
 

“Radiozendamateur in het wild” 
 
Radiozendamateur (“loquitur quantum” of “longe disputatio”) 
 
Overige namen : hamradio operator, OldMan, (eX)YoungLady 
Orde : techneut 
 
Informatie  
Door sommige waarnemers als solitaire gekenmerkt vreemde vogel, echter 
door anderen weer geroemd om zijn objectieve benadering van mede 
soortgenoten, bereidheid tot spreken van meerdere talen en hulpvaardigheid 
bij technische vraagstukken. 
 
Herkenning  
Kenmerken : vaak op afstand herkenbaar door vreemde draden en 

  sprietjes. 
Gedrag  : beetje schuchter maar wel sociaal. 
Kleed : afhankelijk van jaargetijde en locatie. 
Lengte : van 100 tot 210cm echter uitzonderingen mogelijk. 
Lokroep : “CQ CQ CQ”. Wordt vaak geroepen  en kan onder gunstige 

  omstandigheden door andere soortgenoten wereldwijd 
  gehoord worden. Zal echter vaak ook geconcentreerd te 
  luisteren om lokroepen van andere  soortgenoten waar te  
  nemen en proberen deze te beantwoorden. 
 

Aantal & Trend 
Aantal en trend : 13.000+ in Nederland, 5.000+ in België, 70.000+ in  

  Duitsland, 3.000.000+ wereldwijd 
Voorkomen : Hele jaar door aanwezig 
Trefkans : In het veld : zeldzaam. Stedelijk gebied : gematigd 
 

 
 
 
 
  

Meer info z.o.z.  



Radiozendamateur  
 
Hoewel de meeste mensen het voor lief nemen, is radio als magie. Een 
wereld zonder radiotechnologie, een wereld zonder radio of TV, zonder wifi, 
zonder satellietcommunicatie, zonder mobiele telefoons, etc. zou nu voor de 
meesten van ons ondenkbaar zijn. Veel van deze nu dagelijkse dingen 
zouden niet zijn uitgevonden zonder radiozendamateurs. 
 
Radiozendamateur zijn gaat over experimenten, uitdagingen en vooral plezier 
hebben. Wat je nodig hebt, zijn een zender, een ontvanger en een antenne. 
Die kan je kopen of zelf maken. Maar het mooiste is, is dat je veel 
interessante mensen met dezelfde interesse als jou ontmoet. Dit kan via de 
radio, tijdens bijeenkomsten bij een van de verenigingen of radiobeurzen.  
Met je radioverbindingen komt je in alle hoeken van de wereld waarbij je vaak 
veel van andere radiozendamateurs kunt leren of ze zelf helpen met 
beantwoorden van hun vragen. Maar misschien help je zelfs gewone mensen 
in nood. Want ondanks de moderne communicatietechnieken zoals internet en 
mobieltjes zijn radiozendamateurs vaak degene die na een ramp de eerste 
communicatie uit een rampgebied verzorgen. Zoals dat ook gedaan is door 
radiozendamateurs bij de watersnood van  1953. 
 
 Zo zie je, eigenlijk zijn er geen grenzen aan wat je kunt doen en leren. 
 
Om radiozendamateur te worden moet je een examen afleggen over 
radiotechniek en -regelgeving wat is uitgegeven door het Agentschap telecom 
(Ministerie van Economische zaken). Als voorbereiding op het examen 
organiseren diverse afdelingen cursussen, maar ook met zelfstudie, al dan 
niet met een beetje hulp van een bevriende radiozendamateur, is het examen 
te behalen. Zodra je geslaagd bent kun je je registreren bij het Agentschap 
Telecom voor jouw persoonlijke call. En dan gaat er een wereld van 
mogelijkheden voor je open. 
 
Bent je na het lezen van bovenstaande nieuwsgierig geworden, 
heeft je nog vragen of wilt je gewoon nog wat meer weten ?  
 
Bezoek   http://ph2lb.nl/za.php   of scan de QR code. 
 

  Gelezen en wil je me niet bewaren?  
Geef me dan weg of gooi mij bij het oud papier.  

 

http://ph2lb.nl/za.php

