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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 7 april 
 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. 
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DARES 2.0                                                                                                          door de secretaris, Jan PA7O 
Vier jaar geleden heeft het bestuur samen met de RC's kijkend naar de toekomst, een aangepast visiestuk 

DARES 2.0 opgesteld, . Tijdens het RC overleg van zaterdag 9 maart jl. is de aangepaste versie gepresenteerd.  
In dit visiestuk zijn ook de punten van het overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid meegenomen. 
Het is de bedoeling dat elke Regio Coördinator dit stuk met zijn deelnemers deelt. 
 

In 2017 heeft het bestuur een verkennend gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) gehad. 
Mede door de tropische storm Irma waarbij de bovenwindse eilanden in het Caribisch gebied werden getroffen 
heeft JenV weer contact met het bestuur gezocht. Tijdens de gesprekken in 2018 en begin dit jaar heeft JenV 
gemeend een werkgroep te formeren waarin JenV, een afvaardiging bestuur stichting DARES en een 
afvaardiging van de VR's (o.a. directeur veiligheidsregio's) zitting zullen nemen. 
 
Kernpunten van het overleg en deze werkgroep zullen zijn: 

 Kijken naar de mogelijkheid om de noodcommunicatievoorziening (primair voor burgers) te 
optimaliseren, primair gericht op de bovenwindse eilanden, Saba, St. Eustatius en St. Maarten waarbij 
DARES een adviserende rol krijgt. De daadwerkelijke uitvoering zal zoals het er nu uitziet mogelijk door 
VERONA worden uitgevoerd. 
 

 De "last mile". Dit betreft de noodcommunicatie (al dan niet op verzoek van de overheid) voor burgers 

in Nederland. Daarnaast zal DARES zich ook sterk maken om specials (m.b.v. SIGCO teams) aan de 

overheid te leveren, bijv. bij migratie van een nieuwe C2000 systeem waarbij gedurende een aantal 
uren geen communicatie tussen meldkamers onderling plaats kan vinden. Voor de 'last mile' roepen we 
ook de hulp in van de 'amateur op zolder' (AOZ) door dit o.a. bij onze verenigingen kenbaar te maken. 

 
 
 
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 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.  

 
Zaterdag 22 juni 

RC overleg 
Op zaterdag 22 juni 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 6 juli 2019 

DARES R15/16 aanwezig bij SAR Katwijk 
Op zaterdag 6 juli 2019 vindt de volgende editie van SAR Katwijk 
plaats. Van 10:00 uur tot 16:00 uur wordt u een spectaculair 
programma aangeboden ter land, ter zee en in de lucht voor de 
kust van Katwijk.  
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 We hopen 
vele zend- en luisteramateurs te mogen begroeten bij één van de twee DARES stands.  
Noteer deze datum alvast in uw agenda! 
 
 
 

DARES R09 Utrecht 
Normaal gesproken houden R25 en R09 onder de naam DARES M-NL hun bijeenkomsten gezamenlijk, dat is 
deze keer anders. R25 heeft er voor gekozen om de introductie en uitleg aan de deelnemers van DARES 2.0 
voor hun eigen deelnemers te doen. Dit betekend dat ook R09 Utrecht op de eerstvolgende bijeenkomst op 

NIEUWS UIT DE REGIO’S 
 

DARES AGENDA 
 

Afb.1 een dagvullend programma voor jong oud.  

https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.vrza.nl/wp/agenda/
http://www.on4lea.be/termine.htm
http://www.sarkatwijk.nl/
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dinsdag 26 maart aan haar eigen deelnemers DARES 2.0 zal introduceren en uitleggen, waar mogelijk zullen we 
uw vragen beantwoorden. Zoals gebruikelijk word de bijeenkomst op de locatie Radio Club Bunschoten 

gehouden dit keer op dinsdag 26 maart aanvang 20:00 uur. Het is van belang dat iedereen aanwezig is, in deze 
nieuwsbrief onder “nieuws van het bestuur” kunt u in grote lijnen lezen wat DARES 2.0 inhoud. Graag tot ziens. 
 
Website RCB 

De website van Radio Club Bunschoten doet het weer en er is een link naar onze DARES pagina 
https://pi4amf.nl/dares/ Op deze pagina vind u onder andere de jaarplanning van onze bijeenkomsten. 
 
 
 

Nu ook Griekenland op 60m 
Een ministerieel besluit van 26 februari 2019, gepubliceerd in het Griekse staatsblad van  

5 maart 2019, introduceerde een nieuwe Frequentie Toewijzingstabel, die het gebruik van 
amateurradio van 5351,5 - 5366,5 kHz toestaat, op secundaire basis bij 15 W. EIRP onder 
de ITU 60m. bepalingen van de WRC-15. 

 
 
 
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 5 jaar ruim 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. Voor de meest recente aflevering van 6 december 2018 
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 bijna 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. 
 
Ham Radio 2.0 is het You-Tube kanaal van Jason KC5HWB en bestaat sinds 
2015, op dit kanaal veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en apparatuur. 
Op dit moment zijn er bijna 500 video’s te zien. Gert PA1VW stuurde deze link.  
 

  

 
In de DARES nieuwsbrief Nr.2 van 15 januari stond een artikel over 100 jaar radio in Nederland.  
Van Henk PAØHFT ontving de redactie een leuke aanvulling op dit artikel welke we u niet willen onthouden. 
 
Hierbij nog een kleine aanvulling op het stukje “100 jaar Radio in Nederland” in de DARES nieuwsbrief. 
De VARA (Vereniging Arbeiders Radio Amateur) was een omroeporganisatie, die zich richtte op arbeidersklasse. 
Radio-ontvangers waren in die tijd erg duur, en konden door velen in deze arbeidersklasse niet betaald worden. 

De VARA besloot daarom om zelf een bouwpakket van een middengolf-ontvanger(tje) voor haar leden op de 
markt te brengen. Dit was een eenvoudige middengolf ontvanger, in de trend van de bekende Philips “Pionier 
III” Er zat een voorfrontje van triplex bij, waaraan de luidspreker aan gemonteerd kon worden, maar eerst 
moest er dan nog wel even het VARA logo worden “uitgefiguurzaagd”, het luidsprekerdoek er achter geplakt 

YOU TUBE KANALEN EN HAMRADIO VIDEO‘S 
 

                                               REACTIE OP…..                             door Henk PAØHFT 

 
 

NIEUWS UIT FREQUENTIELAND 
 

https://pi4amf.nl/dares/
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/playlist?list=PLG34oDNUPkhTV275iiunkSbO9Y6WYvNrT
https://www.youtube.com/watch?v=_8TDkJHkC4E&list=PLG34oDNUPkhTV275iiunkSbO9Y6WYvNrT&index=2&t=177s
http://www.txfilms.co.uk/txfactor/
https://www.youtube.com/channel/UCpXIJUfnq6ER6PSK69jF8yg
https://www.youtube.com/user/TRXBench/videos
https://youtu.be/N_5tQfT1L7U
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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worden, en dan pas de luidspreker daar achter te monteren. Bezorgdiensten zoals de PTT waren (ook toen al) 
veel te duur, en de VARA besloot zelf distributiepunten bij haar eigen leden onder te brengen.  

VARA-leden konden zich daar voor opgegeven. Mijn ouders hadden ook zo’n distributiepunt voor deze 
ontvangers. De bouwpakketten werden door de VARA zelf op de distributiepunten bezorgd, waarna ze door de 
leden, o.a bij ons thuis, konden worden afgehaald en betaald. Op deze manier kwamen velen in contact met 
het fenomeen radio en zijn er vermoedelijk ook vele zendamateurs op deze manier voor het eerst met onze 

hobby in contact gekomen. 
 
Helaas is ook “onze” ontvanger in de loop van de jaren verdwenen, dan wel gedeeltelijk door de huidige 
PAØHFT gesloopt en voor andere “belangrijkere” zaken gebruikt.(HI)  
Wel jammer, want ik zou er graag nog één bezitten. 
VY 73, Henk PAØHFT 
 

 
 
Don Beattie G3BJ heeft een rapport uitgebracht over de dreigingen die veroorzaakt worden door draadloze 
energie overdracht (Wireless Power Transmission (WPT), om dit ter discussie te stellen tijdens de tussentijdse 
vergadering van de IARU Regio 1 die van 27-28 april zal plaatsvinden in Wenen. 
  

Het gedetailleerde 20 pagina's tellende rapport zegt dat "de IARU in 2017 betrokken raakte bij de discussies 

binnen CEPT en ITU over WPT. Dat was waarschijnlijk al te laat, en sinds die tijd zijn we al aan het strijden om 
de controle over het debat te krijgen." 
Het rapport waarschuwt: "Gezien de geplande dichtheid van de WPT-Electrische Voertuig systemen, gaat er een 
wijdverspreide en serieuze impact op radio communicatie plaatsvinden in de nabijheid van dit soort apparatuur, 
als de spurious signalen op 10m afstand op de limiet komen zoals vastgesteld in ITU-R SM329-12  
(die grotendeels overeenkomt met de specificaties uit de CEPT ERC Rec 74-01)." 

 
Zijn het straks niet de zonnepanelen van je buurman die je ontvangst verstieren, maar die draadloze 
oplaadplekken voor elektrische auto's...  
Download VIE19 C7-005 Wireless Power Transmission – een Overzicht  
https://vienna.iaru-r1.org/conference-documents/c7/ 
 
Andere onderwerpen voor de conferentie vind je op:  

https://vienna.iaru-r1.org/conference-documents/c5/ 
https://vienna.iaru-r1.org/conference-documents/c4/ Bron: website PI4RAZ 
 
 

 
In het weekend van 11 en 12 mei is er weer een hoop activiteit rond de molens en 

gemalen. Niet alleen in Nederland maar ook in België, Duitsland, Verenigd 
Koninkrijk, Zweden en zelfs buiten Europa. Vorig jaar uit de Verenigde Staten en 
Australië. De naam Internationale Molendagen is dus niet overdreven. 
Inmiddels hebben zich al weer molens aangemeld voor deelname, maar als u bent 
geïnteresseerd, zelf eens deel te nemen aan deze activiteit en u woont in de buurt 
van een molen, ga dan eens praten met de molenaar en de eigenaars van de 

molen en vraag of u in of bij de molen aan dit gebeuren mag deelnemen. Zo doet Paul PA2PWM samen met 

PAØRBA weer mee in molen De Vriendschap dit is weer een prima gelegenheid om provisorisch, in een 
bijzondere 'semi' industriële omgeving - met alle beperkingen en kansen van dien - een station in de lucht te 
brengen.. oftewel een goede DARES 'readiness' oefening... Afgezien daarvan is het ook gewoon leuk en een 
uitstekende gelegenheid om onze hobby en DARES te promoten, aldus Paul PA2PWM. Voor verdere informatie 
verwijzen we naar www.pd6mill.com. Namens de organisatoren, Bernard PB7Z, en Jelle PD5JFK. 
 
 

 

Zaterdag 27 april 2019 is Amersfoort het stralende middelpunt van Koningsdag in Nederland.  
Koning Willem-Alexander komt die dag met zijn familie zijn verjaardag vieren in de Keistad. 
Dat laat de afdeling Amersfoort van de VERON niet ongemerkt voorbijgaan.  
In de dagen rondom het bezoek aan Amersfoort zullen leden van de afdeling Amersfoort de 
bijzondere roepletters PA52KDA in de lucht brengen. 

 
De ‘52’ in de prefix staat voor de leeftijd van de koning. De suffix ‘KDA’ staat voor ‘KoningsDag Amersfoort’.  
De roepletters zullen op verschillende banden en in verschillende modes actief zijn. Uiteraard is er voor deze 
activiteit een bijzondere QSL-kaart beschikbaar. QSL-manager is Eddy Krijger (PAØRSM). Bron: Hamnieuws 
 
 

MILLS ON THE AIR 2019 

 
 

RAPPORT OVER DRAADLOZE ENERGIE OVERDRACHT 

 
 

SPECIALE ROEPLETTERS MET KONINGSDAG 

 
 

https://vienna.iaru-r1.org/conference-documents/c7/
https://vienna.iaru-r1.org/conference-documents/c5/
https://vienna.iaru-r1.org/conference-documents/c4/
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5454&Itemid=43
http://www.pd6mill.com/
https://www.hamnieuws.nl/speciale-roepletters-met-koningsdag/
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Op zendamateur.com las de redactie het volgende bericht: Bij Remco PA3FYM en René PE1CMO is het idee 
ontstaan om tijdens de radiomarkt te Rosmalen een meeting te houden met betrekking tot de Es’ Hail satelliet, 
dit om ideeën en ervaringen uit te wisselen voor een optimaal gebruik over de satelliet. Dit voor zowel de 
transverter, stabiliteit, antenne configuratie enz. 

 
We willen het niet commercieel doen, maar wel zo dat we systemen kunnen laten zien. 
Er is contact geweest met de organisatie, ze staan achter de vrijheid om een meeting te houden, echter is de 
beschikbare ruimte mogelijk te klein, enkele tientallen mensen kan, meer personen levert mogelijk ruimte 
problemen op, maar we proberen het, de locatie gaat worden: Restaurant, om 14:00 uur. 
 
 

 
Van Gert PA1VW ontving de redactie deze link https://scoutingtools.nl/kaarten klik op de link en u bent in staat 
om van elk gebied in Nederland een kaart of satelliet beeld af te drukken in de formaten A3 - A4 - A5 - A6 en 
A7 naar keuze staand of liggend, (portret of landschap) op de schaal 1:10.000 – 1:25.000 en 1:50.000. 
 
De werking is heel eenvoudig, klik op de opgegeven link, kies voor kaart of satelliet beeld, verplaats de rode 

rechthoek op de kaart naar de door u gewenste gebied in Nederland. Klik vervolgens op "Genereer kaart".  

U krijgt nu een download aangeboden met een bestand genaamd kaart.pdf. Deze pdf kan je op 100% 
afdrukken, dan zijn de kaartvakken exact op de juiste schaal. Als u de afdrukken door een lamineer apparaat 
haalt heb u een goed bruikbare kaart op een handig formaat die meerdere keren bruikbaar is en waar naar 
hartenlust met een Whiteboard marker op geschreven en getekend kan worden. 
 
 
 

Beste Lezer ik wil met dit artikel graag de nieuwe mode JS8Call onder de aandacht brengen om zo de 
activiteiten op de verschillende banden voor deze mode te verhogen. En dan gaat het mij vooral om de 
activiteiten in de 2m band (144.178 MHz) 
 
Wat is JS8Call 
JS8Call is afgeleid van de misschien meer bekende FT8 mode die je op HF op de verschillende frequenties vindt 
en in de 2m band op 144.174MHz. kan vinden. (Op 70cm op 432.174MHz.) 

JS8Call is de applicatie die ontwikkeld is door Jordan Sherer met de kwaliteiten van FT8 en de mogelijkheden 
van een point to point mode zo als bijvoorbeeld met psk31 mogelijk is. 
 

Bij FT8 wordt iedere 15 seconde gezonden. Eerst door het CQ roepende station en dan door het reagerende 
station. Hierbij wordt dan over en weer de grid (positie) en de SNR (Signal to Noise Ratio) met elkaar 
uitgewisseld. En door een 73 van beide stations wordt de verbinding dan afgesloten en gelogd. 

 
JS8 maakt ook gebruik van een periode van 15 seconde zenden. Alleen wordt hier door het algoritme gekeken 
hoe lang een tekst is en opgedeeld in stukjes van 15 seconden.  
Zo kan een bericht van bijvoorbeeld 25 woorden opgedeeld worden in 12 stukjes van 15 seconden. Dit is 
afhankelijk van de gebruikte letters zoals dit ook het geval is bij CW. Deze meerdere 15 seconde stukjes 
worden achterelkaar geplakt tot de gehele tekst is verzonden. Waar het bij FT8 alleen mogelijk is om grid en 
SNR informatie met elkaar te delen kan je bij JS8 een verbinding opbouwen van toetsenbord naar toetsenbord. 

Het grote voordeel bij de JS8 mode is dat er bij een SNR van -24dB nog steeds een decodering mogelijk is bij 
het ontvangende station. Dit is vergelijkbaar met de SNR in de FT8 mode.  
 
JS8Call is de naam van de applicatie.                                           
De mode wordt JS8 genoemd 
 
JS8 en DARES 

Een aantal DARES leden (Dutch Amateur Radio Emergency Service) zijn aan het testen met de nieuwe JS8Call 
applicatie in de 2m band op 144.178 MHz.   
Op deze frequentie in USB, is het gebleken dat bij normale omstandigheden en een vermogen van 15-20W. 
afstanden zijn te overbruggen van 60-80km. Waarbij 100-120 km onder conditionele omstandigheden ook tot 
de mogelijkheden behoord.  
We hebben vooral in de 2m band getest omdat dit in Nederland voor noodcommunicatie nu beter werkt dan de 

HF banden waar de propagatie voor de korte afstanden erg slecht is. Ook 70cm 432.178MHz. lijkt minder 
geschikt. JS8Call is op HF goed te gebruiken voor DX net als dat met FT8 ook goed gaat. Daarnaast heeft 
JS8Call op VHF en UHF ook leuke mogelijkheden om DX te werken. 
 
Tijdens de experimenten die we hebben gedaan met JS8 in de 2m band (144.178MHz.  USB) waren we zeer 
verheugd over de mogelijkheden en vooral de te overbruggen afstanden. Zo hebben we berichten kunnen 

ES’ HAIL MEETING IN ROSMALEN 

 
 

                                          KAARTEN GENERATOR                          door Gert PA1VW 
 

             NIEUWE DIGITALE MODE JS8CALL OP HF, VHF EN UHF   door Ron PD7RON 
 

http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=18&t=20621#p221657
https://scoutingtools.nl/kaarten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Signaal-ruisverhouding
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verzenden van toetsenbord naar 
toetsenbord tussen 

Warmenhuizen, Maasdam, 
Kortenhoef, Cuijk, Soest, Houten, 
Emmeloord, Leeuwarden en 
Zeewolde. Waarbij er in alle 

situaties een rondstraler op een 
hoogte tussen de 6 en 12 meter 
werd gebruikt. De antenne in 
Kortenhoef stond zelfs op zolder 
onder het dak.  
Dit geeft toch wel aan dat je 
vanuit het veld en met een 

minimale antenne toch een 
bericht moet kunnen 
verzenden.(dit is nog niet getest) 
Bij het verzenden van berichten 
over de genoemde afstanden is 
de betrouwbaarheid van de 

berichten >90% geweest. Dit is 

voor ons als DARES deelnemers 
een uitdaging om te zien hoe we 
dit kunnen gebruiken in de 
noodcommunicatie in de 2m 
band. (JS8Call is (nog) geen 
onderdeel van de DARES 

standaard werkwijze). 
 
DARES in Nederland is niet als enige geïnteresseerd in deze nieuwe mode, van vele EmComm organisaties uit 
de hele wereld krijgt Jordan Sherer vragen en opmerkingen of er aanpassingen gedaan kunnen worden om 
noodcommunicatie te ondersteunen met JS8. 
 
In de software zijn nu al een leuk aantal technische toepassingen ingebouwd die voor verschillende doeleinden 

te gebruiken zijn. Hieronder een aantal mogelijkheden: 
 
Grid verzending naar aprs.fi:  
Dit is mogelijk op HF alsook in de 2m en 70cm band. Je kunt je eigen grid bv JO22si32da met JS8 zenden 

waarna deze wordt geforward over het internet via het ontvangende station. Waarna je op aprs-fi je eigen 
plaatsbepaling kunt terug vinden.  www.aprs.fi  

Het kan in noodsituaties gebruikt worden om aan te geven waar een station zich bevindt.  
 
Mail en SMS verzending via aprs:  
Deze toepassing geeft een mogelijkheid om een noodoproep te doen vanuit een gebied waar de communicatie 
is uitgevallen. Dit kan zowel d.m.v. HF als VHF/UHF in binnen en buitenland worden ontvangen.  
Door de ontvangende stations wordt dit dan op internet gezet en geforward naar alle mobiele telefoons in de 
gebieden waar geen uitval van de communicatie is. Deze moeten dan wel lid zijn van de daarvoor bestemde 

mailgroep. Een bericht van 65 karakters is op deze manier te verzenden via JS8 en aprs. 
 
GroupsCall:  
Dit is de mogelijkheid om een ieder aan te spreken die bij de groep behoort.  
In de JS8Call software neem je dan bij de instellingen bijvoorbeeld “@dares” op waardoor dan alleen de 
stations reageren die dit ook hebben opgenomen in hun instellingen. 
 

Heartbeat:  

Dit geeft de mogelijkheid om te zien door welke stations je gehoord wordt. Zelf geef je door wat je hebt 
aanstaan zodat andere stations hier informatie over krijgen. Dit is een voorbeeld van een heartbeat : 14:49:19 
- (686) - PD7RON: HB AUTO RELAY SPOT JO22 ⌁ Door alle stations die jou horen en  die de “auto” instelling 

hebben aangezet wordt een heartbeat ack. teruggegeven. 
Hierin krijg je retour wat de SNR is van jouw ontvangen signaal en wordt het station bij jou met zijn call bekend 
gemaakt. 14:49:35 - (1755) – PA1VW: PD7RON ACK -11 ⌁ 

Je weet dan welke Calls er actief zijn en waar ze zitten, en als zij jou horen en antwoorden weet je dat je een 

verbinding met ze kan maken. Na deze bevestiging te hebben gekregen kun je d.m.v. “Directed commands” 
info krijgen van het tegen station. Bij aanvraag van een onderstaand commando, krijg je automatisch een ant- 
woord terug over het gevraagde commando. Commands zijn b.v. snr? Qth? Qtc? Grid? Status? Hearing? AGN? 
 

http://www.aprs.fi/
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Relay: 
Wat de JS8 software ook interessant maakt is 

dat je een bericht kan relayeren over 
meerdere stations. Zo zou je bijvoorbeeld in 
de 2m band bij genoeg stations een bericht 
van Groningen naar Maastricht kunnen sturen 

met één of twee tussenstations. 
In het westen van Noord-Amerika heeft men 
op 20m al een relay gemaakt naar Europa 
met een paar Watt. 
 
Message to: 
Het is mogelijk om een bericht op je eigen 

station of bij een station achter te laten wat 
dan later door de Call waar het bericht voor 
bedoeld is kan worden opgehaald. 
 
Dit is even een opsomming van de 
verschillende mogelijkheden in JS8  

Voor de verdere functionaliteiten van JS8Call 

kan je hier de documentatie vinden. 
 

In de discussies over het gebruik van JS8 in 
noodcommunicatie  wordt aangegeven dat 
JS8 misschien het best gebruikt zou kunnen 
worden als “netcontrole”, en dat voor het 
verzenden van berichten (lees e-mail)  het 
beste Fldigi en Flmsg te gebruiken zijn.  

Dit omdat er in de berichtgeving dan meer zekerheid bestaat of het bericht goed is verzonden door de in Flmsg 
aanwezige automatic request (ARQ) controle. (NBEMS) 
Tijdens het testen in de 2m band is gebleken dat JS8 in de te overbruggen afstand fldigi en flmsg ver overtreft. 
Kan je bij fldigi en flmsg een bericht verzenden over maximaal 25 km dan praat je in dezelfde omstandigheden 
bij JS8 over 60 tot 80 km Waarbij het gebruikte vermogen vaak nog lager kan zijn ook. De betrouwbaarheid 
van het bericht via JS8 blijft dan toch zeer goed. Vergelijk je de JS8 verbinding met een Phone verbinding dan 
is er bij dezelfde omstandigheden geen Phone verbinding mogelijk. Zowel niet in FM als in SSB. 

 
JS8 is nog zodanig in ontwikkeling dat er nog steeds nieuwe mogelijkheden bijkomen.  

Het is mogelijk om via groups.io vragen te stellen en suggesties en wensen te doen voor aanpassingen. 
De software wordt aangeboden voor de verschillende besturingssystemen en is te downloaden via een account 
in de onderstaande groups.io. Ik zelf draai de software op een windows 10 pc en op een raspberry pi 3b+.  
Als set gebruik ik de IC 7100 die een eigen geluidskaart heeft. En dat werkt zowel met Windows alsook met de 
raspberry pi zonder problemen. Voor video beelden over de software kan ik de gebruiker verwijzen naar de 

youtube video`s van Jason KM4ACK. Hij geeft in korte YouTube video`s uitleg over de werking en de 
verschillende functies in JS8Call. https://www.youtube.com/watch?v=G2kv41mVLPk dit is één van de vele 
video`s die Jason over JS8Call heeft gemaakt.  
 
Link JS8Call:  

https://groups.io/g/js8call en http://js8call.com/ Je moet hiervoor een account aanmaken bij groups.io.  
Je krijgt dan in je mail dagelijks de nieuwste informatie en vragen over JS8Call. De software is nu nog niet 
backwards-compatible en daarom komt er eens in de drie weken een update melding waarbij dan de oude 

versie vervalt. Vanaf versie 1.0 zal dit niet meer nodig zijn. Op het moment van schrijven (22-2-19) draait 
v1.0.0-rc1. Op 11 maart 2019 werd versie 1.0 gelanceerd. 
 
Ik hoop dat ik de interesse heb kunnen wekken voor deze nieuwe mode en dat JS8 op 2 m (144.178 MHz) meer 

activiteit en aandacht zal gaan krijgen. Op HF is deze mode vooral op 20m (14.078 MHz) en 40m (7.078 MHz) 
ook al aardig in populariteit aan het winnen al zijn de meeste gebruikers nu nog in Noord-America te vinden. 
Het gebruik van JS8 is net als bij FT8, te bekijken op pskreporter. https://pskreporter.info/pskmap.html 

 
Download de JS8Call software en ga ervaren wat er allemaal mee mogelijk is. Het is zeer geschikt voor de 
amateur met een minimale antenne situatie en een QRP station. Waarbij het vooral de uitdaging is om weer 
meer met elkaar in gesprek te komen ten opzichte van het alleen uitwisselen van grid en SNR zoals dat nu bij 
FT8 gebeurd. 
 
Om te kunnen testen hebben we met DARES en niet DARES deelnemers een WhatsApp groep gemaakt. 

https://docs.google.com/document/d/159S4wqMUVdMA7qBgaSWmU-iDI4C9wd4CuWnetN68O9U/edit
https://www.youtube.com/watch?v=G2kv41mVLPk
https://groups.io/g/js8call
http://js8call.com/
https://pskreporter.info/pskmap.html
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Dit is de NBEMS (Narrow Band Emergency Messaging Software) test groep. Als u interesse hebt om mee te 
doen met het testen van allerhande digitale modi kan u zich bij mij melden om lid te worden van deze groep. 

Ook voor DARES verwelkomen we in de verschillende regio`s graag nieuwe leden. Mocht u hiervoor interesse 
hebben dan kunt u informatie vragen of zich aanmelden via onderstaande link. 
https://dares.nl/cms.dares.nl/index.php/contact/aanmelden 
 

Voor vragen of opmerkingen over JS8Call mag u mij mailen. pd7ron@veron.nl 
73 Ron Lambinon 
PD7RON 
 
 
 
Samen met een aantal andere zendamateurs beman, sorry bemens, ik als vrijwilliger de prachtige radiokamer 

in het Aviodrome in Lelystad met de roepletters PI4ADL. Een van de weinige plekken waar een breed publiek 
zes dagen per week kennis kan maken met professionele luchtvaart -en amateurradio. Met werkende 
apparatuur van ruim 80 jaar (BC375, ART13, Command Set etc.) tot een paar jaar oud. 
 
Iedere keer realiseer ik me hoe belangrijk dat is. Onbekend maakt onbemind en veel bezoekers gaan met een 
heel ander beeld van amateurradio weg dan toen ze binnenstapten… En als ik als jochie vroeger niet 

enthousiast was gemaakt door de bezoeken aan PE2EVO in het Evoluon in Eindhoven was ik ook nooit aan onze 

mooie hobby begonnen…  
 
Op mijn werk bij Conclusion, een ICT-bedrijf met het hoofdkantoor in een heel hoog, vrijstaand kantoorgebouw 
Utrecht – Oost. organiseren we regelmatig interne kennissessie om bij te blijven en ons enthousiasme voor 
innovaties te delen.  
Voor de afwisseling is ook ruimte voor andere onderwerpen en ik kreeg de kans een presentatie te verzorgen 

over amateurradio voor een gaandeweg zeer geïnteresseerd ICT-publiek.  
 

Natuurlijk passeerden propagatie, RF-
techniek, contesten, dx-pedities, meteor 
scatter, moonbounce, vossenjachten, 
satellietcommunicatie etc. de revue. En via de 
verschillende modes. Vanaf de eerste digitale 

communicatie met CW, later AM en SSB 
kwamen we natuurlijk via RTTY, SSTV al snel 
uit bij FT8 en Winlink/AX25. En via Winlink 
weer bij DARES! 

Ik had geregeld dat ik mijn presentatie in de 
zaal op de bovenste verdieping kon geven. En 

daarnaast, op het dak, zit de voormalige 
studio van Sublime FM. Nu ingericht als 
vergaderruimte met een vrij uitzicht op ~60 
meter hoogte naar het westen, zuiden en 
noorden. Op het terras voor die ruimte kon ik 
‘s middags antennes plaatsen zodat ik live 
demo’s kon geven. De koffers en antennes 

(o.a. Diamond X50N) staan altijd klaar dus 
ook weer een goede oefening om weer snel 
een (DARES) VHF/UHF en HF -station in de 
lucht te brengen in een ‘vreemde’ omgeving.  
 

Lang verhaal kort; het was een succes. Veel interesse, 
zeker in de digitale modes bij dit ICT gezelschap dat 

gelukkig ook de voordelen van CW nog wisten te 

waarderen. Maar dankzij de mooie DWS Winlink software 
(https://dws.pa7rhm.nl/download_dws.html) zijn een 
(APRSIS32) baken en DARES Digipeater zo in de lucht. 
Het feit dat je een mooie dynamische kaart van alle 
stations die je ‘ziet’ en die jou zien op het beeldscherm 

kunt laten zien helpt enorm bij het uitleggen van het 
bereik en de mogelijkheden. En met zo’n hoogte zit het 
met het bereik wel goed hi. ’s Middags in de DWS 
Telegram app groep nog wel even nagevraagd hoe het 
met je /p aanduiding in AX25 zit. Zoals bijna altijd direct 
antwoord en besloten de /p aanduiding alleen voor het 

                                        ICT EN AMATEURRADIO                        door Paul PA2PWM 

 

Afb.2 De X50 op ± 60m. hoog Afb.1 De demo opstelling voor Winlink. 

Afb.3 Paul demonstreert enthousiast de mogelijkheden van amateur-
radio aan zijn collega’s die door hun ICT beroep natuurlijk veel maar 
gelukkig niet uitsluitend belangstelling hadden voor de digitale modes. 

https://dares.nl/cms.dares.nl/index.php/contact/aanmelden
pd7ron@veron.nl
https://www.aviodrome.nl/dagje-uit-aviodrome/?gclid=CjwKCAiAiJPkBRAuEiwAEDXZZUtj8DByFHMZVZWQamu-suLqB7MVxewWByBHm9Qyv7S8AEcbMI9gqRoCVbYQAvD_BwE
https://dws.pa7rhm.nl/download_dws.html


 

pag. 9 
 

baken te gebruiken en verder netjes de locator van het station aan te passen in de DARES-software. Hoewel ik 
achteraf niet zo lang in de lucht was als ik dacht, de TNC-X bleek achteraf de PTT – (zend) commando’s een 

tijdje te hebben genegeerd, erg leuk om dit allemaal te kunnen demonstreren.  
 
FT8 was natuurlijk ook bijzonder om te laten zien en horen. De magie dat dankzij ‘NASA’ protocollen signalen 
van minder dan -24 dB nog leesbaar zijn verraste de meeste collega’s. Helaas moest ik de FT8-demo beperken 

tot ontvangst met een MiniWhip antenne. Niets mis mee overigens. Zenden kan dan natuurlijk niet maar het 
waaide echt te hard om ‘even’ mijn G5RV af te spannen en ’s nachts in het donker weer af te breken… 
Kortom; een goede ‘oefening’ station opbouwen en afbreken, weer veel mensen kennis laten maken met onze 
amateur -en DARES-activiteiten en mogelijk weer wat zieltjes gewonnen. 
Als je zo’n presentatie en demo in je werkomgeving of anders wil geven; het is de moeite waard!    
73 de Paul PA2PWM 
 

  
 
Op 6 april om middernacht wordt het weeknummer van de GPS-tijd gereset. Hierdoor kan apparatuur die 
gebruik maakt van het GPS-systeem mogelijk niet meer goed functioneren. Controleer daarom of bijvoorbeeld 
uw navigatiesysteem op 7 april nog goed werkt. 
 

Achtergrond GPS-tijd 

De GPS-tijd wordt afgeleid uit twee tellers, de seconden- en de 
weekteller. De secondeteller houdt het aantal seconden bij sinds de start 
van de week. Een week begint daarbij om middernacht in de nacht van 
zaterdag op zondag. Daarnaast is er de weekteller. Deze teller houdt 
simpelweg bij hoeveel weken er zijn verlopen sinds de start van de telling. 
Beide tellers zijn gestart om middernacht op 5 januari 1980. Vanwege het 

simpele feit dat de weekteller wordt bijgehouden in een getal van 10 bits, 
kan slechts tot 1023 geteld worden.  
Daarna springt te weekteller weer op 0 (een reset). Dat gebeurt dus op 6 

april om middernacht. 
De meeste moderne apparatuur heeft geen last van deze reset. Raadpleeg bij twijfel de website van de 
fabrikant van uw apparatuur. Mogelijk is er een software-update nodig. Bron: website VERON 
 
 
 
Medewerkers in de meldkamer weten sinds vandaag precies waar een beller met een Android-telefoon zich 

bevindt, meldt de Landelijke Meldkamer. Met de techniek Advanced Mobile Location (AML) is het mogelijk om 
de locatie van een beller nauwkeurig te bepalen. 

 
Met behulp van deze techniek kan de centralist tijdens het 
gesprek al zien waar een beller zich bevindt. Wanneer iemand 
naar 112 belt, wordt AML ingeschakeld. Via Wi-Fi, GPS en 
andere sensoren van de telefoon wordt de locatie bepaald.  
De techniek werkt ook als de beller de GPS van de telefoon uit 

heeft staan. Na het gesprek wordt AML weer uitgeschakeld. 
 
Wanneer iemand belt met 112 en de locatie via AML kan 
worden geregistreerd, vraagt de telefonist van de meldkamer 
ter bevestiging naar de locatie in het gesprek. Op die manier 
kan ervoor gezorgd worden dat hulpdiensten altijd naar de 
juiste plek gaan. 

 
De techniek moet helpen om mensen in nood beter en sneller te kunnen helpen. Tijdens gesprekken met 112 is 

de beller niet altijd in staat om een accurate locatie door te geven. AML werkt op dit moment alleen nog met 
Android-telefoons, maar wordt later dit jaar ook geïntroduceerd voor iOS-toestellen. Bron: Verbinding 
 
 
 
Het experiment van PI6TEN komt op korte termijn ten einde. Vanwege diverse redenen kan de beheerder de 
repeater niet langer in de lucht houden. De meest belangrijke: PI6TEN zeer weinig gebruikt, terwijl er flink wat 
amateurs de repeater per se in de lucht wilden hebben. Maar er is meer. Ook donateurs laten het afweten. 

We hebben wel in het begin wat sponsoring ontvangen van Hamnieuws, stichting Scoop Hobbyfonds en een 
handjevol amateurs. Zo konden we de repeater opbouwen. Echter om een repeater te laten draaien is er een 
vaste geldstroom nodig voor huur, onderhoud, machtiging en stroomkosten. Dit geld is er niet. We hebben 

RESET GPS TIJD                       
 

MELDKAMER 112 BEPAALT LOCATIE VAN SMARTPHONE                     
 

Meldkamer centralist weet precies waar u zich bevindt 

EINDE VAN 10-METER REPEATER PI6TEN                    
 

https://www.veron.nl/nieuws/weeknummer-gps-tijd-gereset/
http://www.verbinding.tv/meldkamer-112-bepaalt-locatie-van-smartphone/
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welgeteld de afgelopen jaren slechts 1 donateur gehad die elk jaar een klein bedrag overmaakte. Daar kan de 
repeater niet van leven.”, vertelt beheerder Maarten (PE7M) tegen Hamnieuws. 

 
Verder zijn er klachten van bewoners van de flat over de antenne (windgeruis), en veroorzaakt de zender ook 
storing op het ATV relais van PI6HVS, welke in de zelfde ruimte staat. Dit alles heeft doen besluiten om een 
einde te maken aan dit experiment. Om PI6TEN alsnog in de lucht te houden zou er een andere locatie moeten 

worden gevonden waar de zender kan staan. Op de huidige locatie kan deze niet blijven. 
 
De ontvangstlocaties worden beheerd door stichting scoop dus dat zou in overleg zo behouden kunnen worden. 
De machtiging loopt nog een jaartje dus als iemand dit experiment over wil nemen om er mee verder te gaan 
dan kan dat. “Graag zou ik zien dat het relais in de lucht blijft dus ik geef alle medewerking aan diegene die het 
serieus over wil nemen. Mailen kan op PE7M@veron.nl”, sluit Maarten af. Bron: Hamnieuws 
 
 

 
Kopij voor de volgende nieuwsbrief 
De volgende DARES nieuwsbrief zal op of rond 1 april verschijnen.  
Kopij voor dat nummer dient uiterlijk 27 maart in het bezit van de redactie te zijn. redactie@dares.nl 
  
Ook uw bijdrage is welkom 

Hebt u iets te melden wat voor anderen interessant kan zijn, kruip dan 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, wij nemen dan contact 
met u op en samen komen we er vast wel uit. 
 

 

VAN DE REDACTIE 
 

PE7M@veron.nl
https://www.hamnieuws.nl/einde-van-10-meter-repeater-pi6ten/
mailto:redactie@dares.nl
mailto:redactie@dares.nl

