
ON/VRZA en DKARS. Een van de aanwezigen opperde dat het 

goed zou zijn om de structuur om te bouwen van ‘afdelingen’ 

naar ‘interessegroepen’ met een overkoepelende bond erboven 

voor de aansturing en belangenbehartiging. Een optie die de 

moeite van het verder uitwerken zeer waard is! 

 

Het was een geslaagde dag, die zeker navolging verdient. Harte-

lijk dank aan ASTRON en Hans van Alphen PAØEHG, voor het 

organiseren van een waardig eerste DKARS evenement! 

 

73 de Dick W. Harms, PA2DW 

Voorzitter DKARS 

 

 

Met dank aan Wim de Vries, PAØME voorde foto’s! 

 

En natuurlijk met dank aan de circa 70 bezoekers die de moeite 

namen om op deze dag naar Dwingeloo te komen! 
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Al snel bleek echter dat de lezingen niet alleen voort VHF-

geïnteresseerden boeiend waren en dat was maar goed ook. 

Want er zaten ook nogal wat HF-collega’s in de zaal, die ook heel 

vaak minuscule signalen te verwerken krijgen. Vooral de lezing 

van Hans PAØEHG over SDR was dan ook voor een breder  

publiek de moeite waard. 

 

Er was ook een korte paneldiscussie ingelast, om de aanwezigen 

te vragen om hun mening 

over het bevorderen van acti-

viteit op VHF/UHF/SHF. Dit 

leverde interessante stand-

punten op en het was duide-

lijk dat er veel amateurs het 

slachtoffer zijn van het anten-

neplaatsingsbeleid en de sto-

ringsproblematiek. Dat maakt 

dat velen het er maar bij laten 

zitten en een draadje uit het 

raam rollen om wat op HF te 

proberen of een simpel spriet-

je op dak zetten waarmee ze 

in elk geval een repeater kun-

nen bereiken.  

 

Het was iedereen duidelijk dat 

dit de experimenterende VHF/

UHF/SHF amateur de das om-

doet en dat er nodig iets aan 

moet gebeuren. 

 

Uiteraard kon de discussie 

niet losgezien worden van de 

kwaliteit van de huidige belangenbehartiging voor de Neder-

landse radioamateur en de rol van de beide verenigingen VER-
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Door Dick Harms, PA2DW 

 

Op zaterdag 17 september organiseerde DKARS haar eerste grote evenement, geheel gericht op ‘de wereld der kleine signalen’. 

De doelgroep was met name de groep radioamateurs die de frequenties boven 30 MHz, benutten omdat daar doorgaans met technieken 

gewerkt wordt die weinig signaalsterkte opleveren zoals EME Meteor Scatter, Tropo etc. 

Hans, PAØEHG tijdens zijnSDR-lezing 


