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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 het DRCC van R21 in Cuijk JO21wr  

 
Uitzendschema zondag 5mei. 
Locatie DRCC van R21 in Cuijk JO21wr  

 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. 

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 1 mei 2019 JAARGANG 3 NR.9 

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

PI9D NET 
 

EMERGENCY COMMUNICATIONS 
 

mailto:redactie@dares.nl
mailto:nieuwsbrief@dares.nl
mailto:nieuwsbrief@dares.nl
http://www.dares.nl/
https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
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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  
 
 

 
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. Deelnemers van R25 en R09 hebben een inschrijfformulier ontvangen.  
Bezoekers zijn natuurlijk altijd welkom om gezellig langs te komen op deze landelijke veiligheidsdag.  

 
Zondag 26 mei  
DARES wederom bij 112 On Wheels 
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 
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 vindt 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 

Eerstvolgende bijeenkomst 
Omdat het 27 april koningsdag was zal onze eerstvolgende bijeenkomst gehouden worden op zaterdag 4 mei. 
De deur is vanaf 10:00 uur open, aanvang 10:30 uur. Dit zal weer een gezamenlijke R25/R09 bijeenkomst zijn. 

 
 
 

Op 4 mei tijdens de Nationale Herdenking herdenken we de Nederlandse 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, en oorlogssituaties en vredesmissies 
in de jaren daarna. 

 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn door radioamateurs verbindingen 
onderhouden voor het verzet. Met als gevolg dat velen van hen gevangen zijn 

genomen en/of ter dood gebracht.  
Ter nagedachtenis van de gevallen radioamateurs werd in 1953 bij Radio 
Kootwijk een gedenkteken onthuld. Het is een gedenksteen van Tsjechische 
kalksteen met een bronzen medaillon. Op het medaillon worden drie mensen 
afgebeeld. Eén sprekend, twee luisterend, verbonden door radiogolven. De 
gedenksteen rust op twee natuurstenen palen. De tekst op het medaillon luidt: 

‘RADIOAMATEURS OFFERDEN HUN LEVEN VOOR DE VRIJHEID GEDURENDE DE OORLOG.’ 
In 2000 moest tengevolge van het opheffen van dit zendstation voor het 

monument een nieuwe plaats worden gevonden. Het monument is hierop 
verhuisd naar het gebouw ‘Binnenlandse Omroep’ van de Nozema te 

Lopikerkapel. Hierbij werd het monument geheel gerestaureerd.  
Toen ook deze zenderlocatie werd opgeheven is het monument begin 2013 
verhuisd naar de voet van de televisietoren in Hilversum  
 

Dit jaar geen officiële herdenking 
Hoewel er dit jaar geen officiële herdenking zal zijn, heeft de eigenaar aangegeven dat het terrein voor 

belangstellenden toegankelijk is.  
Op 4 mei zal om 20.00 uur een sobere herdenking bij dit monument plaatsvinden. Indien u deze herdenking 
wilt bijwonen bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom. Het adres is Witte Kruislaan 47, 1217 AM Hilversum. 

NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

DARES AGENDA 
 

Afb. 1 Monument aan de Witte 
Kruislaan 47 te Hilversum 

 

HERDENKING 2019 GEVALLEN RADIOAMATEURS 
 

mailto:pi9d@dares.nl
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.112onwheels.nl/
http://www.sarkatwijk.nl/
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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.  
 

 
 
Online bladen is één van de vaste rubrieken van deze nieuwsbrief, als u nog bladen kent die voor plaatsing in 
deze rubriek in aanmerking komen, laat het ons dan weten. 
 

CQ-PA 
Het 37 pagina’s tellende april nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat online. 

Klik hier (link binnenkort actief) voor de download. Dit keer onder andere aandacht voor: 
 Landelijke veiligheidsdag Almere. (DARES) 
 Back in Time. 
 Multimode Node PI1GLP. 
 Een Public Multi mode Hotspot. 
 Nieuwe digitale mode JS8call. (DARES) 
 Internationale Molendagen. 

 Museum Ships weekend. 
 VRZA RadioKampweek en Radiomarkt. 

 
DKARS magazine 

De april uitgave van het digitale blad van DKARS is hier te downloaden. Voor de website en 
een overzicht van alle verschenen magazines tot nu toe klikt u hier. Deze uitgave van het blad 

bevat 50 pagina’s, en besteed onder andere aandacht aan de volgende onderwerpen: 
 Plannen voor nieuwe vereniging steeds concreter. 
 Landelijke veiligheidsdag Almere. (DARES) 
 PA82AD - Special Event Bevrijdingsstation. 
 Het zelf doen van Ionosfeer Doppler metingen op de 80 meter band. 
 Analog CW keyer with 4 BJT. 
 Simple dual band dish feed for Es'hail-2 / QO-100. 

 Waar gebruiken en gebruikten wij uw donateurbijdragen voor? 
 

YOU TUBE KANALEN EN HAMRADIO VIDEO‘S 
 

ONLINE BLADEN 
 

https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://twit.tv/episodes?filter%5bshows%5d=1668
https://www.youtube.com/user/w2aew/videos
https://www.youtube.com/user/EEVblog/videos
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.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2019-04.pdf
http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201904.pdf
http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine
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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CQ-DATV 
Dit blad staat weer in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om te lezen 

Klik hier voor het 30 pagina’s dikke mei nummer en hier voor eerdere uitgaven. Klik hier voor 
de index van alle tot nu toe verschenen nummers gerangschikt op auteur of onderwerp. 
Deze maand ondermeer aandacht voor: 

 News and World Round-up 

 Grass Valley Mixer Conversions - Part 4 
 The Mid-Atlantic ATV Group 
 Eachine Pro DVR used at ATV repeaters 
 TV Propagation - Part 2 (using Radio Mobile to create rf coverage maps) 
 DATV-Express Project 
 DATV receivers and transmitters for Es’Hail2 
 Experience with the conversion and use of PLL-LNBs 

 Video Transmission Using IP with off-the-shelf Devices 
 
RAZies 
Het mei nummer met 20 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: 

 Experimenten met een PIN diode switch. 
 Ideeën voor een APRS iGate. 
 Opa Vonk: P en N materiaal. 
 Antenneversterker voor 2m. 
 Herintreden. 
 Expeditieverslag. 

 Afdelingsnieuws. 
 
The Raspberry Pi magazine  
MagPi issue 80 is een Amateur Radio Special met artikelen van Dave Honess M6DNT 
en Rob Zwetsloot. Alleen deze special is hier in PDF gratis beschikbaar. 
 
De radioamateur gerelateerde onderwerpen kunt u vinden op pagina 62-75  

 Pictures from Space via Ham Radio - Have you ever wanted to receive a radio 
signal from space? It's fun and a lot easier than you might think! 

 What is Ham Radio? 
 Using Ham Radio with Raspberry Pi 

 Amazing Ham Radio Projects - 7 projects  
MagPi bestaat al sinds de introductie van de Rasberry Pi. Behalve dat lezers allerlei suggesties krijgen voor 

interessante projecten, geeft het blad ook veel uitleg over het gebruik van het Linux-besturingssysteem. 
 
HackSpace magazine 
In de mei uitgave van het blad HackSpace magazine, nummer 18, klik staan twee amateurradio artikelen 
geschreven door radio amateur Jo Hinchliffe MW6CYK. 
 
 

 
In deze rubriek leest u de meest recente informatie, dit omdat repeaters ingeval van noodverbindingen een zeer 
belangrijke rol kunnen spelen. 

 
Opstelpunt Apeldoorn niet langer beschikbaar 
Dinsdag 16 april werd de PI2NOS-ontvanger in Apeldoorn uitgeschakeld, ook de DMR-repeater PI1APD is 
uitgezet. Dat schrijft een van de beheerders op Facebook. De reden is dat het opstelpunt in Apeldoorn niet 
langer gebruikt kan worden. 

 
Eerder al werden zenders en ontvangers van PI2NOS in Noord-Nederland afgeschakeld, alsook delen van Zuid-
Nederland waaronder de ontvanger in Breda.  
Hobbyscoop heeft eerder al aangekondigd haar systemen deels af te gaan bouwen. Bron: Hamnieuws 

 
 
Nokia en Nordic Telecom ontwikkelen LTE voor publieke taken in 410-430 MHz. band. 
 

Nokia en de Tsjechische operator Nordic TeleCom hebben een LTE-netwerk gebouwd in de 410-430 MHz band.  
Het netwerk is bedoeld voor mission-critical-communicatie (MCC) en diensten voor Openbare Orde en Veiligheid 
(OOV). Nokia meldt dat dit netwerk een wereldprimeur is.  

LTE VOOR PUBLIEKE TAKEN IN 410-430MHz. BAND 

 

REPEATERNIEUWS 
 

https://cq-datv.mobi/71.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://cq-datv.mobi/indexit.php
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201905.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
https://www.raspberrypi.org/magpi/issues/80/
http://www.southgatearc.org/news/2019/april/ham-radio-satellite-ground-station-article-in-hackspace-magazine.htm
https://www.hamnieuws.nl/dmr-repeater-pi1apd-uitgeschakeld/
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Nokia levert een toekomstvast netwerk en is ter plekke met een 
lokaal team voor advies en ontwikkeling.  

Nokia zal zijn LTE-radionetwerkoplossing, IP-netwerktechnologie, 
Dense Wavelength Division Multiplex (DWDM) -technologie gebruiken 
en Mission Critical Push to Talk (MCPPT) applicatieoplossingen zoals 
Group Communication installeren. 

 
Dit lage spectrum zorgt voor goede dekking, terwijl er dankzij LTE en breedband ruimte is voor veeleisende 
toepassingen, zoals video en low-latency IoT. Dit wordt gecombineerd met een hoge betrouwbaarheid en 
beveiliging. De 410-430 MHz-band is pas sinds kort beschikbaar. Het ecosysteem voor breedband en IoT 
diensten voor deze toepassingen is nog klein, maar moet nu snel gaan groeien. 
 
Europese harmonisatie 

De internationale spectrumregelgever CEPT heeft de 410-430 MHz band in Europa geharmoniseerd voor 
openbare orde en veiligheid. Nokia verwacht dat meer landen de frequenties daarvoor gaan uitgeven.  
In Nederland zijn vergunningen toegekend aan Combonet en aan Entropia. Bron: Website PI4RAZ 
 
 
Binnen een paar dagen wordt de bèta vrijgave verwacht van een snellere, meer contest-vriendelijker digitale 
mode. De ontwikkelaars zeggen dat FT-4 snel beschikbaar zal zijn voor het testen door een grotere groep en ze 
zoeken geïnteresseerde deelnemers die hen terugkoppeling” kunnen geven.  
 

WSJT-X ontwikkelaars zeggen dat het serieuze werk aan het nieuwe FT4 protocol kort na de FT8 evaluatie van 
1 en 2 december begon. Het doel was een mode te ontwikkelen die de concurrentie met RTTY contesten aan 
zou kunnen gaan in termen van aantallen verbindingen, waarbij veel van de voordelen van FT8 behouden 
zouden blijven. 

 
“De afgelopen maand heeft een kleine groep ontwikkelaars on-the-air testen van FT4 uitgevoerd,” zegt de 
WSJT-X ontwikkel groep — Joe Taylor, K1JT; Steve Franke, K9AN; en Bill Somerville. “De eerste testen waren 
heel succesvol en hebben ons geholpen een aantal belangrijke ontwerpbeslissingen te nemen. We geloven dat 
FT4 veelbelovend is voor het gestelde doel.” 
 
De ontwikkelaars zeggen dat FT-4 snel beschikbaar zal zijn voor het testen door een grotere groep en ze 

zoeken geïnteresseerde deelnemers die hen “gewaardeerde terugkoppeling” kunnen geven.  
Het advies is om eerst The FT4 Protocol for Digital Contesting te lezen. 
Volgens het document is FT4 een experimentele digitale mode die speciaal voor radio contesten ontworpen is 
en dat — net als FT8 — gebruik maakt van uitzendingen met een vaste tijdsduur, gestructureerde berichten in 

formaten die geoptimaliseerd zijn voor minimale contacten, en een sterke forward-error correctie. Zend-
ontvangstwindows zijn 6 seconden, waardoor het 2,5 keer sneller is dan FT8 en ongeveer net zo snel als 
gewone RTTY tijdens radio contesten. FT4 kan met signalen werken die 10 dB zwakker zijn dan wat nodig is 

voor het decoderen van RTTY terwijl er veel minder bandbreedte nodig is. 
 
Een uitzending duurt 4,48 seconden, vergeleken met 12,64 seconden bij FT8. De modulatie bestaat uit vier-
toons frequency-shift keying op ongeveer 23,4 baud, met tonen die op dezelfde afstand liggen als de baud rate. 
De benodigde bandbreedte is 90 Hz. 
 

“De bedoeling is om installatie bestanden voor WSJT-X versie 2.1.0-rc5 (-rc versies zijn zogenaamde "release 
candidate" versies) voor downloaden beschikbaar te hebben op maandag 29 april,” zegt de ontwikkelgroep.  
Het FT4 Protocol voor Digitaal Contesten document omvat:  
 Instructies voor het installeren van WSJT-X 2.1.0-rc5 en het configureren van FT4.  
 FT4 werk instructies.  
 Een basisbeschrijving van het FT4 protocol, modulatie en golfvorm.  
 Gedetailleerde gevoeligheidsmetingen voor FT4 onder een breed aantal gesimuleerde propagatie condities 

 Een agenda met komende geplande test sessies. Bekijk de film hier 

 
 
 
De Raspberry Pi uitgeverij heeft een gratis PDF boek gepubliceerd - An Introduction to C & GUI Programming 
door Simon Long. Zeker met al die aanstormende Arduino programmeurs kan dit boek een steun zijn bij het 
programmeren (ook de Arduino gebruikt C als programmeertaal)  

 

Zelfs als je een absolute beginner bent, leert dit boek je alles wat je moet weten om eenvoudige 
programma's in C te schrijven, en te beginnen met het maken van GUIs (Grafische User Interfaces). 
 
De eerste helft van het boek is een introductie van C, en omvat de basisbeginselen van het 

schrijven van eenvoudige command-line programma's.  

FT4: EEN SNELLERE CONTESTVRIENDELIJKER DIGITALE MODE 

 

GRATIS PDF BOEK – C & GUI PROGRAMMEREN 
 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5493&Itemid=43
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4_Protocol.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2Pd7zB40xdY
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De tweede helft laat zien hoe je de GTK user interface toolkit met C moet gebruiken om fraaie GUI applicaties 
te schrijven die je op de desktop kunt draaien. Wat minder van toepassing op Arduino's, maar nog steeds erg 

leerzaam. De auteur Simon Long bespreekt het boek hier en download het boek hier.  
 
 
 
Op NRC.nl vinden we een vaste rubriek met de titel vrij zijn is… Manouk van Egmond en fotograaf Peter de Krom 
laten zien hoe we uit de sleur breken. Deze week: radioconnecties maken. 
 

‘See cue pappa bravo eight delta x-ray.” Florian van der Wagt (22) heeft zijn headset op en herhaalt de oproep 
een paar keer. Hij probeert radioamateurs in Amerika te bereiken, zegt hij, en met deze codetaal laat hij onder 
meer weten dat hij vanuit Nederland zend.  
Radioamateurs mogen geen muziek de ether insturen of boodschappen doorgeven, zegt hij. Eigenlijk is contact 
maken met andere radio-amateurs het enige wat is toegestaan als ze hun zendexamen hebben gehaald.  
 

Er klinkt een krakerig: „Your signal is clear and strong. I’m in the state of Arizona. How do you copy me?”  
Van der Wagt geeft antwoord. En dan klinkt zijn oproep weer, op naar de volgende connectie.  
 

Van der Wagt zit samen met 
Ton van Tuijn (51), één van de 

andere twaalf leden van 
Contestgroep Oude Maas, in 

een groene container, die ze the 
shack noemen. Hun vereniging 
heeft al dertig jaar een 
radiostation nabij de oude brug 
van Barendrecht, een 
dichtbegroeid terrein dat 
inmiddels ook een 

ontmoetingsplaats voor homo’s 
is. Als Van der Wagt in een van 
de masten klimt, bijvoorbeeld 
om de rotor te vervangen, ziet 
hij weleens dingen die hij liever 
niet wil zien, zegt hij.  

 
Het voordeel van de locatie is 

dat er geen „elektrische 
vervuiling” is, zegt Van Tuijn, 
die tot verdriet van zijn buren 
ook een mast in zijn tuin heeft 

staan zodat hij thuis verbindingen kan maken. Hij heeft daar veel last van het geknetter van onder andere 

„goedkope Chinese voedingen”. Voor radiowedstrijden gaat hij naar de vereniging, zegt hij. „Je zit dan 48 uur 
in de container en probeert zoveel mogelijk verbindingen met zoveel mogelijk landen en eilanden te maken. Het 
zijn er 340 in totaal.”  
 
Hun omgeving begrijpt niet altijd de lol van hun hobby. „Je kunt toch ook gewoon mensen opbellen?”, hoort 
Van Tuijn weleens. „Maar”, zegt hij, „tegen een marathonloper zeg je toch ook niet dat hij beter de auto had 
kunnen pakken?” Het heeft iets magisch als je ineens een gesprek uit Japan opvangt, zegt Van Tuijn.  

Ze leren bovendien interessante mensen kennen, zegt Van der Wagt. Zo zijn ze net door een „welgestelde 
Amerikaan” in zijn villa op Curaçao uitgenodigd om hem tijdens wedstrijden bij te staan. 
 
Op sociale media en internetfora praat Van der Wagt met andere zendamateurs over alle technische aspecten 
van zijn hobby, zegt hij. Op de radio is hij minder sociaal. Dan wil hij alleen weten uit welk land iemand komt. 
Van Tuijn houdt wel af een toe een kletspraatje. Hij hoeft alleen nog Johnston Island van zijn lijstje af te 

strepen, een atol in de stille oceaan. Wat nu als hij nét op vakantie gaat, als een groep zendamateurs 
aankondigt een tijdelijk radiostation op dit eiland op te zetten? „Dan heeft mijn vrouw er vast begrip voor dat ik 
thuis blijf.” Nou Florian, dat hopen we dan maar voor je. Bron: NRC.nl 
 
  
 
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 

ERAAN & ERAF 
 

VRIJ ZIJN IS… CONTACT MAKEN MET ANDERE RADIO-AMATEURS 

Afb.1 De prachtige locatie van Contestgroep Oude Maas (foto Peter de Krom) 

https://www.raspberrypi.org/blog/an-introduction-to-c-gui-programming-the-new-book-from-raspberry-pi-press/
https://www.raspberrypi.org/magpi/issues/c-gui-programming/
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/25/vrij-a3958026
mailto:redactie@dares.nl
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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 rondstraler 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 15 mei verschijnen.  
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 12 mei in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 
  
Ook uw bijdrage is welkom 
Hebt u iets te melden wat voor anderen interessant kan zijn, kruip dan achter uw toetsenbord en stuur het naar 

de redactie. Ook een kort verslagje van een regionale DARES activiteit, een oefening, een verslag van een 

andere activiteit of een melding van een komende activiteit stellen we erg op prijs. Ook als u niet zo’n schrijver 
bent kunt u iets plaatsen in de nieuwsbrief, stuur een berichtje naar redactie@dares.nl, wij nemen dan contact 
met u op en samen komen we er vast wel uit. 
 

 

VAN DE REDACTIE 

 

mailto:pa5w@hamfamily.nl
mailto:wim.pa4wk@gmail.com
mailto:redactie@dares.nl
mailto:redactie@dares.nl

