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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 link naar alle deelnemers waarmee u de 

nieuwsbrief in PDF kunt downloaden en lezen. 

 
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 in DARES, mail “aanmelden nieuwsbrief” naar info@dares.nl  
U zult dan twee maal per maand een link ontvangen waarmee u de nieuwsbrief in PDF kunt downloaden.  
 

Meer informatie over de stichting DARES? 
Meer informatie over de stichting DARES kunt u vinden op onze website www.dares.nl 
  
 
 

PI9D net 
Op zondag 2 september vindt de eerstvolgende ronde plaats. Aanvang 10:00 uur lokale tijd 
op 3745 kHz. vanuit de DLCC locatie te Oegstgeest JO22FE. Als de condities het toelaten 

zullen we ook op 7065 kHz (vanaf ±10:30 uur) uitkomen. Op Twitter @pi9d houden we u op 
de hoogte. Ontvangstrapporten zijn welkom via pi9d@dares.nl 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. 

 
DARES frequentie plan vernieuwd 

Het frequentie plan wat tot op heden gehanteerd werd ging al heel wat jaren mee en was zo langzamerhand 
aan een up-date toe. We hebben geprobeerd te behouden wat goed was, en hier en daar wat knelpunten op te 
lossen. Verschillende versies zijn langs de RC’s gestuurd met het verzoek om hun commentaar en wensen.  
Van een aantal heb ik respons gekregen en deze wensen zijn ook zoveel mogelijk in dit vernieuwde frequentie 
plan verwerkt. Zoals u ziet is veel hetzelfde gebleven, maar toch is er zo hier en daar wel wat veranderd, ik wil 
het plan even van boven naar beneden met u doornemen. 

Zie pagina 2 voor het DARES frequentie plan en lees voor de toelichting hierop verder op pagina 3. 

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 15 augustus 2018 JAARGANG 2 NR.16 

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

 NIEUWS VAN HET BESTUUR 
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DARES FREQUENTIE PLAN 

  

  
 

       
  

  LEVEL 0 INTERNATIONAAL   

  HF 80m HF 40m HF 20m HF 17m HF 15m         

  3.760 7.110 14.300 18.160 21.360         

  
        

  

  LEVEL 1 NATIONAAL   

  HF 80m HF 40m VHF UHF           

  3.670 7.065 145.500 433.500           

  
        

  

  LEVEL 2 REGIONAAL   

  HF VHF UHF Regio's   

  3.650 145.225 433.225 07 13 19 23     

  3.660 145.275 433.275 06 12 18 22     

  3.665 145.325 433.325 03 02 01 20 24   

  3.675 145.350 433.350 10 15 16 21     

  3.680 145.375 433.375 05 08 11 17     

  3.685 145.400 433.400 04 09 14 25     

  
        

  

  LEVEL 3 REGIONALE GOEPEN   

  VHF UHF Toepassing   

  145.425 433.425     

  145.450 433.450     

  145.475 433.475     

  145.525 433.525     

  145.550 433.550     

  
        

  

  Repeater PI1DAR Gebruik melden 
 

EMCOMM DMR NETWORK   

  IN UIT CTCSS TX CTCSS RX 
 

TG omschrijving   

  430.950 438.550 85.4  85.4  
 

204911 Emcomm NL DARES   

  
     

FREQ. DMR VHF simplex   

  Winlink  VHF UHF 
 

144.925 TG 99 CC1   

    144.850 430.850 
 

FREQ. DMR UHF simplex   

  
     

433.575 TG 99 CC1   

  QSY HF VHF UHF 
    

  

     + 3kHz + 12.5kHz + 12.5kHz 
    

  

  
        

  

  EXPERIMENTEEL GEBRUIK 
    

  

  VHF 4 meterband 70.400 MHz. FM 
    

  

  VHF 6 meterband 51.650 MHz. FM 
    

  

  HF 60 meterband   5.354 MHz. USB 
  

  
  

                          VERSIE 08-08-2018    
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FREQUENTIE GEBRUIK 
Allereerst enkele opmerkingen van algemene aard.  

 Geen enkele zendamateur kan het exclusieve gebruik van een frequentie eisen, dus ook DARES niet, wij 
vragen u echter wel vriendelijk en rekenend op uw HAM-spirit om DARES verbindingen niet te storen.  

 Het gebruik van andere dan hier beschreven modes en frequenties, voor zover deze binnen de 
bepalingen van de persoonlijke licentie van de operator vallen is toegestaan.  

 
LEVEL 0 INTERNATIONAAL 

Hierin is niets veranderd, deze frequenties zullen uitsluitend gebruikt worden als DLCC’s van verschillende 
landen en/of continenten met elkaar in verbinding willen komen. 
 
LEVEL 1 NATIONAAL 
Ook hierin is niets veranderd, deze frequenties zullen uitsluitend gebruikt worden als de te overbruggen 
afstanden voor gebruik van VHF of UHF frequenties te groot zijn.  

Dit zullen over het algemeen verbindingen zijn tussen DLCC en DRCC en tussen verschillende DRCC’s. 
 
LEVEL 2 REGIONAAL 
Hierin is wel het één en ander veranderd, 145.250MHz. bleek de frequentie te zijn waarop de verenigingszender 
PI4VRZ/A elke zaterdag ochtend haar uitzendingen verzorgd, omdat veel oefeningen ook op zaterdag gehouden 

worden was dit niet zo handig, deze frequentie zal in principe niet meer door DARES gebruikt worden, en komt 
in dit frequentie plan niet meer voor. 

Verder hebben we geprobeerd om regio’s die samen gegaan zijn of intensief samen werken en oefenen de 
zelfde frequentie te geven. 
 
LEVEL 3 REGIONALE GROEPEN 
Ook hier is eigenlijk niets veranderd, deze frequenties worden gebruikt als werkfrequenties binnen de regio of 
een beperkt gebied. Mocht er gelijktijdig in andere regio’s ook van deze werkfrequenties gebruik gemaakt 
worden dienen er afspraken gemaakt te worden om onderlinge storingen te voorkomen.  

De frequentie 145.575MHz. is een repeater frequentie geworden bestemd voor boven regionale repeaters, wat 
betekend dat 145.575MHz. niet meer beschikbaar is als groepsfrequentie.  
 
Repeater PI1DAR 
Deze toepassing betreft een mobiele repeater. Gebruik hiervan dient via secretaris@dares.nl bij het bestuur 
gemeld te worden. U zult met de toestemming ook de gebruiksvoorwaarden ontvangen. U dient zich hier strikt 

aan te houden, deze toepassing mag onder geen beding zonder toestemming van het bestuur gebruikt worden. 
 
Winlink 

In deze toepassing is niets veranderd. 
 
QSY 
Ook in deze toepassing is niets veranderd. 

 
Experimenteel gebruik 

 4 en 6 meterband  
De frequenties 70.400 MHz. en 51.650 MHz. worden ook in het Verenigd Koninkrijk als EMCOMM 
frequenties gebruikt. Bij verbindingen over grotere afstanden zijn deze frequenties beter bruikbaar dan 
de 145MHz. en 433MHz. band. Ook kan het een goed alternatief zijn voor (moeizame) HF verbindingen 
over relatief korte afstanden. 

 
 60 meterband 

De frequentie 5.354MHz. in de 60meterband is wel min of meer willekeurig gekozen omdat hier 
internationaal nog geen afspraken over gemaakt zijn. Toch is deze band door haar unieke 
eigenschappen en het ontbreken van contest verkeer voor EMCOMM verkeer heel goed bruikbaar.  
Deze frequentie staat niet bij LEVEL 1 genoemd omdat er internationaal nog geen afspraken over 

gemaakt zijn en DARES eerst ervaring op wil doen met betrekking tot het gebruik. DARES zal de 
opgedane ervaringen delen met internationale zusterorganisaties.  

 
EMCOMM DMR NETWORK 
Ook dit is een nieuwe toepassing, speciaal voor EMCOMM is, naast de Europese en Amerikaanse EMCOMM TG’s 
9112 en 9911, een Nederlandse TG in het netwerk opgenomen met de TG naam 204911. Deze TG’s zijn enkel 
via het BrandMeister netwerk te gebruiken.  

Daarnaast zijn er ten behoeve van DMR verbindingen ook simplex frequenties in gebruik.  
Op VHF is dat 144.925MHz. TG99 en CC1. 
Op UHF is dat 433.575MHz. TG99 en CC1. 

VERSIE 08-08-2018 

mailto:secretaris@dares.nl
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EM-COMM meldingen 
ORARI Indonesië heeft na aanleiding van een aardbeving 
op het eiland Lombok een Noodnet op 7110 kHz. 
geactiveerd. Houd deze frequenties vrij voor EMCOMM. 

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

 
 
 

DARES R25/09 M-NL 
Ook in de vakantie periode is ons onderkomen bij de Radio Club Bunschoten gewoon 
geopend en gaan de bijeenkomsten van DARES M-NL gewoon door.  
Op zaterdag 18 augustus organiseren we een gezellige barbecue, waarbij ook de partners 
welkom zijn. De kosten hiervoor bedragen €15.= per persoon. Een uitnodiging hebt u 
ontvangen via email. De bijeenkomst van 25 augustus komt hierdoor te vervallen. 

 

 
 
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 op de website van ON4LEA  
 

F en N examens voor radiozendamateur 
Op diverse plaatsen in Nederland worden verdeeld over het jaar, schriftelijke examens afgenomen. 
Om u aan te melden en voor meer informatie kijkt u op www.radio-examen.nl  
 
Woensdag 15 augustus 
Rescue Vlissingen  
Van Wouter Tiggelman de secretaris van DRCO in Zeeland ontvingen wij het onderstaande bericht.  

Graag wil ik alle DARES deelnemers wijzen op het evenement Rescue Vlissingen op 15 augustus aanstaande, 
alwaar wij de goede wil van zendamateurs uitleggen aan het grote publiek. 
Op dit fantastische evenement is voor ieder wat wils, en zijn ruim 170 binnen en buitenlandse hulpverlening 
(georienteerde) organisaties vertegenwoordigt, ter Land, ter Water en in de Lucht. 

Meer informatie http://www.rescuevlissingen.nl Het grootste hulpverleningsevenement van Nederland. 
  

Zaterdag 22 september 
Oefening Enigma. 
Op zaterdag 22 september zal een grote landelijke oefening genaamd Enigma plaatsvinden, aanmelden kan nog 
via uw regio coördinator, vervolgens dient deze dan zijn regio aan te melden bij secretaris@dares.nl  
 
Zondag 30 september 
Nationale Hulpverlenersdag in Hoorn.  

Het doel van de Nationale Hulpverlenersdag is respect voor de hulpverleners (en 
iedereen met een publieke taak) te vergroten, de afstand tussen hulpverlener en burger 
te verkleinen, en het begrip voor het werk van de hulpverlener te vergroten.  

Dit wordt gedaan door middel van demonstraties van het werk van de hulpverleners en informatie voorziening 
aan het publiek. Klik hier om naar de website te gaan. Ook DARES levert een actieve bijdrage aan deze dag. 
 
Zaterdag 06 oktober 

RC overleg 

Op zaterdag 6 oktober vindt het derde (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 13 oktober  
Veiligheidsdag Culemborg  

Op zaterdag 13 oktober wordt in Culemborg een veiligheidsdag georganiseerd. Meer informatie volgt. 
 
Zaterdag 3 november 
Dv/dRA 
Dag van de radioamateur aanvang 09:30 tot 17:00 uur, dit jaar voor het eerst in de IJsselhallen te Zwolle. 
DARES zal hier ook met een informatie en promotie stand aanwezig zijn. Klik hier voor meer informatie 

DARES AGENDA 
 

 NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

EMERGENCY-COMMUNICATIONS 
 

https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
http://www.rescuevlissingen.nl/
mailto:secretaris@dares.nl
http://nationalehulpverlenersdag.nl/
https://dvdra.veron.nl/
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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 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. De makers onderzoeken alles wat met amateurradio te 

maken heeft. Voor de meest recente aflevering van 30 mei op You-Tube klikt u hier. 
 
DARES eigen You-Tube kanaal. 
Ga naar video.dares.nl hier zijn de films te zien die gemaakt zijn van grote oefeningen en 
evenementen waarbij DARES een rol gespeeld heeft. 

 
TRX Bench, een serie video’s met op dit moment 170 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. 
 

 
 

DKARS magazine 
De augustus uitgave staat weer on-line en is hier te downloaden. Voor de website en 
een overzicht van de tot nu magazines klikt u hier. Deze uitgave van het digitale blad 
bevat 33 pagina’s, en besteed onder andere aandacht aan de volgende onderwerpen: 

 DKARS info 

 Diverse aankondigingen  

 2019 - DKARS 5 jaar!  
 De uitslag van de vierde Dutch Kingdom Contest 
 De 2 meter convertor anno 1983 
 Eindelijk een gepersonaliseerde HAM klok  
 Ervaringen met mijn eigen WEB SDR 
 TV Rubriek DX Rotterdam  
 Internationale moonbounce conferentie dit jaar in Nederland! 

 Significant Changes In Store for FT8 and MSK144 with WSJT-X Version 2.0  
 DARES op de vijfde Landelijke veiligheidsdag in Almere op zaterdag 26 mei 2018 

 
CQ-PA 
Het 36 pagina’s tellende juli/augustus nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat 
online. Klik hier voor de download. Dit keer onder andere aandacht voor: 

 Colofon, nieuwe leden  

 Neerleggen functie voorzitter,  
 Marathon-/Award-manager gezocht  

 40e Landelijke Ballonvossenjacht  
 Back in Time  
 Examen Quickies 13 door PA9JOO/p  
 DARES op de landelijke veiligheidsdag in Almere  

 Regionaal  
 Elders doorgebladerd  
 HamECC 2018  
 50 jaar DNAT  
 Propagatieverwachtingen  

 
 

 

YOU-TUBE KANALEN EN HAM RADIO 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
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/episode-list.html
https://www.youtube.com/watch?v=2A8I56ykstI
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201808.pdf
http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2018-07-08.pdf
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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België kent drie typen licenties maar heeft slechts twee multiple choice examens. 
 
De typen licenties zijn:  

 Basic (ON3) - Toegestaan is 50 Watt op alle banden van 3.5-52 MHz plus 144/430 MHz. Niet alle 

banden zijn volledig beschikbaar.  
 CEPT Novice (ON2) Toegestaan is 50 Watt op alle banden van 1.81-52 MHz plus 144/430 MHz  
 CEPT Class 1 (ON1/4/5/6/7/8) Maximaal toegestaan vermogen op alle banden 

 
De examens bestaan uit:  

 Voor Basic een examen met 24 vragen dat 24 minuten duurt  
 Voor HAREC een examen met 40 vragen dat 1 uur duurt  

 
Als je het HAREC examen doet, kan je een CEPT Class 1 (F) of een CEPT Novice machtiging krijgen, afhankelijk 
van het aantal vragen dat je goed beantwoordt:  

 50-65% goed voor CEPT Novice 
 66% of meer goed voor CEPT Class 1 (F)  

 

Je hoeft het Basic examen niet af te leggen als je dat niet wil. Je kunt gewoon het 1 uur durende HAREC 

examen afleggen en meteen voor een F of N licentie gaan. 
De examens vind je hier: http://harec.be/ Bron website PI4RAZ 

 
 
In de Electron wordt de komende maanden extra aandacht besteed aan de Arduino. Dit is een opensource 
platform bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het ontwerpen van elektronische schakelingen met een 
microcontroller. 
 
Van wat is een Arduino tot complete morse decoder 

In een serie van artikelen neemt Cor, PAØGTB je mee in de geheimen van deze microcontroller. Van de vraag 
“Wat is een het?” tot het bouwen van complexe schakelingen voor de zendamateur. De komende maanden zal 
telkens en artikel aan de Arduino voor radioamateurs worden gewijd. Stap voor stap zal aan de hand van 
eenvoudige voorbeelden het gebruik en de mogelijkheden van deze microcontroller worden uitgelegd 
 
Cor, PAØGTB schrijft in een reactie aan de webredactie 
Na het verschijnen van de Electron van augustus 2018, ontving ik 10-tallen e-mails met vragen om meer 

informatie en waar men het beste een starterkit kan aanschaffen. 
 
Hoe start je met deze microcontroller experimenten? 
Als je begint met deze microcontroller dan is een goed gevulde starterkit met hierin een Uno en een 
(Nederlandstalig) leerboek aan te bevelen. Het boek “Arduino-voor-Dummies” is een goed beginnersboek. 
 
Een Startpakket inclusief boek is onder andere te verkrijgen bij: 

www.hackerstore.nl Startkit “Hacker” met Arduino-Uno en Leerboek (Nederlands) 
www.Kiwi-Electronics.nl ARDX- De Starterkit met leerboek (Engelstalig) 
 

 
 

Gouden jubileum voor DNAT 
DNAT staat voor Deutsch Niederlandische Amateurfunker Tage. 
Voor ons bekent dit Duits Nederlands Amateur Treffen. 

De DNAT is een jaarlijks terugkerend event in de Duitse plaats Bad 
Bentheim. 

Bad Bentheim ligt net over de grens bij Oldenzaal. 
Volg de snelweg A1 en neem de tweede afslag in Duitsland. Bad 
Bentheim is ook goed bereikbaar met de trein. 
Dit jaar is het extra feest want het is de 50e keer dat het DNAT 
georganiseerd wordt. Klik hier voor de video van 2017 

 
Vermaak voor iedereen 
Voor veel radioamateurs en hun gezinsleden de gelegenheid om met de caravan of tent naar de diverse 
campings in Bad Bentheim te trekken. Om het voor de gezinsleden aantrekkelijk te maken is er de mogelijkheid 
gebruik te maken van het nabij gelegen (buiten)zwembad. Ook is er naast de radiomarkt een algemene 
rommelmarkt op zaterdag 25 augustus welke vrij toegankelijk is in het Slotpark. In het Slotpark vindt u ook het 

DNAT-zendstation waar verbindingen gemaakt (kunnen) worden en iedere geïnteresseerde welkom is. 

BELGISCHE AMATEUR EXAMENS BESCHIKBAAR 

 

DE RADIOAMATEUR ONTWERPT BOUWT EN INNOVEERT 
 

1968 – 2018 50 JAAR DNAT 

 

http://harec.be/
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5252&Itemid=43
http://www.hackerstore.nl/
http://www.kiwi-electronics.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=v9AZTfYgslg


 

pag. 7 
 

Kamperen 
De DNAT-stadscamping Am Badepark is ook dit jaar weer te vinden aan Zum Ferienpark 1. 

Dit is naast het zwembad en zolang de ruimte het toelaat kan een ieder daar aanschuiven met zijn of haar 
kampeermiddel. (Tent, caravan of camper) 
De DARC-camping is zoals gebruikelijk te vinden aan: An der Freilichtbühne 1. 
 

Ook zijn er veel radioamateurs die gebruik maken van Campingplatz Am Berg  
aan de Suddendorfer Straße 37 van de Nederlandse familie Kok. 
Vooraf reserveren is hier gewenst. Klik hier. 
Dit is ook de camping waar u het voltallige VRZA bestuur kunt vinden. 
Tevens zullen Otto PD2ODR en Gerard PAØGVO net als vorig jaar weer een fraaie videoreportage maken. 
 
Meer informatie en het volledige programma kunt u lezen op de officiële website. Bron: website VRZA 

 
 
 
Nederlandse radiozendamateur bouwt er enthousiast op los 
Op de Dag voor de RadioAmateur van 2017 was de zelfbouwtentoonstelling nog nooit zo groot.  
Vele zendamateurs toonde met enthousiasme hun zelfgebouwde apparatuur. De Nederlandse radiozendamateur 

bouwt, ontwikkelt en innoveert er flink op los, zelfbouw leeft. 

 
Deelname is gratis 
Voor de organisatie maar vooral voor de bezoekers van de DvdRA zou het mooi zijn als er dit jaar nog meer 
deelnemers zijn voor de zelfbouwtentoonstelling. Deelname aan de zelfbouwtentoonstelling is geheel kosteloos.  
Entree, parkeerkaart en een lunchpakket worden gratis verstrekt. Natuurlijk ontvang je ook een herinnering 
aan de deelname. 

 
Hoe geef ik mij op? 
Aanmelden kan bij Dick Harms, PA2DW, E-Mail: mailto:pa2dw@veron.nl. 
Doe dit snel, maar uiterlijk 15 september 2018. Vergeet niet te vermelden met hoeveel personen je komt.  
Geef een korte beschrijving van het bouwproject dat je gaat tonen. Nadat je bent aangemeld ontvang je van 
Dick nadere informatie. 
Meer weten? Kijk op https://dvdra.veron.nl voor meer informatie over de Dag voor de RadioAmateur. 

 

Dr. Tamitha Skov  
Ze is een nieuw soort weersvoorspeller voor onze moderne wereld. Naarmate we meer 
afhankelijk worden van technologie zoals onze mobiele telefoons, GPS (GNSS) en andere 
satellietdiensten, zijn we vatbaarder voor de effecten van ruimteweer. Net als het weer op 
aarde, kan het ruimteweer zo mild zijn als een regenbui of zo wild als een orkaan. 
 
Begrijpelijk verteld 

Tamitha laat u in niet-wetenschappelijk jargon zien hoe deze nieuwe soort 
weersverwachting van invloed is op uw dagelijks leven. U zult nooit meer op dezelfde 
manier naar de zon of de aarde kijken. Immers, Space Weather is net als het weer in uw 

eigen achtertuin, het zit alleen een beetje verder omhoog. 
 

Zonnevlekken en geinodiseerde lagen  
Zonnevlekken op het 'oppervlak' van de zon zenden hoeveelheden magnetische energie uit. Hierdoor ioniseren 

de E- en F-lagen waardoor het mogelijk wordt om deze lagen te gebruiken als een reflector voor  
HF-radiogolven. Een zonnevlekken cyclus duurt ±11 jaar. Er lijkt zelfs een cyclus van ±100 jaar te zijn. 
Bekijk hier de wekelijkse voorspelling van de zonnewereld door Dr. Tamitha Skov. 
 
Propagatie verwachtingen  
De VRZA publiceert periodiek op haar website de propagatie verwachtingen voor de komende weken, deze zijn 
o.a. gebaseerd op de gegevens van Dr. Tamitha Skov. Klik hier om deze te bekijken 

 Dr. Tamitha Skov  

ZELFBOUW TENTOONSTELLING Dv/dRA GROEIT 
 

https://campingplatzamberg.nl/
https://dnat.de/
https://www.vrza.nl/wp/2018/08/01/gouden-jubileum-voor-dnat/
mailto:pa2dw@veron.nl
https://dvdra.veron.nl/
http://www.spaceweatherwoman.com/
https://www.vrza.nl/wp/2018/07/23/propagatie-verwachting-voor-de-komende-weken-2/
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In 2019 bestaat DKARS 5 jaar, de tijd is omgevlogen en we komen steeds meer in een 

stroomversnelling terecht! Een goed moment om na te denken over wat er allemaal bereikt is 
en wat de strategie voor de volgende 5 jaren moet gaan worden. Dat is wat uw bestuur 
gedaan heeft. 
 
De wereld verandert snel en dat geldt zeker ook voor de wereld van de radioamateurs. Om 
er een paar te noemen: dreiging van het moeten inleveren van frequenties, nieuwe 
technieken, toenemend storingsniveau en vergrijzing. Allemaal zaken die dringend aandacht 

vragen om te voorkomen dat onze hobby een aflopende zaak gaat worden. 
 
Uw bestuur heeft geconcludeerd dat de afgelopen jaren buitengewoon voorspoedig zijn 
verlopen en realiseert zich dat dit alleen maar mogelijk is geweest door de steun van alle 
radioamateurs die zich met DKARS verbonden hebben. Een groep van enthousiaste mensen 
die blijft groeien. Ook een groep mensen die meestal positief kritisch is en regelmatig het 
bestuur van ideeën voorziet. 

 
Het fundament dat de afgelopen jaren gebouwd is mag gezond genoemd worden. Reden om na te denken over 
de volgende stap. 

 
Uw bestuur onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om de stichting DKARS op te heffen en een 
nieuwe vereniging op te richten. 

 
Schaalvergroting is alleen mogelijk met een groeiend aantal mede amateurs die taken op zich willen nemen om 
deze vereniging tot een fantastisch succes te maken. Veel verenigingen kampen tegenwoordig met vacatures 
en daarom zijn voldoende enthousiaste en capabele mede amateurs een eerste vereiste om deze stap te 
kunnen zetten: één vereniging voor alle radioamateurs! 
 
De komende periode heeft uw bestuur contact met een aantal medeamateurs om het idee verder uit te werken; 

uiteraard komen we graag in contact met enthousiaste en positieve medeamateurs die een bijdrage kunnen en 
willen leveren aan één succesvolle vereniging voor alle radioamateurs! 
 
Mail je reactie dan naar: secretaris@dkars.nl 
Vanaf september zullen we meer bekend gaan maken over de uitwerking van de plannen. 
Uw DKARS bestuur. Bron: DKARS magazine 
 
 
 
Kralendijk – De komende periode heeft de gezamenlijke meldkamer (GMK) voor Bonaire, Sint-Eustatius en 

Saba (BES-eilanden) prioriteit, laat minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, weten.  
 
Minister Grapperhaus over de meldkamer 
Op 20 april reageerde Grapperhaus schriftelijk aan de Tweede Kamer over het signaal van een in maart 
verschenen rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. De Inspectie signaleerde onder meer dat ondanks 
eerdere aanbevelingen in 2014 van hen, er nog steeds geen GMK is voor de BES-eilanden.  
 

Veiligheidswet BES 
Dit strookt niet met de Veiligheidswet BES. Volgens de Veiligheidswet BES dient de GMK 
– met het oog op samenwerking- meer interactie te bieden bij de handhaving van de 
openbare orde en bij branden, rampen en crisis tussen de bestuurscolleges, de 
korpsbeheerder politie en de korpsbeheerder brandweer. Dit is momenteel weinig tot 
niet het geval. 

Een regiefunctie voor deze meldkamer is ook weggelegd bij een groot incident, zoals 

bijvoorbeeld een tropische storm. Zij kunnen dan ervoor zorgen dat eenheden en 
functionarissen bijeen geroepen worden en ter plaatse komen. De meldkamer heeft de 

volle aandacht van de justitie bewindsman. De nodige afspraken over dit onderwerp zijn nog niet gemaakt in 
het regulier beheeroverleg politie met de drie gezaghebbers van de bijzondere gemeentes.  
 
Justitieel Vierenpartij Overleg 

Grapperhaus had de afgelopen twee dagen op Bonaire het halfjaarlijks Justitieel Vierenpartij Overleg (JVO).  
Het overleg ging dit keer over de verbetering van grensbewaking, versterking en vernieuwing van de 
recherchesamenwerking en uitwisselen van persoonsgegevens plus de samenwerking hierbij met zijn collega’s 
justitieministers Bikker van Aruba, De Wever van Sint-Maarten en Girigorie van Curaçao.  
Bron: Caribisch netwerk 

   WORDT DE STICHTING DKARS EEN VERENIGING? 
 

Klik op deze afbeelding voor 
een audio fragment 

GRAPPERHAUS: GEZAMENLIJKE MELDKAMER BES HEEFT PRIORITEIT 

 

file:///C:/Users/Eigenaar/Pictures/Pictures/DARES%20afbeeldingen/DARES%20div.%20logo's/secretaris@dkars.nl
http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201808.pdf
https://caribischnetwerk.ntr.nl/2018/04/22/nog-steeds-geen-gezamenlijke-meldkamer-voor-de-bes-eilanden/
https://caribischnetwerk.ntr.nl/2018/07/18/grapperhaus-gezamenlijke-meldkamer-bes-prioriteit/
http://download.omroep.nl/ntr/diversiteit/caribischnetwerk/audio/grapmeldkamer.mp3
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Uw redacteur heeft de gewoonte om dingen die hij tegenkomt op het www, op te slaan met het idee “leuk maar 
nu even niet, daar kijk ik nog wel eens naar” zo kwam ik dus ook aan onderstaand artikel van Daan PAØFNB  
 
Enkele jaren geleden viel mijn oog op een T2FD ( Terminated Tilted 

Folded Dipole) antenne die ook werd beschreven in het Rothammel 
antenneboek, hier kwamen enkele interessante punten naar voren: 

 Eén (breedband) antenne geschikt voor (bijna) alle amateur-
banden. 

 Via een balun eenvoudig met coax te voeden. 
 De resultaten zouden ongeveer gelijk of zelfs iets beter zijn dan 

van een dipool. 

Na dit "een keer of wat" te hebben doorgelezen dacht ik, wat doet 
iedereen dan toch moeilijk, dit is dé oplossing! Tijdens de velddagen van 
1991 heb ik zo'n ding gebouwd en opgehangen. Thuis, toen nog wonende 
in Dordrecht, had ik geen mogelijkheden om antenne experimenten te 
doen. Daarom worden dit soort zaken bewaard voor de velddagen op 't Harde bij de afd. N.O.V. 
 

Wat is een T2FD antenne? 

Volgens de boeken is dit een aperiodische antenne. Een gevouwen dipool afgesloten met een, inductief- en 
capacitief-arme, weerstand zodat een lopende golf ontstaat. Een gedeelte van de energie wordt door de afsluit- 
weerstand in warmte omgezet. Hoe goed kan zo’n antenne werken? lees en oordeel zelf. 
 
De basis formule voor het berekenen van de lengte en de afstand tussen de draden is: 

 Lengte van de antenne in meters = 100/F (MHz). 

 Afstand van de draden in meters = 3/F (MHz). 
 Impedantie in het voedingspunt is ongeveer gelijk aan de afsluitweerstand, dus wil je met lintlijn van 

300Ω voeden dan R kiezen van 390Ω en wil je met een lijn van 450Ω voeden is R 470 tot 500Ω. 
 

De constructie. 
In eerste instantie wilde ik de antenne voeden met 300 Ω lintlijn, daar had 
ik nog een meter of tien van liggen en...... bij de eerste proeven de evt. 

miskleun met het maken van een balun uitsluiten. Zodoende werd 
gekozen voor R = 390Ω. Volgens de gegevens diende de afsluitweerstand 
ongeveer 30% van het zendvermogen te kunnen dissiperen (zonde van de 

energie) Het netwerk werd opgebouwd uit koolweerstanden van 390Ω 1½ watt. (Kon niets anders krijgen) 

 
Van grijze P.V.C. buis ∅ 32 mm werd een kokertje gemaakt en daar het netwerk in geschoven. Om de draden 

op afstand te houden gebruikte ik eveneens grijze P.V.C buis maar van 16 mm diameter waarin op een afstand 

van 45 cm de gaatjes werden geboord om de draden er doorheen te geleiden. De lengte werd 15 meter, dus 
geschikt van 7 t/m 30 MHz! 
 
De resultaten. 
De antenne is opgehangen tussen bomen en struiken, waarbij het hoogste punt ongeveer 12 meter en het 
laagste punt ongeveer 3 meter boven de grond was, aangesloten op een symmetrische antenne tuner via 
lintlijn. Tevens werd er een driebanden dipool antenne opgehangen als referentie-antenne. De ontvangst 

resultaten waren redelijk soms iets minder, dan weer iets beter dan de referentie-dipool. Met zenden werd op 
10 MHz CQ gegeven en beantwoord door YB (Indonesië) verder werd er VK/JA en W (Australië/Japan en 
Amerika) op de div. banden gewerkt, dus alleszins redelijk. Echter bij het afbreken van de antenne (de 
velddagen zijn ook véél te kort) zag ik dat enkele weerstanden in het netwerk defect waren en door 
oververhitting het kunststof kokertje vervormd was. De behaalde resultaten waren voor mij aanleiding om er 
het volgend jaar (1992) nog eens wat aandacht aan te besteden. 

 

Het vervolg in 1992. 
Als voorbereiding op de experimenten "velddagen '91" heb ik eerst nieuwe 
weerstanden aangeschaft: 16 stuks metaalfilm 470 Ω 3 Watt, hiervan een 
nieuw netwerkje gemaakt alsmede een balun 1:9 en deze met het 
netwerkje afgeregeld (op de werkbank) op een SWR. van 1:1 
De balun is gemaakt met een paarse ringkern en daar 8 windingen bifilair 

op gewikkeld. Tijdens de velddagen '92 heb ik de nieuwe antenne weer 
opgehangen aan dezelfde boom en struik ('k had de caravan een week 
van tevoren reeds neergezet ander zeggen ze (NOV-ers) dat het aan de 
locatie ligt) en aangesloten met 450Ω lintlijn, weet je wel die ouwe bruine 
met vierkante gaten erin "van Drake".  

                                ERVARINGEN MET DE T2FD ANTENNE                  door Daan PAØFNB 

 

De antenne in schematische vorm 

De T2FD (Terminated Tilted Folded Dipole) 
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Symmetrische tuner eraan en de resultaten waren zoals eerder omschreven alleszins redelijk. De eerste 
metingen die werden uitgevoerd waren om te bepalen hoeveel energie er verloren ging in het 

weerstandsnetwerk, hiervoor werd een diode meetkopje gebruikt en een universeel meter.  
Eerst gecontroleerd met een bekende weerstand en een bekend vermogen 
alvorens aan de antenne te gaan meten. Om een lang verhaal kort te 
houden, bleek dat 47% van het vermogen verloren ging. Hiermede had ik 

gelijk de verklaring waarom het netwerkje van vorig jaar defect raakte. 
Overigens toen ik toch aan het meten was heb ik ook eens naar m'n tuner 
gekeken, hierin gaat 2% verloren. 't Lijkt mij heel redelijk maar hoeveel 
dat bij anderen is weet ik niet. Nu deze metingen achter de rug waren 
werd het tijd om de lintlijn te gaan vervangen door de balun en coaxkabel 
(de velddagen waren bijna alweer achter de rug, dus moest ik gaan 
opschieten). Antenne weer omhoog, SWR-meter ertussen en wat denk 

je.......?  een SWR van "hier tot Tokyo”   
 

Ik Heb de balun moeten veranderen van 1:9 naar 1:11 om de beste resultaten over het gehele gebied te 
krijgen (zie grafiek en tabel). Dit houdt dus in dat de impedantie van de antenne duidelijk anders is dan in 
de boeken vermeld; bij mij dus ongeveer 550Ω, in ieder geval hoger dan 470Ω en niet lager. 
 
Conclusies. 

 Deze antenne is best redelijk bruikbaar voor diegene met weinig ruimte. 

 Voor luisteramateurs (die hoeven maar één weerstand te gebruiken) een goed bruikbare antenne, 
 Voor zendamateurs: 50% van het vermogen gaat verloren in het netwerk 

maar schrik niet dit is maar een ½ S punt is 3dB. 
 Een tuner is noodzakelijk om het terugregelen van de zender-eindtrap te voorkomen. 
 DX werken zeker mogelijk gezien de gewerkte stations. 

 
Ruim 10 jaar later. 

In 2003 is weer zo’n antenne gebouwd voor het frequentiebereik van 
6.5 tot 32 MHz. Hierbij is de lengte L = 15.38 meter en de afstand 
tussen de draden D = 46 cm. Voor RL is gekozen voor 500 Ohm, zodat 
de voeding kon plaatsvinden met 450 Ohm. Voor de voeding kon geen 
openlijn gebruikt worden zodat werd gekozen voor coaxkabel van 50Ω 
met tussen schakeling van een Balun 1:9. Voor luisteraars kan de 
weerstand RL een eenvoudige inductievrije weerstand zijn. (2 stuks 

van 1 K parallel)  
Voor zenden kan dat niet omdat ongeveer 30 à 50% van de 

zendenergie gedissipeerd moet kunnen worden. De weerstanden 500 
Ohm zijn opgebouwd uit 3 inductievrije HF weerstanden van 150Ω in 
serie (TO220 behuizing) en 2 stuks idem van 100Ω parallel is 50 Ohm, 
in serie. Het geheel gemonteerd op een dik stuk aluminium plaat 

passend in een universele kabeldoos. Het geheel afgemonteerd en 
opgehangen ten einde e.e.a. te kunnen meten en ervaring mee op te 
doen. Hier onder SWR metingen met de antenne analyser bepaald. 

Zoals je ziet een nogal gril verloop en juist voor de meeste 
amateurbanden is de SWR rijkelijk hoog, niet verontrustend, 
maar er moet helaas wel een antennetuner gebruikt worden om 
de tranceiver een goede aanpassing te laten zien. Het analyseren 

van deze antenne met een antenne modellerings programma 
(Mmana) leverde hetzelfde “grillige” verloop op. Mijn ervaringen 
met deze antenne zijn toch redelijk. Wat direct opvalt is de 
rustige ontvangst met deze antenne, weinig ruis en noise.  
De ontvangen signalen zijn ongeveer 10dB minder dan met een 
dipool maar de minder achtergrond ruis en storingen maakt veel 

goed. Er is redelijk goed DX mee te werken.  

Bron: website Daan PAØFNB. 
 

Van de redactie, 
Persoonlijk zie ik het nut van het gebruik van een dergelijke antenne niet zo, als je toch een antenne tuner 
moet gebruiken kun je net zo goed een open dipool met een kippenladder nemen. Die is ook overal af te 
stemmen en een stuk makkelijker en goedkoper te maken. Bovendien heb je dan niet te maken met verliezen 

van 6-10dB (vergis je daar niet in, dat is 1 tot ruim 1½ S-punt. Deze antennes werden door allerlei 
overheidsdiensten vaak toegepast vanwege het gebruiksgemak, (of de onwetendheid van de mensen die er 
mee moesten werken) maar dat ging helaas ten koste van de prestaties. 
Tenslotte is er op internet veel te vinden over deze antenne, kijk bijvoorbeeld eens op de website van PAØFRI 

Een erg grillig SWR verloop voor een all band antenne 

Een SWR van hier tot Tokyo 

De weerstanden op koelplaatje in een warteldoos 

http://www.pa0fnb.nl/Antennes/T2FD/Ervaringen%20met%20de%20T2FD%20antenne.pdf
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/T2FD/t2fdant.htm
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Pagers, buzzers of piepers zoals ze in de volksmond worden genoemd zijn al een tijdje uit het algemene 
straatbeeld verdwenen. Openbare Orde en Veiligheidsdiensten maken nog wel gebruik van deze 
alarmeringstoepassing via het P2000 netwerk.  

 

In ons buurland Duitsland is een groep radiozendamateurs erg actief 
met DAPNET dat staat voor “Decentralized Amateur Paging Network” 
Voor ons land wordt dit vrij vertaald naar Dutch Amateur Pager 
network. Er zijn verschillende protocollen om paging te realiseren.  

Het P2000 netwerk maakt gebruik van FLEXNET. Een ander en door DAPNET gebruikt protocol is POCSAG. 
 
MMDVM en Pi-Star 

De laatste amateur radiobeurs in Friedrichshafen werd o.a. bezocht door Jonathan G4KLX. Hij is de geestelijk 
vader van de MMDVM software voor hotspots ten behoeve van digitale radio zoals DMR en D-star. Op die beurs 
zijn plannen gemaakt om het POCSAG pager protocol op te nemen binnen de MMDVM software. Ook de 
ontwikkelaars van Pi-Star, de applicatie om de hotspot te configureren, hebben dit idee omarmd. In de Pi-Star 
software zijn wijzigingen aangebracht zodat de configuratie van POCSAG via Pi-Star mogelijk is. In de firmware 
versie vanaf 1.4 van MMDVM en de software versie 3.4.16 van Pi-Star is het gebruik van POCSAG mogelijk.  

 

Aan de slag! 
Ik ben in het bezit van twee zogenaamde 
MMDVM_HS_HAT hotspots die ieder op 
een Raspberry Pi computer gekoppeld 
zijn. De ene is een Jumbospot op een 
Raspberry Pi Zero en de andere is van het 

type DUPLEX op een Raspberry Pi 2B. 
Beide maken gebruik van zowel de 
MMDVM firmware als de Pi-Star software. 
Door het upgraden van de firmware en de 

Pi-Star software kan het POCSAG protocol worden toegevoegd. Het was 
even zoeken hoe dit tot stand kon worden gebracht.  
Tijdens de eerste testen met de nieuwe firmware bleek dat er een probleem ontstond als er meerdere paging 

berichten vanuit een queueu (wachtrij) werden uitgestuurd. Het gebeurde dan dat er op sommige momenten 
geen initialisatie toon werd uitgezonden, waardoor de ontvangst van die berichten niet goed verliep. In 
firmware versie 1.4.6 zijn deze problemen opgelost. 
 

Op de website https://github.com/juribeparada/MMDVM_HS/releases vond ik een aantal installatiescripts voor 
verschillende typen hotspots voor het upgraden van de firmware naar de nieuwe versie. Door het juiste script 

te gebruiken kon ik de firmware van mijn twee MMDVM_HS_HAT hotspots upgraden naar versie 1.4.6. Binnen 
de Pi-Star software kan eenvoudig een upgrade worden doorgevoerd door gebruik te maken van de upgrade 
functie of met behulp van de SSH Access optie onder het Expert menu. Door in te loggen en de commando’s 
voor het upgraden en updaten van de software in te voeren gaat daarna alles vanzelf. Na deze aanpassing is 
het gebruik van het POCSAG protocol dus mogelijk. Nu moet de MMDVM hotspot alleen nog wel worden 
gekoppeld met het bestaande DAPNET systeem. Hieronder een schematisch plaatje van dit netwerk. 
 

DAPNET registratie 
Om de koppeling tot stand te brengen 
is een registratie noodzakelijk. De 
registratie om toegang te krijgen tot 
het DAPNET systeem kun je uitvoeren 
op de website 
http://www.hampager.de Via de link 

naar de Wiki vind je de verwijzingen 

naar de registratie. Allereerst moet je 
een user account aanvragen. Hierbij 
kun je aangeven of je naast je call 
gelijktijdig ook een pager identificatie 
(RIC) wil registreren. Dit RIC nummer 

is gelijk aan je DMR ID nummer. Dit 
RIC / DMR ID nummer moet je ook 
gebruiken bij de programmering van je 
pager. Aan de hand van dit nummer 
kunnen berichten naar je pager worden 
gestuurd via het DAPNET systeem. 

                        DUTCH AMATEUR PAGING NETWORK (DAPNET)           door Foeke PA3FNT 

 

https://github.com/juribeparada/MMDVM_HS/releases
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Na registratie van een user account kun je de hotspot 
waarmee je POCSAG gaat uitzenden als zender registreren. 

Hiervoor moet je weer een nieuwe ticket aanmaken in het 
registratiesysteem van DAPNET. Heb je meer dan 1 MMDVM 
hotspot dan moet je elke hotspot apart aanmelden als 
DAPNET transmitter. Het registratiesysteem van DAPNET 

ziet er netjes en strak uit en werkt prima. Nadat de POCSAG 
zender geregistreerd is, krijg je een DAPNET AuthKey die 
weer ingevoerd moet worden in de Pi-Star software.  
Vanaf dat moment is je POCSAG zender operationeel. 
 

Controle of POCSAG werkt 
Met behulp van een RTL dongle en de 

GQRX software is het mogelijk het 
spectrum te bekijken. Door de 

software af te stemmen op de QRG van DAPNET 439.987.500 MHz werd zichtbaar dat de POCSAG signalen 
worden uitgezonden door de hotspot. Als je hotspot van een display is voorzien dan is daarop zichtbaar dat een 
bericht vanaf DAPNET uitgestuurd wordt. Ook in de Pi-Star software is in het dashboard duidelijk zichtbaar dat 
er paging berichten verwerkt worden. De DAPNET paging berichten worden op de hotspot uitgezonden op het 

moment dat er geen digitaal spraakverkeer is. DMR, D-Star, enz verkeer heeft dus voorrang. De DAPNET 

berichten worden in een buffer bewaard totdat de hotspot beschikbaar is om de uitzending te verrichten. Om te 
zien of het bericht goed overgebracht wordt gebruik ik de RTL dongle met netmon-ng software. Deze laatste 
kan de POCSAG berichten decoderen en op het scherm tonen. 
 

Pagers 
Voor de ontvangst van de paging berichten 

is het handig als je de beschikking hebt over 
een pager ontvanger. Er zijn verschillende 
merken en modellen te koop. Een Duitse 
leverancier heeft een speciaal aanbod voor 
radiozendamateurs die gebruik maken van 
het DAPNET. Bij de aankoop van een 
zogenaamde bundel (pager + programmeerkabel) krijg je een leuke 

korting 
Natuurlijk zijn de pagers ook bij andere leveranciers te koop. Kijk wel 
even welke typen pagers binnen het DAPNET kunnen worden gebruikt.  
Met name het frequentiebereik binnen de 70 cm band is bij de keuze 

van de pager van belang. Ik heb een Alphapoc 602R X4 met 
programmer aangeschaft. Voor het programmeren van de pager is 

voldoende informatie op de website van DAPNET te vinden. Naast je 
eigen RIC kunnen er nog 7 andere RIC’s van rubrieken worden 
geprogrammeerd. Dit is afhankelijk van de berichten die je graag wil 
ontvangen. 
 
DAPNET App 
Voor gebruik van het DAPNET systeem is ook een app beschikbaar.  

Door deze op je telefoon te installeren en je login gegevens in te voeren 
kunnen een aantal functionaliteiten vanaf je telefoon gebruikt worden. 
Zo is een kaart zichtbaar met daarop de beschikbare POCSAG zenders.  
 

Vanuit de app kun je ook een paging bericht versturen naar een 
ontvanger in het DAPNET systeem. Vooral voor het testen of het 
systeem goed werkt is de app erg handig. Je ziet gelijk de status van je 

zender en kunt controleren of berichten door je zender worden 

uitgestuurd. 
 
Brandmeister DMR 
Vorig jaar is een mooie samenwerking ontstaan tussen de Nederlandse 
groep van het Brandmeister DMR netwerk en het Duitse DAPNET 

project. Door deze samenwerking kun je via het Brandmeister netwerk, 
vanaf je DMR portofoon met behulp van de SMS functie een pager 
bericht versturen. Om dit te doen moet je het bericht zenden naar de 
DAPNET-gateway met DMR ID 262994. Het bericht moet het volgende 
format hebben: CALL dit is de tekst van het bericht 
PA3FNT-7 Dit is een testbericht. 

Een voorbeeld bericht 

Zo ziet ons paging signaal er uit 

Kaart op je telefoon App met POCSAG zenders 
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Als alles goed is gegaan zal het bericht door het Brandmeister netwerk, via de DAPNET-gateway overgezet 
worden naar het DAPNET om vervolgens via de uitzending op je hotspot bij de pager te worden afgeleverd als 

het daarvoor bestemd is.  
Op je DMR portofoon krijg je een bevestigingsbericht dat je SMS is afgeleverd bij de DAPNET-gateway. 
 
Op je hotspot die het bericht als POCSAG bericht heeft uitgestuurd ziet dat er zo uit: 

De middelste regel is van het bericht dat vanaf de DMR portofoon, via het Brandmeister netwerk, naar de 
DAPNET-gateway (DMR ID 26294) wordt gestuurd. 
In de onderste regel wordt de reactie van de DAPNET gateway naar je DMR porto teruggestuurd als bevestiging 

dat je bericht is aangekomen op de gateway. (zie 
schermafdruk DMR portofoon) 
In de bovenste regel zie je dat de hotspot het 
bericht vanaf het DAPNET heeft ontvangen en als 

POCSAG bericht heeft uitgezonden. 
 
APRS 
Een Hotspot wordt vanuit het DMR netwerk ook zichtbaar gemaakt op het APRS netwerk. Als je een Duplex 
hotspot hebt ingesteld zal het symbool van een repeater worden gebruikt zoals hiernaast is weergegeven.  
Ook de DAPNET transmitters zijn zichtbaar op http://aprs.fi  

Deze stations hebben de aanduiding PS- met daarachter de call van het 

station en hebben een ster met de letter P als symbool. Mijn DAPNET 
transmitter is binnen het APRS netwerk zichtbaar als PS-PA3FNT. 
 

Mijn hotspots zijn voorbereid op het afhandelen van DAPNET berichten en de pager is geprogrammeerd en 
ontvangt de berichten prima. Mocht je ook QRV zijn op DAPNET stuur dan eens een bericht naar mijn RIC 
nummer 2047133. Bron: ingestuurd door Foeke PA3FNT. 

 
 
 

Er is door de makers van Dutch 
Winlink System, Jan PH3J en Chris 
PA7RHM weer behoorlijk gesleuteld. 
Dank voor de effort mannen!  

Het DWS pakket bevat 
noodzakelijke updates. Code is 
verbeterd, Configuratie en auto update zijn verbeterd 
en er zijn nieuwe functies toegevoegd in het 

programma ”Monitor” en is de manier van Beacon 
versturen fors verbeterd.  

Met name de positie van de stations op de APRSis 
kaart is enorm verbeterd . 
 
Er zijn problemen met de auto update servers van 
Winlink. Hierdoor worden Winlink Express, RMS 
Relay, RMS Packet en RMS Trimode niet automatisch 
geupdate . Om deze reden is de najaars distributie 

van DWS vervroegd uitgerold, distributie 8 augustus 
2018 staat voor U klaar op 
https://dws.pa7rhm.nl/download_dws.html  
Draai je al op DWS dan is de update eenvoudig. Sluit 
alle DWS programma’s af en draai DWS Uninstal.exe 
te vinden in map. 
 

Daarna de nieuwe 8 augustus versie er overheen.  

Alle instellingen blijven bewaard. Voer opnieuw 
config uit middels DWC en klaar. 
Ga je voor de eerste keer aan de gang met DWC dan 
alle Winlink programma’s eraf. Zie document:   
Uitleg bij de Winlink software op de download site 

 
Heb je nog geen TNC beschikbaar of woon je in een 
gedeelte van Nederland waar je geen RMS via de 
ether kunt bereiken?   
Hiervoor hebben we het oefenmedia de “Virtuele 
ether”. 

                                        DUTCH WINLINK SYSTEM                          door Hans PA3GJM 
 

Draai DWS Uninstal.exe te vinden in map. 

 

https://dws.pa7rhm.nl/download_dws.html
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Deze is te bereiken via TCP:  62.251.104.234 of type ph3j.hopto.org poort nummer is 8100 
 

Monitor 1.0.7.0 
Linksonder de omschakeling van Monitor naar 
Heard.  Heard staat voor de oude rotten bekend 
onder MHeard van AGWMonitor met een toevoeging 

Bearing/Distance kompashoek/afstand) van het 
gehoorde station . 
Je kunt sorteren op de kolommen en dat sorteren 
loopt automatisch door bij een nieuw ontvangen 
packet -als je Heard ziet, anders niet-. Er is een 
standaard minimale onthoud-tijd van 4 uur; is een 
station langer dan 4 uur niet gehoord dan wordt 

deze uit de lijst verwijderd. Dit is eventueel in te 
stellen in de ini van pktmoni met 
HeardMinKeepHrs=getal 1..255. 
Ook kun je de tabel van Heard opslaan naar een 
CSV bestand, om een zekere snapshot van de 
situatie te maken. 

 

Digipeater 1.0.7.0 
De nauwkeurigheid van een RMS en Winlink user op de APRS kaart was zeer onnauwkeurig.  
Omdat Digipeater nu ook het baken verzorgt voor een bijstaande RMS zijn de  beperkingen  
van de Winlink programma’s opgelost.  

We zijn gegaan van plusminus 5 km naar 3 meter. Digipeater symbool  geeft de exacte locatie aan van de 

Winlinker. 

Staat er een RMS bij dan staat dit Symbool er schuin rechts boven, dit om te voorkomen dat beide 

symbolen over elkaar heen vallen. 
 
DWC heeft een uitgebreide Help file. Wil je hulp van een collega Winlinker of op de hoogte blijven van de 
activiteiten, meld je dan aan voor de Telegram groep Winlink user. Zie uitleg bij de Winlink software op de 
download site, hoe aan te melden bij Telegram. Veel succes met de installatie. Ik hoor graag van jullie 
ervaringen. PA3GJM@amsat.org  

73’s Hans PA3GJM 
 
 

 

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 

Te Koop alvorens op Internet te adverteren 
vééél te weinig gebruikt laatste half jaar en 
door mij nieuw aangeschaft bij HamShop. 
Hytera MD785GPS 
Hytera AR685 
Beide in goede staat met Hytera 

programmeerkabel, porto-laadstation, 
actieve GPS antenne, software en DMR 

updates. Enkel Call en DMR ID invoeren en 
zend-klaar. 
Samen of apart, voor marktconform bod. 
Reacties graag per email naar: 
maarten@1343.nl 
 

 
 
Wat vindt u van deze nieuwsbrief? 
U kunt u nu ook uw mening geven over deze nieuwsbrief in een Poll op de landelijke website, klik daarvoor hier. 
Vul het formulier in en verstuur het, we zijn erg benieuwt naar uw reactie. 

TOT BESLUIT 

 

ERAAN & ERAF 
 

mailto:PA3GJM@amsat.org
mailto:redactie@dares.nl
maarten@1343.nl
https://www.dares.nl/cms.dares.nl/index.php/poll
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Volgende DARES nieuwsbrief 
De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 september verschijnen. Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 

27 augustus in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl  
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