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pp Een vergrijsde, maar nog altijd behoorlijk grote club radiozendamateurs maakt zich op voor de ‘Open Dag’ op 26 november vanaf de kerktoren.

‘Vissen naar etherverbindingen’
Radioamateurs maken al 70 jaar contact met onbekenden
De leden van Veron A16,
een club
radiozendamateurs uit
Gorinchem en
omstreken, zijn het
gewend om vanuit huis,
de camper of met
handapparatuur
verbindingen te leggen
over de hele wereld.
Zaterdag 26 november
doen ze dat op een hele
bijzondere locatie. Vanaf
de toren van de Grote
Kerk, op een hoogte van
67 meter, zenden ze een
‘clubcall’ uit.
Erik de Bruin
t@erikdebruin78

W

ie deze ‘call’
weet op te vissen, krijgt een
speciale QSL-kaart opgestuurd. ,,Een soort
verjaardagskaart”, aldus Gert Bikker, die
de evenementencommissie voorzit van de
zestiende afdeling van de Vereniging voor
Experimenteel Radio Onderzoek Nederland.
,,Opgericht op 2 maart 1946. We bestaan
dus zeventig jaar. Vandaar het feestje in de
kerktoren. Waar we met vijf á zes radioamateurs vanaf ongeveer tien ‘s morgens tot laat
in de middag constant bezig zijn met zenden
en ontvangen. Wie geïnteresseerd is, kan een
kijkje komen nemen in onze tijdelijke post en
meeluisteren.”
Uiteraard hopen ze met deze, tussen aanhalingstekens, Open Dag ook nieuwe leden
binnen te hengelen. ,,Dat zou mooi zijn
want het begint allemaal een beetje grijs te
worden”, lacht Piet Sterrenburg, de algemene
voorzitter. ,,Als je kijkt naar het ledenbestand hebben we in onze 70-jarige geschiedenis een heleboel ups en downs meegemaakt. Met de circa zeventig leden die we
nu hebben, zitten we helemaal niet slecht, al
steekt het wel af tegen de piek van ongeveer
170 leden aan het begin van de jaren tachtig.
Toen het bakkie zijn intrede deed en de
CB-frequentie vrijkwam waardoor iedereen kon meeluisteren met de communicatie
tussen hulpdiensten en de huis-, tuin- en

keukengesprekken die vrachtwagenchauffeurs voerden. Je hoefde niet eens verstand
te hebben van techniek. Voor internet en
al die andere communicatiemiddelen, die
elkaar in een razend tempo opvolgen, geldt
hetzelfde. Voor ons is daar geen lol aan.”
,,Of het een bedreiging is geweest? In eerste
instantie wel. In contact komen met iemand
aan de andere kant van de wereld is zo moeilijk niet meer. Zou je denken. Máár je moet
elkaar wel kennen! Wij maken verbinding
met onbekenden. Met mensen die dezelfde
hobby uitoefenen en dat zijn er nog heel
veel.” ,,Gelukkig maar”, haakt Ron Schmidt
in. ,,Bij grote rampen, zoals in 2004 toen een
tsunami een deel van Thailand overspoelde, zijn het vaak radioamateurs die contact
weten te leggen.”
‘GEEN AMATEURS’ Sterrenburg: ,,Het zou niet
de eerste keer zijn dat onder zulke omstandigheden de gloednieuwe en peperdure
communicatiesystemen van overheden
falen. Neem de Watersnoodramp in 1953.
Defensie kon niets, wij (tussen aanhalingstekens natuurlijk, ik was toen nog een kind)
wel. Omdat radioamateurs verder kijken
dan hun neus lang is. Militairen denken in
hokjes, zo zijn ze opgeleid. Ze hebben zich
aan strikte orders te houden. Wij gaan met
onze zendapparatuur en antenne aan de
slag en rusten niet totdat we contact hebben.
Met de mensen in het rampgebied, maar ook

andersom. Iedereen zegt: ‘het kan niet’, maar
we doen het toch. Dat is het mooie. Voor
elkaar krijgen wat anderen niet kunnen. Individueel actie ondernemen.” ,,Of het woord
amateur niet denigrerend is? Ja, een beetje
wel”, antwoordt Wim Tor. ,,Veel amateurs
hebben onzettend veel kennis in huis. Ze
bouwen de mooiste systemen. Sommigen
laten het daar ook bij. Ze testen het één keer
en zetten dan weer iets nieuws in elkaar.
Waar ze over vertellen tijdens een clubavond
die we maandelijks beleggen.” Voor hen gaat
het niet om zogenoemde QSL’s. Tussen de leden zitten verwoede verzamelaars van deze
‘ansichtkaarten’, die je krijgt en verstuurt als
je verbinding hebt gemaakt. ,,Dat kan met
radioamateurs over de hele wereld”, legt Bikker uit. ,,Het woord vissen gebruikte ik niet
voor niets. Daar kun je het mee vergelijken.
Je weet ongeveer waar de vis zwemt, gooit
een hengel uit en probeert hem aan de haak
te slaan.” Schmidt: ,,Met jou zijn er ook heel
veel andere hengelaars die op hetzelfde moment op dat contact azen. Zeker als het een,
om in deze beeldspraak te blijven, zeldzame
vis is. Van een onbewoond eiland bijvoorbeeld waarvandaan nog nooit iemand heeft
uitgezonden. Of denk aan Noord-Korea. Als
er iets in de ether komt met die landcode,
breekt bij wijze van spreken de hel los. Dan
is het één grote spaghetti. Nieuws hoef je
trouwens niet te verwachten. De autoriteiten
zitten er bovenop. Dat was met de Russen
ook zo tijdens de Koude Oorlog. Daar kon je
vanuit het Westen wel mee in contact komen,
maar je kwam alleen oppervlakkige dingen
te weten, zoals leeftijd en het weer.”
AFLSUISTERPOST Over de Koude Oorlog
gesproken: in 2017 is het vijftig jaar geleden dat soldaten van verbindingsbataljon
898 - met als kerntaak radiointerceptie - De
Luisterpost bij de Vijfde Uitgang verlieten.
Waar nu verschillende verenigingen in
gehuisvest zijn, waaronder Volharding, was
van 1955 tot 1968 letterlijk een luisterpost
van het leger. Bikker weet er het één en
ander van, mede dankzij de goede contacten die de vereniging onderhoudt met haar
nieuwe ‘huisbaas’. ,,Eerst hielden we onze
clubavonden in het scoutinggebouw, nu
doen we dat bij de Dorstige Types aan de
Spijksedijk. Geen carnavalsgroep, zoals de
naam misschien doet vermoeden, maar een
rijdend Unifil-museum van legervoertuigen
die in Bosnië en Libanon zijn gebruikt. Zo
goed als mogelijk gaan we gezamenlijk het
afluisterstation nabouwen. Toen was het een
staatsgeheim waar ze mee werkten (tot vele
jaren na de verhuizing naar Eibergen, een
dorp in de Achterhoek, bleef dat zo), de veteranen die we hebben opgezocht, mochten er
nu wel over vertellen. In het weekend van 30
september is het open voor publiek.”

De radiozendamateurs gaan eerst aankomende zaterdag de 254 traptreden van de
Grote Kerk beklimmen. ‘Callsign’ voor die
feestelijke dag is PA70GAC. Dit slaat op het
70-jarig jubileum. G is Gorinchem en PA is
de landcode. PD, PE, PG en PI hadden ook
gekund. ,,Mijn eigen call is PG4W. Als ik
een QSL verstuur, is dat altijd een kaartje
met vier whiskyglazen”, aldus een lachende
Johan Weijland, net als Bikker en Tor lid
van de evenementencommissie. Hij neemt
zijn hobby mee op vakantie. In de camper is
luister- en zendapparatuur ingebouwd. Hoe
het komt dat je daarmee vanuit bijvoorbeeld
Duitsland soms gemakkelijker contact legt
met een ander continent dan met het thuisfront en hoe vliegtuigen worden benut als
reflector, leggen hij en andere clubleden uit
in en bij de kerktoren. Belangstellenden zijn
welkom vanaf 10.00 uur.

