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Handleiding bij het DARES berichten formulier
Dit berichten formulier is gericht op
Het versturen van originele berichten van en naar veldposten aan de ene kant en de
*
klanten aan de andere kant.

*
*
*

Het doorgeven van berichten (Relay-ering)
Het beheersen van het berichtenverkeer
Vastlegging.

Dit berichten formulier bevat alle velden die ook in het ARRL Radiogram gebruikt worden.
Enkele logische velden zijn toegevoegd. Er zijn in de wereld vele noodcommunicatie formulieren in gebruik,
maar de meeste bevatten minimaal de ARRL velden. DARES conformeert zich aan de internationale gebruiken.
In de GAREC is de uitgesproken dat de velden in berichten formulieren ook Engelse benamingen moeten
hebben en dat is in dit formulier verwerkt. Daar wij in het Nederlands hetzelfde woord gebruiken is
geen Engels equivalent gebruikt.

Invulwijzer
Nummer

Volgnummer van dit bericht van dit station/post. Vooralsnog is het in DARES voldoende
als we elk jaar per station met 1 beginnen.

Prioriteit

Geef hier de prioriteit van het bericht aan. De letters volgen de Internationale gewoonten
E

P

W

R

Emergency / Noodgeval. Onmiddellijk afhandelen
Berichten in levensbedreigende situaties, aanvragen van voorraden, instructies aan
getroffen gebieden. Zal in het normale verkeer zelden gebruikt worden. Gebruik het in
twijfel gevallen niet.
Priority / Prioriteit. Binnen een uur afhandelen
Berichten die aan tijd gebonden zijn. Officiële berichten, verwonding, andere berichten
met betrekking tot de calamiteit. DARES zal GEEN berichten van overlijden versturen
Welfare. Afhandelen na E en P berichten, maar voor R berichten, binnen 2 uur
Berichten over een vraag naar het welbevinden van een persoon, of het bericht dat in een
bepaald gebied idereen veilig is.
Routine. Afhandelen wanneer het kan, en er geen berichten met hogere prioriteit op het
netwerk verzonden worden.
Wanneer er geen calamiteit is zullen alle berichten deze prioriteit hebben.

Dit station

Het station waarop dit formulier NU ingevuld wordt

Origineel station

Waar het bericht als eerste op het netwerk gezet werd

Check

Het aantal woorden/groepen in het berichten

Datum

De datum waarop het bericht door dat station verzonden, in yyyymmdd

Time

De tijd waarop het bericht door dat station verzonden is, in hhmm

Plaats orig. station

De QTH van dat station

Van & Aan

Naam en adres van afzender en geadresseerde

Telnr / Email

Het bericht kan van/naar niet getroffen gebieden komen/gaan waar nog wel faciliteiten
werken.

Bericht

Het bericht in maximaal 25 woorden/groepen. Elk woord/groep op een veldje.

Ontvangen van

Het station waar dit station het bericht van heeft ontvangen

Doorgegeven aan

In geval van Relay: het station waar dit station het bericht aan heeft doorgegeven

