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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 download link naar alle deelnemers en 
relaties. Reacties hierop kunt u sturen naar nieuwsbrief@dares.nl 
 

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, u kunt zich aanmelden door een berichtje te sturen naar 
nieuwsbrief@dares.nl U zult dan op of rond elke 1e en 15e van de maand de download link ontvangen.  
 
Meer informatie over de stichting DARES? 
Meer informatie over de stichting DARES kunt u vinden op onze website www.dares.nl/ 
 
 
 

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

PI9D net vanuit het DLCC Oegstgeest JO22FE 

Uitzendschema zondag 3 februari 
 10:00 uur LT 3745 kHz. LSB 

 10:30 uur LT 7065 kHz. LSB (afhankelijk van propagatie en beschikbaar freq.) 
 11:00 uur LT 145.500 MHz. FM 

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. 

 
Bestuur in gesprek met Min. J&V 
Op donderdag 7 februari 2019 vind een volgende meeting met Justitie&Veiligheid plaats. Tijdens deze 
bijeenkomst zal J&V vragen van het bestuur beantwoorden. Tevens komt het samenstellen van een werkgroep 
aan bod. N.a.v. deze meeting zal een RC vergadering belegd worden. 

DARES NIEUWSBRIEF 
EEN UITGAVE VAN DE STICHTING DARES. 1 februari 2019 JAARGANG 3 NR.3 

 

OVER DEZE NIEUWSBRIEF 
 

NIEUWS VAN HET BESTUUR 
 

EMERGENCY COMMUNICATIONS 
 

mailto:redactie@dares.nl
mailto:nieuwsbrief@dares.nl
mailto:nieuwsbrief@dares.nl
http://www.dares.nl/
https://www.iaru-r1.org/index.php/emergency-communications
https://www.dares.nl/
mailto:pi9d@dares.nl
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Jaarrekeningen 
Het bestuur heeft besloten, ondanks het feit dit niet verplicht is (stichting), om vanaf boekjaar 2018 de 

jaarrekeningen op dares.nl te tonen. U kunt dit lezen (na inloggen op de site) bij het item Jaarrekeningen 
onderaan het submenu (linkermenu). 
 
 

 
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 en kijk op de website van ON4LEA. 

 
Zaterdag 9 maart 
RC overleg 
Op zaterdag 9 maart vindt het eerste (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 25 mei 
Veiligheidsdag Almere 
DARES M-NL is door de organisatie weer uitgenodigd om deel te nemen aan de landelijke veiligheidsdag 2019 
in Almere. Deelnemers van R25 en R09 hebben een inschrijfformulier ontvangen. Bezoekers zijn natuurlijk altijd 

welkom om gezellig langs te komen op deze landelijke veiligheidsdag.  
 

 
 
DARES M-NL 
Vorige bijeenkomst 
De bijeenkomst van dinsdag 22 januari werd gekenmerkt door flinke sneeuwval, dit was dan ook voor, in het 
bijzonder de deelnemers die uit de polder (R25) moesten komen een heel begrijpelijke reden om niet naar 
Bunschoten af te reizen, je weet tenslotte niet hoe het weer is als je ’s avonds terug naar huis moet, dit had tot 

gevolg dat we slechts met 7 deelnemers aanwezig waren, maar dat bekende niet dat daardoor de bijeenkomst 
minder zinvol was. Een aantal deelnemers heeft mee gedaan aan een door Ron PD7RON opgezet JS8call 
experiment, tot ieders verbazing lukte een verbinding op 2 meter met minder van 1 Watt tussen het DRCC in 
Bunschoten en Ron in Zeewolde prima.  
 
Het gaat beter 

Van Gerard PDØJEW RC van R25 kregen we goed bericht, hij doet ons de hartelijke groeten en het gaat 
gelukkig een stuk beter met hem, hij is voornemens de volgende bijeenkomst bij te wonen. 

 
Eerstvolgende bijeenkomst 
De volgende bijeenkomst zal zijn op zaterdag 23 februari. 
 
Regio 10 en 15/16 

Op zaterdag 2 februari houden de regio’s 10 en 15/16 op het DRCC in 
Schoorl een gecombineerde berichtenoefening. 
Ook zal er een certificering examen worden afgenomen. 
  
 
 
You-Tube kanalen en Ham Radio video’s is al jaren één van de vaste rubrieken van deze nieuwsbrief, ook eigen 
opnames van jouw evenement, velddag, experiment of DARES oefening plaatsen we graag. 
 

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 6 jaar ruim 500 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. 

NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

DARES AGENDA 
 

YOU TUBE KANALEN EN HAMRADIO VIDEO‘S 
 

http://dares.nl/
https://stichting-dares.email-provider.nl/link/gflhsibznf/egvl6cqyzo/ikaulak0v0/zj7hw8vq6a/rocbigs0w3
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
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
https://www.youtube.com/user/HamRadioNow/videos
https://www.youtube.com/user/W2AEW
https://www.youtube.com/user/EEVblog
https://twit.tv/episodes?filter[shows]=1668
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TX-Factor is een serie van TV shows geheel gewijd aan amateurradio. Klik hier en ontdek 
wat TX-Factor u te bieden heeft. Voor de meest recente aflevering van 7 december op You-

Tube klikt u hier Om naar de home page te gaan 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 ruim 190 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. 
 

 

 
CQ-PA 
Het 28 pagina’s tellende januari nummer van CQ-PA, het maandblad van de VRZA staat online. 
Klik hier voor de download. Dit keer onder andere aandacht voor: 

 Van de secretaris / a.i. voorzitter 
 44e Landelijke Radio Vlooienmarkt 

 Back in Time 

 Regionaal 
 DKARS Tweede HF Weak Signal Dag 
 VRZA Kampweek 
 Contestkalender 
 Propagatieverwachting 
 Idzerda Day  

 
RAZies 
Het februari nummer met 29 pagina’s van dit fantastische blad van PI4RAZ,  
de Radio Amateurs Zoetermeer, is weer uit.  
Klik hier voor de download en klik hier voor eerdere uitgaven.  
Deze maand aandacht voor onder andere: 

 Zelfbouw automatische antenne tuner 

 Opa Vonk: Spread Spectrum 
 XBM80-2 QRP tranceiver 
 Uitslag kerstpuzzel 
 APRS bouwpakketten 

 Afdelingsbijeenkomsten 
 

DKARS magazine 
De januari uitgave van het digitale blad van DKARS is hier te downloaden. Voor de website en 
een overzicht van alle verschenen magazines tot nu toe klikt u hier. Deze uitgave van het 
blad bevat 33 pagina’s, en besteed onder andere aandacht aan de volgende 
onderwerpen: 

 Heelweg Micro Wave meeting 2019 
 AM nieuws 

 Versoepeling toezicht op radioamateurs BES 
 60 meter nieuws 
 Groninger radio amateur treffen 
 Waar gebruiken wij uw donateurs bijdragen voor  
 dPMR en DMR 
 DKARS tweede HF weak signal dag 
 EME nieuws en traffic 

 

CQ-DATV 
Dit blad staat weer in maar liefst vier verschillende bestandsformaten voor je klaar om te lezen.  
Klik hier voor het pagina’s dikke januari nummer en hier voor eerdere uitgaven. 
Deze maand ondermeer aandacht voor:  

 Production Team 

 Editorial 
 News and World Round-up 
 DKARS advert 
 Slow TV - MAUI Style 
 TV Amateur 
 VMIX Easy MIDI Controller 

ONLINE BLADEN 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG34oDNUPkhTV275iiunkSbO9Y6WYvNrT
https://www.youtube.com/watch?v=_8TDkJHkC4E
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2019-01.pdf
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201902.pdf
http://www.pi4raz.nl/razzies/
http://downloads.dkars.nl/DKARS%20Magazine%20201901.pdf
http://www.dkars.nl/index.php?page=magazine
https://cq-datv.mobi/68.php
http://cq-datv.mobi/ebooks.php
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/txfactor.shtml
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
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 Recommendations for receiving Es’hail 2 
 DATV-Express Project 

 70cm Repeater Slot Antenna Installation 
 Inter-Digital, Band-Pass Filters 
 Jackson ATV repeater testing DVB-T receive 
 It's DTV Jim, but not as we know it! 

 How to eliminate Video squelch functions? 
 Grass Valley Mixer Conversions 
 USA - ATV Repeater Directory 

 
  
 

Ook Indonesië volgt WARC-15  

De vereniging van Indonesische radio amateurs, ORARI, meldt dat er nieuwe regelgeving is 
voor de amateurs in hun land waarin vermeld staat de nieuwe banden 136 kHz, 472 kHz en  
5 MHz. vrijgegeven worden.  
Het Ministerie van Communicatie en Informatie Technologie van de Republiek Indonesië heeft 

een nieuw bandplan uitgegeven voor radio amateurs met als ingangsdatum datum 31 december 2018. 
 

Indonesië kent 4 licenties: 

 Pemula       - Entry Level 
 Siaga          - Novice 
 Penggalang - General 
 Penegak      - Advanced 

 
De entry level licentie in Indonesië faciliteert na het beantwoorden van wat vragen over regelgeving en 

apparatuurgebruik het gebruik van de 144 en 430 MHz. banden met een vermogen van maximaal 10 Watt.  
Dit hele examen duurt slechts 20 minuten. 
 
Werkgroep N-herijking bespreekt conceptrapport 
Op 17 januari 2019 is de werkgroep N-herijking met VRZA, VERON en AT (Agentschap Telecom) bij elkaar 
gekomen om het conceptrapport zoals dat er op dat moment lag te bespreken.  Het conceptrapport nadert haar 
voltooiing met als doelstelling om het bij het komende AO (amateuroverleg) als definitief rapport te kunnen 

inbrengen als agendapunt.  
 
Nog een paar laatste aanpassingen voor de werkgroep N-herijking  
Vlak voor de bespreking van 17 januari 2019 kwam bij de werkgroep van de VERON en VRZA nog een verzoek 

binnen voor een aantal aanpassingen waarvan het niet meer mogelijk was deze voor de bespreking nog in het 
rapport te verwerken. Achteraf bleek dit geen probleem, omdat de motivatie hierachter meer omhelsde dan in 

eerste instantie verwacht.  
 
Hoe gaat het nu verder?  
Voor het komende AO zorgt de werkgroep van de VERON en VRZA dat het definitieve verslag bij de voorzitter 
van het AO ligt. Door de aanpassingen die nog gedaan moeten worden loopt het rapport geen vertraging op. 
Het rapport ligt tijdens de komende AO van 25 april 2019 op tafel. Indien het AO het N-herijkingsverslag 
accepteert neemt AT het in behandeling. Dit voorstel gaat dan de procedure in binnen de AT organisatie. 

Vervolgens zullen nog wat juristen van AT en/of Ministerie van Economisch zaken naar het voorstel moeten 
kijken.  
 
N-herijking betreft een aanpassing van de wet  
In de bijlage van de “regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015” kunt u vinden welke 
frequenties en vermogens aan de N- en F-registratie zijn toegewezen. Omdat de aanbevelingen gemaakt in het 
N-herijkingsrapport een aanpassing betreft van deze regeling. Betreft de N-herijking een aanpassing van deze 

wet. Waarvoor de volledige procedures die hierbij horen ook doorlopen moet worden. 25 april 2019 zal het N-

herijkingsrapport onderdeel zijn van het AO. Bij acceptatie zal AT dit rapport intern behandelen en moet dit 
advies naar het Ministerie van Economische Zaken. Verwachting is dat publicatie in de Staatscourant niet meer 
in 2019 zal plaatsvinden maar eerder in het voorjaar van 2020. Bron: website VRZA 
 
 

De import, verkoop en service van Hytera Communications-producten die inbreuk maken op drie Motorola 
Solutions-patenten zijn vanaf nu ingegaan. Er zijn echter geen beperkingen op Hytera’s DMR-producten die 
gebruik maken van de nieuwe “I-Series”-software. 

Op 16 november kondigde zegt het ITC (International Trade Commission) aan dat Hytera met opzet drie 
Motorola Solutions-octrooien heeft gekopieerd. Dat was het begin van een periode van 60 dagen voor verdere 

VERENIGINGEN, OVERHEID EN REGELGEVING 

IMPORTVERBOT HYTERA IN VS INGEGAAN 

IMPORT  

https://www.vrza.nl/wp/
https://www.veron.nl/
https://www.agentschaptelecom.nl/
https://www.veron.nl/downloads/amateur-overleg/
https://www.vrza.nl/files/amateuroverleg/Verslag_AO98.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0036375/2017-04-01#Bijlagen
https://www.officielebekendmakingen.nl/
https://www.vrza.nl/wp/2019/02/01/werkgroep-n-herijking-bespreekt-conceptrapport/
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evaluatie. Vanaf nu is het Hytera verboden om de meeste DMR-systemen te importeren, verkopen en te 
onderhouden. Ook marketing rond deze systemen mag niet meer.  

In het ITC-advies wordt echter ook opgemerkt dat Hytera’s “opnieuw ontworpen producten” – de “i-serie” – 
geen inbreuk maken op één van de drie patenten. Hytera-functionarissen hebben gezegd dat klanten hun 
bestaande Hytera DMR-producten kunnen upgraden naar de “i-Series” functionaliteit met een gratis software-
upgrade. In de Hytera’s “i-Series” zijn de functionaliteit van de drie Motorola Solutions-octrooien die aan de 

orde zijn – technologie die is ontworpen voor snel scannen van kanalen, snelle re-keying en pseudo-trunking in 
directe modus weggehaald. 
 

Hytera Communications kreeg ongeveer tien jaar geleden toegang tot de 
octrooien van Motorola Solutions, toen drie voormalige Motorola-
medewerkers naar verluidt meer dan 7.000 Motorola-bestanden over DMR-
technologie hadden gedownload – hoewel geen van de technici op dat 

moment aan DMR-projecten werkte – net voordat ze Hytera-medewerker 
werden. Bij ondervraging hierover hebben alle drie de ingenieurs het Vijfde  
Amendement (klik hier voor de betekenis) ingeroepen om zelfbeschuldiging 
te voorkomen. Bron: Verbinding 

 
 

 

Zonder het idee te wekken dat ik met -10°C en een flink pak 

sneeuw in een tentje in een weiland wil zitten, is het misschien 
toch leuk om te zien hoe door andere EmComm amateurs elk 
jaar op het laatste weekend in januari de Winter Field Day 
gehouden wordt.  
 
Extreme weersomstandigheden en stroomstoringen lijken vaker 
en met een grotere intensiteit voor te komen. Vaker wel dan 

niet, wanneer we off-grid noodcommunicatietraining 
organiseren met onze draagbare radio-uitrusting, vindt dit 
meestal plaats tijdens mooie weersomstandigheden.  
Maar hoe zit het met de training voor bijvoorbeeld een 
langdurige stroom uitval in de winter...? Trainen bij mooi weer is een makkelijke manier om optimistisch te 
worden over ons feitelijke niveau van communicatieparaatheid. 

 
Doe mee met de Winter Field-Day Association. 
Elk jaar organiseert de Winter Field Day Association een Ham Radio-evenement genaamd "Winter Field Day". 

Het evenement is bedoeld om amateur-radio-operators te motiveren om het veld in te gaan, onder 
omstandigheden die zeker niet ideaal te noemen zijn. 
 
Deze video geeft een kijk op hoe we een Winter Field-Day kunnen gebruiken, om onze 

communicatievaardigheden te ontwikkelen of te verbeteren, onder omstandigheden waar de meeste operators 
voor terugdeinzen. Klik voor de video’s hier en hier en hier. 73 julian OH8STN (Gebruik bij You Tube eens 
Winter Field Day als zoekwoord.) 
 
 
 
De Knacksat 1U CubeSat die 3 dec. gelanceerd werd door een SpaceX raket staat waarschijnlijk in safe mode.  

Het Knacksat project team van de King Mongkut’s Technische Universiteit in Noord Bangkok, Thailand, 
vermoedt dat alle vertragingen van de lancering ervoor gezorgd hebben dat de accu leeg geraakt is, waardoor 
de antenne niet meer normaal kan ontvouwen. In safe mode kan de satelliet zijn accu weer laden, waarna  
commando's ontvangen kunnen worden, verzonden door een grondstation.  

Het Knacksat team is op zoek naar CW baken 
ontvangstrapporten op 435.635 MHz, en er zijn er al 

wel een paar gemeld, maar het zeer zwakke signaal 
verhindert het decoderen van de telemetrie.  
Iedereen die de satelliet hoort wordt verzocht een 
email of een online rapport te sturen.  
Het Knacksat project zegt dat voor een betrouwbare 
ontvangst minstens een EME antenneinstallatie nodig 
is. Ook is men op zoek naar een station dat in staat is 

om een MP3 geluidsbestand op te sturen om zo de VHF 
uplink frequentie te veranderen,” zegt het team. 
“Daarmee ontwaakt de satelliet uit de safe mode.”  
Iets voor CAMRAS? Bron: website PI4RAZ 

 

WINTER VELDDAG 

IMPORT  

KNACKSAT 1U CUBESAT RAPPORTEN GEZOCHT 
 

Velddag onder winterse omstandigheden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bill_of_Rights_(Verenigde_Staten)
http://www.verbinding.tv/importverbod-hytera-in-vs-ingegaan/
https://www.winterfieldday.com/
https://www.winterfieldday.com/
file:///C:/Users/Eigenaar/Pictures/Documents/DARES%20Tekst%20dokumenten/NIEUWSBRIEVEN/Nieuwe%20map/Werkmap%20nieuwsbrief/Winter%20Field%20Day
https://www.youtube.com/watch?v=rcle3Chup5Y
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/knacksat.htm
mailto:knacksat@gmail.com
https://knacksat-26d23.firebaseapp.com/
https://www.camras.nl/
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5412&Itemid=43
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Op zaterdag 9 maart 2019 wordt de tweede DKARS HF Weak Signal Dag gehouden in Kootwijkerbroek. 
Deze dag is speciaal bedoeld voor alle amateurs die graag met HF banden bezig zijn en dan vooral interesse 
hebben in DX werk, contesten, verschillende landen werken maar ook amateurs die daarvoor graag aan het 
bouwen zijn. Bouwen van apparatuur, antennes en een compleet station. Amateurs die graag een uitdaging 

zoeken en de radioamateur hobby als een deel van hun leven beschouwen.We zijn erin geslaagd om voor deze 
dag weer een gevarieerd aanbod van presentaties aan te kunnen bieden. De presentaties worden 
door gedreven en enthousiaste radioamateurs die op hun gebied ruim ervaring hebben.  
Van het voorkomen van storingen bij HF ontvangst tot en met propagatie metingen op 80 mtr maar 
ook een vergelijk tussen moderne SDR transceivers en het combineren van twee hobby’s naar een 
activiteit SOTA.  
Een divers scala waarvan we het idee hebben dat het interessant is voor de groep Weak Signal HF 

amateurs. 
De dag wordt gehouden in De Essenburcht, Schoonbeekhof 1, 3774 DA Kootwijkerbroek. 
Voor meer informatie, het programma en aanmelden klikt u hier 
 
 

 
Op zaterdag 2 en zondag 3 februari vindt FOSDEM 2019 plaats in Brussel. FOSDEM staat voor 

Free and Open-Source Developers European Meeting. Het is één van de belangrijkste 

conferenties over opensource-software en -hardware. 
 
FOSDEM 2019 is ook interessant voor de radioamateur. Niet in de laatste plaats omdat er 
ruime aandacht is voor Software Defined Radio (SDR). Daarnaast is de Belgische 
zendamateurvereniging UBA het hele weekend aanwezig met een informatiestand. 

 
FOSDEM 2019 is een groot evenement. Met meer dan 700 sprekers en duizenden bezoekers. Activiteiten 

worden gehouden in 33 ruimten. Deze zijn verspreid over verschillende gebouwen op de campus van de Vrije 
Universiteit Brussel. 
 
Software Defined Radio-programma 
Het SDR-programma is op zondag 3 februari. Het begint ’s ochtends om 9:00 uur en duurt tot 17:00 uur. Het 
programma bestaat uit veertien voordrachten. Alle voordrachten zijn in dezelfde ruimte. De agenda van het 

SDR-programma en de samenvattingen van de voordrachten zijn terug te vinden op de pagina van de Free 
Software Radio devroom. 
 

Gratis toegang tot FOSDEM 2019 
De toegang tot het evenement is gratis en aanmelding is niet nodig. Meer informatie vind je op de website van 
FOSDEM. Bron: website VERON 

 
 

 
Vrijdag 25 januari hebben Defensie en het Instituut 
Fysieke Veiligheid (IFV) een 
samenwerkingsovereenkomst getekend om de Ad Hoc 
Router (AHR) infrastructuur te waarborgen. Wim 

Papperse, directeur bedrijfsvoering, tekende namens 
het IFV: "Het IFV is trots dat wij Defensie tot één van 
onze strategische partners mogen rekenen."  
 
De AHR-infrastructuur is ontwikkeld door Defensie en 
werd in de civiele variant al gebruikt ter ondersteuning 
van LCMS Mobiel in het kader van 

natuurbrandbestrijding door de brandweerkorpsen van 

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden en 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Om de ondersteuning van de AHR-infrastructuur te 
professionaliseren en de inzet van deze infrastructuur uit te kunnen breiden, was het een logische en wenselijke 
stap om de samenwerking van het IFV met Defensie vast te leggen. 
 

Breed inzetbaar  
Op termijn is het mogelijk dat het systeem ingezet wordt in andere situaties dan bij natuurbranden, 
bijvoorbeeld bij grote evenementen waarbij reguliere netwerken overbezet kunnen raken. "Met deze 
overeenkomst hebben we weer een volgende stap gezet in netcentrisch werken en het creëren van een goed en 
betrouwbaar landelijk informatiesysteem waar crisisorganisaties in kunnen samenwerken", aldus Papperse. 
 

2e DKARS HF WEAK SIGNAL DAY 
 

FOSDEM 2019  
 

Altijd en overal een netwerk dankzij samenwerking met Defensie 

 

IFW EN DEFENSIE TEKENEN OVEREENKOMST 

http://www.pa0ehg.com/hfwsd2019.htm
https://www.veron.nl/nieuws/tag/sdr/
https://www.uba.be/nl/
http://www.vub.ac.be/
http://www.vub.ac.be/
https://fosdem.org/2019/schedule/track/free_software_radio/
https://fosdem.org/2019/schedule/track/free_software_radio/
https://fosdem.org/2019/
https://fosdem.org/2019/
https://www.veron.nl/nieuws/fosdem/
https://fosdem.org/2019/
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Eén verbinding voor alle voertuigen  
De AHR-infrastructuur biedt de mogelijkheid om een 

beveiligd netwerk op te bouwen in situaties waar het 
reguliere internet niet of beperkt beschikbaar is. Het 
voordeel van deze infrastructuur is dat slechts één van 
de voertuigen verbinding hoeft te maken met een 4G-, 

3G- of satellietverbinding om deze te kunnen delen met 
alle voertuigen in dit tijdelijke netwerk.    
 
In de samenwerking zorgt het IFV voor de ontwikkeling 
en de instandhouding van het LCMS-informatiesysteem, 
inclusief de uitlopers in het inzetgebied door middel van 
LCMS Mobiel. Defensie heeft als kerntaak het 

onderhouden en uitbreiden van de software voor de AHR 
en de Relay-communicatieserver. 
 
Meer informatie 
Meer lezen over netcentrisch werken en LCMS Mobiel en de AHR-infrastructuur.  
Bron: website IFW 

 
  
 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief 
De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 15 februari verschijnen.  
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 12 februari in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 
  
Hebt u iets te melden wat voor anderen interessant kan zijn, kruip dan maar achter uw toetsenbord en stuur 

het naar de redactie. Ook een kort verslagje van een regionale DARES activiteit, een oefening, een verslag van 
een andere activiteit of een melding van een komende activiteit stellen we erg op prijs. Ook als u niet zo’n 
schrijver bent kunt u iets plaatsen in de nieuwsbrief, stuur een berichtje naar redactie@dares.nl ik neem dan 
contact met u op en samen komen we er vast wel uit. 

 

VAN DE REDACTIE 
 

Kolonel Arjen Straver en Wim Papperse tijdens het tekenen van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie en het IFV.   

 

https://www.ifv.nl/advieseninnovatie/Paginas/Netcentrisch-Werken.aspx#tab1
https://www.ifv.nl/advieseninnovatie/Paginas/Netcentrisch-Werken.aspx#tab3
https://www.ifv.nl/nieuws/Paginas/Altijd-en-overal-een-netwerk-dankzij-samenwerking-met-Defensie.aspx
mailto:redactie@dares.nl
mailto:redactie@dares.nl

