DARES meterkastkaart
Internationaal
Met inachtneming van de machtigingsvoorwaarden is aan de gelicenseerde radioamateurs een aantal
bandsegmenten van het radiospectrum ter beschikking gesteld. In internationaal verband is door de
internationale radioamateur organisatie (IARU) afgesproken hoe deze bandsegmenten gebruikt dienen te
worden. Dit is vastgelegd in zogenaamde bandplannen. De Emergency Centres of Activity zijn in dit
bandplan duidelijk aangegeven en groen gemarkeerd. Deze worden hieronder nogmaals beschreven.

IARU Regio 1-2-3

IARU Regio 1

20 meter: 14.300 MHz.
17 meter: 18.160 MHz.
15 meter: 21.360 MHz.

80 meter: 3.760 MHz.
40 meter: 7.110 MHz.

Nationaal, regionaal en lokaal
Naast de IARU bandplannen en de nationale bandplannen wil de stichting DARES (Dutch Amateur Radio
Emergency Service) ook onderstaande frequenties gebruiken voor Nederland. De regionale, nationale en
internationale frequenties voor noodcommunicatie per amateurradio staan hieronder beschreven.
Nationale en regionale coördinatoren worden geacht in dergelijke gevallen de nationale en regionale
frequenties uit te luisteren.

Nationaal verkeer
HF:
HF:
VHF:
UHF:

3.670 MHz.
7.110 MHz.
145.500 MHz.
433.500 MHz.

Regionaal verkeer HF

Regionaal verkeer VHF

Regionaal verkeer UHF

3.650 MHz.
3.660 MHz.
3.665 MHz.
3.675 MHz.
3.680 MHz.
3.685 MHz.

145.225 MHz.
145.275 MHz.
145.325 MHz.
145.350 MHz.
145.375 MHz.
145.400 MHz

433.225 MHz.
433.275 MHz.
433.325 MHz.
433.350 MHz.
433.375 MHz.
433.400 MHz.

Lokaalverkeer VHF

Lokaalverkeer UHF

VHF 1
VHF 2
VHF 3
VHF 4
VHF 5

UHF 1
UHF 2
UHF 3
UHF 4
UHF 5

145.425 MHz.
145.450 MHz.
145.475 MHz.
145.525 MHz.
145.550 MHz.

433.425 MHz.
433.450 MHz.
433.475 MHz.
433.525 MHz.
433.550 MHz.

Meer informatie over DARES vindt u op www.dares.nl. Mailen kan naar info@dares.nl
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DARES Regio Brabant Zuidoost (Veiligheidsregio 22)
Calamiteiten zender
In het geval van een (dreigende) calamiteit of noodsituatie is Omroep Brabant via de ether op FM 87.6
MHz en DAB op 195.936 (7A) in Zuidoost Brabant de officiële calamiteitenzender. Als de sirene gaat
informeert de overheid u via Omroep Brabant over de ontstane situatie en eventuele instructies over
wat u het best kunt doen. Op de kabel is Omroep Brabant in de meeste gemeenten te ontvangen via
de volgende kanalen (Caiway: kanaal 855, Delta Digital TV: kanaal 996, KPN: kanaal 886, Ziggo: kanaal
830)
In Regio 22 gebruikt DARES de volgende frequenties:

Regionaal verkeer HF

Regionaal verkeer VHF

Regionaal verkeer UHF

3.665 MHz.

145.325 MHz.

433.325 MHz.

Repeaters
Indien nodig en mogelijk zullen de DARES leden in uw regio ook gebruikmaken van aanwezige repeaters.

Uitzonderingen
Indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, kunnen al dan niet tijdelijke (bemande) repeaters en
of andere dan de hierboven genoemde frequenties voor noodcommunicatie gebruikt worden.

Noodcommunicatie en fatsoen
Alle hierboven genoemde frequenties mogen vanzelfsprekend ook voor het normale amateurverkeer
gebruikt worden. Niemand kan immers exclusieve rechten doen gelden op amateur frequenties dus ook
DARES niet. Wij willen u echter wel vragen om op basis van vrijwilligheid en uw ham-spirit, om tussen uw
doorgangen door goed te luisteren. Mocht u noodcommunicatie horen op betreffende frequenties,
gelieve deze dan niet te gebruiken. Bedenk dat voor noodcommunicatie mogelijk lage vermogens en
provisorische antennes gebruikt kunnen worden. Dit kan tot gevolg hebben dat u zonder dat u het merkt
noodcommunicatie stoort. Houdt u bij voorkeur ook rekening met de propagatie.

Herkenbaarheid
Het DLCC (DARES Landelijk Coördinatie Centrum) kunt u herkennen aan de roepletters PI9D.
Een DRCC (DARES Regionaal Coördinatie Centrum) kunt u herkennen aan de roepletters PI9DA t/m PI9DZ.

De roepletterreeks PI9DA t/m PI9DZ is door het Agentschap Telecom exclusief aan DARES toegewezen, en
mogen uitsluitend tijdens oefeningen of een daadwerkelijke inzet conform de machtigingsvoorwaarden
gebruikt worden. DARES deelnemers gebruiken tijdens een inzet /D achter hun persoonlijke roepletters.
Voor meer informatie over DARES Regio 22 neemt U contact op met info@daresvrbzo.nl
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