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Inleiding 

Je leest deze brochure omdat je interesse hebt in radio en belangstelling voor buiten-
gewone dingen. Ook vindt je het leuk om met andere mensen te praten, en  ben je 
geïnteresseerd in  techniek en met name elektronica. 

Onze wereld zit tenslotte vol met elektronische hulpmiddelen. Als een radiostation - 
voor niet-commerciële doeleinden - gebruikt wordt om verbinding te maken met ra-
diohobbyisten, noemen wij dat radioamateurisme. Dit wordt ook wel HAM Radio ge-
noemd. Ook bekent als "radiozendamateurs" of "ham operators". 

Weet je dat radiozendamateurs, 24 uur per dag 7 dagen per week, het jaar rond, op 
verschillende manieren verbindingen maken met radiozendamateurs in andere ste-
den, landen en continenten ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommige radiozendamateurs doen dit met behulp van de computer, anderen gebrui-
ken liever hun stem en de microfoon om te communiceren, weer anderen gebruiken 
de oudste manier van radio communicatie: de seinsleutel met het Morse alfabet, hoe-
wel het beheersen  van de Morsecode 
tegenwoordig niet meer noodzakelijk is voor een registratie als radiozendamateur. 

Omdat het frequentiespectrum niet onbeperkt groot (breed) is, heeft de amateur-
dienst internationaal een aantal frequenties toegewezen gekregen. 

Die frequenties zijn ingedeeld in “banden”, bijv: 

Via VHF op de 2m band (144,000 MHz t/m 145,999 MHz),  

Of via HF op de 20m band (14,000 MHz t/m 14,349 MHz)  



Als we een lijst zouden maken van alle “buitengewone” dingen die je als radio-
zendamateur kunt doen, dan zouden we een aantal pagina’s kunnen vullen. 

Wat is een roepnaam (Callsign)? 

Als je bent geslaagd voor het landelijk examen, kun je een registratie aanvragen. Bij 
die registratie hoort een roepnaam (callsign). Veel radio- zendamateurs zijn beter be-
kend onder hun callsign dan onder hun naam. 

De Nederlandse radiozendamateurs hebben de keuze uit een zelf gekozen callsign (uit 
een lijst met nog niet toegewezen callsigns) of een toegewezen callsign. 

Niemand anders heeft jouw callsign. 

Nederlandse callsigns beginnen altijd met een “P” gevolgd door een letter tussen “A” 
en “I”. Deze groep van letters noemt men de prefix . Daarna komt minstens één cijfer, 
gevold door 1, 2 of 3 letters. Deze laatste groep noemt men de suffix. Zo kun je de na-
tionaliteit van een radiozendamateur altijd terug vinden via zijn/haar prefix. 

Activiteiten in radioamateurisme 

Een van de beste dingen van de hobby die wij “radio-ama-teurisme” noemen is de 
diversiteit. 

Of je nu zoekt naar ontspanning, opwinding of een manier om je mentale en/of fysie-
ke horizon te verleggen, het radioamateurisme biedt het je. 

Enkele voorbeelden: 

Computers en  radio zendamateurisme 

Als de computer je favoriete technologie is, zul je snel ontdekken dat deze technolo-
gie naast de microfoon en de seinsleutel ook binnen het radiozendamateurisme een 
niet meer weg te denken stuk gereedschap is geworden. 

Zo zijn er een aantal verschillende manieren om digitaal te communiceren, bijv.: 

• Packet Radio  

• RTTY  

• PSK31  

• DMR (Digital Mobile Radio) 

• Fusion (Yaesu) 

• FT8 

Sommige radiozendamateurs noemen zelfs de Morsecode digitale communicatie.  

En ook het Internet wordt door radiozendamateurs gebruikt.  

Wil je  een moderne radio-ontvanger zelf beluisteren en bedienen? Surf dan eens 

naar:     http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ 



Er staat een door zendamateurs van de Technische Universiteit Twente gebouwde 

ontvanger voor je klaar, die je op afstand via Internet kan bedienen! 

Zelfbouw 

Veel van de apparaten en meetinstrumenten die je gebruikt als zendamateur zijn voor 

een deel zelf te bouwen. 

Een voorbeeld is de verscheidenheid aan antennes die door de amateur gebouwd 

worden. Elke frequentie vraagt een andere afmeting van de antenne. Voor 3.650 KHz 

(de 80 meterband) heb je een antenne voor een hele draaggolf, oftewel + 80 meter 

nodig. Niet elke amateur heeft daar de ruimte voor; daarom wordt de lengte van de 

antenne door middel van spoelen (traps) ingekort. Ook kan de antenne worden inge-

kort door uit te gaan van bijvoorbeeld de helft of een kwart van de gewenste golfleng-

te. Door de antenne verticaal te plaatsen heb je minder ruimte nodig; ook dan moe-

ten er wel aanpassingen voor de hoogte komen door bijv. spoelen toe te passen. 

Ook Arduino en Raspberry Pi worden veel voor aansturing van projecten van zend-

amateurs gebruikt, in b.v. meetapparatuur en ontvangers. 

 

 

 

 

     

  

 

Awards & Contests 

De radiozendamateur die het vriendelijke wedstrijdelement 
niet schuwt kan “on-the-air” op jacht gaan naar oorkonden 
en/of bekers.   

 

 

Raspberry Pi RTL-SDR Scanner         Wave form generator 



Scouting en Radioamateurs.. 

Ieder jaar wordt tijdens het derde volle weekend 

van oktober wereldwijd de JOTA-JOTI gehouden. 

JOTA-JOTI staat voor Jamboree On The Air en 

Jamboree On The Internet.  

 

Scouts van over de hele wereld ontmoeten elkaar dit week-

end via de amateurradio en het internet.  

Torens worden gebouwd om zo hoog mogelijk de antennes 

te kunnen plaatsen. Radioamateurs zijn van vrijdag avond 

tot zondag avond in touw om dit mogelijk te maken en stel-

len daarvoor hun transceivers en antennes belangeloos ter 

beschikking. 

 

 

 Om de belangen van radiozendamateurs zo goed mogelijk te kunnen blijven behar-

tigen, is het van groot belang dat elke radiozendamateur is aangesloten bij een lan-

delijke vereniging. 

 

Waarom de VRZA? 

De Vereniging van Radio Zend Amateurs (VRZA) is er voor jou: 

- als geregistreerd luisteramateur,  

- als radiozendamateur, of 

- als aspirant zendamateur.  

De VRZA is een vereniging, waarbij alle leden direct het bestuur con-

troleren via de Algemene Ledenvergadering (ALV). 
  

Bij de VRZA houden we van korte lijntjes met het bestuur:  ook buiten de ALV staat 

het alle leden vrij direct met de bestuursleden van gedachten te wisselen. 

Als lid krijg je, als je een e-mailadres  hebt opgegeven, van ons een e-mail waarmee je 

ons maandblad CQ-PA kunt downloaden en thuis op je computer of tablet kunt lezen 

of bewaren. 



In dit blad word je op de hoogte gehouden van alle relevante zaken met betrekking 

tot het radiozendamateurisme in het algemeen en de VRZA in het bijzonder. 

Als lid kun je inloggen op “Mijn VRZA” met je e-mailadres en wachtwoord. Je krijgt 
dan toegang tot je persoonlijke instellingen. Je kunt dan je eigen callsign@vrza.nl e-
mailadres aanvragen,  wijzigingen doorgeven en je abonneren op website updates. 

We hebben ook een landelijk 

zendstation PI4VRZA. 

De enthousiaste crew van het sta-

tion verzorgt wekelijks op zater-

dagmorgen een uitzending. 

(Nog) geen radio-ontvanger? Geen 

probleem want via de website 

www.pi4vrz.nl kun je op zaterdag-

morgen de uitzending ook via In-

ternet beluisteren. 

Andere voordelen van het lidmaatschap van VRZA: 

• je QSL-kaarten worden verzorgd door het DQB, 

• je bent vertegenwoordigd bij de overheid want de VRZA is gesprekspartner van 

het AT in het twee keer per jaar gehouden Amateuroverleg, 

• je kunt met korting naar de VRZA Radiokampweek; zie www.radiokampweek.nl 

voor meer informatie. 

 

Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je meer weten? 

Surf  naar www.vrza.nl of stuur een e-mail met je vraag aan info@vrza.nl. 

 

Meteen lid worden van de VRZA? 

Surf naar www.vrza.nl en klik op  “Introductie” en daarna op  “Lidmaatschap”. Je kunt 

je daar via het elektronische aanvraagformulier aanmelden als lid van de VRZA. 

Liever schriftelijk aanmelden? Stuur een briefje met je naam, adres, woonplaats, ge-

boortedatum en email-adres aan: 

Ledenadministratie VRZA, 

Het Kasteel 584, 

7325 PW  Apeldoorn 

http://www.pi4vrz.nl
http://www.radiokampweek.nl/
http://www.vrza.nl/
mailto:info@vrza.nl
http://www.vrza.nl/
https://www.vrza.nl/wp/aanmelden-als-lid/

