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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 download link naar alle deelnemers en 
relaties. Reacties hierop kunt u sturen naar nieuwsbrief@dares.nl 
 
Geen DARES deelnemer? 
Bent u geen DARES deelnemer maar wenst u wel twee keer per maand onze nieuwsbrief te ontvangen? 

Allereerst danken we u voor uw belangstelling, u kunt zich aanmelden door een berichtje te sturen naar 

nieuwsbrief@dares.nl U zult dan op of rond elke 1e en 15e van de maand de download link ontvangen.  
 
Meer informatie over de stichting DARES? 
Meer informatie over de stichting DARES kunt u vinden op onze website www.dares.nl/ 
 
 
 
In deze rubriek een overzicht van noodcommunicatie, houd de opgegeven frequenties vrij, bedenk dat EM-COMM 
stations vaak lage vermogens en simpele antennes gebruiken, u kunt hen storen zonder dat u dat merkt. 

 

Op dit moment zijn ons geen EmComm meldingen bekend die voor DARES een verhoogde alarm fase tot gevolg 
kunnen hebben, voor de meest actuele informatie klikt u hier (IARU-R1) en hier (DARES) 
 
 

 
PI9D net 
Elke eerste zondag van de maand wordt het PI9D net gehouden, dit net heeft tot doel 
antennes en antenne opstellingen uit te proberen en om de verbindingen tussen de regio’s op 
verschillende frequenties te testen. (Hierbij speelt NVIS propagatie een belangrijke rol) 
Het PI9D net wordt elke maand vanuit een andere regio’s uitgezonden. 
Deze maand is dat vanuit: nog niet bekend 

 

Uitzendschema zondag 2 juni. 
 10:00 uur LT 3670 kHz. LSB. 
 10:30 uur LT 7065 kHz. LSB afhankelijk van propagatie en beschikbaarheid van de frequentie. 
 11:00 uur LT 145.500 MHz. FM. 

De inmeld procedure is als volgt: Bij aanvang van de uitzending vinden eerst de verbindingstesten met 
deelnemende DRCC's plaats. (Deze stations zijn herkenbaar aan hun PI9Dx Callsign) de operator van PI9D 
geeft duidelijk aan wanneer dit klaar is, en is vanaf dat moment QRV voor overige stations. 

Op Twitter @pi9d houden we u op de hoogte. Ontvangstrapporten zijn welkom via pi9d@dares.nl  
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In deze agenda zijn uitsluitend EMCOMM gerelateerde evenementen opgenomen 
Voor een algemene agenda kunt u kijken op de evenementen agenda op de VERON of VRZA website. 
Voor nationale en internationale markten en beurzen klikt u hier en kijk op de website van ON4LEA. 
 

Zaterdag 25 mei 
Veiligheidsdag Almere 
DARES M-NL is door de organisatie weer uitgenodigd om deel te nemen aan de landelijke veiligheidsdag 2019 

in Almere. Het thema van dit jaar is Cyber Security. Deelnemers van R25 en R09 zullen diverse modes 
demonstreren, en met het publiek in gesprek gaan naar aanleiding van de vraag “weet u wat u nog kunt doen 
om te communiceren als tengevolge van een cyber aanval de stroomvoorziening voor langere tijd uit valt?”  

Van 10.00 tot 17.30 uur wordt voor de zesde keer deze Landelijke Veiligheidsdag gehouden. Diverse landelijke 
en regionale hulpdiensten laten op een spectaculaire manier zien wat hun werk precies inhoudt en hoe zij 
samenwerken. Het evenement is geschikt voor alle leeftijden, want ook voor kinderen is er van alles te beleven. 
De toegang is gratis. Het interactieve evenement wordt in Almere Centrum gehouden. Klik hier voor meer info. 
 

Zondag 26 mei  
DARES wederom bij 112 On Wheels 
Zondag 26 mei vindt in Venlo wederom het 112 On 
Wheels evenement plaats. Het is dit jaar alweer de 

vierde editie van het succesvolle evenement. 112 On 
Wheels is een grootschalig, internationaal evenement 
voor allerlei hulpverleningsvoertuigen. Het 
evenement wordt georganiseerd voor en door de 
stichting Wensambulance Limburg en de diverse OOV 

diensten tonen er hun materieel. Jan van Moll 
(PE2MOL) van Regio 22 zal er wederom zijn met een 

SIGCO unit, auto plus aanhanger.  
Hoewel primair een evenement voor voertuigen, is dit 
tevens een mooie gelegenheid om DARES bekender 
te maken bij de OOV diensten en het brede publiek.  
Meer informatie is te vinden op www.112onwheels.nl 

Zondag 26 mei vindt in Venlo wederom het 112 On Wheels evenement plaats. Dit is een internationaal 
evenement voor allerlei hulpverleningsvoertuigen. Meer informatie is te vinden op www.112onwheels.nl 

 
Zaterdag 22 juni 
RC overleg Lelystad 
Op zaterdag 22 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 6 juli 2019 

DARES R15/16 aanwezig bij SAR Katwijk 
Op zaterdag 6 juli 2019 vind SAR Katwijk plaats. Van 10:00 uur tot 16:00 uur wordt u een spectaculair 

programma aangeboden ter land, ter zee en in de lucht voor de kust van Katwijk. www.sarkatwijk.nl. 
 
 
 
DARES M-NL 

Op zaterdag 25 mei zullen de meeste van ons elkaar zien op de veiligheidsdag in Almere, maar de 
eerstvolgende bijeenkomst op ons DRCC bij de Radio Club Bunschoten zal plaatsvinden op dinsdag 28 mei 
aanvang 20.00 uur, de deur zal om 19.30 uur open zijn. De aanwezigheid van alle, maar in het bijzonder de 
R09-Utrecht deelnemers is gewenst, er zijn belangrijke mededelingen. 
 
 

DARES agenda 
 

Afb.1 Op vele plaatsen is de SIGCO unit van Jan PE2MOL uit R22 Brabant-
Zuidoost een opvallende publiekstrekker  

Nieuws uit de regio’s 
 

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
https://www.vvvalmere.nl/nl/veiligheidsdag
http://www.112onwheels.nl/
http://www.sarkatwijk.nl/


 

pag. 3 
 

 
 
You-Tube kanalen en Ham Radio video’s is al jaren één van de vaste rubrieken van deze nieuwsbrief, ook eigen 
opnames van jouw evenement, velddag, experiment of DARES oefening plaatsen we graag. 
 

Bij Ham Radio Now doen ze weer hun uiterste best een gevarieerd en voor iedereen 
interessant programma te maken. Er zijn in een periode van 5 jaar ruim 400 afleveringen 
gemaakt. Er komen regelmatig afleveringen bij. Klik hier om naar het overzicht te gaan. 

Natuurlijk hebben de makers van HAM-nation ook weer hun best gedaan om elke week een 
nieuwe aflevering samen te stellen Klik hier om naar het overzicht van alle gemaakte 
afleveringen te gaan. Ook hier komen regelmatig afleveringen bij. 
 
Het kanaal van Alan Wolke; W2AEW is een absolute "must see". Zijn video's gaan voor- 
namelijk over meettechniek. Complexe onderwerpen worden zeer begrijpelijk uitgelegd. 

Hier kan geen theorie boek aan tippen! Klik hier om naar het overzicht te gaan. 
 
Het kanaal van Dave Jones is aan aanrader voor elektronica liefhebbers. Veel video's van 
topkwaliteit in een prettig tempo. Van basisbeginselen via reparatie verslagen tot reviews. 
Dave blijkt je altijd weer te kunnen verrassen. Klik hier voor het overzicht van alle video’s. 

 
 TX-Factor is een serie van TV shows geheel gewijd aan amateurradio. Klik hier en ontdek 

wat TX-Factor u te bieden heeft. Voor de meest recente aflevering van 6 december 2018 
op You-Tube klikt u hier. Om naar de home page te gaan klikt u hier  
 
DARES eigen You-Tube kanaal. Ga naar video.dares.nl hier zijn diverse films te zien die 
gemaakt zijn van grote oefeningen en evenementen waarbij DARES een rol gespeeld heeft. 
Deze video’s geven een wat verouderd beeld van DARES en sluiten niet aan bij DARES 2.0 

 
TRX Bench, een serie video’s met op dit moment bijna 190 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. 
 
Ham Radio 2.0 is het You-Tube kanaal van Jason KC5HWB en bestaat sinds 2015, op dit 
kanaal veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en apparatuur.  

Er bijna 500 video’s te zien. Klik hier om naar het video kanaal te gaan.  
 

 
 
Alle amateurs in de wereld worden opgeroepen om mee te doen aan een 50MHz activiteitendag die uitgevoerd 
wordt als onderdeel van een studie door het Tsjechische AT ten behoeve van ITU World Radio Conferentie 2019 
agendapunt 1.1  

  

IARU Regio 1 meldt het volgende: 
Agendapunt 1.1 voor de 2019 World Radio Communications Conference (WRC) vraagt aan de WRC om de 
toewijzing van de frequentieband 50-54 MHz aan de radio amateurs in Regio 1 te overwegen. Het Tjechische 
AT, CTO, onderzoekt of de theoretische studieresultaten overeenkomen met de situaties in de echte wereld.  
Op 28 februari 2019 vond in de Tjechische republiek een eerste test plaats onder normale propagatie condities. 
Eén van de doelen van de test was om vast te stellen dat militaire en amateur radio stations prima naast elkaar 
kunnen bestaan in de 50 MHz. band. 

 
Een tweede test als er vermoedelijk veel betere condities zijn, vindt plaats in het Sporadische-E seizoen op 13 
juni 2019. Alle amateurs in de wereld worden uitgenodigd om mee te doen aan deze tweede 50 MHz. 
activiteitendag, genaamd de Pohotovostní test of kortweg P-test.  
 

Op deze dag zullen andere gebruikers van de 50 MHz. band hun eigen professionele communicatie systemen in 
de lucht hebben. Deze stations MOGEN NIET gestoord worden. Het doel van deze dag is om aan de AT's in de 

diverse landen aan te tonen dat amateurs en militaire stations naast elkaar kunnen bestaan zonder storing bij 
elkaar te veroorzaken. De band zal gemonitord worden door de Tsjechische autoriteiten en waarschijnlijk ook 
door andere AT's, en daarnaast door de andere professionele gebruikers (meestal overheden inclusief militaire 
gebruikers). Men verwacht en hoopt dat de resultaten van deze tweede internationale test hetzelfde zullen zijn 
als die in de eerste nationale Tsjechische test. Lees het hele verhaal inclusief de contest regels hier Bron: IARU. 
 

 
 
 
 

You Tube kanalen en Hamradio video’s 
 

Tsjechische 50 MHz Pohotovostní test 

 

https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://twit.tv/episodes?filter%5bshows%5d=1668
https://www.youtube.com/user/w2aew/videos
https://www.youtube.com/user/EEVblog/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG34oDNUPkhTV275iiunkSbO9Y6WYvNrT
https://www.youtube.com/watch?v=_8TDkJHkC4E&list=PLG34oDNUPkhTV275iiunkSbO9Y6WYvNrT&index=2&t=177s
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
https://www.youtube.com/user/kc5hwb/videos?disable_polymer=1
https://www.iaru-r1.org/index.php/vhfuhsshf/1854-czech-pohotovostni-test
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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Zelfstandig leren moeilijk, of gewoon omdat u een cursus prettiger vind? Ook is het natuurlijk zo dat u ook van 
de vragen van medecursisten wat op kunt steken, en ook uw redacteur heeft zijn F registratie bij Johan gehaald. 
 

Op 14 augustus start weer een nieuwe cursus radiozendamateur voor de N registratie, als deze klaar is kan 
men direct doorstromen voor de F registratie dan wel starten met de F cursus 6 november. De cursus zal door 
de zeer ervaren cursusleider Johan (PA3GER) gegeven worden op het onderkomen aan de Daalseweg 148 in 
Utrecht-Zuilen (scouting gebouw PeKa18). De cursus van Johan staat bekend om het zeer hoge 

slagingspercentage en de leuke manier van lesgeven. Velen van ons zijn jou voorgegaan met succes! 
De cursus wordt op woensdagavond gegeven en start om 20:00 uur, duurt ongeveer tot 22:00 uur en zal 
starten op 14-08-2019. Dit is valt nog in de schoolvakantie. Helaas gaat men het anders niet redden voor het 
examen van 6-11-2019 in Nieuwegein. De kosten voor de cursus bedragen €35,- voor N-cursus en €70,- voor 
de F-Cursus. Om de cursus te volgen is het N of F cursusboek van de VERON nodig. Deze boeken zijn te 
verkrijgen via het Centraal Bureau van de VERON. Een lidmaatschap van de VERON is echter geen vereiste. 

Meer info: a08.veron.nl. 
 
 
 
Onderzoeksbureau Stratix heeft in opdracht van Agentschap Telecom een overzicht gemaakt van 5G-antennes 

die we in de toekomst in het straatbeeld kunnen verwachten: small cells en massive MIMO-antennes. 
Het rapport is bedoeld om maatschappelijke vragen over 5G-antennes te beantwoorden: ‘Hoe small is een small 

cell? Hoe werkt een massive MIMO-antenne?’ De resultaten kunnen bijvoorbeeld gemeenten helpen bij het 
opstellen van hun digitale connectiviteitsbeleid. De technische specificaties beschrijven onder andere de 
afmeting, de ondersteunde frequenties en het vermogen van verschillende 5G-antennes. Bron: website AT 
 
 
 
In deze rubriek kunt u kleine niet commerciële advertenties plaatsen. De inhoud van uw advertentie moet op 

enigerlei wijze iets te maken hebben met de radio hobby en/of DARES. Ook DARES regio’s die bruikbare spullen 
hebben die in de weg liggen worden van harte uitgenodigd deze hier aan te bieden zodat een andere regio er 
nog wat aan heeft. Plaatsing zal in maximaal vier aaneengesloten uitgaven van de nieuwsbrief plaatsvinden.  
Om uw advertentie op te geven of na (ver)koop af te melden stuurt u een mail naar redactie@dares.nl 

 
Eraf 
Een Bijzen mast 3 x 7 mtr. aluminium schuifmast toplast 100 kgf, geheel compleet bestaande uit: 
Rotorplaat / Erlaton lager, Topmast Aluminium 6 mtr. 50 x 5mm.  
Kantelconstructie staal verzinkt.  

1 lier 650 kg en 1 lier 900 kg. 
Een serieus en marktconform bod gaarne naar pa5w@hamfamily.nl  

 
Eraan 
Diamond V2000 verticale rondstraal antenne voor 50, 145 en 435 MHz. 
Reacties aan wim.pa4wk@gmail.com  
 
                                                                   

 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief 
De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 juni verschijnen.  
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 27 mei in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 
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AT publiceert rapport over 5G-antennes 

 

https://a08.veron.nl/start-nieuwe-cursus-zendamateur-in-augustus-bij-veron-utrecht-centrum/
https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/rapporten/2019/05/09/small-cells-en-massive-mimo-antennes
https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2019/05/09/publicatie-deskresearch-5g-antennes
mailto:redactie@dares.nl
mailto:pa5w@hamfamily.nl
mailto:wim.pa4wk@gmail.com
mailto:redactie@dares.nl

