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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 
 

DLCC  
Op vrijdag 18 mei heeft het bestuur een lunchafspraak in Sassenheim met een van de beheerders van het 
terrein waar ook ons DLCC is gevestigd is, aan bod komen o.a. voortgang schoonmaken terrein en 

toekomstvisie.  
 
Landelijke veiligheidsdag 
Op zaterdag 26 mei vindt de landelijke veiligheidsdag in Almere plaats. Met 2 tenten laat DARES M-NL (regio 09 
en 25) zien hoe noodcommunicatie tot stand wordt gebracht.  
De deelnemers van DARES M-NL zullen het zeker op prijs indien u hen met een bezoekje verrast. 

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 01 mei 2018 JAARGANG 2 NR.09 

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

 VAN DE REDACTIE 
 

 NIEUWS VAN HET BESTUUR 
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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
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RC overleg 
Op zaterdag 9 juni is weer een RC overleg te Lelystad. Dit is een periodiek overleg (3 x per jaar) tussen de RC’s 

van de diverse regio’s en het bestuur van DARES. Op de agenda komen o.a. de volgende punten aan bod: 
DARES in de toekomst (DARES 2.0), landelijke oefening Enigma ( 22 september), Handboek 2.0. 
 
Landelijke oefening Enigma 

Zaterdag 22 september vindt de landelijke oefening "Enigma" plaats. Ten gevolge van een cyberaanval is er 
stroomuitval in een aantal provincies. Voor de afwikkeling van het berichten verkeer tijdens het transport van 
o.a. medicijnen, water, voedsel en noodaggregaten is DARES ingeschakeld. 
 

AT repeateroverleg 
De secretaris van DARES werd als BT houder van PI1DAR door het AT uitgenodigd om deel te nemen aan dit 
overleg gehouden op woensdag 11 april. PI1DAR kan overal als repeater in Nederland voor noodcommunicatie 
worden ingezet. Het intruder probleem wat zich momenteel op diverse repeaters maar vooral op de regionale 

repeater van de stichting Scoop Hobbyfonds (Hobbyscoop)/PI2NOS voordoet is (nog) niet van toepassing op 
onze BT. Toch was het voor DARES een interessante meeting. BT houders van andere relais stations konden op 
deze wijze kennis maken met onze stichting. Het AT heeft toegezegd om meer bekend te geven aan 
opgespoorde overtreders. (afschrikmoment) Betreft het een gelicenseerde amateur dan volgt een boete en 
intrekking licentie. Bij een niet amateur is het strafrecht van toepassing waarbij een officier van justitie zorg 
draagt voor strafvervolging. 

Dit waren weer de nieuwsfeiten vanuit het bestuur.  
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) 
 

 
 
R25 en R09 DARES M-NL. Kort verslag van de oefening QSP 
Doel van de oefening 
Het doel van deze oefening is dat we het relayeren van berichten en het invullen van in het bijzonder het 
onderste deel van het berichten formulier wat we alleen bij relay verbindingen gebruiken te oefenen. 

We hebben de beschikking over 10 locaties in de regio waar een post opgezet kan worden, de posten hebben 
nummers 1 t/m 10. Een post bestaat uit een auto met VHF/UHF mogelijkheden en twee personen. 
 

Kwaliteitcontrole 
Van het DRCC ontvangt Post 1 een bericht wat ze door moeten geven naar post 3, post 3 geeft het door naar 
post 5, post 5 naar post 7, post 7 naar post 9, post 9 naar het DRCC en zo is het cirkeltje rond. Het bericht is 
op deze manier 6 keer gerelayeerd en nog steeds het zelfde. (als het goed is) Mocht dit niet zo zijn gaan we 

kijken waar het mis ging, want bij de evaluatie hebben alle posten natuurlijk hun berichten formulieren bij zich. 
Omdat alle posten in een relatief klein gebied zitten en elkaar kunnen ontvangen zouden ze de inhoud van het 
bericht al kennen voordat het bij hun post aangekomen was, dat is natuurlijk niet de bedoeling, daarom weten 
de posten van elkaar niet welke frequenties ze gebruiken, daar is natuurlijk altijd achter te komen als je wilt 
maar we gaan uit van de sportiviteit van de deelnemers. 
 

 NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

EMERGENCY-COMMUNICATIONS 
 

Een goed voorbeeld hoe je niet alleen je apparatuur maar ook je 
administratie op orde moet hebben. 

Maak (voor de antennes) ook slim 
gebruik van de mogelijkheden ter plaatse 

Ron PD7RON voor de eerste keer als 
operator in het DRCC, en dat ging prima 

https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
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Schaalbaar 
Het is u waarschijnlijk opgevallen dat er alleen oneven post nummers en UHF frequenties gebruikt worden, dat 

is met opzet zo gedaan omdat je dan de mogelijkheid hebt om met een groter aantal deelnemers tegelijk ook 
op VHF met de even postnummers dezelfde oefening te draaien. Het aantal berichten, de moeilijkheidsgraad en 
de snelheid waarmee de berichten gegeven worden is variabel. Op deze manier is de oefening schaalbaar. 
 

Het resultaat 
De oefening werd door de deelnemers als leuk, leerzaam en uitdagend ervaren, ook tijdens deze oefening bleek 
weer hoe belangrijk goed luisteren is, en daar onlosmakelijk mee verbonden het duidelijk spreken, leg de 
nadruk bij het uitspreken van de woorden op de lettergrepen, en houd er met de dicteer snelheid rekening mee 
dat aan de ontvangst kant meer tijd nodig is om een lang woord op te schrijven dan een kort woord.  
De operator en zijn collega die het berichtenformulier invult moeten een goed op elkaar ingespeeld duo zijn, 
geef pas een QSL van de regel (van 5 woorden) op het moment dat het laatste woord op het formulier gezet is. 

Ondanks dat ook in deze oefening natuurlijk weer leermomenten zaten was de oefenleiding zeer tevreden over 
het resultaat, wat eerlijk gezegd onze verwachtingen een beetje overtroffen heeft.  
We zullen dit soort oefeningen in een geleidelijk oplopend niveau vaker gaan organiseren.  
 
Certificeringtoets, ook voor deelnemers van buiten DARES M-NL 
Op dinsdag 22 mei zal DARES M-NL 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. 
 

R18 DARES Zuid-Holland Zuid antenne meetdag 
Op zaterdag 21 april is er op de terreinen van de Dordtse Elektronica Club in Dordrecht een antenne meet dag 
gehouden door de DARES-groep Zuid-Holland Zuid. 
 
Rond 10 uur hingen de eerste antennes op 20 meter hoogte en werd er gemeten, veel zelfgemaakte en 
professionele antennes moesten de zware testen doorstaan. 

 

Ook waren er wat teleurstellingen over de zelfgemaakte antennes en moest er geknipt en geplakt worden om 
het in de band te krijgen, in het clubgebouw werd daarom ook druk geknutseld. 
 
Rond het middag uur ging uiteraard de vetpan aan voor de friet lunch. 

Al met al een mooie en leerzame dag in de natuur en voor herhaling vatbaar.  
Bron: DARES R18 ZHZ 

 
 
 
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  

DARES AGENDA 
 

Wat is er nou leuker dan met gelijk geïnteresseerden lekker met antennes 
aan de gang op een mooie dag in april? 

Soms vielen de resultaten tegen, en was de eigenaar een ervaring rijker en 
een illusie armer, andere antennes bleken weer verrassend goed te presteren 

dares.gooi.flevoland@gmail.com%20
https://pi4amf.nl/
https://pi4amf.nl/
http://www.dareszhz.nl/index.php/35-antenne-meet-dag-dares-zuid-holland-zuid
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
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Zaterdag 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 één 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. Gelukkig kunnen 
we melden dat er zicht voldoende deelnemers gemeld hebben zodat de oefening definitief door kan gaan, maar 

meer deelnemers zijn altijd welkom. Zie ook de nieuwsbrief Nr.7 van 1 april 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. 
 

 

Tegelijk werken op 50 en 70 MHz.                                                                                 door Jan Oudelaar PAØJOU 

Waarom deze banden 

Door de slechte condities is de bruikbaarheid van de HF banden voor NVIS propagatie maar zeer beperkt en erg 
onvoorspelbaar, dan bieden de VHF en UHF frequenties veel meer zekerheid. Eén van de zekerheden is dat u de 
gewenste afstand soms niet zult halen zonder een bericht via, via door te geven (QSPen) de zogenaamde relay 
verbinding. Omdat de 4 en de 6 meterband qua afstand wel mogelijkheden bied die de 2 meter en 70 cm band 

niet bieden zullen deze banden nu en naar ik verwacht in de toekomst steeds meer ook door DARES gebruikt 
gaan worden. Voorlopig zullen we gebruik maken van de frequenties: 70.400 en 51.650 MHz. dit zijn FM 
simplex frequenties die ook in andere landen om ons heen zoals bijvoorbeeld Engeland gebruikt worden. 

 
Het probleem 
Als uw 50 en 70MHz. antennes erg dicht bij elkaar staan, en ze ook nog eens de zelfde polarisatie hebben, hebt 
u een probleem of zo u wilt een uitdaging, in ieder geval een goede reden om weer eens aan de knutsel te gaan 
In zo’n geval zijn beide antenne systemen elektrisch gezien stevig gekoppeld en krijgt uw 70 MHz. ontvanger 
een flink signaal voor zijn kiezen als er op 50MHz. gezonden wordt, en omgekeerd natuurlijk ook.  
Dit veroorzaakt een vermindering van de ontvanger eigenschappen (de ontvanger zal dichtgedrukt worden) dus 

is een notchfilter voor de ontvanger geschakeld om het sterke 50 MHz. signaal aan de ingang te verzwakken. 
 

TECHNIEK EN ZELFBOUW 
 

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/
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Het filter 
Rob, PE11ITR 

geeft de 
volgende uitleg 
bij het filter. 
Oorspronkelijk 

heeft het 
ontwerp dat ik 
op internet heb 
gevonden niet 
de spoelen en 
de trimmers, 
die heb ik zelf 

toegevoegd 
omdat de 
notches 
scherper 
moesten 

worden. Het oorspronkelijke ontwerp heeft mijns inziens te veel demping in de doorlaat band wanneer dit voor 

50 en 70 MHz. wordt gebruikt omdat deze frequenties relatief dicht bij elkaar liggen. Door de spoelen liep de 

demping terug naar ongeveer 0,4 dB. in de doorlaatband. De demping van de notch ligt rond de 45dB.  
wat prima is om het ongewenste sterke signaal uit de ontvanger te houden. De notch op 50 MHz. in de 4 meter 
versie is zelfs iets beter dan die op 70MHz. voor de 6 meter versie. 
 
Het filter werd bij ons (contestgroep PI4MAX) alleen tussen de antenne en ontvanger geplaatst ik denk dat het 
filter als je wat betere trimmers gebruikt dan de folie trimmers die ik er in heb gezet, net zo goed tussen 

antenne en tranceiver kan worden geschakeld zodat zowel het 
signaal van de zender als de ontvanger door het filter gaat. 
 
Zet als je de doorlaatband op 50 MHz. en de notch op 70 MHz. 
wilt hebben tussen de input en de output een kwart golflengte 
coax op 50 MHz. Ik gebruik RG58 met een lengte van ¼ x 
300/50 x 0,66 = 0,99 m. = 99cm. De notches op 70 MHz. zijn 

open ¼ golf stubs van ¼ x 300/70 x 0,66 = 0,707m. = 70.7cm.  
 
Als de doorlaat op 70 MHz. moet liggen met de notches op 50 
MHz. moet u de lengtes van de coax stukken omwisselen en de 

trimmers afregelen op 50 MHz.  
Het gebruik van andere 50Ω kabel is zeker mogelijk, let daarbij 

wel op de mogelijk andere verkorting factor.  
 
Knip van te voren de stukken coax op lengte en bepaal met een analyzer of de lengtes juist zijn, soldeer ze dan 
pas met de LC kringen in de schakeling het geheel kan dan goed worden afgeregeld, ik heb hier een miniVNA 
voor gebruikt. Het filter is symmetrisch dus input en output kunt u probleemloos omwisselen. 
 
Dit artikel is met toestemming van de auteur en de redactie over genomen uit Electron Nr.9 blz. 367 van 2017 

Met behulp van bovenstaand artikel en de berekening van de coax lengtes kunnen we dit filter voor elke 
frequentie maken. Voor wie meer wil weten over stub filters kan Electron Nr. 9 van 2017 daar op na slaan. 
 
 

 
PI4VRZ/A stijgt naar grote hoogte 
Vele jaren mochten we gebruik maken van de watertoren op Radio Kootwijk om daarop onze 2 en 4 
meter antennes te plaatsen. Helaas komt daar binnenkort een einde aan: de watertoren wordt 

gerenoveerd en in zijn oorspronkelijk staat teruggebracht. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het 
zendterrein en de gebouwen, is van mening (helaas voor ons) dat antennes van radiozendamateurs niet 
meer in dat “gerenoveerde plaatje” passen. 

 
Op zoek naar een alternatief 
Daarom zijn we al een tijdje geleden op zoek gegaan naar alternatieven en vonden de Stichting Scoop 

Hobbyfonds (ook wel bekent als Hobbyscoop) bereid ons te helpen. Mischa PA1OKZ van die stichting kondigde 
het tijdens de ALV op 7 april jl. aan: Hobbyscoop stelt mogelijkheden beschikbaar aan PI4VRZ/A om 
uitzendingen vanaf de Gerbrandy-toren (ook wel bekend als de Lopik-toren) te realiseren.  
Daarvoor stellen zij onder meer een X.5000 rondstraler op de zogenaamde reportagecabine beschikbaar. Deze 
bevindt zich ongeveer halverwege de zendmast (zie de pijl op de foto) op zo’n 220 meter hoogte. Deze antenne 
zal gevoed worden door een Icom IC-7100, die we op afstand vanuit Radio Kootwijk kunnen bedienen. 

   VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 
 

De doorlaat curve van het notchfilter, de blauwe lijn is de 
amplitude, de rode lijn is de fase 

Het notchfilter voor 70 MHz. Omdat het filter symmetrisch is 
kunnen input en output probleemloos omgewisseld worden 

Het schema van het 70 MHz. notch filter 
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Op zaterdag 21 april hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van deze 
locatie. Zolang we nog gebruik kunnen maken van de antennes op de 

watertoren op Radio Kootwijk, blijven we daar vandaan uitzenden op 
145,250 MHz. Welke frequentie we gaan gebruiken voor de uitzendingen 
vanaf de Gerbrandy-toren weten we op dit moment nog niet: We zullen 
zaterdagmorgen een vrije frequentie opzoeken en dan in onze uitzending 

en via Twitter meedelen welke dat is geworden. Help ons hiermee, want 
we willen beslist geen bestaande rondes verstoren. Mocht dat onverhoopt 
het geval zijn, bel ons dan op nummer 055-711 4375 en dan gaan we 
uiteraard zo snel mogelijk QSY. 
 
Natuurlijk zijn we zeer benieuwd naar ontvangstrapporten van beide 
uitzendingen en vooral de verschillen ertussen. Hopelijk luister je vanaf 

zaterdag daarom wekelijks mee. 
 
Binnenkort zullen we meer informatie plaatsen over deze fantastische 
mogelijkheid voor PI4VRZ/A, maar nu al is onze dank aan Stichting Scoop 
Hobbyfonds heel groot!Crew van PI4VRZ/A. Bron: Website VRZA 

 
 
 

 
 

Algemene leden vergadering VRZA 
Op zaterdag 7 april werd in hotel Breukelen de 
algemene leden vergadering van de VRZA gehouden. 
Dit is een prima locatie gelegen naast het station 
Breukelen dus ook met het OV goed bereikbaar. 

De zaal was open om 10:30 en de vergadering begon 
om 11:00 uur 
 
Mijn persoonlijke ervaring is dat de vergadering in een prettige 
ongedwongen sfeer is verlopen, de vergadering was 
besluitvaardig en iedereen kreeg de mogelijkheid zijn 

persoonlijke zegje te doen. Dit is overigens één van de 
verschillen met de VERON waar de leden geen directe inspraak 
hebben maar via een vertegenwoordiging vanuit de afdeling 

waarvan ze lid zijn. 
 

De herkiesbare bestuursleden zijn unaniem in hun functie herkozen, tussentijds toegetreden bestuurslid 
Raymond Kersten PA7RAY is door de ALV in deze functie benoemd. 

 
Tijdens de vergadering bleek dat de leden het volste vertouwen hebben in het bestuur en de vereniging, 
voorzitter Floris Wijnnobel PA1FW ziet de toekomst van de vereniging dan ook met vertrouwen tegemoet.  
Mischa van Santen PA1OKZ, Maarten Bakker PE7M en Raymond Kersten PA7RAY hebben ieder een interessante 
voordracht gehouden. 
 
Ledenadministrateur Ron Goossen PBØANL kon melden dat het goed gaat met de groei van de VRZA. 

Er zit een duidelijk stijgende lijn in het aantal leden, en het aantal wanbetalers is zelfs gehalveerd. Het doel wat 
de vereniging zich gesteld heeft om per januari 2019 op 1200 leden uit te komen is echter nog niet gehaald. 
VRZA afdelingen die 5 of 10 nieuwe leden aanbrengen kunnen een eenmalige extra afdracht tegemoet zien.  
Verder deden diverse bestuursleden en commissies verslag van hun werkzaamheden, dit alles gaf geen 
aanleiding tot op of aanmerkingen en iedereen werd bedankt voor de verrichte werkzaamheden. 
Simon IJskes PA9TV heeft voor zijn verdienste als IT beheerder de bronzen erespeld mogen ontvangen. 

Binnenkort zal in CQ-PA het (concept) verslag van deze vergadering gepubliceerd worden. 
 
Nog enkele kampeerplekken beschikbaar VRZA Radiokampweek 
In de week van 4 t/m 13 mei 2018 zal de 55e VRZA Radiokampweek 
georganiseerd worden op Streekpark Klein Oisterwijk (Noord Brabant) Er zijn nog 
enkele toeristische kampeerplekken beschikbaar. 
Voor reservering dient u zelf contact op te nemen met Streekpark Klein Oisterwijk. 

Voor meer informatie: Website VRZA Radiokampweek. Ook het programma is 
rond, klik hier om te lezen wat er zoal te doen is. Ook wie gewoon een dagje wil 
komen kijken of mee wil doen aan een activiteit is van harte welkom. 

 

De Gerbrandy toren in vergelijking met andere 
torens, de reportage cabine, bijgenaamd het 
kraaien nest zit ter hoogte van de blauwe pijl. 

Het gaat de goede kant op met het ledenaantal van de VRZA 
maar het gestelde doel is nog niet bereikt 

https://www.vrza.nl/wp/2018/04/20/pi4vrz-a-stijgt-naar-grote-hoogte/
https://www.kleinoisterwijk.nl/
http://www.radiokampweek.nl/
https://www.radiokampweek.nl/programma/
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VERON verenigingsraad 2018 
VR. voorstellen en toespraak 

Op de VERON website is een overzicht geplaatst van de stemming over de ingebrachte 
voorstellen. Hier kunt u zien welke voorstellen zijn ingebracht, aangenomen of afgewezen.  
Ook is de toespraak van de voorzitter Remy Denker PA3AGF gepubliceerd 

 

Ledenverlies bij de VERON  
Ook afgelopen jaar heeft de VERON helaas weer leden 
verloren. Ten opzichte van vorig jaar bedraagt de 
afname 1.8%. Een trend die zich al vanaf de 
eeuwwisseling voortzet. Het aantal leden van de 
VERON komt daarmee op 6.222. Op een totaal 
van 12.485 actieve zendamateurs (roepletters) 

vertegenwoordigt de vereniging daarmee 
tegenwoordig een minderheid. Dat blijkt uit de 
beschrijvingsbrief voor de Verenigingsraad die 

zaterdag 21 april gehouden is. De sterke groei in het midden tot eind jaren’’70 is toe te schrijven aan de 
introductie van de D machtiging in 1975.  
 

PA0HPV benoemd tot lid van verdienste VERON  

Henk Vrolijk (PA0HPV) is tijdens de Verenigings Raad benoemd tot lid van verdienste van de VERON. Dat laat 
de vereniging op Twitter weten. Henk is tegenwoordig secretaris van de Stichting Radio Examens, maar heeft in 
het verleden diverse functies voor de VERON bekleed. Ook in de regio Rotterdam is hij een actief lid binnen de 
afdeling en de repeater commissie. Een terechte benoeming. Bron: Hamnieuws 
 
Canadese 100W toewijzing op 60m. 

Canada heeft haar National Frequency Allocation Table (frequentie toewijzingstabel) aangepast, en daarin staat 
een nieuwe 100 Watt ERP toewijzing voor 5351.5-5366.5 kHz (WRC-15), maar amateurs hebben nog geen 
toestemming om de band ook daadwerkelijk te gebruiken. 
 

De nieuwe frequentietabel zegt: 
C21 (CAN-18) Amateur service operators mogen zenden in de frequentieband 5.351,5-
5.366,5 kHz en op de volgende vier centrale frequenties: 5.332 kHz, 5.348 kHz, 5.373 kHz 

en 5.405 kHz. Amateur stations mogen werken met een maximum effectief uitgestraald 
vermogen van 100 W PEP op elk kanaal met als beperking de volgende modes en 

frequentiebeperkingen: telefonie (2K80J3E), data (2K80J2D), RTTY (60H0J2B) en CW (150HA1A). Het getal 
voor de mode is de maximale bandbreedte, dus 2K80J3E betekent SSB met een maximale bandbreedte van 

2,8kHz. Geen enkele uitzending mag een grotere bandbreedte hebben dan die 2,8 kHz. Dat is anders niet in 
overeenstemming met internationale frequentietoewijzingen.  

 
Canadese amateurs mogen geen storing veroorzaken aan vaste en mobiele diensten in Canada of in andere 
landen en, als er toch storing ontstaat, moet het amateurstation de uitzendingen staken.  
De amateurs in Canada mogen geen beroep doen op bescherming tegen storing door de vaste en/of mobiele 
diensten uit andere landen. 
 
De frequentietabel in PDF is hier te downloaden.  

Een grafische spectrum toewijzingstabel vind je hier  Bron: PI4RAZ 
 
Vanaf 1 juli 2018 60-meterband beschikbaar in China  

De CRAC (Chinese Radio Amateurs Club) laat weten dat de 60-meterband vanaf 1 juli 2018 
beschikbaar is voor radiozendamateurs in China. De CRAC schrijft op hun website dat de 
overheid een nieuwe versie van de “PRC Radio Frequency Division Regulations” gepubliceerd 
heeft. Daarin staat dat per 1 juli 2018 5351,5 Khz tot en met 5266,5 kHz op secundaire 
basis beschikbaar word gesteld voor gebruik door radiozendamateurs. Bron: VERON website 

 
Aanpassing aan Noorse machtigingsvoorwaarden 

Het Noorse AT, Nkom, zoekt naar argumenten voor of tegen veranderingen aan de regels 
voor radio amateurs. Onder de voorgestelde wijzigingen is een toestemming voor een 
maximaal uitgangsvermogen van 1 kW op VHF/UHF voor het werken met EME of Meteor 
Scatter. Het vorige maximale vermogen voor de VHF/UHF banden was 100 of 300 Watt.  

 
Daarnaast wordt een maximum toegestaan vermogen ingevoerd voor modelvliegtuigen, -helikopters en drones 
van 10 mW EIRP in de 2300-2450 MHz band (dat is wel erg weinig en lijkt me daarom gevaarlijk. (red. PI4RAZ) 

en 25 mW EIRP in de 5650-5670 MHz band.  
De sluitingsdatum voor commentaar op deze voorstellen is 2 mei. Bron: PI4RAZ 

Verloop ledenaantal over de periode 1950 - 2017 

https://www.veron.nl/nieuws/stemming-over-de-voorstellen-op-de-verenigingsraad-2018/
https://www.veron.nl/nieuws/speech-algemeen-voorzitter-verenigingsraad-2018/
https://www.hamnieuws.nl/weer-ledenverlies-bij-de-veron/
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf10759.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/vwapj/2014_Canadian_Radio_Spectrum_Chart.pdf/$file/2014_Canadian_Radio_Spectrum_Chart.pdf
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5156&Itemid=43
https://www.veron.nl/nieuws/60-meterband-in-china-per-juli-2018/
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5159&Itemid=43
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Aanpassingen aan amateurvoorwaarden 

 Volgens de Chinese Radio Amateur Club (CRAC) heeft het Chinese ministerie van Industrie en 

Informatie Technologie in Peking aangekondigd dat radio amateurs met ingang van 1 juli toegang gaan 
krijgen tot de 60-meter band. De laatste editie van PRC Radio Frequency Division Regulations — de 

uitgave van 18 april, World Amateur Radio Day — geeft aan dat radio amateurs in China de band 
5351.5 – 5366.5 kHz toegewezen hebben gekregen op secundaire basis, en in overeenstemming met 
de besluiten die genomen zijn tijdens de World Radiocommunication Conference in 2015.  
 

 De Nigeriaanse Communications Commission (NCC) heeft laten weten dat het bezig is om licenties uit 

te gaan geven “aan gekwalificeerde personen/bedrijven die geïnteresseerd zijn in Amateur Radio 
diensten en Amateur Satelliet diensten, met het doel niet-commerciële uitwisseling van berichten, 
intercommunicatie, zelf-training, privé ontspanning, draadloze experimenten, technisch onderzoek, 
etc.” De NCC stelt dat gelicenseerden 18 jaar of ouder moeten zijn, “technisch in staat moeten zijn om 
een Amateur Radio Station te bedienen volgens ITU-R M.1544-1, waarin de basis vaardigheden 

beschreven staan voor een radio amateur,” en dat ze een examen plus een Morse code test af moeten 
leggen. Er worden drie licentieklassen voorgesteld: Novice, General en Advanced. De NCC vraagt om 
een eenmalige bijdrage plus een “frequentie vergoeding” van ongeveer $28 aan alle aanvragers.  
 

 Het Indiase Department of Telecommunications (DoT) heeft de cijfers vrijgegeven met betrekking tot 

de Amateur Radio machtigingen in 2017. Het DoT Annual Report laat zien dat er 628 nieuwe licenties 
zijn uitgegeven, een nieuw record. Het rapport laat ook zien dat er 2.594 kandidaten meegedaan 
hebben aan het Amater Radio examen, waarbij het verschil met het aantal uitgegeven licenties 
verklaard wordt doordat de overheid moeite heeft met het uitgeven van nieuwe licenties, volgens Jose 
Jacob, VU2JOS, van het National Institute of Amateur Radio (NIAR), die de statistieken uit het rapport 
haalde. Zijn aantekeningen laten zien dat er 3.730 nieuwe machtigingen zijn uitgegeven in de 

afgelopen 10 jaar, en dat er 4.905 zijn vernieuwd. “Het licentiesysteem in de Indiase republiek is altijd 
nogal bureaucratisch geweest,” zegt Jacob. “Het invullen van de formulieren omvat gegevens omtrent 
je lengte, kleur van je ogen, beroep en gegevens van je vader (maar niet van je moeder!). Daarnaast 
moeten aanvragers door politie onderzoeken heen om aan te tonen dat ze geschikt zijn om een 
machtiging te bezitten". Dat betekent dat het wel tot 2 jaar kan duren voor je uiteindelijk een 
machtiging krijgt.  
 

 De Noorse Communications Authority (Nkom) komt met voorstellen voor verandering aan de amateur 
regelgeving, zoals het toestaan van 1 kW uitgangsvermogen op VHF/UHF voor Earth-Moon-Earth of 
meteor scatter verbindingen. Tot nu toe was het maximale vermogen voor de VHF/UHF banden 100 of 
300 W. Daarnaast wordt een maximum vermogen voorgesteld voor modelbesturing van vliegtuigen, 

helikopters en drones van 10 mW EIRP in de 2300 – 2450 MHz band, en van 25 mW EIRP in de 5650 – 

5670 MHz band.  
 

 Indonesië heeft een online systeem van Amateur Radio examens en licensering ingevoerd. Het AT 

aldaar heeft de overgang naar e-licensering beschreven als “een vorm van paradigmaverschuiving [die] 
de toewijding van de overheid toont om eenvoudige, snelle en transparante diensten aan te bieden.” De 
Indonesische president Joko “Jokowi” Widodo, YD2JKW, heeft een General class licentie, en zijn Vice 
President Jusuf Kalla, YC8HYK, heeft een Advanced class licentie.  
 

 Het Thaise AT, de National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC), heeft tijdelijk 

aanvullende toestemmingen verleend voor werken tijden contesten. Beschreven als “op de 80-meter 
band en op 6 meter,” omvat de extra toestemming 14 weekenden. Licentieklassen Intermediate en 
Advanced mogen dan tijdens internationale wedstrijden werken van 3.6 – 3.9 MHz, en van 50 – 54 MHz 
tijdens zes VHF weekenden. De “tijdelijke toestemming” geldt voor 2018. Eerder mochten Thaise 
amateurs alleen werken van 3.5 – 3.6 MHz op 80, terwijl 6 meter helemaal verboden was. 

 
UK: De 13 en 9cm band voor 238,5 miljoen weg  

In het Verenigd Koninkrijk zijn frequenties voor 4G en 5G in de veiling gegaan. Onder 

deze frequenties ook de 13cm en 9cm amateurbanden, waar Hamnieuws eerder al 
over schreef. Het gedeelte 2350-2390 MHz is geveild aan Telefónica, dat als enige een 
bod heeft uitgebracht van 239,5 miljoen Euro. 
 

Ook in Nederland is de druk op de hogere frequentiebanden groot. Agentschap 
Telecom heeft tijdens het vorige Amateur Overleg al aangekondigd dat er in het najaar 

een presentatie gegeven zal worden door het DGETM (Directoraat Generaal Energie, Telecom en Mededinging) 
over het frequentiebeleid van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, met het oog op “5G, de 
explosieve groei van IoT, (internet of things) de vraag naar spectrum voor bedrijfskritische communicatie, 
camerabewaking/toezicht, intelligente transportsystemen, etc.” 

 

https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.1544-1-201509-I!!PDF-E.pdf
http://www.niar.org/
https://www.hamnieuws.nl/vk-verliest-bijna-hele-13-en-9cm-band/
https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/media/media-releases/2018/results-auction-mobile-airwaves
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In Nederland hebben we geluk dat we medegebruikers hebben op onze 13cm band. Dit leidt weliswaar met 
grote regelmaat tot zendbeperkingen, maar omdat er voor deze groep medegebruikers (PMSE) vooralsnog geen 

ander spectrum beschikbaar is kunnen ook wij, zij het soms beperkt, gebruik blijven maken van deze band lijkt 
het. Bron: Hamnieuws 
 
Extra frequenties voor Ierland 
In december 2015 publiceerde ComReg (het Ierse AT) een voorstel voor de Radio spectrum Management 
Strategie voor 2016-2018. De Ierse amateurvereniging antwoordde daarop met een uitgebreide aanvulling op 

dit voorstel en een samenvatting daarvan werd gepubliceerd in de maart 2016 uitgave van Echo Ireland.  
  

In juni 2016 publiceerde ComReg de definitieve Radio Spectrum Management Strategie 
voor 2016-2018 en gaf aan om wat extra spectrum ter beschikking te willen stellen aan 
radio amateurs. En nu is het zover en het resultaat is in lijn met de verzoeken die de Ierse 
amateurvereniging had ingediend.  

 
De 70 MHz band is uitgebreid van 69.9 MHz tot 70.5 MHz. Dat is een toename van 275kHz ten opzichte van de 
bestaande band van 70.125 tot 70.450 MHz en dat is het hele spectrum dat volgens de European Common 
Allocations table aan amateurs toegewezen mag worden.  
En dan een bijzondere: alle modes inclusief digimodes zijn op secundaire basis toegewezen van 30 tot 49 MHz 

en van 54 tot 69.9 MHz. Deze laatste band omvat ook digitale televisie naast alle andere modes. Deze nieuwe 
frequentie banden staan vermeld naast alle andere beschikbare banden die beschikbaar zijn voor radio 

amateurs in de Annex 1 van een recentelijk aangepaste versie van de Amateur Station Licence Guidelines 
document ComReg 09/45 R4 (zeg maar het bandplan) welke beschikbaar is op de ComReg website.  
 
De nieuwe banden in het 40 MHz en 60 MHz gebied zullen, naast andere zaken, plaats gaan bieden aan 
moderne typen bakens en ook het bestaande 70MHz baken op 70.130 MHz zal naar het deel van de band 
verplaatst worden dat bestemd is voor bakens. 
 

De IRTS (de Ierse radio vereniging Irish Radio Transmitters Society) gaat 
een lokaal bandplan maken voor deze twee banden in overleg met landen 
die al toewijzingen hebben op deze frequenties, en de IARU.  
 

De amateurvereniging is ComReg dankbaar voor het op secundaire basis vrijgeven van dit uitgebreide stuk 
spectrum aan de radio amateurs. Bron: PI4RAZ 

 
  
 

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. 
 

YOU-TUBE KANALEN EN HAM RADIO VIDEO’S 
 

https://www.hamnieuws.nl/zendbeperkingen/
http://pmse.nl/
https://www.hamnieuws.nl/uk-de-13-en-9cm-band-voor-2385-miljoen-weg/
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5168&Itemid=43
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.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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Het 42 pagina’s tellende april nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat weer online. 
Klik hier voor de download. Dit keer onder andere aandacht voor: 

 67ste Duinenmars 
 Antenne-special 

 Windmills 2018,  
 Teco Hit 2018 
 VRZA Radiokampweek in Oisterwijk 
 Bronzen speld PA9TV 
 HamECC 2018 
 Propagatie verwachtingen 

 

RAZies 
Het mei nummer met maar liefst 22 pagina’s van dit fantastische blad van PI4RAZ,  
de Radio Amateurs Zoetermeer is weer uit. 
Klik hier voor de download en klik hier voor eerdere uitgaven.  
Deze maand aandacht voor onder andere:  

 End-Fed voor 160/80 meter 

 Expeditie/experimentenverslag 

 Opa Vonk: Klasse D-E-F-G-H 
 USB interface voor digitale modes 
 Afdelingsnieuws 

 
CQ-DATV 
Dit blad staat in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om te lezen.  

Klik hier voor het mei nummer en hier voor eerdere uitgaven. 
Deze maand ondermeer aandacht voor:  

 Rotor controller 
 DATV-Express Project 
 News and World Round-up 
 Running the Cropedit Editing Software on Windows 7 or 10 
 Information 

 Coming up 
 

 
 

Jaarlijkse herdenking gevallen radioamateurs 2018   
Jaarlijkse herdenking gevallen radioamateurs bij het monument aan de voet van de televisietoren  

Witte Kruislaan 47 te Hilversum 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben radioamateurs verbindingen opgezet en onderhouden voor het verzet. 
Helaas zijn veel radioamateurs daarbij gevangen genomen en ter dood gebracht. 
 
Hoewel er dit jaar geen officiële herdenking zal zijn, heeft de eigenaar aangegeven dat het terrein wel voor 
belangstellenden toegankelijk is. Meer informatie 
 
Veel digitale activiteit op 2 meter  
De populaire digimode FT8 heeft inmiddels ook de 2-meter band bereikt. Op 144.174 MHz tref je veel stations 

uit West-Europa aan. Iedere uur vinden er QSO’s plaats tussen Nederlanders en zendamateurs in het Verenigd 
Koninkrijk. Afstanden van 300 kilometer zijn daarbij makkelijk haalbaar. Vanuit Nederland zijn circa 25 stations 
actief. 
Om verbindingen te maken heb je JT8 software zoals WSJT-X of JTDX nodig en een zendontvanger die USB 
modulatie ondersteund. Een horizontale antenne is gewenst (beam), maar ook op een verticale rondstraler zijn 
verbindingen mogelijk. Het meest belangrijkste: zorg ervoor dat je ALC niet tot nauwelijks uitslaat tijdens het 

zenden. De actuele propagatie (tropo) bekijken kan op deze website. Bron: Hamnieuws 

  
Ook digitale activiteit op 70cm 
Naar aanleiding van het bovenstaand op de website van Hamnieuws is het aantal Nederlandse stations dat 
actief werd behoorlijk toegenomen. Diverse stations maken dagelijks verbindingen met Engeland, België en 
Duitsland. Stations die met een horizontale beam uitgerust zijn zelfs met (Noord) Ierland, Denemarken en 
Frankrijk. Ook op de 70cm band is er activiteit. En wel op de frequentie 432.1780 MHz. De activiteit is wel 
minder dan op de 2-meter band, maar er zijn stations te werken. FT8 is een makkelijke mode die je op de PC 
mee kunt laten komen terwijl je in de shack bezig bent. 

Ook op de 6-meter band is er regelmatig activiteit, zeker nu het Sporadic E seizoen weer begonnen is. De 
gebruikte frequentie daar is 50.3130 MHz. Bron: Hamnieuws 

   ONLINE BLADEN 
 

NIEUWTJES EN WETENSWAARDIGHEDEN 
 

https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201805.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
https://cq-datv.mobi/59.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://www.veron.nl/nieuws/jaarlijkse-herdenking-4-mei-2018/
http://aprs.mountainlake.k12.mn.us/
https://www.hamnieuws.nl/veel-digitale-activiteit-op-2-meter/
https://www.hamnieuws.nl/sporadic-e-seizoen-2018-van-start/
https://www.hamnieuws.nl/ook-digitale-activiteit-op-70-centimeter/


 

pag. 11 
 

Mast van ruim 600 meter ingestort 
FORDLAND, Mo. – Donderdag 19 april kort voor 10:00 uur LT is 

een ruim 600 meter hoge zendmast door nog onbekende 
oorzaak ingestort.  
Onderzoekers hebben de naam vrijgegeven van een 
werknemer die bij het ongeluk om het leven kwam. Het gaat 

om de 56 jarige Stephen j McMay uit de staat Washington. 
 
Ozarks Public Television, KOZK-TV, bevestigt dat het de 
zendmast van het station is.  
Missouri State University beheert het PBS-filiaal. 
 
"We zijn geschokt en bedroefd door het nieuws", zei Suzanne 

Shaw, vice-president voor marketing en communicatie aan de Missouri State University. "Onze condoleances 
gaan uit naar de slachtoffers en hun families. We bieden ook ondersteuning en middelen aan de overige 
betrokken teamleden. " 
 
Het ongeluk gebeurde kort voor 10:00 uur LT net naast Highway 60 bij Highway FF. Brandweerlieden zeggen 
dat een team van zeven man aan het werk was toen de mast instortte. Drie overige werknemers liepen lichte 

verwondingen op. Hulpdiensten hebben hen naar een ziekenhuis in Springfield vervoerd. 

Het team was op een hoogte van ongeveer 32 meter aan het werk toen het ongeluk gebeurde. De toren is ruim 
600 meter hoog. Toen de mast instortte veranderde hij in een puinhoop van vervrongen staal.  U kunt zien dat 
zelfs tuidraden uit de grond getrokken werden door het gewicht van de vallende toren. Klik hier voor het 
originele artikel en enkele (drone) video beelden. Bron:KY3.com 
 

Mills on the Air 2018  
In het weekend van 12 en 13 mei is er weer een hoop activiteit rond de 
molens en gemalen. Niet alleen in Nederland maar ook in België, Duitsland, 

Verenigd Koninkrijk, Zweden en zelfs buiten Europa. Vorig jaar uit de 
Verenigde Staten en Australië. De naam Internationale Molendagen is dus niet 
overdreven. Inmiddels hebben zich al weer molens aangemeld voor deelname, 
maar als u geïnteresseerd bent om zelf eens deel te nemen aan deze activiteit 
en u woont in de buurt van een molen, ga dan eens praten met de molenaar 

en de eigenaars van de molen en vraag of u in of bij de molen aan dit gebeuren mag deelnemen. 

Voor verdere informatie verwijzen we naar www.pd6mill.com. 
Namens de organisatoren, 
PB7Z, Bernard en PD5JFK, Jelle. Bron: Hamnieuws 

Naar mijn menig is dit ook een mooie kans om DARES bij het grote publiek meer bekendheid te geven. (Red.) 

 
Enorme mobiele antenne R100WWS 
Het lijken gestackte 7 element 150MHz. yagi’s te zijn. 
We nemen aan dat die per antenne een gain hebben van ± 
12-13 dBi. Dan zijn er in dit geval 16 gestackt, per 

verdubbeling van het stralend oppervlak (dus van 1 naar 2 
en van 2 naar 4 enz.) kun je na aftrek van de 
koppelverliezen rekenen op een gain van ±2.5dB. Voor 
deze antenne array kunt u dus rekenen op een gain van ± 
22-23dBi (20-21dBd) 
In amateur kringen zou men spreken over een 16 x 7el. 

Yagi gestackt, dit is een installatie die een amateur niet 
snel zou bouwen, wij kiezen vaak voor minder antennes 
maar wel groter, bijvoorbeeld 4 of 6x16 elementen, 
voordeel daarbij is, hoe minder antennes des te minder 
koppelleidingen dus minder koppel verliezen.  

Maar ondanks dat zou het een mooie antenne zijn om eens 
in een contest te gebruiken. Zo af en toe word deze antenne installatie gebruikt onder de clubcall R100WWS de 

club call van de Russische luchtmacht. Bron: HB Radio 
 
WebSDR voor de 4- en 6-meter band  
Vorige week is er een WebSDR online gezet. Nu het sporadic E seizoen weer van start gaat een welkome 
aanvulling om te monitoren of antennes te testen.  
Deze SDR staat opgesteld bij Fontys in Eindhoven (PI5FTS), samen met de reeds bestaande WebSDR’s voor HF 
en VHF/UHF alsook de satelliet tracker. 
Deze WebSDR’s zijn bereikbaar op: pi5fts.nl. Bron: Hamnieuws 
 

Een hoop verwrongen staal is alles wat er overbleef van de 
ingestorte 600 meter hoge TV mast 

Dat het op een auto staat wil nog niet zeggen dat het mobiel is 

http://www.ky3.com/content/news/TV-tower-collapses-in-Fordland-480261283.html
http://www.ky3.com/
http://www.pd6mill.com/
https://www.hamnieuws.nl/mills-on-the-air-2018/
https://www.qrz.com/db/R100WWS
https://www.uska.ch/wp-content/uploads/2018/04/HBradio-2_2018_WebVersion-1.pdf
http://www.pi5fts.nl/
https://www.hamnieuws.nl/websdr-voor-de-4-en-6-meter-band/
http://www.pi5fts.nl/
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WebSDR geactiveerd in Den Haag 
Op 24 april is er een nog nieuwe WebSR bijgekomen, deze is door de crew van PI1DFT geplaatst. Deze WebSDR 

laat de onderste 1,5 MHz van de 70cm band zien. Er wordt gebruik gemaakt van een Comet GP3 antenne die 
geplaatst is op het oude Internationale Strafhof in Den Haag en staat daarmee op circa 65 meter hoogte.  
De komende weken zal de filtering nog geoptimaliseerd worden. 
Adres van deze WebSDR: http://websdr.pi1vbg.ampr.org/. Bron: Hamnieuws 
 

SAQ on Air on May 1st 

Het werelderfgoed Grimeton Radio Station neemt deel aan het ERIH-evenement 
WORK IT OUT - Industriële cultuur, op 1 mei en als onderdeel van het evenement 
plannen we de eerste SAQ-transmissie sinds 2016. 
De start van de zender begint om 11:30 uur (09:30 UTC) en de uitzending begint 
om 12:00 uur (10:00 UTC) met CW op 17.2 KHz. Je kunt ook een live videostream 
bekijken van het evenement op www.alexander.n.se. 

 
Er zullen deze keer geen QSL-kaarten worden gegeven en er zal geen lijst met rapporten worden gemaakt, 
maar we waarderen een kort verslag van luisteraars naar e-mail info@alexander.n.se. 
 
We hopen oprecht dat alle SAQ-overdracht op 17.2 kHz zal verlopen zoals gepland, maar zoals altijd is er ook 

nu de bekende slag om de arm, het is een oude installatie en er kan altijd wat gebeuren wat een uitzending op 
dat moment onmogenlijk maakt. Het Alexander-associatieteam @Grimeton, Zweden Bron: website VRZA 

 
Leuk stukje over 

DARES in Electron 
Ron PD7RON Plv. RC. 
van R25 schreef een leuk 
stukje over DARES in het 
algemeen en de 
komende landelijke 

veiligheidsdag in Almere 
op zaterdag 26 mei in 
het bijzonder. Kom rustig 
bij ons langs met uw 
vragen of gewoon voor 
een praatje. 

 

 
 
Mijlpaal! PI6ATV weer Digitaal QRV 
Hoewel PI6ATV als ATV repeater nu niet iets is wat heel veel met DARES te maken heeft geeft het wel aan dat 
een zendamateur geen oud mannetje op een stoffig zolderkamertje is, maar dat onze mooie hobby vol zit met 
innovatieve ideeën. Daarom toch maar een stukje nieuws over deze mijlpaal op de Gerbrandy toren. 
Het was de laatste grote hindernis die in de Gerbrandytoren te nemen was, maar sinds dinsdagavond 17 april is 

PI6ATV eindelijk weer digitaal QRV, en hoé! 
 
Eerste ATV signalen 
Op 11 november 2017 was de eerste grote overwinning voor PI6ATV een feit. Na ongeveer twee jaar uit de 
lucht geweest te zijn omwille van de grote verhuizing en nieuwbouw kon eindelijk weer een stevig analoge ATV 
signaal uit de Gerbrandytoren ontvangen worden. Nu is hier het digitale televisiesignaal aan toegevoegd en 

komt deze prachtige repeater veel beter tot zijn multimediale recht! 
 

Technische gegevens 
PI6ATV zendt nu uit op: 
Analoog:10.475GHz (11 Watt) 

Digitaal: 10.290GHz (7,5 Watt) 
De Digitale zender zendt momenteel uit in DVB-S, QPSK, symbolrate 

20000, FEC automatisch. 
 
Hoe te ontvangen 
Om de digitale signalen te ontvangen is minimaal een DVB-S 
satellietontvanger nodig en natuurlijk een 10GHz LNB, eventueel met 
schotel. Als vanzelfsprekend is voor 10GHz (3cm band) ATV een 
zichtverbinding absoluut noodzakelijk. PI6ATV is onder normale 

omstandigheden in ieder geval zo’n 75 kilometer rondom IJsselstein prima 
te ontvangen en naarmate jouw antenne hoger opgesteld staat nog verder  

REPEATER NIEUWS 

 

De laatste zonnenstralen van die dag vallen op de 
10GHz. slot-antenne op 220m. hoogte 

http://websdr.pi1vbg.ampr.org/
https://www.hamnieuws.nl/websdr-geactiveerd-in-den-haag/
www.alexander.n.se
info@alexander.n.se
https://www.vrza.nl/wp/2018/04/16/saq-on-air-on-may-1st/
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Mocht je nog niet over een digitale ontvanger beschikken, dan adviseren wij je om een DVB-S2 ontvanger aan 
te schaffen. Er zijn namelijk ver gevorderde plannen om in de nabije toekomst de digitale uitzendingen 

grotendeels in HD te laten plaatsvinden. 
 
Wat is er te ontvangen 
Best wel veel eigenlijk! Zie het zo: we distribueren in het digitale signaal van PI6ATV een reeks van beelden in 

aparte kanalen, net als thuis op je kabeltelevisie netwerk eigenlijk. Je kunt bij succesvolle ontvangst van 
PI6ATV dus rustig achterovergeleund met je afstandsbediening zappen over het aanbod. Op dit moment 
bestaat dit aanbod uit een achttal verschillende kanalen. Om te beginnen is dit het PI6ATV verzamelbeeld (en 
geluid) zelf en deze wordt separaat ook al in een HD variant uitgezonden. Verder wordt een reeks andere 
repeaters doorgegeven zodat PI6ATV eigenlijk dus als ‘verlengstuk’ van andere repeaters functioneert, dat zijn 
twee (acht) vliegen in één klap. Verder is er een kanaal beschikbaar waarop de PI6ATV ingangen wordt 
doorgegeven en een plaatje met de buitencamera of andere bronnen die we zelf kunnen bijschakelen. 

 
Er zijn nog verdere plannen, want de trukendoos is nog niet uitgeput. In ieder geval moeten we nog een reeks 
kanalen opnieuw in gebruik nemen, maar dat is veel werk om “even te bouwen”. Work in progress dus. Je kunt 
op de PI6ATV techniekpagina precies zien wat allemaal al in gebruik genomen is, inclusief de digitale kanalen! 
 
Er zijn nog veel meer plannen waarover je te zijner tijd zal lezen op de websites van Hobby-Scoop en PI6ATV 

 

 
 
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 af te melden stuurt u een mail naar redactie@dares.nl 
 
Eraf 
Storno CQF9000 UHF repeaters (Let op, laatste kans) 
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 2 mei een mail te sturen naar wim.pa4wk@gmail.com 

 
 
 
De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 15 mei verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 12 mei in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 

 

TOT BESLUIT 

 

ERAAN & ERAF 
 

https://www.hobbyscoop.nl/
https://www.pi6atv.com/
mailto:redactie@dares.nl
https://www.hobbyscoop.nl/2018/in-memoriam-patrick-pe1dne/
mailto:wim.pa4wk@gmail.com
mailto:redactie@dares.nl

