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Evaluatie winlink oefening 3 okt ‘21 
 

Doel van de oefening 
Te kijken welke dekking we hebben in het land met winlink tijdens totale uitval van Internet, door het 

versturen van berichten via zoveel mogelijk RMS-stations. Het moet een eerste redelijk beeld geven of 

berichten via RMS’n door het land verspreid kunnen worden en wat dan goed werkt en waar mogelijk 

problemen bij zijn. Vervolgens zijn er mogelijk oplossingen hiervoor te benoemen. 

 

Opzet van de oefening 
In het scenario was er sprake van een totale uitval van internet. Hiertoe is bij alle 10 de DARES-RMS 

stations om 09.00 de internetverbinding uitgezet en daar bovenop is ook de HF doorkoppeling van 

PA3GJM Hybrid stopgezet. Zo werden alle links van en naar het internet platgelegd. 

Vervolgens was de vraag aan de deelnemers om via zoveel mogelijk ‘wegen’ een bericht aan PI9D in 

Leiden te sturen. Dat kon voor sommigen direct, soms indirect via een of meer andere RMS-stations. 

Niet alle berichten komen aan op die manier. Via RMS PA3GJM Hybrid kon via Pactor en VARA HF 

gewerkt worden. 

 

Aan de crew in Leiden (Martijn en Hans) was het vervolgens de opdracht om bij zoveel mogelijk 

RMS-stations de berichten op te halen. 

Hiervoor zijn VHF/ UHF, Packet en VARA-FM modes gebruikt. 

 

Uitvoering 
Er zijn door 28 stations berichten gestuurd. Zie hiervoor onderstaande tabel die per RMS laat zien of 

we er berichten hebben kunnen ophalen. 

 

Deelnemende 
RMS-en  

     RMS Packet VARA FM Frequentie Poll Packet VARA 
 

PI8NHN X 
 

144.850 x 
 

Later alleen 
DM 

PI8CNL X X 144.850 
 

x 
 PI8HLM X 

 
144.850 DM 

  PI8CJP X X 144.850 via PI8HLM DM Via PI8CNL 
 PI8MNL X X 144.850 DM x 
 PI8ANH X X 144.850 via PI8MNL-12 DM 

  PI8ANH X X 430.987 
   PI8GZR X X 144.825 DM x 

 PI1GZR X X 430.987 x x 
 PA3GJM X X 144.825 x x 
 PA3GJM X X 430.987 x 

  PI8DEC X 
 

144.825 x 
  PI1DEC X X 430.987 x x 

 PI8LBN X 
 

144.850 
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Geconstateerde zaken 
Waar zijn we tegen aan gelopen: 

- Soms wel soms geen verbinding 

- De verbinding met packet was niet altijd betrouwbaar en stabiel. Bij veel stations in de lucht 

werd het bericht niet altijd verzonden. 

- Baken van RMS via packet Direct ontvangen, maar het RMS via Packet niet kunnen werken. 

- Nog wat weinig VARA-stations, komt verder dan standaard packet. Als er verbinding is, is die 

ook stabiel en wordt het bericht ook probleemloos verzonden. 

- Welke frequentie gebruiken we waarvoor? 

o 2m 144.850; 144.825 

o 70 cm 430.987 

- Een overzicht van gehoorde stations zoals bij de crossband repeaters zou ook in de bakens van 

de “gewone” digipeaters handig zijn om zo je pad te kunnen bepalen. Je ziet nu dat je het 

RMS via hebt ontvangen, maar je weet niet welke digipeater ertussen gezeten heeft. In de 

nieuwe DWS van Oktober 2021, die momenteel onder test is, zit deze functie reeds verwerkt. 

Mooi! 
- RMS-en die al langer offline zijn staan niet meer in de channel selector van Winlink Express. 

1 

- Een aantal deelnemers heeft via HF berichten verstuurd. Via PA3GJM was het in dit scenario 

prima, deze hebben we op kunnen halen. Andere hebben die bij stations elders in Europa 

neergezet, en deze berichten konden we pas na de oefening ophalen toen de deelnemende 

RMS-en weer aan het internet hingen. “In het echt” zouden we die berichten dus kwijt zijn 

geraakt. Inzicht in en overzicht van wat r wel nog werkt en wat niet is dus essentieel. 

 

Wat hebben we ervan geleerd 
- VARA is een enorme verbetering t.o.v. PACKET. PI8CJP-10 was vanaf de Gooimeerlaan niet 

te bereiken via PACKET. Uiteindelijk met VARA FM en via de (VARA FM) digipeater van 

PI8CNL-12 toch de berichten op kunnen halen. 

- Bemannen van RMS om te herstarten of eventueel van frequentie te wisselen is handig in 

crisisomstandigheden. Nu kon Hans e.e.a. vanaf afstand doen, als internet echt plat ligt is 

fysieke aanwezigheid noodzakelijk. 

- Geografisch overzicht van de RMS-en is wel makkelijk, zeker als je zoals nu in de oefening 

een pad moet vinden met max. 2 digipeaters. Via Packet wordt APRSIS gevuld met de RMS-

en die je kunt horen of die d.m.v. 1 digipeat bij jou terecht komen. Maar je wilt juist die blinde 

vlekken zien van de RMS-en die je niet rechtstreeks of via digipeat kunt horen. 

- Berichten versturen via HF kon in dit scenario alleen via PA3GJM Hybrid. Berichten naar 

andere HF RMS was in dit scenario bewust uitgeschakeld. In het scenario van deze oefening 

moest het bericht echt bij één van de deelnemende RMS-en terecht komen. Al was dat nog 

geen zekerheid omdat we enkele RMS-en niet hebben kunnen bereiken (PI8HLM, PI8ANH, 

PI8LBN) 

- In een volgende oefening gaan we experimenteren met HF Forwarding aan op PA3GJM 

Hybrid. PI9D moet dan Message Pickup Station (MPS) instellen bij PA3GJM. Vergelijk dit 

met het vroegere home BBS. Dan worden de e-mails verzonden door DARES deelnemers aan 

externe HF RMS-en automatisch door PA3GJM via HF binnengehaald en klaargezet voor 

Pickup via VHF/UHF/HF. Dat is een scenario waarbij In Nederland het internet eruit ligt en 

elders in Europa nog wel werkt.  

- Naschrift van Hans: Indien men via Hybrid RMS-en in het buitenland verstuurd dan gaat het 

ook goed tijdens een totale Internet outage) 

                                                      
1
 Het updaten van je channelselector 

Zie ‘Tips’ aan het eind van de evaluatie. 
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- En natuurlijk hebben we gezien dat oefenen, oefenen en oefenen noodzakelijk is om berichten 

vlekkeloos van en naar elkaar te sturen. Ook regionaal en via de ‘virtuele ether’ kan je leuke 

oefeningen opzetten. Doe dat dan ook vooral. 

 

 
Een overzicht van de ontvangen berichten 
Onderstaande tabellen zijn o.b.v. een export XML van alle ontvangen berichten op 3 oktober. 
Daar zijn andere niet oefenberichten uitgefilterd. Dus de antwoorden op onze “bedankt voor je 
deelname” en oudere e-mails. 
Er zitten er ook een paar tussen welke na de oefening pas binnengekomen zijn nadat internet weer 
ingeschakeld was. Deze zijn niet allemaal te achterhalen. 
 
 

Rijlabels Aantal van downloadserver 

RMS: PA3GJM-10 22 

RMS: PI1DEC-10 19 

RMS: PI1GZR-10 2 

RMS: PI8CJP-10 1 

RMS: PI8CNL-10 2 

RMS: PI8DEC-10 4 

RMS: PI8GZR-10 4 

RMS: PI8MNL-10 5 

RMS: PI8NHN-10 5 

Eindtotaal 64 
Tabel 1 Aantal per RMS 

 

Rijlabels Aantal van Mode 

Packet 19 

VARA 19 

Pactor 11 

VARA FM 7 

Onbekend 3 

VARA/Packet 2 

Telnet 2 

SCS-PTC Pactor? 1 

Eindtotaal 64 
Tabel 2Aantal per mode 
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Leerpunten aangegeven door de deelnemers 
 

Verzoek vanuit PI9D om leerpunten aan te leveren. 
Message ID: NWB1XFU60WMM 

Date: 2021/10/06 17:00 

From: PI9D 

To: PA0NON; PA1AMP; PA1MP; PA1TGI; PA1VW; PA2TE; PA3BIC; PA3CJP; PA3ECT; 

PA3ETC; PA3GJM; PA3GON; PD0CAV; PD0GHF; PD0JEW; PD0ZA; PD1DMR; PD1NIE; 

PD4JD; PD7RON; PE0V; PE1AAY; PE1DCD; PI4NHN; PI9DA; PI9DB; PI9DJ; PI9DL; PI9DS; 

PI9DT  

Source: PI9D 

Subject: Leerpunten of opmerkingen Winlink oefening 3 okt 2021 

 

Beste Deelnemer, 

 

Op zondag 3 oktober heb je meegedaan aan de Winlink-oefening.  

Heb je n.a.v. de oefening nog leerpunten of opmerkingen? We willen ze graag weten. 

Het hoeft geen uitgebreid verslag te worden.  

Geef ze op door deze mail te beantwoorden. 

 

Nogmaals bedankt voor jullie deelname.  

 

Zodra we de evaluatie compleet hebben delen we die met jullie. 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Martijn Steenbeek 

PD2MST namens PI9D 

 

Antwoorden van de deelnemers: 
 

Message ID: NDBTXI3HOYD1 

Date: 2021/10/04 08:17 

From: PA1TGI 

To: PI9D  

Cc: ton.gielen@xs4oll.nl  

Source: PA1TGI 

Downloaded-from: RMS:PI1DEC-10 

Subject: Re: Bedankt voor de deelname 

 

In Noord Nederland is het niet gelukt om de RMS op de VHF te bereiken. Wij kunnen alleen via HF 

meedoen. Maar in principe is dat voor dit moment OK. 

Er moeten afspraken gemaakt worden wanneer en waar een RMS in het hoorden kan worden opgezet. 

 

 

Message ID: VBO028C0F4F6 

Date: 2021/10/06 17:32 

From: PA0NON 

To: PI9D  

Source: PA0NON 

Downloaded-from: RMS:PI1DEC-10 

Subject: ACK: Leerpunten of opmerkingen Winlink oefening 3 okt 2021 
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[message acknowledgement] 

 

The following message was received by PA0NON 

 

Subject: Leerpunten of opmerkingen Winlink oefening 3 okt 2021 

Sender: PI9D 

To: PA0NON 

Received: 2021-10-06 17:00 UTC 

Acknowledged: 2021-10-06 17:32 UTC 

Message-ID: NWB1XFU60WMM 

Number of attachments: 0 

Size: 623 

 

[No changes or editing of this message are allowed] 

 

 

Message ID: 1YVWQJY8FAN5 

Date: 2021/10/07 15:10 

From: PA1VW 

To: PI9D  

Source: PA1VW 

Downloaded-from: RMS:PI1DEC-10 

Subject: Re: Leerpunten of opmerkingen Winlink oefening 3 okt 2021 

 

Bedankt voor jullie inzet op 3 oktober. 

 

Leuk dat er Winlink activiteiten waren waarbij nu eens niet via internet geoefend werd. 

 

1. Werken via PI8NHN-10 in Schagen was geen probleem. 

2. Met PI8HLM-10 kon vanuit Hippolytushoef op Wieringen, NH geen verbindingen gemaakt 

worden. 

3. Met PA3GJM op 80 meter en later in de ochtend via 60 meter gingen echter prima met de Magnetic 

loop  welke geplaatst is op een inpandig balkon op de begane grond met 35 Watt.  

Hiervoor gebruikte ik Pactor 3 met een SCS P4 modem type DR-7800. 

 

Ik weet niet of er meerdere stations gebruik hebben gemaakt van PA3GJM, ik heb ze in ieder geval 

niet gehoord en had volledig vrij spel. 

 

Ik de volgende call's gebruikt: 

1 - PA1VW 

2 - PI9DA 

3 - PI9DS 

4 - PI9DJ 

5 - PI4NHN 

 

73, 

Gert, PA1VW 

 

 

 

Message ID: 2XBCIHAC7REV 

Date: 2021/10/08 05:14 

From: PD0GHF 

To: PI9D  
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Source: PD0GHF 

Downloaded-from: RMS:PI1DEC-10 

Subject: Re: Leerpunten of opmerkingen Winlink oefening 3 okt 2021 

 

Goedemorgen, ik was op moment van de oefening mobiel in Blokzijl en van hieruit was geen 

verbinding mogelijk   Zeer slecht weer met veel regen. Dus geen antenne opgebouwd, alleen bericht 

gestuurd met Telnet. 

 

met vriendelijke groet  

Cor Schuiling PD0GHF 

 

 

Message ID: PBZL4NOQ4N6P 

Date: 2021/10/08 07:30 

From: PI9DT 

To: PI9D  

Source: PI9DT 

Downloaded-from: RMS:PI1DEC-10 

Subject: Re: Leerpunten of opmerkingen Winlink oefening 3 okt 2021 

 

Was erg leerzaam graag herhaling 

 

73 cor 

 

 

Message ID: SF4DKXQ6DTUT 

Date: 2021/10/10 12:38 

From: PA1MP 

To: PI9D  

Source: PA1MP 

Downloaded-from: RMS:PI1DEC-10 

Subject: Re: Leerpunten of opmerkingen Winlink oefening 3 okt 2021 

 

Hallo Martijn, 

 

Bij de oefening waren berichten via PI8HLM niet mogelijk. Kon alleen via PI8NHN m'n berichten 

achterlaten en ophalen. 73, Marc PA1MP 

 

 

Tips van Martijn(MST) en Hans (GJM): 
RMS-en die al langer offline zijn staan niet meer in de channel selection van Winlink Express.

 

Martijn: Je kan dan gebruik maken van de favorieten lijst. Dus de beschikbare meest voor de hand 

liggende RMS-en daar opslaan. Wel kans op verouderde data. 

Hans: Je enige real time data vind je op APRSis Radar en op Monitor Heard. Indien een RMS een 

dualband RMS is, is via APRSis Radar (click op Xdigi symbol) extra info beschikbaar. De stations 

gehoord via Xdigi (call-11) worden dan getoond. Zodra je van frequentie wisselt van bijvoorbeeld 

144.850 naar 144.825 even de knop request beacon indrukken. Deze knop vind je in het programma 

Packet Agent. De stations op de nieuwe frequentie zullen zich dan bekendmaken. Doe je dat niet kan 

het theoretisch een half uur duren eer de nieuwe data voor staat.    

Martijn: Klopt. Het is daarom om goed om dat misschien nog een keer te benoemen. Als men alleen 

van de Channel Selection uitgaat, dan kan men stations in theorie missen. We moeten iets opnemen 

dat je je netwerk in beeld brengt via de request beacon enz.. 

In de nieuwe versie die binnenkort uitkomt is reeds een aanpassing gedaan op deze bevinding. In de 

monitor software zijn een aantal kolommen toegevoegd waaronder VIA. 
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Naschrift van de oefenleiding: 
Niet elke regio heeft een RMS. Dat is voor landelijke dekking ook niet noodzakelijk. Wel kan elke 

regio een eigen RMS in de virtuele ether inrichten. Heb je in je regio geen vaste RMS, maak dan een 

mobiele RMS of regel een digipeater die in tijden van nood een bestaande RMS kan doorzetten. Dat is 

ook voor oefeningen leuk en leerzaam. Dit initiatief wordt vervolgd. Uiteindelijk is het de bedoeling 

dat er een landelijk dekkend net ontstaat waarbij ‘ieder’ een RMS kan bereiken en RMS-en elkaar ook 

kunnen bereiken. Dat geeft een krachtige aanvulling op het primaire gebruik van voice, met name voor 

de onderlinge coördinatie tussen de diverse RC's. 

Wij hebben er veel plezier aan beleefd. 

 

Hans, Martijn en Hans. 

 


