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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 6 mei is er weer een 80m net, de call is PI9D, en de frequentie is 3745 kHz, aanvang: 10:00 uur LT.  

Wij realiseren ons dat N-amateurs niet op 80m mogen uitkomen.  

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

Oefening "Enigma"  
Tot nu toe hebben drie regio’s zich aangemeld om deel te nemen aan de oefening "Enigma" op 22 september, 
waarvoor dank. We zouden het erg leuk vinden als zich nog meer regio’s aanmelden. 

 
 
 

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) 
 

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 15 april 2018 JAARGANG 2 NR.08 

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

 VAN DE REDACTIE 
 

EMERGENCY-COMMUNICATIONS 
 

 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
https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
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DARES M-NL eerstvolgende bijeenkomst 
Op zaterdag 28 april van 10:30 – 14:00 uur is onze eerstvolgende bijeenkomst. We hebben dan een 
uitdagende oefening voor u voorbereid. Neem de voor een oefening noodzakelijke dingen mee. (Hesje, ID-card, 
het benodigde papierwerk enz. Afhankelijk van het verloop van de oefening kan het wat later worden. Meer 

informatie zal u nog toegezonden worden. Let op niet parkeren op de eigen parkeerplaatsen van de buurman. 
  
Certificeringtoets, ook voor deelnemers van buiten DARES M-NL 
Op dinsdag 22 mei zal DARES M-NL voor een certificering toets organiseren, (op de website is een nieuwe set 
examens (examenset-2018 beschikbaar (Na inloggen: bestanden>werkgroep OTC>examensets-2018.zip) 
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 van de kandidaat 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. 
 
 
 

Voor een algemene agenda kunt u kijken op de evenementen agenda op de VERON of VRZA website. 

Voor nationale en internationale markten en beurzen klikt u hier op de website van ON4LEA  
 
F en N examens voor radiozendamateur 
Op diverse plaatsen in Nederland worden verdeeld over het jaar, schriftelijke examens afgenomen. 
Om u aan te melden en voor meer informatie kijkt u op www.radio-examen.nl  
 

Zaterdag 26 mei 
Landelijke veiligheidsdag in Almere 
Op 26 mei van 10:00 tot 17:00 uur zal voor de vijfde keer de landelijke veiligheidsdag in Almere. gehouden 
worden. De organisatie heeft ook dit jaar DARES R25 met ondersteuning van R09 en andere regio’s weer 
uitgenodigd. De veiligheidsdag is dit jaar nog groter van opzet, de activiteiten worden niet meer alleen op de 
Esplanade aan het Weerwater gehouden maar op alle pleinen in het stadscentrum. Vorig jaar trok het 
evenement 45.000 bezoekers. We hopen u op 26 mei te mogen begroeten op 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 
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 de nieuwsbrief Nr.7 van 1 april pag. 1+2, aanmelden via uw regio coördinator. 

 NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

DARES AGENDA 
 

dares.gooi.flevoland@gmail.com%20
https://pi4amf.nl/
https://pi4amf.nl/
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
https://www.almerecentrum.nl/event/landelijke-veiligheidsdag-2018/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzeewet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_Flevoland
http://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications/1767-emergency-communications-meeting-at-hamradio-2018
http://www.sarkatwijk.nl/


 

pag. 3 
 

Zaterdag 13 oktober  
Veiligheidsdag Culemborg 

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

Corner reflector antenna 
Stelt u zich eens voor, u zit op een DARES veldpost en de signalen zijn 
wat mager, bovendien hebt u ook nog last van interferentie uit een 
andere richting. Komt u dit bekend voor? Zo ja dan hebt u dus een 
richtantenne nodig, maar een 16-element Yagi zal ook voor 70cm snel 
te groot worden! Goede raad is duur. (maar een goede antenne niet) 

Onderstaand ontwerp zou het antwoord kunnen zijn. Het is een 
zogenaamde Corner reflector antenne. Dit type antennes komen we in 
de professionele sector vrij veel tegen (zie foto links) Vreemd genoeg 
zijn ze onder de amateurs niet veel in gebruik (behalve t.b.v. PI2NOS,) 

toch hebben deze antennes erg goede eigenschappen. 
Wat denkt u van een voorwaartse versterking van tenminste 12dBd met een voor-
achter verhouding van ruim 20dB en nauwelijks zijlobben, nou dat is niet verkeerd. 

Deze antenne bestaat uit een geknikt reflecterend vlak dat zich achter een straler 

(open dipool) bevindt. De kritische factoren zijn de hoek van de reflector en de afstand 
tussen dipool en het vouwpunt van de reflector (maat S). De grafieken in fig. A laten 
zien dat als we de hoek van de reflector verkleinen, de versterking flink toeneemt. 

Helaas daalt echter bij een erg kleine hoek de 
voedingspunt impedantie van de antenne naar een 

erg lage waarde en dat veroorzaakt weer problemen 
in de aanpassing. In de praktijk kiezen we meestal 
een hoek van 90° of 60°, waarbij 90° constructief 
vaak wat makkelijker is, helaas is de versterking dan 
wel ± 2 dB lager dan bij 60° (Zie fig. B) 
De reflector kan gemaakt worden van draadgaas, 
plaatwerk of een zelf gemaakte reflector met de 

elementen parallel in een V- vorm. Dergelijke 
reflectorelementen moeten zich achter en evenwijdig 

aan de straler bevinden met een onderlinge afstand 
(maat D) van minder dan 0,1 λ 
van de werkfrequentie. De 
afstand tussen de straler en het 

vouwpunt van de reflector moet 
instelbaar zijn. (maat S) Dit dient 
om een dergelijke antenne precies 
af te regelen op 50Ω nadat de 
stralerlengte (maat V) is berekend 
voor de gewenste frequentie.  
De aansluiting van de coax kabel 

op de dipool moet wel voorzien 
worden van een zgn. balun. 

Hier vind u een tabel met de algemene afmetingen van een 
dergelijke antenne voor de UHF band. Alle maten zijn in cm. 

(behalve BAND in MHz). De maten zijn omgerekend vanuit inch 
maten, dus dat verklaard de soms wat 

vreemde maatvoering.  
 
Hier naast vinden we een tekening van een 
bij deze antenne heel goed toepasbaar type 
balun. (De zogenaamde Sleeve Balun) 

De koperen pijp kan verlengd worden met 
een PVC of fiberglas pijp, die in het knikpunt 
van de reflector gemonteerd kan worden. 
Bron: ARRL antenna book, Rothammels 
antennenbuch en div. internet bronnen.  
Vertaling: Google translate. 

TECHNIEK EN ZELFBOUW 
 

Deze antenne verzorgd in 
Breskens de link van PI2NOS 
richting UK 
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Lampje vervangen 
Een heel simpel schakelingetje maar wel handig. 

Het gebeurt regelmatig dat er vooral in al wat oude 
apparaten een lampje doorbrandt. Nu zijn de “huis tuin 
en keuken” lampjes nog wel te verkrijgen, maar bij een 
aantal wat specialer gevallen is er soms moeilijk aan te 

komen. Dan is dit misschien een (tijdelijke) goede 
oplossing, zeker op lastig bereikbare plaatsen. 

Het is een eenvoudige schakeling, maar je komt niet altijd, of altijd niet op het idee. Deze schakeling vervangt 
het kwetsbare gloeilampje door twee LED's, die in principe het eeuwige leven hebben.  
Vaak worden deze lampjes, zoals in oudere buizenradio’s, gevoed met wisselspanning. Door de wisselspanning 
gaat afwisselend D1 en D2 branden, dit gaat echter zo snel (50Hz.) dat het met het blote oog niet te volgen is. 
Zo heb je de volle cyclus licht. De LED’s kunnen in een wat warme kleur worden gekozen, zodat het van buiten 

niet opvalt dat het geen gloeilampje is. Ook als je de LED’s met heel fijn schuurpapier (korrel 800 of fijner) iets 
mat maakt krijg je een mooiere spreiding van het licht.  
Met een beetje knutselwerk kunnen de drie onderdelen in de oude schroefdraad van het kapotte lampje worden 
gebouwd, zoals op de foto te zien is, dan is de fitting nog gewoon bruikbaar en kan je fraaie stukje nostalgie 
gewoon origineel blijven. LET OP!! bij andere spanning natuurlijk een andere weerstand gebruiken.  
Bron: Amstelstraler juni 2012 
 

Hoe lees je codes op condensatoren? 
De farad, met symbool F, is de eenheid van elektrische capaciteit, en geeft aan hoeveel lading 
bij een bepaalde spanning in een condensator aanwezig is. De farad is genoemd naar Michael 
Faraday, een Engelse geleerde uit de 19e eeuw waar we veel aan te danken hebben.  

 Inductiewet van Faraday 
 Elektrolysewet van Faraday 
 Constante van Faraday,  

 Kooi van Faraday 
 Farad, de eenheid van elektrische capaciteit 

 
De cijfers, letters en kleuren die we op elektronica onderdelen tegen komen zorgen bij veel amateurs 
regelmatig voor problemen, ja bij weerstanden lukt het nog wel maar bij C’s wordt het voor de meesten onder 
ons al een stuk lastiger. Bij een speurtocht op het internet op zoek naar leuke copy vond ik in de nieuwsbrief 
van de VERON afd. Leiden het onderstaande artikel. 

 
Bij de meeste 
condensatoren staat de 

waarde er netjes opdrukt, 
zoals 0,1 μF of 10 nF. 
Kleine condensatoren zoals 

keramische (schijf) of 
plasticfilm condensatoren 
hebben meestal 3 getallen 
en een letter, of soms 
alleen 2 getallen. Dit moet 
je lezen als pico farad. Een 
voorbeeld: 47 gedrukt op 

een kleine keramische 
schijfcondensator moet 
gelezen worden als 47 pico 
farad geschreven als 47 pF  
 
Nu de drie getallen, Het 
eerste getal zijn de  

eenheden, het tweede de 
tientallen en het derde 
getal is de 
vermenigvuldigingsfactor 
Met andere woorden, het 
derde getal is het aantal 

nullen. Zie de tabel.  
Een voorbeeld: Een 

condensator met opdruk 104 is 10 met 4 nullen dit is 100.000pF of te wel 100 nF of 0,1 μF. Uitgaande van die 
10 kijk even op het tabelletje hier boven. De letter is de tolerantie van de condensator.  
Dus een condensator met de opdruk 103J is een 10.000pF condensator met +/-5% tolerantie. 
Een uitgebreide uitleg in het Engels is hier te vinden. Bron: VERON Leiden 

http://www.pi4asv.nl/documentatie/Amstel33-2.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
https://nl.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inductiewet_van_Faraday
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrolysewet_van_Faraday
https://nl.wikipedia.org/wiki/Constante_van_Faraday
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kooi_van_Faraday
https://nl.wikipedia.org/wiki/Farad_(eenheid)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_capaciteit
http://www.gqrp.org/na5n.pdf
https://a28.veron.nl/download/Nieuwsbrief3.pdf
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michael_Faraday_Millikan-Gale-1906.jpg
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Nog geen nieuws rondom ‘Novice Her-ijking’   

Er is nog geen concreet nieuws rond het dossier ‘Novice Her-ijking’. Dat is de samenvatting van twee 
nieuwsberichten op de websites van zowel VERON als VRZA. Wel is er een wijziging in het traject gekomen., 
doordat VERON tijdens de IARU vergadering afgelopen najaar een voorstel heeft ingebracht om tot een CEPT 
harmonisatie te komen voor Novices. 

De verenigingen en Agentschap Telecom willen echter niet wachten tot een Europese / CEPT-harmonisatie die 
enkele jaren kan duren, maar werken vooruitlopend hierop aan een voorstel voor de Nederlandse Novice 
amateurs. 
 
Momenteel werken de verenigingen samen met Agentschap Telecom aan een eindrapport. Dit is niet te vinden 
in de artikelen omdat de inhoud nog niet definitief is. Tijdens zittingen tussen de verschillende partijen wordt er 
verder gewerkt om invulling te geven aan deze rapportage. 

 
Uit het verslag van het onlangs gehouden Amateur Overleg blijkt dat er inmiddels een concept notitie is 
aangeboden. “De conceptnotitie wordt aangeboden aan het AO. Het AT Pagina 5 van 13 krijgt dan de 
gelegenheid op de aanbevelingen te reageren, waarna op een volgend AO (vermoedelijk in oktober/november 
van dit jaar) de definitieve versie gepresenteerd zal worden.” Bron: Hamnieuws 
 
Amateur repeater overleg april 2018.  
Agentschap Telecom overlegt met vergunninghouders. 

Op uitnodiging van de afdeling Toezicht van Agentschap Telecom zijn op 11 april, 18 amateur repeater-
vergunninghouders (alle aanmelders) en de twee landelijke verenigingen, VERON en VRZA te gast geweest op 
het kantoor van Agentschap Telecom in Amersfoort om te praten over amateur repeaters. In een ontspannen 
sfeer zijn een tweetal zaken rondom amateur repeaters in Nederland besproken: hoe zit het met de boven 
regionale repeaters in verhouding tot regionale- en lokale repeaters en wat is ons beeld bij de intruder 
problematiek en in mindere mate het gedragsprobleem van (een kleine groep) zendamateurs? 
 

Eensluidend beeld 
Er was een eensluidend beeld over repeaterstations: het zijn waardevolle experimenten waar heel veel 
zendamateurs met plezier gebruik van maken. Bovenregionaal is een aanvulling op het regionale en lokale 
aanbod en voldoet aan een behoefte. Oude en nieuwe zendamateurs zien in de bovenregionale repeaters een 
inspirerende invulling van hun nieuwe- of hervonden hobby. Ook de regionale- en lokale repeaters hebben hun 
eigen tevreden gebruikersgroep. Al met al een gezond beeld van repeater Nederland. 

 
Ontoelaatbaar gedrag 

Er zijn echter wel zorgen. Het toenemend aantal intruders en het amateur onwaardige gedrag van een beperkte 
groep zendamateurs zijn een risico voor het succes en de bruikbaarheid van repeaterstations. Er is sprake van 
een verruwing in communicatie, net als in de rest van de maatschappij, die moeilijk te bestrijden is. Sociale 
controle is een noodzakelijk maar klein instrument in deze problematiek, helaas leidt het aanspreken van een 
mede-amateur soms tot nare verhoudingen, waarom? Maar het aandacht besteden aan sociale controle binnen 

verenigingen en het bespreekbaar maken van ‘amateur-etiquette’ moet meer aandacht krijgen. 
 
Intruders / piraten 
Intruders (piraten) daarentegen zijn een geheel ander probleem. Vooral het anonieme karakter van een 
makkelijk toegankelijk medium als een repeater wordt als oorzaak van de problemen genoemd. Haal deze 
mensen uit de anonimiteit, publiceer de handhavende successen van Agentschap Telecom en de wil om te 
intruden zal afnemen. Het beschikbaar komen van informatie over mogelijke locaties van deze intruders helpt 

het Agentschap om de beschikbare middelen efficiënt en effectief in te zetten. Beheerders  van de  repeaters en 
de individuele zendamateurs kunnen hier uiteraard een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarnaast biedt een 
repeater vergunning de mogelijkheid om technische voorzieningen aan te brengen om anonimiteit te bestrijden. 
Het is een kwestie van een lange adem, maar er gaan intruders door de mand vallen. Agentschap Telecom zal 
daarbij niet aarzelen om strafrechtelijk of bestuursrechtelijk op te treden. 

 

Goed gevoel 
De aanwezigen hebben het overleg met een goed gevoel afgesloten. Repeaters in iedere hoedanigheid zijn van 
belang voor (Nederlandse) zendamateurs. Wangedrag accepteren we niet en intruders zullen er niet voor 
zorgen dat repeaters verdwijnen. Door (wan)gedrag bespreekbaar te maken en intruders gezamenlijk uit de 
anonimiteit te halen, kunnen repeater-experimenten blijven bestaan. Bron: website VRZA  
 
E-mailadres voor repeaterstoringen radiozendamateurs 
Agentschap Telecom heeft al enige tijd een e-mailadres voor zendamateurs om te melden waar, wanneer en 
hoe er intruders op de Nederlandse repeaters worden waargenomen. Het is goed om dit in herinnering te 

houden. Het  e-mailadres is repeaterstoringen@agentschaptelecom.nl. 

   VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

https://www.veron.nl/nieuws/n-herijking-de-huidige-stand-van-zaken/
https://www.vrza.nl/wp/2018/03/14/n-herijking-de-huidige-stand-van-zaken/
https://www.hamnieuws.nl/geen-update-rondom-novice-her-ijking/
https://www.vrza.nl/wp/
repeaterstoringen@agentschaptelecom.nl.
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Input voor onderzoek naar repeaterstoringen 
Als zendamateurs tijdens dit intruden vaker op de ingang van een repeater luisteren kan snel waardevolle 

informatie worden verzameld over de locatie waar intruders zich bevinden. Met deze informatie kan Agentschap 
Telecom een gericht onderzoek doen met een goede kans van slagen.  
Wangedrag van mede-zendamateurs kan hier ook gemeld worden, maar het is in eerste instantie een taak van 
de zendamateur zelf om daar iets van te zeggen (sociale controle). 

 
Optreden door Agentschap Telecom 
Door dit e-mailadres is het ook niet meer nodig om een storingsmelding over deze ‘storingen’ in te dienen. 
Agentschap Telecom weet dat dit intruden plaatsvindt en wil daartegen optreden. Tot nu toe ontbrak het aan 
voldoende richtinggevende informatie. 
 
Vermelding van resultaten 

Op de e-mails vindt geen terugkoppeling plaats. Als een melding aanleiding is om een storingsmelding aan te 
maken, neemt het agentschap contact met de melder op. Resultaten worden verspreid via de gebruikelijke 
kanalen, waardoor de hele amateurgemeenschap op de hoogte wordt gebracht. 

 
Wijzigingen in de Roepletterlijst A.T. 
Agentschap Telecom heeft een update laten uitvoeren op de roepletterlijst. Daardoor kunnen gebruikers van 

het register nu zien of roepletters vrij, beschikbaar of reeds geregistreerd zijn. Dit was niet mogelijk na de 
aanpassingen in het register enkele maanden terug door het vrijkomen van de PAØ-prefix. 

De nieuwe versie van de Roepletterlijst kent 3 statussen: 

 De roepletters zijn uitgegeven, maar niet in gebruik. 

 De roepletters zijn beschikbaar. 

 De roepletters zijn in gebruik. 
Daardoor kunnen zendamateurs het register weer gebruiken om te controleren of de roepletters van het 
tegenstation uitgegeven zijn. Bron: Hamnieuws 

 
60 meter band beschikbaar voor Israëlische radiozendamateurs  

Voor een aantal jaren hebben de Israëlische zendamateurs toegang tot acht kanalen in de 
60 meter band. Deze kanalen zijn 3 kHz breed en beschikbaar door middel van persoonlijke 
vergunningen. In tegenstelling tot veel andere nieuwe toewijzingen is deze Israëlische 
vergunning niet conform de WRC-15 (World Radio Conference 2015.  

 
Wijzigingen in de aanvragen. 

Er worden wat dingen gewijzigd in de aanvraag van deze vergunningen. Aanvankelijk was de vergunning geldig 

vanaf de datum van goedkeuring tot medio maart 2014. Dit is veranderd, vanaf nu kunnen de verleende 
vergunningen elk jaar in april worden verlengd. 
 
Secundaire status voor 60 meter band. 
De werking heeft een secundaire status met een maximumvermogen van 100 Watt PEP gemeten op de TX, dus 
niet EIRP. Alle modes zijn beschikbaar, maar op specifieke kanalen. Het gebruik van duplex niet toegestaan. 

Voor verdere informatie, bezoekt u de wikipedia pagina over de 60 meter band door hier te klikken. 
 
 
 

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. 

YOU-TUBE KANALEN EN HAM RADIO VIDEO’S 
 

http://appl.agentschaptelecom.nl/callbook/cgi-bin/callboek.cgi
https://www.hamnieuws.nl/wijzigingen-in-de-roepletterlijst/
https://en.wikipedia.org/wiki/60-meter_band
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/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


 

pag. 7 
 

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. 
 

Em-Comm gerelateerde films 
Deze Engels talige video geeft een mooi compleet beeld van wat er allemaal nodig en te 
koop is om te beginnen met Software Defined Radio. Zo kwam ik als absolute leek tot de 
ontdekking dat er veel meer te koop is als de bekende RTL stick. Klik hier voor de video. 
 

 
 
Nieuwsbrief Ontwikkelingen in de Ether - april 2018  
Meer over antennes, thuiswerken tijdens een stroomstoring, AT lost storing op met rubber hamer, Graaf 
werkzaamheden en veelgestelde vragen. Dit en meer in de nieuwste editie van het magazine Ontwikkelingen in 
de Ether van Agentschap Telecom. Lees verder... 
 
 

 
Antenne-meetdag 2018 Meppel   
Heeft u ook een antenne gemaakt (of gekocht) dan bent u natuurlijk benieuwd hoe hij presteerd, dit is uw kans 
op een betrouwbare meting, Ook in 2018 wordt er weer een antenne-meetdag georganiseerd door de VERON 
afdeling Meppel. O.a. het volgende kan gemeten worden: VA verhouding, versterking, openingshoek en SWR. 
Dit jaar willen we dit doen op zaterdag 16 juni.  
Op deze dag zullen we antennes meten in de 4-meter, 2-meter, 70-cm, 23-cm en de 13-cm banden. 

 
Antenne-meetdag, hoe en waar? 
Ook als u zelf niets te meten hebt is het leerzaam en gezellig. Hoewel… niets te 
meten? Die dualband stok die u laatst gekocht hebt zou die nou echt 7dBd doen 
op 70cm? Het staat wel op de verpakking maar… Meld u aan en u zult het zien. 
 

De metingen worden, zoals reeds vele jaren, gehouden bij wegrestaurant De Lichtmis. In het weiland tegenover 
het restaurant wordt door de ‘Antennemeetgroep’ weer een antenne-meetstand ingericht. De bronantennes 
worden op 400 meter van de meetstand geplaatst. Hierdoor verzorgen we een homogeen meetveld en worden 

eventuele reflecties te niet gedaan. Onze nauwkeurig bestuurbare eigenbouw-rotor , die voorzien is van een 
krachtige stappen-motor. Deze zal ervoor zorgen dat de antennes gedraaid kunnen worden, zodat er een 
nauwkeurige aanwijzing van de openingshoek van de aangeboden antennes wordt verkregen. 
Met een netwerk- en spectrumanalyser wordt de versterking, voor-

achterverhouding en staande golf gemeten. Natuurlijk wordt er van de hele 
meting een uitdraai gemaakt zodat U later het hele stralingsdiagram van de 
antenne nog eens rustig kunt bekijken. Het hoeft niet beslist een eigenbouw 
antenne te zijn wat u laat meten, nieuwsgierig of de opgegeven 
fabrieksspecificatie van u antenne klopt geef u dan op. 
 
Aanmelden antenne-meetdag 

Wilt u iets laten meten dan is het noodzakelijk dat u dit tot uiterlijk 2 juni 
opgeeft via a32@veron.nl  of pe1rqy@veron.nl .  
Voor meer informatie en een terugblik op de voorgaande jaren klikt u hier 
 
Belangstellenden ook welkom 
Ook als U niets te meten heeft bent U van harte welkom, het is altijd een zeer 

leerzame en ook gezellige dag. Bij onvoldoende opgaven gaan de metingen 
niet door. Graag tot ziens op deze bijzondere dag. 
 
Routebeschrijving 
U vindt Restaurant De Lichtmis langs de A28 bij afslag 22. We hopen u te mogen verwelkomen op 16 juni! 
 
Voorzitter IARU Regio 1 waarschuwt voor storing door draadloze laders 

IARU Regio 1 voorzitter Don Beattie, G3BJ, maakt zich zorgen over de mogelijke storing die draadloze 
oplaadtechnieken voor elektrische auto's, "Wireless Power Transfer for Electric Vehicles" — kortweg WPT(EV) — 
kunnen veroorzaken in het Amateur Radio spectrum. WPT(EV), dat doorgaans frequenties in het LFen MF  

   ONLINE BLADEN 
 

NIEUWTJES EN WETENSWAARDIGHEDEN 

 

https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
https://www.youtube.com/watch?v=nB6XQSEFwVA
https://magazines.agentschaptelecom.nl/ontwikkelingenindeether/2018/02/index
mailto:a32@veron.nl
mailto:pe1rqy@veron.nl
https://a32.veron.nl/activiteiten-2/antennemeting/
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
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gebied gebruikt, zorgt ervoor dat de accu's van elektrische auto's geladen kunnen worden zonder er een 
stekker in te steken. 

 
“WPT(EV) heeft een hoge duty cycle, wordt opgesteld in bewoonde gebieden, en de 
harmonischen zullen waarschijnlijk over een reeks frequenties te horen zijn,” legt Beattie uit in 
een document, Wireless Power Transmission for Electric Vehicles – WPT(EV). Beattie vreest dat 

WPT(EV) uiteindelijk geïnstalleerd gaat worden bij de huizen van elektrische auto bezitters, 
waardoor storingen veroorzaakt kunnen worden die de radiocommunicatie in en rond het huis 
kunnen verstoren.“Veel niet-radio apparaten verschijnen op de markt die hoge niveau's 
breedband ‘radio storing’ veroorzaken die essentiële communicatie kan versluieren,” met als 
laatste technologie dus WPT(EV), zegt Beattie in een artikel op zijn website, The Threats to 
Radiocommunication. “Het is net een dikke mist waardoor je dingen op afstand niet meer ziet. 
Als op die manier ook het radio spectrum wordt versluierd, nemen de mogelijkheden voor het 

gebruik van radiofrequenties dramatisch af als je er niets aan doet.”  
 

Beattie zegt dat hij in zijn rol als voorzitter van IARU Regio 1, hij betrokken is in discussies over deze 
technologie. Hij wijst op een IARU Regio 1 white paper, Unwanted Emissions in the Spurious Domain from 
Wireless Power Transfer For Electric Vehicles on Frequencies Allocated to the Amateur Service, waarbij de steun 
van andere landen gezocht wordt “om ervoor te zorgen dat er limieten opgesteld worden voor WPT(EV), die 

bestaande radiodiensten in stedelijke woonomgevingen en voorsteden moet beschermen.”  

 
De World Radiocommunication Conference (WRC-19) agenda paragraaf 9.1.6 roep op tot “dringende studies” 
van WPT(EV) om het effect daarvan op radiocommunicatiediensten in te kunnen schatten en om tot 
geharmoniseerde frequenties te kunnen komen waarmee het effect op het radiospectrum geminimaliseerd 
wordt. In een rapport uit 2016, Applications of wireless power transmission via radio frequency beam, noemt de 
International Telecommunication Union (ITU) WPT “speelveld veranderende” technologie. “We zullen verlost 

worden van ontbrekende elektrische energie als we het draadloos aan kunnen bieden,” zegt het rapport. 
 
WPT(EV) gaat werken door middel van inductieve 
koppeling vanuit een laad “mat” op de grond onder het 
voertuig. “Hoewel de technologie nog in ontwikkeling is, 
zijn er al installaties voor publieke voertuigen (bussen) in 
gebruik, waarbij laadfrequenties rond 20 kHz gebruikt 

worden,” zegt Beattie. “Er starten nu discussies binnen de 
CEPT [European Conference of Postal and 
Telecommunications Administration], CISPR [International 
Special Committee on Radio Interference], en de ITU over 

de introductie van WPT(EV) op brede basis in heel 
Europa.” Laders voor thuisgebruik krijgen waarschijnlijk 

een frequentie rond de 85 kHz, en Beattie zegt dat dit een 
risico vormt voor radio communicatie als gevolg van de 

harmonischen die zo'n hoog-vermogen WPT(EV) installatie 
gaat opwekken.  
 
“Het is nog niet duidelijk hoeveel spurious WPT(EV) op gaat wekken, maar het is wel duidelijk dat om 
voldoende bescherming te bieden aan de radiodiensten in woonomgevingen, de bestaande limieten zeer 
aanzienlijk aangescherpt moeten worden,” stelt het white paper van de IARU Regio 1. Bron: PI4RAZ 
 

International Marconi Day 
Op international Marconi Day vieren we 

het grote aandeel dat Guglielmo Marconi 
heeft gehad in de uitvinding van de radio. 
IMD is een 24 uur durend amateur radio 
event dat elk jaar gehouden wordt om de 

geboortedag van Marconi op 25 april 
1874 te herdenken. Het event wordt 
gewoonlijk gehouden op de zaterdag die 

het dichtst bij Marconi’s verjaardag ligt 
en in 2018 is dat op 21 april. 

 
Het doel op die dag is voor radio amateurs over de hele wereld om verbinding te maken met een historische 
Marconi site met het gebruik van communicatiemiddelen die overeenkomen met de middelen die Marconi zelf 
gebruikte. Een overzicht met tot nu toe aangemelde deelnemende stations vind je HIER . (Je hoeft je niet aan 

te melden als je als amateur mee wil doen, alleen als je als Historische Site mee wil doen!) 
Meer informatie op de site van de Cornish Radio Amateur Club . Bron: PI4RAZ 

WPT(EV) gaat werken door middel van inductieve koppeling vanuit een 
laad “mat” op de grond onder het voertuig (foto website VERON) 

IARU Regio 1 
voorzitter Don 
Beattie, G3BJ 

http://www.g3bj.com/wp-content/uploads/2018/03/WPT-for-administrations_v2.pdf
http://www.g3bj.com/the-threats-to-radiocommunication/
http://www.g3bj.com/the-threats-to-radiocommunication/
http://www.g3bj.com/wp-content/uploads/2018/03/WPT-brief-for-MS-v4-200318-1.pdf
https://www.itu.int/dms_pub/itu-r/opb/rep/R-REP-SM.2392-2016-PDF-E.pdf
https://www.cept.org/
http://www.iec.ch/emc/iec_emc/iec_emc_players_cispr.htm
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5150&Itemid=43
http://gx4crc.com/imd-stations/
http://gx4crc.com/gb4imd/
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5152&Itemid=43
http://herc-hastings.org.uk/wp-content/uploads/don-beattie-gb3j.jpg
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Risico’s digitalisering stroomnet onderschat 
De toenemende inzet van algoritmes voor onze elektriciteitsopwekking en -distributie zorgt voor nieuwe 

kwetsbaarheden. Daarvoor waarschuwt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in zijn nieuwe 
advies Stroomvoorziening onder digitale spanning. 
 

Onze energievoorziening wordt steeds verder geëlektrificeerd.  

De maatschappelijke impact van een stroomstoring wordt 
navenant groter als in toekomst behalve telecommunicatie ook 
vervoer, industrie en verwarming massaal elektrisch worden 
aangedreven. Tegelijk wordt de elektriciteitsvoorziening een 
complexer systeem met meer decentrale opwekking.  
Op dit beoogde smart grid zullen levering en afname door 
apparaten, zonnepanelen en batterijen via algoritmes op de 

energieprijs worden afgestemd. ‘Waar mensen in een vrije markt 
zeer divers reageren op vergelijkbare prijsprikkels, zullen dit soort 
autonome systemen mogelijk veel uniformer reageren.  
Dit kan onvoorziene cumulatieve gevolgen hebben en de 
energievoorziening ontregelen’, waarschuwt de Raad.  
Hetzelfde geldt voor de onderlinge interactie tussen windmolens 

die zichzelf afschakelen bij een afwijking van de netfrequentie. 

De Rli vindt dat bestaande veiligheidsanalyses te eenzijdig kijken 
naar het risico van moedwillige verstoring van de stroomvoorziening (cybercrime).  
Het risico van softwarefouten wordt onderschat: in Nederland draaien veel systemen op software uit de jaren 
’70 en ’80. Verder moet er niet alleen meer aandacht komen voor het onvoorziene gedrag van autonome 
systemen, maar ook voor toenemende kwetsbaarheden door netkoppeling met andere landen. 
 

Volgens de Rli is een integrale benadering nodig met experts van buiten de elektriciteitssector, aangezien 
netstabiliteit straks niet alleen meer het domein van publieke netbeheerders is, maar ook afhangt van een 
lappendeken van producenten en afnemers. Zij vormen volgens de Raad in de toekomst de zwakke schakel van 
onze stroomvoorziening, die nu nog tot de meest stabiele en goedkope netwerken ter wereld behoort. 
Bron: Technisch weekblad 
 
Eindelijk is er een betaalbare GSM telefoon met ingebouwde UHF transceiver 

Jan Sander PA3GON stuurde ons deze informatie 

Klik hier voor de website van de leverancier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 april, World Amateur Radio Day  
Op 18 april nemen radioamateurs wereldwijd op hun eigen frequenties de ether in gebruik ter viering van World 
Amateur Radio Day.  
In 1925 werd op deze dag in Parijs de International Amateur Radio Union opgericht . 
 

Onze netwerken behoren nu nog tot de meest stabiele en 
goedkope netwerken, maar met software uit de jaren ‘70 en 
‘80 lijkt het niet klaar voor de toekomst  

http://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/stroomvoorziening-onder-digitale-spanning
https://www.technischweekblad.nl/nieuws/risico-s-digitalisering-stroomnet-onderschat/item11564
https://www.xbstelecom.eu/shop/en/gsm-poc-uhf/700-gsm-poc-uhf-trx-1w.html?utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+%28en%29+HAM-RADIO+-+March+2018&utm_source=YMLP


 

pag. 10 
 

Radio amateurs ontdekten als eerste, in tegenstelling tot wat 
algemeen werd verondersteld, dat het kortegolfspectrum verre van 

nutteloos was, maar zeer bruikbaar bleek voor wereld wijde radio 
verbindingen. Door de grote belangstelling van anderten om van deze 
amateur ontdekking gebruik te gaan maken, liep Amateur Radio groot 
gevaar om opzij te worden geschoven. Amateur-radio-pioniers 

ontmoetten elkaar in 1925 in Parijs en hebben de IARU opgericht ter 
ondersteuning en bescherming van Amateur-Radio wereldwijd. 
 
Tegenwoordig is amateurradio met meer dan 3.000.000 gelicentieerde 
operators populairder dan ooit! 
18 april is de dag voor alle radioamateurs om de verjaardag van de 
IARU te vieren en de wereld te vertellen over- en te interesseren voor 

wetenschap en techniek. Dit is een kans voor radioamateurs om hun 
expertise op het gebied van digitale en draadloze communicatie te 
tonen aan mensen in de gemeenschap die interesses hebben in 
techniek en draadloze communicatie, maar de associatie met 
amateurradio (nog) niet gevonden hebben. 
 

World Amateur Radio Day is dé dag waarop radioamateurs hun 

capaciteiten aan het publiek kunnen laten zien en wereldwijd kunnen 
genieten van wereldwijde vriendschap met andere radioamateurs. 
Hoe de dag inhoud gegeven wordt, is een zaak voor de individuele 
leden en landelijke en regionale verenigingen. 

 
Groepen zouden hun WARD-activiteit op sociale media kunnen promoten door gebruik te maken van de hash-

tag #WorldAmateurRadioDay op Twitter, Instagram en Facebook. 
 
We hopen dat u ook wilt bijdragen aan het promoten van onze hobby in het algemeen en de belangstelling in 
techniek bij de jeugd in het bijzonder. Dat is wat de Wereld Amateur Radio Dag is! Klik hier voor meer info. 
 

Dick PD2DM maakte de 
redactie op deze 

website attent, een 
interessante site met 
alle nieuwtjes op het 
gebied van critische 

communicatie. Klik 
 

Bezoek met Scouting de HAM Radiobeurs in Friedrichshafen 
Omdat er nogal wat DARES deelnemers zijn die op één of andere manier een verbintenis met 
scouting hebben plaatsen we het hieronder staande bericht. 

 
De Duitse radioamateurvereniging (DARC) organiseert elk jaar HAM Radio, de grootste amateurradiobeurs in 
Europa. Deze beurs vindt plaats van vrijdag 1 juni tot en met zondag 3 juni 2018 in Friedrichshafen.  
Het is geweldig om aan te kondigen dat HAM Radio dit jaar het thema "Radio Scouting, Youth radio adventure" 

heeft als een erkenning van de lange (internationale) relatie die radioamateurs en scouts met elkaar hebben. 
Scouts kunnen niet alleen deze HAM radio beurs bezoeken, ze kunnen ook actief mee helpen.  
Meer informatie hierover kun je hier vinden.  
 
 
 

Nieuwe BrandMeister repeater actief PI1AMF 

Sinds 09-04-2018 is de DMR repeater PI1AMF uit Amersfoort 

verbonden aan het BrandMeister netwerk.  
Hierdoor is de dekking rond Amersfoort verder uitgebreid!  
Na PI1EHN (Eindhoven) is PI1AMF weer een prima aanwinst voor het 
BM netwerk en de Nederlandse gebruikers.  
Enkele codepluggen onder bestanden op deze website zijn reeds 

bijgewerkt met deze nieuwe repeater. 
 
Klik hier voor een kaart van alle Europeesche DMR repeaters. 
Klik hier om naar de website HamDigitaal.nl te gaan 

 204311 PI1AMF Amersfoor  Motorola DR3000 R02.20.12 438.175 430.575 1 Slot 1 & 2 linked 2042 

REPEATER NIEUWS 
 

https://twitter.com/hashtag/WorldAmateurRadioDay
http://www.iaru.org/world-amateur-radio-day.html
http://www.criticalcommunicationsreview.com/ccr
http://scoutingnederland.m18.mailplus.nl/nct319363816/HzEE9MCjnU2pFQm
https://dmr.dm7ds.de/map/all.php
https://www.hamdigitaal.nl/
https://brandmeister.network/?page=repeater&id=204311
http://www.criticalcommunicationsreview.com/ccr
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In deze rubriek kunt u kleine niet commerciële advertenties plaatsen. De inhoud van uw advertentie moet op 
enigerlei wijze iets te maken hebben met de radio hobby en/of DARES. Ook DARES regio’s die bruikbare spullen 
hebben die in de weg liggen worden van harte uitgenodigd deze hier aan te bieden zodat een andere regio er 
nog wat aan heeft. Plaatsing zal in maximaal vier aaneengesloten uitgaven van de nieuwsbrief plaatsvinden. 

Om uw advertentie op te geven stuurt u een mail naar redactie@dares.nl 
 
Eraf 
Storno CQF9000 UHF repeaters 
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 

 
 

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

TOT BESLUIT 
 

ERAAN & ERAF 
 

mailto:redactie@dares.nl
https://www.hobbyscoop.nl/2018/in-memoriam-patrick-pe1dne/
mailto:wim.pa4wk@gmail.com
mailto:redactie@dares.nl

