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 Spelregels

 Historie

Elementaire facetten van het 

Radio(zend)amateurisme

OHP_00



Bevrediging van nieuwsgierigheid

 Te gebruiken bouwstenen

 Manieren van signaaloverdracht

 Gebruik van de ether

 Belangstellende (theorie)

 Luisteraar (NL-er)

 Radiozendamateur
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Als:



Te gebruiken bouwstenen

 ontvanger  zender

 zelf bouwen  kopen

 klein vermogen  groot vermogen

 gebruik van repeaters…

 gebruik van de PC

 packetradio  internet

 hulpapparatuur (audio)

 antennes
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Signaaloverdracht (modes)

 telegrafie (morsetekens)

 spraak (phone)

 in digitale vorm, zoals:

– AMTOR, RTTY, SSTV, APRS, FSK 

– weersatellietplaatjes

 amateurtelevisie (ATV):

– zwart/wit

– kleur
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Gebruik van de ether

 direct zicht verbindingen

 passieve weerkaatsing (reflectie):

- warme, koude en geïoniseerde luchtlagen,

- de maan,

- meteorieten

 aardse netwerken (zoals bij GSM)

 amateursatellieten

Radioverbindingen worden gemaakt 

door middel van:
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Gewoon lekker bezig zijn

 Elektronisch knutselen

enthousiasme voor het eerste

werkende zelfbouwstuk: “Hij doet het!”

 In je eentje

 In groepsverband
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Een uurtje vrije tijd ?



Sociaal bezig zijn

 Communiceren… of gewoon… OH

 Helpen in nood

 Kennisoverdracht, het beter weten

 In een andere taal (F, D, E of ..)

 Vriendschap, verbroedering

 Gezamenlijk iets doen

 Bestuurlijke activiteiten
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Radioamateurisme is een dienst voor zelfontwikkeling!



Uitdagingen

 Competities (radiowedstrijden)

 Zelf bouwen

 Radiovossenjagen
(sportief de slimste zijn)

 Uitproberen / onderzoek

 DX-en
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Competities (radiowedstrijden)

 regionaal

 nationaal

 internationaal
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Zelf bouwen

 antenne(s)

 complete installaties

 hulpapparatuur

– microfoon voorversterkers

– Meetapparatuur

– filters
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Radiovossenjagen           
(Lokaal, nationaal en internationaal)

Sportief de slimste te zijn door:

 met een radio-ontvanger een of

meer zendertjes op te sporen

 radiobakens te peilen

 een parcours met

hindernissen overwinnen
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Uitproberen / onderzoek

 beproeven

 jezelf bewijzen

 uitvinden

 wetenschappelijk
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DX-en

doen wat normaal gesproken niet,

of slechts af en toe mogelijk is!

bijzondere (zeldzame) stations  

werken
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Verzamelen

 Awards (certificaten, diploma’s)

- staan leuk aan de muur

- regionaal, nationaal, internationaal 

 Locatorvakken

 QSL-kaarten

 Apparatuur (nostalgisch)

OHP-05



Locatorvakken
 Fijnmazig rooster met vakjes van circa 4,5 

bij 4,5 km. Ieder vak heeft unieke code.

 De plaats van ieder radiostation wordt 
aangeduid met de code van het vakje.

 Er zijn verschillende systemen om deze 
vakjes/plaatsen aan te duiden.

 Tijdens de radioverbinding wordt de code 
genoemd of uitgewisseld.

 De kunst is om verbindingen te maken met 
radiostations uit zoveel mogelijk vakjes.

 Voorbeeld: JO22SF of JO22NA
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QSL-kaarten
 Een QSL-kaart is een bericht ter bevestiging 

van de gemaakte verbinding of beluisterde 
uitzending.

 Op deze kaart vermeld je de bijzonderheden 
van jouw radiostation en het rapport van de 
verbinding.

 Een QSL-kaart heeft naast technische 
opmerkingen vaak een zeer persoonlijk 
karakter.

 Met een voldoende aantal QSL-kaarten kan 
men in aanmerking komen voor een van de 
vele “awards”.
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Apparatuur

 oude radio’s en TV’s

 meetapparatuur

 onderdelen
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De Organisatie

 Nationaal

- VERON (HoofdBestuur, VerenigingsRaad,

68 locale Afdelingen, Leden)

- VRZA

-

 Internationaal

- ITU

- IARU (Regions)
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Spelregels

 Amateurtaal

 Amateurbanden burgerband

 Frequenties en bandplannen

 Operating practice

 Opleidingen

 Vergunningen / examens
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Om het gebruik van de ether in goede banen te leiden 

en te houden zijn er spelregels:



Amateurtaal

 Om de minimaal noodzakelijk informatie 
tussen twee radiostations uit te wisselen

is veelal weinig tijd beschikbaar. 

 Men moet dezelfde taal spreken om

elkaar te verstaan.

 Bij het morseschrift worden daarom 
speciale afkortingen gebruikt, de Q-code:

73, RST599, QRV, QRM, QRT, …….

 De Q-code wordt ook gebruikt bij spraak!
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Amateurbanden  Burgerband

 Op de amateurbanden:

– examen, afspraken voor frequenties en
taalgebruik, niet anoniem.

– hoog zendvermogen, vrije keus in de modes 
en soort  antenne(s).

– zelfbouw toegestaan.

 Op de burgerband (CB of 27 MHz):

– geen examen, vaste kanalen, anoniem, vrij 
taalgebruik,

– laag zendvermogen, mode FM (F3J) en

SSB (J3E), vaste soort antenne.
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Frequenties / bandplannen

 Lange golf (137 kHz)

 Korte golf (1,8 - 3,5 – 5,4 - 7 - 10 - 14 - 18 -

21 - 24 - 28 MHz)

 VHF (50, 70  en 144 MHz)

 UHF (432  en 1296 MHz)

 Microgolf (2,4 - 3,2  - 10,5 GHz,…..)
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Frequentiegebieden beschikbaar in

de banden:



Operating Practice

 Erecode: 

- familiegevoel

- weggeven i.p.v. verkopen

- niet vloeken

 HAM-spirit

- elkaar helpen

 Slim en doelmatig
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Opleidingen

 bij vele afdelingen wordt cursus

gegeven in:

- techniek op het N- en C-niveau,

- morse.

 spelenderwijs leren

 individuele begeleiding

 cursusboeken
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Vergunningen / examens

 vrij van school voor het examen

 vergunning van de minister

 examencommissie

 RDR…
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De Luisteramateur
 beluistert (amateur)uitzendingen op de meest

uiteenlopende frequenties,

 is een volhouder en “kraakt” codes,

 hoort meer dan een ander,

 registreert de signaalsterkte van radiostations,

radiobakens en tijdseinzenders,

 rapporteert d.m.v. een QSL-kaart,

 heeft een officieel luisternummer of

herkenningsteken, zoals in:

– de voormalige Sovjet-Unie UA3-170-112.

– Belgie ONL-2830, en

– Nederland NL-9900, PA-666 enz.
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De Radiozendamateur

 heeft kennis van de radiotechniek, procedures

en (spel)regels,

 heeft een officieel examen afgelegd,

 beschikt over een zendvergunning en roepletters,

 is in staat met radiozendapparatuur

“experimenten” uit te voeren,

 gebruikt frequenties binnen aangewezen 

frequentiebanden,

 is herkenbaar aan de toegewezen roepletters; in

Nederland bijvoorbeeld ”PA0WJG” of “PA1HC”.
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Historie

 Verleden,

 Heden,

 Toekomst
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