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KNUTSELAVOND IN LEIDEN 15 NOVEMBER 2017
Jawel, op 15 november hebben wij een speciale DARES R15/16 bijeenkomst georganiseerd. Via een zogenaamd kickstarters
project hebben wij geld ingezameld voor de aanschaf van nieuwe draadantennes voor de HF, om te plaatsen op het DRCC
aan de Gooimeerlaan 25, te Leiden. Dit omdat tijdens eerder onderhoud geconstateerd was dat de huidige draadantennes
verre van ideaal zijn om als antenne te fungeren.
Doordat het doelbedrag snel behaald werd, en ver overschreden, waren wij in de gelegenheid om twee bouwpakketten te
bestellen via de firma “Communicationworld”. Gelukkig viel dat samen met de Dag voor de Radioamateur op 4 november
jl. Zowel Wim Visch (PG9W) als “Communicationworld” waren daar, en zo werd de bestelling direct meegenomen en
bezorgd bij het DLCC.
In aanloop naar de bewuste avond, toch maar even de bouwinstructie gelezen, om te achterhalen welk gereedschap
minimaal noodzakelijk is, om vervolgens een kleine inventarisatie te doen, wie wat mee kan nemen naar Leiden. Zoals te
doen gebruikelijk, zaten wij met meerdere sets aan gereedschap, dubbele soldeerstations en legio zijkniptangen. Zelfs een
meetlint van 25 meter was meegenomen.
De aanwezigen die avond:
Johan Wiegel (PD1WGL), Remco Hopman (PE0WRH), Hans Rijpma (PA7ADA), Martijn Steenbeek (PD2MST), Bert Trumpie
(PC4Y), Edwin Aangeenbrug (PD2EDW), Piet Kort (PA11245), Aad van den Nieuwendijk (PD2AN) en ondergetekende.
Na het projecteren van de handleiding via de beamer, werd na kort overleg besloten om in 2 teams de antennes te gaan
bouwen, hierdoor werd zowel de teamspirit als de competitie tussen de teams aangewakkerd.
Opmerkelijk om te zien dat team 1 gevormd werd door Hans Rijpma en Remco Hopman, en team 2 door Bert Trumpie en
Jan Pieter Kraaijer, ondersteund door Martijn Steenbeek. Johan Wiegel koos voor de registratie op film voor de sociale
media, en Edwin Aangeenbrug koos voor het verzorgen van de inwendige mens.
De rol van Piet Kort en Aad van den Nieuwendijk was lange tijd onduidelijk, dus werden die snel
betiteld als “Statler” en “Waldorf” naar de gelijknamige oude mannetjes van de “Muppet Show”.
Team 1 was al lekker bezig met het wikkelen van de spoel om de ringkern, terwijl team 2 nog aan
het overleggen was over de juiste lengte van de aftakkingen. Ook moest er geïmproviseerd worden
om het PL Chassisdeel te kunnen monteren, want er was geen grote boor aanwezig, maar wel een
Dremel die met een 2mm boortje een cirkel van gaatjes maakt, onder het genot van de nodige tandarts geluiden.
Na de controle van het aanpassingsnetwerk, bleek dat bij team 2 de windingen tegengesteld waren gewikkeld. Dit omdat de
tekening niet echt duidelijk was. We zijn ver gekomen, team 2 heeft zelfs de antennedraad afgemeten en de verkortingsspoel
voor de 80 meter gemonteerd.De rest komt als het mooi weer is,
en wij de antennes kunnen afspannen en trimmen op het dak van de brandweerkazerne.
Hiernaast een afbeelding van het bouwpakket van een EndFed antenne
voor 10, 15, 20, 40 en 80 meter.
De tijd vloog om die avond, en wij hebben het nuttige en aangename gecombineerd.
Jan Pieter Kraaijer (PC0KR)

DARES Limericks
Niemand zal zijn ontgaan dat de Sint weer in ons land is geweest. Ook de Sint zelf zal het
niet snel vergeten. Daar ik toch bezig was met het dichten voor deze kindervriend en het mij
daarom meteen aanzetten tot het schrijven van de onderstaande DARES limericks.
Deze limericks kunnen worden gezongen met het voor een limerick zo kenmerkende wijsje.
Luister anders even op https://www.youtube.com/watch?v=DAYNHW-triQ. Ik stel voor dat
je van je eigen opname een MP3 maakt die we dan op de volgende vergadering beluisteren.
De bedoeling van de limerick is dat het zo gemaakt wordt dat je er een DARES lijflied van
kan maken. Dat moet natuurlijk bij elke bestuursvergadering in Lelystad worden gezongen.
En dat komt dan natuurlijk weer op de DARES site te staan. Da’s pas PR 

Zeg kom toch vooral eens naar DARES
Want als het allemaal waar is
Zijn ze hulp in nood
Dat wordt gepromoot
Of waar er dan ook maar gevaar is

In Leiden is een locatie
Die barst van de innovatie
Met zenders en meer
Goed geïsoleerd
Een uitstekende accommodatie

Refrein na elk couplet
Er wordt ook heel veel geknutseld
JA KOM BIJ DE DARES
En soms ook wel gefrutseld
OMDAT HET NU TOCH BIJNA KLAAR IS Dan is er zo maar
Weer een dingetje klaar
DARES heeft wel heel veel mannen
Dat dan ook weer wordt ontfutseld
Met heel veel goede plannen
Weinig vrouwen da’s pech
Baluns, end-feds en sprieten
Is het toch de aanleg?
Het zijn voor de DARES geen mythen
De verwachtingen zijn hoog gespannen
Ze bouwen ze zo
Die mannen die communiceren
En moeten zich dan equiperen
Met radio’s en zo
Ook steeds als duo
En ze moeten zich certificeren
Zij zorgen voor communicatie
Als een hullup-organisatie
Voor de overheid
Met bevlogenheid
En volledige legitimatie
Antennes worden afgespannen
Ja steeds maar weer door die mannen
In een gekozen veld
Soms door regen gekweld
Dan moeten ze zich weer vermannen
Berichten worden uitgewisseld
Soms met Winlink afgewisseld
’t Zij data of spraak
’t kost immers geen knaak
Als je de woorden maar niet verwisselt

Zonder adviesbureau
Nee voor hen zijn er geen limieten

Vooral bij calamiteiten
Die infrastructuren gaan splijten
Roep DARES vooral
Want zij staan steeds pal
Met draadloze activiteiten
Problemen met communicatie
Door veel te lange stagnatie
Hou op met die stress
Kom bij de DARÈS (klemtoon op RÈS
en lang aanhouden)
Komt er einde aan alle frustratie
BZ is heel blij met de DARES
En twijfelt niet dat het echt waar is
Een hulp bij nood
Ja dat is hun brood
Juist als er ook nog een gevaar is

Ze werken met spanning en stromen
Tja dat is gewoon zo gekomen
De wetten van Ohm
Zijn voor hen heel gewoon
Ze kunnen er zelfs van dromen
Ze gebruiken veel hoge frequenties
Althans dat zijn hun intenties
Het gaat meestal goed
Zoals het ook moet
Ja ze hebben ook best veel pretenties
Clubdagen in Den Haag of Leiden
Ja, ’t is wel een flink eindje rijden
Maar eenmaal daar
Staat de koffie klaar
Dan kan het wel weer effe lijden

Bert Trumpie (PC4Y)
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