NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 11 van 1 juni 2018
Vrijdag 20 april hield Ko Lagerberg PAJY bij de NVRA een
interessante lezing over PCH in de periode 1951-1961
Op vrijdag 20 april jl. hield om Ko Lagerberg PA0JY een lezing over de 10
jarige periode waarin hij werkzaam was voor het kuststation PCH ofwel
Scheveningen Radio. Ko had een uiterst verzorgde PPT-presentatie gemaakt
waarin hij een dertigtal memorabele gebeurtenissen en anekdotes de revue liet
passeren en waaraan hij bijzondere herinneringen heeft overgehouden. Twaalf
NVRA-leden waren op deze lezing afgekomen. In de maand mei was er geen
lezing aangezien er geen spreker kon worden gevonden. Hebt U na het lezen
hiervan nog suggesties, aarzel dan niet om met het bestuur contact op te
nemen.

Arnold PE1AMH doet namens het bestuur enkele clubmededelingen en kondigt vervolgens
Ko Lagerberg PA0JY aan. De eerste slide van de lezing ziet U al op het multimediascherm geprojecteerd staan.

Tuin van de NVRA is weer aan een snoeibeurtje toe en
wij zoeken nog wat grindtegels…
Zoals U aan de onderstaande beelden kunt zie, is de tuin van de NVRA weer aan
een snoeibeurtje toe. Omdat wij op vrijdag 6 juli weer het voornemen hebben
om een barbecue te gaan houden is het noodzakelijk om even de handen uit de
mouwen te komen steken. Op de komende woensdagavonden 6, 13, 20 en 27
juni gaan wij dus ook aan de tuin knutselen. Komt U ook meehelpen? Het
bestuur rekent op U!! Een vereniging is er voor de leden maar ook door de
leden. Ook zijn wij nog op zoek naar een 15-tal grindtegels van 50 x 50 cm.

Panasonic videomengpaneel voor de NVRA…
In Rosmalen kocht Hans PE1ICE een defect Panasonic videomengpaneel van een
ons bekende amateur. Thuis werd het paneel aan een nader onderzoek
onderworpen en geconstateerd dat er slecht vier onderdeeltjes dienden te
worden vervangen. Na vervanging van deze componenten, U raadt het al, doet
dit videomengpaneel het weer als vanouds. Hans heeft hierna het paneel
geschonken aan de NVRA. Wij kunnen nu het video van onze vele camera’s in
ons gebouw, wat daarna onze PI4HLM ATV-zender opgaat, eerst naar hartenlust
mixen. Bedankt Hans voor dit mooie videomengpaneel.

Het door Hans PI1ICE gerepareerde
videomengpaneel aan de NVRA

en

vervolgens
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Panasonic

Mast en antenne materiaal, wie heeft interesse?
Aan de zijkant van ons gebouw ligt al geruime tijd mast en antennemateriaal.
Onze vereniging heeft voor dit materiaal geen bestemming meer en daarom mag
het worden meegenomen als U hiervoor belangstelling heeft. Indien er meer
leden zijn voor hetzelfde object, dan wordt er geloot. Indien er voor dit materiaal
geen belangstelling blijkt te zijn, zal het na 20 juni worden afgevoerd.

N.V.R.A-Leden,
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in
werking getreden.
Op basis van deze Algemene Verordening hebben wij ons Privacy Statement
aangepast met het doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen

In dit Privacy Statement staat beschreven welke persoonsgegevens wij van u
verwerken en met welk doel wij dit doen. Dit Privacy Statement kunt u binnenkort ook
vinden op onze site via de volgende link:

https://www.nvra.net/alg-voorwaarden-privacy-statement/

Alle vereiste maatregelen die op grond van de AVG genomen moeten worden zijn door
ons genomen waardoor wij voldoen aan deze verordening.
Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons dan ook in veilige handen.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de onze secretaris:
Fred Stam PD0FSH e-mail: pd0fsh@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Voor de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs
Arnold Vogelaar PE1AMH, voorzitter

De volledige tekst van het privacy statement volgt hieronder:

Algemene Voorwaarden & Privacy Statement Nederlandse Vereniging Radio Amateurs
(NVRA)
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van de Nederlandse Vereniging
Radio Amateurs (zetel te Haarlem) aan gebruiker, evenals op alle informatie, aanbevelingen,
stappenplannen, documenten en diensten die u op of via de website www.nvra.net verkrijgt
en of gebruikt (verder te noemen: informatie). Hebt u vragen over deze algemene
voorwaarden of diensten van de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs? Neem dan
contact met ons op via ons secretariaat pd0fsh@gmail.com .

Algemeen
1.1 De Nederlandse Vereniging Radio Amateurs neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid
in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website www.nvra.net
verstrekte informatie, echter kan de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs niet
garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De informatie
verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en
hier kun je verder geen rechten aan ontlenen.
1.2 Het gebruik van de website www.nvra.net is op eigen risico en voor eigen rekening. De
Nederlandse Vereniging Radio Amateurs is niet aansprakelijkheid voor schade die direct of
indirect voortvloeit uit het gebruik van (of het niet gebruiken van) deze website, inclusief
schade veroorzaakt door bugs, scripts, virussen of eventuele onjuistheid of onvolledigheid
van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de
Nederlandse Vereniging Radio Amateurs.
1.3 Iedere aansprakelijkheid van de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs is beperkt tot
het in totaal door de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs aan een gebruiker in rekening
gebrachte bedrag. Aanspraken vervallen indien de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs
niet binnen een jaar na de ontdekking van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot
aansprakelijkheid, hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.
1.4 De Nederlandse Vereniging Radio Amateurs is niet aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van,
zonder beperking, schade die voortvloeit uit het uitvallen of vertragen van de levering van
elektronische communicatie, interceptie of manipulatie van elektronische communicatie door
derden of door computerprogramma’s gebruikt voor elektronische communicatie en
transmissie van virussen.
1.5 De Nederlandse Vereniging Radio Amateurs is niet verantwoordelijk voor de wijze
waarop gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde functionaliteiten en
informatie.
1.6 De Nederlandse Vereniging Radio Amateurs is niet aansprakelijk voor onjuiste feitelijke
omstandigheden die door de gebruiker zijn verstrekt.
1.7 Als een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat
niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst
waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een
bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. Indien gewenst zal de
Nederlandse Vereniging Radio Amateurs deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos
aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op de website.

2. Links naar en van andere websites
2.1 Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. De Nederlandse
Vereniging Radio Amateurs is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van
internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website
van de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs.
3. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
3.1 Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij de
Nederlandse Vereniging Radio Amateurs of bij derden welke met toestemming dit
(beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Nederlandse Vereniging Radio
Amateurs. Het is dan ook niet toegestaan om de website (en onderdelen daarvan, en
daarop) elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in
(onderdelen van) de website aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van de
Nederlandse Vereniging Radio Amateurs.
4. Toepasselijk recht & bevoegde rechter
4.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan de Nederlandse
wetgeving.
4.2 Bij mogelijke geschillen is de rechtbank te Haarlem exclusief bevoegd.
4.3 De Nederlandse Vereniging Radio Amateurs behoudt zicht het recht voor om deze
gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Controleer deze daarom regelmatig.
5. Privacy Statement
De Nederlandse Vereniging Radio Amateurs hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Nederlandse
Vereniging Radio Amateurs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn, namelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en
deze respecteren.
Als Nederlandse Vereniging Radio Amateurs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van
uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in
algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
onderstaande contactgegevens: Nederlandse Vereniging Radio Amateurs secretariaat:
pd0fsh@gmail.com
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs verwerkt
ten behoeve van de volgende doeleinden:
– U in staat te stellen in contact te komen met de overige leden van de vereniging;
– Om u te kunnen laten deelnemen aan de NVRA activiteiten;
– Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen aan u;
– Het innen van de door u verschuldigde jaarcontributie en/of vrijwillige bijdragen.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
– Voornaam; – Voorletter(s); -Tussenvoegsel; – Achternaam; – Adres; – Postcode; –
Woonplaats; – Geboortedatum;
– Lidnummer; – IBAN Rekeningnummer; – E-mailadres, Telefoongegevens; - de door het AT
verstrekte Roepnaam of het door ons verstrekte Luisternummer.
Bewaartermijn
De Nederlandse Vereniging Radio Amateurs bewaart persoonsgegevens niet langer dan
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is
vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens de Nederlandse Vereniging Radio Amateurs van uw gegevens
kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen en bestanden;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar

aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers/vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u
hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan u zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen
om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u
hierover met ons contact op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan
contact met ons op!

Winlink station PI8HLM werkt nu onder Windows-10…
Het Winlink station PI8HLM werkt sinds een maand met geheel nieuwe software
maar deze software kon niet meer uit de voeten met Windows-XP of Windows-7.
Daarom is nu Window-10 als operating systeem geïnstalleerd. Vanwege het grote
werkingsgebied maakt PI8HLM het mogelijk dat ook andere Winlinksstations met
elkaar kunnen communiceren. PI8HLM is 24/7 actief op 144.850 MHz. Dirk
PD0OQD heeft het geheel inmiddels goed werkend gekregen op zijn laptop. Als
er wat meer van wilt weten dan kunt U met hem contact opnemen.

PA2TG schenkt apparatuur aan de NVRA…
Onlangs heeft ons lid Trevor PA2TG maar liefst 4 sets aan de NVRA geschonken.
De opbrengst hiervan komt geheel de kas van de NVRA ten goede. Raadzaam
werd geacht het materiaal niet op de Jaarlijkse Verkoopavond aan te bieden
maar om dat te doen via Tweedehands.nl Zodoende kunnen ook amateurs van
buiten onze vereniging hier op reageren en bieden. Daan PA3BCI bood aan om
deze verkoop te gaan organiseren. Bent U geïnteresseerd ga dan naar:

https://www.tweedehands.nl/listuser/9500302/

Deze apparatuur is uitsluitend af te halen. Hiervoor kunt u o.a. op de woensdagavond terecht in het clubgebouw te Haarlem. Hier bevind zicht een scala aan
meetapparatuur en antennes om uw aankoop aan de tand te voelen. Dit gaat bij
ons uiteraard gepaard met de nodige gezelligheid en een drankje!
Mocht u een afspraak willen maken, reserveren of een andere vraag hebben,
verzoeken wij u te bellen op het volgende telefoonnummer: 06-13902360.
Dit omdat de mail niet dagelijks gecontroleerd zal worden.

Yaesu-FT-102 hf-transceiver

Kenwood-TS-120s-hf-transceiver

Yaesu-FT-225rd-2-mtr-all-mode

Yaesu-FT-221r-2mtr-all-mode-inclusief display

AGENDA JUNI, JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER en OKTOBER 2018
6 juni

Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Peter Wijdeman PD0HPA en Sjaak Maas PL2128

13 juni

Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS

15 juni.

Geen lezing

20 juni.

Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U

27 juni

Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Fred Stam PD0FSH

6 juli

Jaarlijkse Barbecue
Gebouw open om 18.00 uur. Aanvang Barbecue 18.30 uur
Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU

26 aug.

NVRA mini velddag in de Houtrakpolder.
Start om 09.00 uur. Verwacht einde rond 17.00 uur, nadere details volgen

Zomervakantie weken 28 t/m 35
5 sept.

Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Frans den Boer PL2155

12 sept.

Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheren zijn Arnold Vogelaar PE1AMH

19 sept.

Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Peter Wijdeman PD0HPA en Sjaak Maas PL2128

21 sept.

Lezing (onderwerp nog niet bekend)
Gebouw open om 20.00 uur. Aanvang lezing 20.30 uur
Uw gastheer is Pim Oosterbaan PD0LPU

26 sept.

Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS

3 okt.

Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U

10 okt.

Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Fred Stam PD0FSH

17 okt.

Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Frans den Boer PL2155

19 okt.

Geen lezing i.v.m. voorbereidingen voor de Open Dagen

20 okt.
21 okt.

Open Dag NVRA met demonstraties en tentoonstelling van zelfbouw
Open Dag NVRA met demonstraties en tentoonstelling van zelfbouw
Gebouw op beide dagen open om 10.30 uur tot 17.00 uur

24 okt.

Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH

31 okt.

Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur.
Uw gastheer is Peter Wijdeman PD0HPA en Sjaak Maas PL2128

NVRA mini-velddag op zondag 26 augustus…
Op zondag 26 augustus zijn wij van plan om weer eens een heuse velddag te
gaan houden. Het is de bedoeling om het in aanvang kleinschalig op te zetten om
eerst eens uit te vinden wie van onze leden en misschien daar buiten op dit
evenement gaan afkomen. Het ligt in de bedoeling om het op een nog nader te
bepalen plek in de Houtrakpolder te gaan organiseren. Als vereniging zullen wij
zorgen voor een voldoende grote tent voor het geval dat het weer wat minder is.

Ook zullen we proberen te zorgen voor een aggregaat. Als u wilt meedoen dan
neemt u uw eigen apparatuur mee evenals een tafeltje en een stoel en voor uzelf
te eten en te drinken voor deze dag. Nadere details volgen.

FRANS BUSMAN (SK)

Voor die Frans Busman gekend hebben: Frans is na een lang ziekbed in zijn
slaap heengegaan
Frans is maar 64 jaar geworden. Frans was graag onder de amateurs, luisterde
voornamelijk en deed op LPD zijn zegje. Hij was ook altijd bezig met kopen en
verkopen van radio’s en alles wat er bij hoorde. Voor enige tijd terug was hij ook
vaak bij de NVRA in Haarlem te vinden.
Veel leuke dingen heb ik met hem meegemaakt en ik kende hem al zo een 35
jaar. Frans rust zacht en de familie veel sterkte gewenst met dit verlies.
Carel Valk PA3EHA

N.V.R.A. Barbecue vrijdag 6 juli 2018, aanvang 18.00 uur.
Ter afsluiting van de periode voor de zomervakantie gaan we op vrijdag 6 juli
a.s. een gezellige barbecue houden.
Het hieronder afgedrukt aanmeldformulier kunt u afgeven op de hobbyavonden
tot uiterlijk 27 juni bij de penningmeester.
Ook niet-NVRA leden mogen aan de barbecue deelnemen!
Het bedrag moet worden overgemaakt op rekening NL90RBRB0982401027
t.n.v. penningmeester NVRA Bisschop Ottostraat 14 2033GP Haarlem.
Doe dit uiterlijk 27 juni a.s.
U mag ook tijdig een email aan de penningmeester sturen mits hierop de zelfde
gegevens staan zoals ook vermeld op het aanmeldformulier.
De prijs per persoon bedraagt €14,50. U krijgt hiervoor een ruime portie vlees
inclusief stokbrood, salades, sauzen etc.
Iedere deelnemer krijgt drie gratis consumptiebonnen t.w. €3,90.
Indien u vegetarisch wenst kunt u dat aangeven.
De barbecue begint om 18.00 uur en wordt bij mooi weer in de tuin van het
gebouw gehouden.
Bij slecht weer verhuizen we natuurlijk naar binnen waarbij de barbecues buiten
onder een afdak zullen staan. Komt u ook? Het wordt vast weer gezellig.
Namens het bestuur,
Arnold Vogelaar PE1AMH
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Aanmeldingsformulier Barbecue op vrijdag 6 juli 2018
Naam: ……………………………..Voorletters: …………….

Neemt deel aan de barbecue op vrijdag 6 juli 2018 met:
…… Personen €14,50 p.p. (normaal)
…… Personen €14,50 p.p. (vegetarisch)

Het totaalbedrag dient vooraf te worden betaald uiterlijk op 27 juni a.s.
U dient het bedrag voor deze datum over te maken op de rekening
NL90RBRB0982401027 t.n.v. penningmeester NVRA Bisschop Ottostraat
14 2033GP Haarlem.
Contant afrekenen met de penningmeester op de hobbyavonden is ook
mogelijk.
Dit is voor het laatst mogelijk op woensdag 27 juni a.s.

NVRA professionele Lista ladekast rijker…
Door bemiddeling van Frans PL2155 is onze vereniging in het bezit gekomen van
een professionele Lista ladekast. Het toeval was dat deze kast exact past onder
onze meettafel. Bedoeling is om in deze kast handgereedschap en adapters op
een overzichtelijke wijze te gaan opbergen. Daar zal binnenkort een begin mee
gemaakt gaan worden.

Meer opbergruimte voor gereedschap en adapters in de professionele LISTA kast

Open Dagen NVRA op 20 en 21 oktober ….
Op zaterdag 20 en zondag 21 oktober heeft het bestuur het voornemen om
weer Open Dagen te organiseren.
Tijdens deze dagen willen wij weer een doorlopende expositie houden van door
de leden zelf gebouwde apparatuur over de afgelopen twee jaar.
Tijdens deze Open Dagen zullen wij Alticom verzoeken beperkte groepen
bezoekers te mogen rondleiden op de 24e verdienping van de toren waar onze
relaisstations staan en de antenne masten welke op 120 meter hoogte.
Voor geïnteresseerden is er informatiemateriaal beschikbaar hoe men
radiozendamateur kan worden.

Tijdens dit weekend zullen er wereldomvattende verbindingen worden
gedemonstreerd op praktisch alle amateurbanden variërend van de korte golf tot
de zeer hoge frequenties.
Verder worden er demonstraties gegeven betreffende:
-

meet- en regeltechniek aan onze vernieuwde en uitgebreide meettafel;
noodcommunicatie (portofoons en relaiszenders maar ook draadloos
E-mailen doormiddels van Winlink volgens de nieuwe software;
oude legervoertuigen uitgerust met oorspronkelijke surplus
zendapparatuur;
op afstand bestuurbare drones met camera’s waarvan de beelden via
PI6HLM integraal zullen worden doorgegeven.

Het NVRA-gebouw aan de Jan van Krimpenweg 15 te Haarlem (Waarderpolder) is
op beide dagen geopend vanaf 10.30 uur. De dagen zullen eindigen om 17.00
uur.
De NVRA is sponsor van de Stichting Dutch Amateur Radio Emergency Service
(DARES) en brengt dit tot uiting door de DARES Regio 12 Kennemerland te
faciliteren.
Tijdens deze Open Dagen is DARES Regio 12 vertegenwoordigd met Point-toPoint verbindingen via PI2HLM en met emailverbindingen (Winlink) via PI8HLM.

Het antennepark van PI4HLM gezien van boven vanuit de drone van Bjorn PD5DJ

