestabiliseerd.  
Twee lineair gepolariseerde antennes zijn in de vluchtrichting gemonteerd. 
 

De satellieten zullen de maan gebruiken om zich af te schermen van radiostraling vanaf de aarde voor het 
langegolf ruimtegebaseerde interferometrie experiment. 
De lancering staat gepland voor mei of juni met een CZ-4C raket, waarmee het in de ruimte zetten van de 
satellieten ongeveer zes maanden voorloopt op de lancering van de Chang’e 4 landingsvoertuig en onderzoeker. 

Bron: PI4RAZ 
 
Bemanningsleden hospitaal schip krijgen amateur opleiding                                   ingezonden door Gert PA1VW 

Op 21 februari vertrokken US Army-contractant Tim Millea, AJ7UU en MARS-vrijwilliger Doug Smith, W7KF, met 
het hospitaalschip USNS Mercy van San Diego naar Hawaï om te beginnen aan de inzet voor "Pacific Partnership 
2018" (PP18), een humanitaire hulp oefening die meerdere Stille Oceaan-haltes omvat. Hun missie was om 

tijdens de eerste etappe van de reis een opleiding te verzorgen voor een Technician of General  amateur 

licentie aan meer dan een dozijn militair en burgerpersoneel van de bemanning van het Marine Sealift 
Command-hospitaalschip en om een training te geven in militaire HF-communicatieprocedures. Het duo 
verzorgde twee of drie trainingsklassen per dag voor de bemanning, die de lessen volgde na hun werkdiensten. 
Klassikale training werd afgewisseld met on-air-activiteiten in de Amateur-radiozaal van het schip. The Mercy 
maakt gebruik van de WPR Signal Propagation Reporting (WSPR) -tool onder K6MRC. 
 

Op 3 maart legde de Mercy aan op Hawaï, waar een groep lokale 

vrijwillige examinatoren (VE's) onder leiding van ARRL Pacific 
Section Manager Joe Speroni, AHØA, Technician en General 
licentietests afnamen. 
 
"Het ARRL VE-team in Honolulu was fantastisch om mee samen te 
werken," vertelde Smith aan ARRL. "Vanwege de wisselende 

kwaliteit van de internetverbindingen op zee en strikte 
basistoegang en beveiligingsproblemen in de haven, moesten de 
VE's op Hawaï buitengewoon veel geduld en volharding tonen om 
de examens aan boord van Mercy af te kunnen nemen." Smith 

bedankte met name ARRL VEC Manager Maria Somma, AB1FM, 
voor het super behulpzaam zijn tijdens de hele operatie. 
 

Meer dan 18 zeilers en burgers die zijn toegewezen 
aan de USNS Mercy slaagden voor hun examens 
voor amateur-radio licentie, die op 3 maart in Pearl 
Harbor werden afgenomen. De succesvolle 
kandidaten kregen hun nieuwe roepletters op 5 
maart. 
 

Eén van die geslaagde kandidaten was Captain 
David Bretz, WH6FIR, de PP18 Mission Commander. 
"Ik ben erg opgewonden om de trainers te 
ontvangen op de Mercy," zei Bretz. "We zullen 
onderzoek doen naar de effectiviteit van het gebruik 
van Amateur Radio aan boord van de Mercy 

gedurende de duur van PP18. Exploitanten van 

amateurradio's hebben in de loop van de geschiedenis een enorme rol gespeeld bij humanitaire hulp en hulp bij 
rampen. Ik kijk er naar uit om onderzoek te doen naar hoe deze oudere technologie nog steeds relevant kan 
zijn in de huidige humanitaire en rampenbestrijdingsmissies, zoals PP18. De Mercy arriveert deze week in Gua 
 
PP18 heeft een Facebook-pagina. - Met dank aan Doug Smith, W7KF en Robert Mims, WA1OEZ, regio 1 US 
MARS-directeur van defensie. Bron: QRZ now vertaling Google translate. 

 
Anti-telefoonwet in Zweden raakt ook amateurs 
De Zweedse nationale amateur radio vereniging, de SSA, heeft een brief geschreven aan de regering om erop 
te wijzen dat nieuwe wetgeving met betrekking tot bellen tijdens het rijden ongewenste effecten kan hebben op 
radio amateurs. 

De DSLWP-A1, A2 satelliet  

Burger en militair personeel volgden de lessen voor het 
verkrijgen van hun amateur radio licentie 

Het grootste hospitaalschip ter wereld de USNS Mercy in de haven 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5136&Itemid=43
http://qrznow.com/hospital-ship-crew-members-get-amateur-radio-training-at-sea
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In een brief aan het Ministerie van Voedsel en Transport vraagt de SSA aandacht voor het feit dat de 
verwoording van de nieuwe wettekst ongewenste gevolgen kan hebben, niet alleen voor radio 

amateurs maar voor de hele transport industrie. De SSA is van mening dat de nieuwe wet zodanig 
geformuleerd moet worden dat het duidelijk is dat het verbod niet geldt voor handmicrofoons die 
verbonden zijn met een in het voertuig gemonteerde radio t.b.v. communicatie. De hele brief staat 
hier (even door Google Translate laten vertalen) Bron: PI4RAZ 

 
En hoe zit dat in Nederland?  
In Nederland is hierop art.61a van de wegen verkeerswet van toepassing die luid: “Het is degene die een 
motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig dat is uitgerust met een motor bestuurd verboden 
tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Onder een mobiele telefoon wordt verstaan een 
apparaat dat bestemd is voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten.”  
Aangezien amateur radio niet in boven genoemde categorie valt is art.61a niet op radioamateurs die mobiel 

zenden van toepassing. Klik hier voor de originele wettekst.  
 
HF Voyager maakt FT8 contact mogelijk met zeldzame zee-locators 
Het Jupiter Research Foundation Amateur Radio Club heeft een HF zender in een autonome zee-drone 
geplaatst. De drone verricht zelf wetenschappelijk onderzoek maar geeft ook zendamateurs een zeldzame kans. 
 

Locators op zee 

Wie keurig een kaart bijhoudt van welke Grid Locators hij of zij gewerkt heeft 
zal na jaren opmerken, dat de zee moeilijk in te kleuren valt. Aan boord van 
een Wave Glider SV-3 heeft de JRFARC een HF zender geplaatst waarmee op 
20 meter contacten in PSK31 en FT8 gemaakt kunnen worden. In tijden van 
slechte condities is ook WSPR een gangbare mode. De gebruikte callsign is 
KH6JF/MM. 

 
De drone vaart zelfstandig tussen Hawaii en Californië met als onderzoeksdoel 
het zoeken naar Bultrugwalvissen. Het team wil meer te weten komen over de 
route die deze bijzondere dieren afleggen. 
 

De drone was de afgelopen dagen offline door slechte weerscondities maar is inmiddels weer te vinden op de 20 
meter band in de FT8 mode. De club is van plan om zendamateurs die de HF Voyager gewerkt hebben een 

certificaat te overhandigen waarmee het contact wordt bevestigd. De actuele locatie van de HF Voyager en de 
gebruikte modus vind je terug op de HFV Portal. Bron: ham-radio.nl 
 

CATSync, een nieuwe software tool 

Oscar, DJØMY, heeft een nieuwe software tool 
ontwikkeld voor radio amateurs en SWLs.  
CATSync stelt de gebruikers in staat om publieke 
WebSDR ontvangers te besturen met een echte 

transceiver die verbonden is via CAT. 
 
De software ondersteunt zowel de klassieke Web-
SDR ontvangers als de nieuwere Kiwi SDR 
ontvangers die overal beschikbaar zijn op het 
internet. Dat geeft je toegang tot tientallen web 

gebaseerde ontvangers met het comfort van het afstemmen van je set thuis. Deze software brengt de lol weer 

terug in de hobby als je lokaal last hebt van tijdelijke (vooral 's-avonds) of permanente hoge stoorniveau's in 
een stedelijke omgeving.  
 
De software biedt de volgende mogelijkheden: 

 Syncroniseert elke publieke WebSDR ontvanger met je echte transceiver… 
 Ondersteunt een heleboel transceivers (maakt gebruik van de populaire OmniRig engine.) 

 Ondersteunt WebSDR en KiwiSDR browser gebaseerde SDR ontvangers. 
 Stem de VFO van je radio af en zie hoe de web SDR in realtime volgt! 
 Schakel de modes op je set om (SSB, CW, etc.) en zie hoe de web SDR in realtime meeschakelt. 
 Luister op dezelfde frequentie als je set via web SDR. 
 Ideaal voor amateurs die last hebben van lokale QRM. 
 Kan de RX of TX VFO volgen (b.v. om de split van een DX station te vinden) als de CAT van de radio 

beiden tegelijk ondersteunt.  

 Kan gekoppeld worden met populaire logging software die gebruik maakt van OminRig of via een VSPE 
port splitter. 

 
Klik hier voor meer informatie en hier voor een You-Tube filmpje. 

De HF voyager met de call KH6JF/MM 

http://www.ssa.se/download/sektioner/iaru-myndighet/ovrigt/SSA_20180219.pdf
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5137&Itemid=43
http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2017-07-01
http://hfvportal.jrfarc.org/
https://www.ham-radio.nl/
https://catsyncsdr.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UbSHfkjhx0c
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Nooit afgebouwde tv-toren in Rusland opgeblazen 
In de Russische stad Jekaterinenburg is een 220 meter hoge oude televisietoren 

opgeblazen. De beslissing om de toren neer te halen werd vorig jaar al genomen; een 
jaar voor het WK voetbal in Rusland. Jekaterinenburg is een van de steden waar tijdens 
het WK wordt gespeeld. Regionale autoriteiten wilden de toren neerhalen omdat hij "het 
uitzicht over de stad verpest." 

 
De korte geschiedenis van de toren  
In 1984 werd begonnen met de bouw van de toren die 400 meter hoog had moeten 
worden. Maar na de val van de Sovjet-Unie was er geen geld meer om de toren af te 
bouwen. De bouw werd gestaakt en de toren werd dus nooit gebruikt. Er zijn wel 
verschillende plannen geweest om een nieuwe bestemming voor het bouwwerk te vinden, 
maar die werd nooit gevonden. 

 
Protesten 
Veel inwoners van Jekaterinenburg hebben geprotesteerd tegen 
het neerhalen van de toren. Ze noemen de toren een icoon. 
Tijdens een protest vorige maand vergeleek een van de 
demonstranten de toren zelfs met de Eiffeltoren. "Ik denk de hele 

tijd: wat als ze in Parijs besluiten om de Eiffeltoren neer te halen?  

Wat zou er met de stad gebeuren? Parijs zou zijn gezicht verliezen. 
Datzelfde geldt voor onze toren." 
 
Bij het neerhalen van de televisietoren was veel publiek aanwezig. 
"De toren is net zo oud als ik, dus ik zag hem iedere dag", zegt 
een van de inwoners. Ook zijn er mensen die het helemaal niet erg 

vinden dat de oude televisietoren er nu niet meer is. "Hij is al die 
jaren niet gebruikt." 
 
Het opblazen van de televisietoren heeft bijna drie miljoen euro 
gekost. Er zijn plannen om op de plek van de toren een ijsbaan te 
bouwen. Vanuit verschillende hoeken werd het opblazen gefilmd, 
Klik hier voor de video. Vanuit de eerste kamera positie op de 

video is duidelijk te zien dat de toren volstond met (repeater?) 
antennes, zie de vergroting rechts op de pagina Bron: Website NPO 
 

 

 
Na wat getuur op de landkaart werd er te 't Zand besloten dat de fietsvakantie dit jaar richting Zweden zou 

gaan. Wat verder kijkend op de kaart kwam ook de gedachte op om de route langs het Zweedse plaatsje 
Grimeton te laten lopen. De meeste amateurs die deze plaatsnaam horen denken SAQ.  
 
Voor de lezers die zich afvragen wat SAQ betekent een korte uitleg. In 1922 werd in het zuiden van Zweden, 
nabij de stad Varberg begonnen met de bouw van een zender voor trans-Atlantische  
verbindingen en deze werd in 1924 voltooid. Tot in de jaren 50 is de zender in gebruik geweest voor 
telegrafieverbindingen en vanaf de jaren 60 is de zender gebruikt voor de communicatie met onderzeeërs van 

de Zweedse marine. Dit duurde tot 1996. In 2004 in de installatie op de werelderfgoedlijst van UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) geplaatst. Een paar keer per jaar wordt er  
met de zender uitgezonden op 17,2 kHz met de roepletters SAQ.  
 
Na een fietstocht langs de Waddenzee, door Noord-Duitsland en over de Haervejen in Denemarken (zeer de 
moeite waard voor wandelaars e fietsers) kwam ik in Grena aan waar de oversteek naar Varberg in Zweden 
werd gemaakt die een kleine 4 uur duurde.  

Na een rustdag besloot ik om richting Grimeton te fietsen om het geheel te bezichtigen. 'Hoe vind ik dat met 

zo'n klein kaartje?' vroeg ik mezelf af toen ik door Varberg fietste. Aan de rand van de  stad gearriveerd bleek 
dat geen probleem te zijn. De 6 masten van 127 meter hoog waren van kilometers afstand te zien!  

Nooit afgebouwde tv-toren 
in Rusland opgeblazen 

Voor een toren die nooit 
gebruikt is staan er best veel 
(repeater?) antennes op 

                                               BEZOEK AAN SAQ                    ingezonden door Gerard PDØJEW 

 

De zes masten van elk 127m. hoog waren van kilometers afstand te zien 

https://nos.nl/artikel/2224161-nooit-gebruikte-220-meter-hoge-tv-toren-opgeblazen.html
https://nos.nl/artikel/2224161-nooit-gebruikte-220-meter-hoge-tv-toren-opgeblazen.html
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Op m'n gemak, genietend van het, bij uitzondering, mooie weer fietste ik richting de masten. Hoe dichter ik er  
bij kwam, hoe enthousiaster ik werd. Wat een imposant gezicht  als je er op een gegeven moment bij staat!  

Na het overhandigen van het entreegeld maakte ik een rondje door de hal waar de zender is opgesteld. Wat u  
op de foto ziet is maar een klein deel van het geheel. Wat later kwam ik langs een deur waar bekende geluiden 
door naar buiten kwamen. Maar eens naar binnen gestapt en jawel, het amateurstation SK6SAQ was gevonden. 
Na een verblijf dat een stuk langer duurde dan ik gepland had hoorde ik dat de zender de dag erop in bedrijf 

gesteld zou worden, daar wilde ik natuurlijk wel graag bij zijn! 
 

De dag erop trapte ik weer richting Grimeton. Deze keer 
met alle tassen aan de fiets gehangen daar het tijd  was 
om weer wat kilometers te maken. Het was  stukken 
drukker als de dag ervoor en ik kwam op het  goede  
moment. De boel werd net opgestart. Gehoorbeschermers 

werden uitgedeeld die je daar ook nodig heb als het 
verblijf in de ruimte wat langer duurt. De zender werd 
opgewarmd en naarmate het dichter naar het uur kwam 
liep het steeds verder vol met volk. Badges met calls uit 
Duitsland, Verenigde Staten en een kaaskop zat er ook 
nog tussen. Precies  op het uur klonken de eerste  

morsetekens en ging er 400 kilowatt de antenne in.  

De operator, Lars SM6NM, zat in uniform aan de sleutel en 
het was alsof je terug ging naar de tijd waarin grote 

schepen op ijsbergen liepen en de diepte in gingen. Het inmiddels gebruikelijke gezicht van een smartphone-
oerwoud dat de gebeurtenissen registreerde ontbrak ook hier niet. 
 

Na de uitzending ben ik naar het amateurstation gelopen 

waar ik bijna direct de microfoon in handen kreeg gedrukt 
met het verzoek om SK6SAQ in de lucht te brengen.  
Toen ik achter de set zat gingen de Zweedse amateurs 
even wat eten en was PF2T on the air. Een mooie ervaring 
en het was ook heel leuk om te ervaren  hoe zeer het 
gebeuren rond SAQ leeft bij amateurs.  
Uitgebreide rapporten van ontvangst en over de opbouw 

van de stations van de amateurs kwamen mijn kant op. 
Na een uur werd ik afgelost door een telegrafie operator 
en was voor mij de pret over.  
Nog een praatje gemaakt met een paar mensen en toen 

was de tijd daar om weer op de fiets te stappen en wat 
kilometers weg te gaan trappen en zo een van de 

hoogtepunten van de vakantie achter me te laten. 
73 Roland PF2T Bron: SRA bulletin VERON afd. Schagen 

 
 
 
In deze rubriek kunt u kleine niet commerciële advertenties plaatsen. De inhoud van uw advertentie moet op 
enigerlei wijze iets te maken hebben met de radio hobby en/of DARES. Ook DARES regio’s die bruikbare spullen 
hebben die in de weg liggen worden van harte uitgenodigd deze hier aan te bieden zodat een andere regio er 
nog wat aan heeft. Plaatsing zal in maximaal vier aaneengesloten uitgaven van de nieuwsbrief plaatsvinden. 

Om uw advertentie op te geven stuurt u een mail naar redactie@dares.nl 
 
Eraan 
Jan PA3CJP is op zoek naar een goed werkende TNC-X modem voor Winlink. Hebt u er nog één over, dan wil 
Jan deze graag van u (tegen vergoeding) overnemen. 
Jan is te contacten op 06-38190236 of 035-8889092 en via mail: Pa3cjp@gmail.com 
 
Eraf 
Door het overlijden van Patrick PE1DNE heeft zijn broer Peter PA3EXL de beschikking gekregen over een flink 
aantal Storno CQF9000 UHF repeaters. Peter zocht voor de repeaters een goede bestemming, door bemiddeling 

van DARES R09-Utrecht deelnemer Gelmer PE1ION heeft Peter besloten de repeaters aan DARES te schenken, 
waarvoor onze hartelijke dank. Zie ook het artikel op pagina 5. 
 
 
 
De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 15 april verschijnen. 

Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 12 april in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 

TOT BESLUIT 
 

ERAAN & ERAF 
 

De eerste morsetekens klonken en er ging 400 kilowatt de antenne in.  
 

Tijdens een uitzending is er altijd veel publiek, het is mooi om te zien 
hoe SAQ het (radioamateur) publiek nog altijd weet te boeien 

http://docplayer.nl/57077588-November-verenigingsblad-van-de-veron-afd-schagen-een-nuttig-stukje-huisvlijt.html
mailto:redactie@dares.nl
mailto:Pa3cjp@gmail.com
https://www.hobbyscoop.nl/2018/in-memoriam-patrick-pe1dne/
mailto:redactie@dares.nl

