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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 waardoor 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 lezen?  
Allereerst danken we u voor uw belangstelling in DARES, u kunt zich aanmelden door hier te klikken,  

U zult dan twee maal per maand een link ontvangen waarmee u de nieuwsbrief kunt downloaden.  
 
Meer informatie over de stichting DARES? 
Voor meer informatie over de stichting DARES kunt u terecht op onze website www.dares.nl 
 
 

 
Digitale communicatie 

De redactie is op zoek naar iemand die ten behoeve van deze nieuwsbrief ondersteuning kan bieden op het 
gebied van digitale (amateur) communicatie. Aanmelden of meer informatie, redactie@dares.nl 
 
 
 

Korte samenvatting RC overleg                                                                                        door Jan PA7O secretaris 

Op het RC overleg van zaterdag 17 februari kwamen de volgende punten aan bod: 

 
A. Het bestuur en de RC's zijn sinds een jaar bezig om DARES een facelift (DARES 2.0) te geven.  

Sinds de oprichting in 2004 is er op diverse punten veel veranderd.  
Uit een eerder overleg zijn vijf speerpunten naar voren gekomen, te weten: 
1- Website 
2- DDA 
3- SIGCO 

4- Handboek 2.0 
5- Certificering 
 
1- Website: Sinds eind 2017 is de nieuwe website actief. 
 
2- DDA: Een deelnemer van R15 heeft op een eerdere bijeenkomst aan het bestuur aangeboden om een DDA 
te ontwikkelingen.  
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Het bestuur heeft dit aanbod in dank aanvaard. Op dit moment wordt deze DDA getest en foutjes/aanpassing 
verwerkt. Op het RC overleg is een demonstratie gegeven. Een aantal RC's hebben suggesties gegeven die 

onderzocht worden of ze toepasbaar zijn. 
 
3- SIGCO: (Snelle Inzetbare Groep Communicatie Ondersteuning). In de afgelopen twee jaar is 1 oefening in 
de omgeving van Haarlem gehouden. Afgesproken is om meer te gaan oefenen.  

 
4- Handboek 2.0: Het huidig handboek is erg verouderd. Het handboek zal volledig herschreven worden om 
het te optimaliseren en weer aan te laten sluiten bij DARES 2.0 
Om het beter bruikbaar te maken zal het handboek gesplitst worden in een theoretisch en een praktisch deel. 
 
5- Certificering: De huidige set examenvragen zijn ook verouderd en moeten worden aangepast.  
Op het RC overleg is afgesproken maximaal 5 sets te ontwerpen. 

 
B. DLCC Oegstgeest 
Op het terrein van het DLCC in Oegstgeest staat een voormalig NATO 
atoombunker. De eigenaar hiervan heeft met het bestuur afgesproken dat 
DARES gebruik mag gaan maken van een aantal ruimtes in deze bunker. 
Verwacht wordt dat dit in het vierde kwartaal van 2018 zal zijn. 

 

C. Berichten formulier 
Om internationale berichtenuitwisseling met van/naar DARES mogelijk te maken 
wordt bekeken of we gebruik kunnen maken van het ARRL berichtenprotocol. 
Een aantal RC's gaan hier naar kijken en zullen aan het bestuur een advies 
uitbrengen. 
 

D. Alarmering DARES deelnemers 
Tijdens het RC overleg heeft de voorzitter aangegeven om een communicatie 
protocol ("Eerste Oproep DARES Inzet") te ontwikkelen wat te doen als alle 
communicatiemiddelen (telefoon, internet, mobile tf) zijn weggevallen. Als 
voorbeeld werd Noord Nederland R01, 02 en 03 (qua oppervlakte) aangehaald. 
Hoe bereik ik alle deelnemers op VHF/UHf/HF. Maximale afstanden tussen 
deelnemers van 100 tot 150 km komen in dit gebied voor. 

 
E. Winlink  
Jan PH3J, Hans PA3GJM en Chris PA7RHM hebben samen een Winlink pakket ontworpen 
waarbij de AGW softwarepakketten (AGWPE, Monitor en Digipeater) niet meer gebruikt 

worden. Daarvoor in de plaats heeft Jan Dekker drie programma’s geschreven, en Chris van 
Gorp heeft het installatieprogramma DWS herschreven. Op het RC overleg konden de RC's en 

bestuursleden onder leiding van Jan, Hans en Chris, zelf het pakket installeren en testen.  
Op het RC overleg in juni wordt dit herhaald. 

 
F. AVG: (Algemene Verordening Gegevensbescherming)  
De Algemene Verordening Gegevensbescherming is een Europese wet (geldt 
dus in alle EU landen) ingaande 25 mei 2018 waarbij persoonsgegevens van 
natuurlijke personen beter beschermd dienen te worden.  

Ook voor onze stichting heeft dit zeker consequenties. Denk daarbij aan onze 
website en de DDA, maar ook deelnemer gegevens bijgehouden in een regio. 
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft hiervoor regels opgesteld.   
Het bestuur zal op zeer korte termijn meedelen welke maatregelen (bestuur, 
website, DDA, regionaal/RC's) getroffen moet worden om op tijd aan deze wet 
te voldoen. 73, Jan PA7O 
 

Gast spreker 

Tijdens de RC bijeenkomst wordt ook regelmatig een spreker uitgenodigd, dit 
keer was dat Majoor Erwin Brouwers, hij vertelde over zijn werk als regionaal 
militair operationeel adviseur, wat voorheen Officier veiligheidsregio heette.  
In deze functie is hij de verbindende schakel tussen Defensie en de civiele 
hulpverlening, in de veiligheidsregio Flevoland.  

Bij ondersteuning vanuit Defensie kunt u bijvoorbeeld denken aan die situaties 
waar veel mensen of zwaar materieel nodig is. 
 

DARES ronde 
Op zondag 4 maart 2018 is er weer een 80meter ronde vanuit het DLCC in Oegstgeest op 3745 kHz +/- QRM.  
Aanvang om 10.00 uur NL tijd. 

Mede namens Chris PA7RHM en Hans 
PA3GJM nam Jan PH3J de felicitaties en 
complimenten voor de ontwikkeling van 
de DWS software in ontvangst 

Maj. Erwin Brouwers, verbindende schakel 
tussen militaire en civiele hulpverlening 
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Op dit moment zijn ons geen nationale of internationale EM-COMM meldingen bekend, voor de meest actuele 

informatie klikt u hier (IARU-R1) en hier (DARES) 
 
 
 

Regio 15/16 Haaglanden en Hollands midden 
Deze regio is op zoek naar een nieuwe locatie voor hun DRCC onderkomen. In de brandweerkazerne in Leiden 

worden per 1 juni 2018 meer brandweerlieden gehuisvest waardoor de ruimte op de eerste verdieping, waar 
het DRCC is gevestigd, ontruimd moet worden. Kunt u hen helpen? Klik dan hier (scroll naar beneden) 
 
Regio 25/09 DARES M-NL 
Zaterdag 24 februari hebben regio 25 en 09 weer een bijeenkomst gehouden, we hebben ons bezig gehouden 
met een kort verslag door Jan PA7O en Gerard PDØJEW van de RC bijeenkomst van 17 februari. 

Verder is uitgebreid de installatie van de nieuwe DWS software aan bod gekomen, dit is besproken en 
gedemonstreerd en voor wie dat wilde was er uitgebreid gelegenheid om de software al dan niet met wat hulp 
te installeren op de eigen laptop. 
 
In tegenstelling tot eerdere berichten zal DARES M-NL niet aanwezig zijn op de rommelmarkt op 17 maart in 

Rosmalen, een te kort aan goederen om te verkopen is de hoofdoorzaak, het is fijn als je er na aftrek van de 
kraamhuur ook nog wat aan over houd, en daar zag het niet naar uit dit jaar. 

 
De volgende DARES M-NL bijeenkomst zal gehouden worden op dinsdag 27 maart van 20:00 – 22:30 uur.  
 
 
 
Voor een algemene agenda kunt u kijken op de evenementen agenda op de VERON of VRZA website. 
Voor nationale en internationale markten en beurzen klik je op 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  
 
Zaterdag 26 mei 

Landelijke veiligheidsdag in Almere 
Het is weer zover, op 26 mei gaan we als DARES weer deelnemen aan de landelijke veiligheidsdag in Almere. 

De organisatie heeft ook dit jaar DARES R25 weer uitgenodigd. De veiligheidsdag is dit jaar nog groter van 
opzet, de activiteiten worden niet meer alleen op de Esplanade aan het Weerwater gehouden maar op alle 
pleinen in het stadscentrum. Vorig jaar trok het evenement 45.000 bezoekers. 
Het thema dit jaar is de Zuiderzeewet, deze wet is 100 jaar geleden dus in 1918 aangenomen. Tevens is het 
ook het 50 jarig bestaan van Zuidelijk Flevoland (1968) https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_Flevoland 

 

Vrijdag 1 juni 
Emergency Communications Meeting tijdens HamRadio 2018 
Greg Mossop GØDUB, IARU Regio 1 Emergency Communications Coördinator laat het volgende weten,  
IARU Regio 1 zal tijdens de HAMRADIO 2018 in Friedrichshafen op vrijdag 1 juni tussen 12:00-15:30 lokale tijd 
een bijeenkomst organiseren voor radioamateurs die geïnteresseerd zijn in noodcommunicatie, deze 
bijeenkomst zal gehouden worden in Room Rom. De voertaal voor deze bijeenkomst is Engels. Meer info  
 

Zaterdag 9 juni 
RC overleg 
Op zaterdag 17 februari 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 14 juli 
DARES R 15/16 aanwezig bij SAR Katwijk 

Op zaterdag 14 juli 2018 vindt de volgende editie van SAR Katwijk plaats.  
Van 10:30 uur tot 16:00 uur wordt u ter land, ter zee en in de lucht voor de kust 
van Katwijk een spectaculair programma aangeboden. 
SAR Katwijk is een jaarlijks terugkerend evenement, wat wordt georganiseerd 
door de Katwijkse Reddingsbrigade (KRB). Gedurende de dag laten de diverse 

deelnemers hun werkzaamheden zien op het gebied van reddingswerk. De KRB verzorgt in samenwerking met 
onder andere de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, Politie, Brandweer Katwijk, Regionale 

Ambulance Voorziening Hollands-Midden, NHV, PHDC, Kustwacht, DARES Regio 15/16, en vele anderen een 
dagvullend programma voor zowel jong als oud. Voor meer informatie zie ook: www.sarkatwijk.nl  

 NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

EMERGENCY-COMMUNICATIONS 
 

DARES AGENDA 
 

https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
https://daresregio15.nl/contact.html
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.radio-examen.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzeewet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuidelijk_Flevoland
http://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications/1767-emergency-communications-meeting-at-hamradio-2018
http://www.sarkatwijk.nl/
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We hopen vele zend- en luister- amateurs te mogen begroeten bij één van de twee DARES stands. Noteer deze 
datum alvast in uw agenda! 

 
Zaterdag 13 oktober  
Veiligheidsdag Culemborg 
Op zaterdag 13 oktober wordt in Culemborg een veiligheidsdag georganiseerd. Meer informatie volgt. 

 

 
 
VARA HF modem 
Nee, het gaat hier niet over één van de Hilversumse omroepen, maar over een nieuwe Mil-spec. digitale mode 
bedoeld voor de HF (of VHF) amateurbanden. 
 
Deze software voldoet aan alle eisen die het Amerikaanse FCC, stelt aan het gebruik van digitale modes op HF. 

 < 300 baud, < 2.4 kHz bandbreedte. 
 52 draaggolven in orthogonaal verdeelde subdraaggolven. 
 Beschikbaar voor diverse operating systemen. 
 Doorvoersnelheid vergelijkbaar met P3..... 
 Volledige Winlink functionaliteit bij gebruik van de Winlink Express radio email cliënt in Telnet mode. 

 
VARA is een HF modem met hoge prestaties gebaseerd op OFDM modulatie (Orthogonal Frequency Division 

Multiplexing ). Het VARA modem brengt de modernste technieken van militair niveau naar de bestaande HF 
data techniek. Het introduceert een nieuwe technologische standaard en maakt deze beschikbaar voor amateur 
en commercieel gebruik. De techniek is ontworpen voor toepassing binnen een SSB bandbreedte van 2400 Hz." 

Voor meer informatie, zie: https://rosmodem.wordpress.com/2017/09/03/vara-hf-modem/  Bron: PI4RAZ  
 
 
 

T-Mobile heeft een mobiele site laten ontwikkelen die heel snel verplaatst kan worden. 

De T-RAD, ofwel T-Mobile Rapid Antenna Development is bedoeld voor inzet bij 
evenementen en eventueel als tijdelijke oplossing bij noodgevallen. Alle apparatuur 
voor het mobiele netwerk zit bij elkaar in een stalen kast van 1.3 x 1.3 meter en is 
ongeveer 2.5 meter hoog. Daarop zit een uitschuifbare mast tot 7,5 meter hoog en 
uitstelbare poten om hem stevig neer te zetten. Het geheel weegt 2 ton maar is zo 
compact dat het achter in een vrachtwagen past.  Op de mast van dit toestel, dat een 
eigen ontwikkeling is van het Vlaamse bedrijf Benchmark, bevindt zich een speciale 

antenne met naast elkaar vijf sectoren voor zowel de 1800 als 2100 MHz band. 
Daaronder heeft T-Mobile een Massive MIMO antenne geplaatst voor 2,6 GHz TDD, 
net zo’n antenne als op het Leidseplein.   
 
Het realiseren van de backhaul is de grootste uitdaging, vertelt netwerkstrateeg 

Richard Marijs van T-Mobile. De hoogste plek op de mast is voor een microwave zender die op de 
dichtstbijzijnde bestaande site in de omgeving kan worden gericht.  

De T-RAD vormt een aanvulling op de COW (Cell on Wheels), die veel groter is. Hij wordt dit jaar ingezet op 
evenementen en fungeert ook nog als testapparaat. T-Mobile is de eerste operator in Nederland met zo'n 
compacte installatie, al bestaat het concept al iets langer. Base/Telenet heeft in 2016 enkele mobiele units 
aangeschaft van het type Ranger. Ook deze zijn geleverd door Benchmark. Telenet gebruikt netwerkapparatuur 
van ZTE, maar T-Mobile heeft de RAD opgebouwd met standaard componenten van het door Huawei geleverde 
netwerk. Bron: Telecompaper 

 
 
 

Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus geeft aan dat er snel locatiebepaling 
bij 112-meldingen komt. Hij reageert hiermee op de onrust in de afgelopen periode. 

In diverse media werd aangegeven dat Nederland achter loopt met de implementatie 
van een nieuwe techniek voor locatiebepaling in de meldkamer. 

 
Het voortraject 
Voor de invoering van locatiebepaling in Nederland is een vaste volgorde opgezet.  
In 2015 werd in de meldkamer Hollands-Midden gestart met de invoering van het 
zogenoemde VIL systeem (verificatie incidentlocatie). Bij dit systeem stuurt de 
meldkamer een sms naar de beller in nood. Bij bevestiging van de sms door de beller 
worden de locatiegegevens van de beller met de meldkamer gedeeld. Dit systeem is de 

afgelopen 2 jaar vervolgens in alle meldkamers ingevoerd. Bij de invoering werd er al 
rekening mee gehouden dat in de toekomst ook AML ingevoerd zou worden. 

TECHNIEK EN ZELFBOUW 
 

T-MOBILE NEEMT MOBIELE SITE IN GEBRUIK 
 

De T-RAD, de snel verplaatsbare 
mobiele site van T-mobile 

LOCATIEBEPALING BIJ 112 MELDINGEN KOMT ER AAN 
 

Minister van Justitie en 
Veiligheid Ferd Grapperhaus  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_frequency_division_multiplexing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_frequency_division_multiplexing
https://rosmodem.wordpress.com/2017/09/03/vara-hf-modem/
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5109&Itemid=43
https://www.telecompaper.com/nieuws/t-mobile-activeert-eerste-massive-mimo-antenne-in-amsterdam--1213902
https://www.telecompaper.com/nieuws/base-zet-base-stations-en-small-cells-in-op-festivals--1150780
https://www.telecompaper.com/nieuws/t-mobile-neemt-mobiele-t-rad-antenne-voor-evenementen-in-gebruik--1232598
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Er is destijds voor gekozen om VIL als eerste in te voeren omdat het systeem zich had bewezen in een aantal 
meldkamers en het gebaseerd is op de gangbare techniek van sms. Bij de verkenning voor de invoering van 

AML was tevens duidelijk dat eerst de lopende vernieuwing van de 112-infrastructuur afgerond zou moeten 
worden. Na deze afronding kan de AML functie goed aangesloten worden op het centrale systeem. De intentie is 
oplevering hiervan dit jaar te realiseren. Ook vergt de invoering van AML een inspanning van de mobiele 
netwerk-operators. 

 
Android 
Parallel aan de invoering van locatiebepaling op basis van VIL is al gestart met de voorbereidingen voor de 
invoering van AML. AML is een veelbelovende techniek die in een aantal Europese landen al is ingevoerd, maar 
werkt vooralsnog alleen op Android-toestellen en is daarmee voor een deel van de mobiele bellers nog geen 
oplossing. Een van de voordelen van de invoering van AML ten opzichte van het VIL systeem werd overigens in 
een vroegtijdig stadium ook onderkend. Zo hoeft voor het versturen van locatiegegevens tijdens het incident 

geen extra handeling verricht te worden.  
 
Apple haakt ook aan 
Apple heeft na herhaaldelijke verzoeken van Europese hulpinstanties besloten deze techniek ook door te voeren 
De EENA, de Europese vereniging voor samenwerking op het gebied van noodnummers, reageert enthousiast. 
“EENA feliciteert Apple met deze geweldige prestatie die levens zal redden  ”In de landen waar AML al 

operationeel is op smartphones, zijn dankzij deze technologie veel levens gered. De aanstaande iPhone-update 

is daarom een belangrijke verbetering in het dagelijkse werk van nood- en hulpdiensten.” 
 
Advies traject 
Om zicht te krijgen op de invoeringsaspecten op het gebied van de techniek en de benodigde samenwerking 
met mobielenetwerk operators en ten aanzien van privacy heeft TNO op 10 januari jl. advies uitgebracht.  
In dit advies zijn ook de resultaten van de door EENA georganiseerde workshops over het verbeteren van het 

112 proces met AML en apps meegenomen. Deze workshops vonden van 16 – 18 okt. 2017 plaats in Brussel. 
 
112-app 
Naast de invoering van AML wordt ook gewerkt aan de invoering van een 112-app. Het gebruik van een 112-
app heeft als voordeel dat naast locatie-informatie ook andere gegevens van de beller meegestuurd kunnen 
worden en dat hier in de toekomst nieuwe functies aan toegevoegd kunnen worden. Het doel is om dit jaar de 
werking van een app in Nederland te beproeven waarna tot een landelijke invoering kan worden overgegaan. 

 
Invoering e-Call 
De invoering van Emergency Call (eCall) zal ook bijdragen aan snelle locatiebepaling in het 112 proces. Vanaf 1 
april dit jaar krijgen alle auto’s en bedrijfswagens met typegoedkeuring standaard eCall. Dit veiligheidssysteem 

neemt automatisch contact op met de 112-centrale na een ongeluk. Het systeem geeft dan de exacte plek van 
het ongeluk door aan de meldkamer, maar ook de rijrichting en het aantal inzittenden. Bron: verbinding 

 
 

 

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 380 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". De 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 № 20 van 26 jan. 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. 
 

HAM RADIO VIDEO’S EN YOU-TUBE KANALEN 
 

http://www.verbinding.tv/minister-grapperhaus-locatiebepaling-112-meldingen-komt-er-aan/
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=tcf9IQQ2bGo
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
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


pag. 6 
 

TRX Bench, een serie video’s met op dit moment bijna 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 51 pagina’s tellende januari uitgave kunt u hier downloaden. 
Eerder verschenen nummers kunt u hier lezen. 
Deze maand aandacht voor onder andere: 

 Ik zie ze vliegen! 
 Een 23cm smalband FM transceiver 
 JT65 versus FT8, weak signal modes compared 

 TV logbook 
 Iedereen wordt alsmaar beter, IWAB 
 Een recente BOAN ervaring 
 RF Seminars, het nieuwe seizoen 
 VHF-UHF-SHF Nieuws 
 Nieuws vanuit de DKARS 

 DKARS HF Weak Signal Dag 

 
CQ-DATV  
CQ-DATV staat in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om te lezen.  
Klik hier voor het maart nummer en hier voor eerdere uitgaven. 
Deze maand ondermeer aandacht voor:  

 News and World Round-up 

 TV Video Connections - Part 2 
 MØKPW ATV - part 2 
 DiY RF Power / VSWR Meter. Low Cost! 
 Portable repeater update 
 DATV-Express Project - January update report 
 GB3FB at 9cm  
 Information 

 Coming up 
 

RAZies 
Het maart nummer met maar liefst 26 pagina’s van dit schitterende blad van 

PI4RAZ, de Radio Amateurs Zoetermeer is uit. 
Klik hier voor de download en klik hier voor eerdere uitgaven.  

Deze maand aandacht voor onder andere:  
 Het SoftSamba Experiment  
 Opa Vonk: Wel of geen Balun 
 De μBitx  
 Afdelingsnieuws 

 
CQ-PA 

Het 38 pagina’s tellende februari nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat weer online.  
Klik hier voor de download. 
Dit keer onder andere aandacht voor: 

 Colofon, nieuwe leden 
 Van de voorzitter, misbruik op repeater? 
 VRZA Radiokampweek in Oisterwijk 
 De watersnoodramp 65 jaar geleden 

 DKars HF Weak Signal Day 

 HamECC2018 
 1e Vergunning hoger zendvermogen 
 Propagatie verwachting 

 
 

 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat overweegt om noodstroomvoorzieningen voor mobiele sites 
verplicht te maken. Dat bleek op 15 februari in de Tweede Kamer.  
 
Het ministerie voert een kosten- en batenanalyse uit om te kijken of een verplichting zinvol is.  
De achterliggende gedachte is dat mobiele bereikbaarheid heel erg belangrijk is geworden voor de 

   ONLINE BLADEN 
 

   STROOM BACK-UP VOOR MOBIELE NETWERKEN 
 

https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201801.pdf
http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine
http://cq-datv.mobi/57.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201803.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2018-02.pdf
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
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samenleving, zeker als er iets aan de hand is. Staatssecretaris Keijzer wil de analyse in de eerste helft van dit 
jaar publiceren.  De VVD in de Tweede Kamer verwoordde de zorgen van de mobiele operators, over de kosten 

van de maatregelen. De verantwoordelijkheid voor het elektriciteitsnetwerk ligt bij de netbeheerders en de 
energiebedrijven – die verantwoordelijkheid moet niet worden afgewenteld op de mobiele sector.  
 
De reactie van EZK is dat stroomstoringen nooit helemaal te voorkomen zijn. Kleine storingen worden vaak 

veroorzaakt door graafschade aan een kabel, of uitval van een kast. Zo af en toe valt er een station uit in het 
hoogspanningsnetwerk, zoals in Amsterdam. Of vliegt er een militaire helikopter tegen een 
hoogspanningskabel. 
 
Operators nemen al maatregelen 
De vraag naar de kosten en baten is reëel. Het is een structurele kostenpost om elke site te voorzien van een 
back-up batterij. Daarbij komen dan ook maatregelen om de backhaul te beschermen tegen uitval.  

De knooppunten en datacenters worden goed beschermd, want de grote brand bij Vodafone in Rotterdam (4 
april 2012) heeft de sector en de overheid wel met de neus op de feiten gedrukt. Het kostte het bedrijf een 
week keihard werken om het netwerk weer te herstellen. 
 
Bij langdurige storingen moeten aanbieders verplicht compensatie bieden, maar die regeling begint pas bij 
storingen van langer dan 12 uur. Dat speelt niet echt een rol bij de vraag of er een accu op de site moet staan. 

Overigens is het al gebruikelijk om een voorziening te hebben op de site.  

 
T-Mobile gaat zijn 5.000 mobiele sites voorzien van een betere back-up. Dat meldde netwerkstrateeg Richard 
Marijs november vorig jaar op het congres Telecom Insights in Den Haag. De tijd op de accu gaat omhoog van 
30 naar 60 minuten voor bellen, sms en mobiel internet. Deze tijd is een gemiddelde, omdat de hoeveelheid 
verkeer sterk kan verschillen van mast tot mast.  
Een operator kan een site ook gedeeltelijk uitzetten als een storing niet heel snel te verhelpen is. 

 
Aanbieders op lijst vitale infrastructuur 
De grote telecomoperators staan al op de lijst van de overheid van bedrijven met kritieke infrastructuur.  
Dat lijstje is onlangs weer vastgesteld. Nieuw is dat ook bedrijven als AMS-IX en Eurofiber zijn toegevoegd 
wegens hun belang voor de internet- en data-infrastructuur.  
De overheid werkt daarnaast óók nog aan een wet 'ongewenste zeggenschap', omdat zij wil kunnen ingrijpen 
als een bedrijf of infrastructuur wordt overgenomen. Dit is een reactie op het verzet van KPN tegen 

aandeelhouder America Móvil enkele jaren geleden.  
Deze wetswijziging is nog niet aan de Tweede kamer aangeboden. Bron: PI4RAZ 
 
 

 
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 stuurt u een mail naar redactie@dares.nl 
 
Eraan 
Jan PA3CJP is op zoek naar een goed werkende TNC-X modem voor Winlink. Hebt u er nog één over, dan wil 
Jan deze graag van u (tegen vergoeding) overnemen. 
Jan is te contacten op 06-38190236 of 035-8889092 en via mail: Pa3cjp@gmail.com 
 

 
 
De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 15 maart verschijnen. 
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 12 maart in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 
 
 
 

TOT BESLUIT 

 

ERAAN & ERAF 

 

https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5105&Itemid=43
mailto:redactie@dares.nl
mailto:Pa3cjp@gmail.com
mailto:redactie@dares.nl

