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Samen organiseren

door Gerard Schuttevaar PB1PCH

Zendamateurs doen vaak mee aan gezamenlijke activiteiten. Hiervoor is een 
goede organisatie nodig.
Gerard geeft praktische tips hoe deze organisatie te organiseren.

Wat is nodig om iets 
te organiseren?
Als je met een aantal zendamateurs wat 
wil organiseren, zijn er een paar dingen 
nodig.
•    Een reden voor een evenement, bij-

voorbeeld een Jota, een lokale hobby/
ambachtenmarkt of een contest enzo-
voort.

• Een aantal amateurs.
•  Zendapparatuur, antennes, voedingen 

enzovoort.
• Een locatie (zeer belangrijk!).

Voor de eerste evenementen is een 
dualband stokje en een eindje draad al 
gauw voldoende, als er maar signaal 
is en een paar verbindingen gemaakt 
kunnen worden. Tevens iemand onder 
handbereik die het geduld heeft om op 
alle vragen een antwoord te willen en 
kunnen geven.

Een laptopje met bijvoorbeeld Mixway 
spreekt vooral de jongelui aan. Het zorgt 
ervoor dat er vragen gesteld worden over 
de hobby en je hebt een reden om wat 
uit te leggen, want daar gaat het met dit 
soort evenementen toch in hoofdzaak 
(vind ik) om.

Voor Jota is het belangrijk op VHF/
UHF en op 80 meter goed uit te kunnen 
komen. Mijn ervaring met de laatste 
ballonvossenjacht was wel, dat de in het 
midden gevoede halve golf dipool voor 
80, met een 1 op 1 balun en als inverted 
V opgehangen (idee PA3EXL), goed 
werkte. 
Je hebt maar een ophangpunt + 2 tent-
haringen nodig en hij is dan spontaan ca. 
50 Ω, dus weinig problemen met tuning 
en zo.

Stations opbouwen
Het materiaal is een belangrijk onderdeel 
van /A acties, maar wat is van wie?
Zover het niet een naam valt te geven, 
gebruikt iedere eigenaar een andere kleur 
isolatieband, zodat er niet een half jaar 
lang spullen geruild hoeven te worden. 
Het kost weinig en voorkomt veel.
Op transceivers en dergelijke kun je 
ook een dymo stickertje met call op-

plakken, maar vooral voor kabels is de 
isolatiebandtruc ons zeer goed bevallen.

Indien er een combinatie van materiaal 
nodig is, zoals transceiver / lineair / 
voeding, zorg dan dat zo’n combinatie bij 
één amateur vandaan komt. Dat spaart 
een hoop getob op het moment suprême, 
zodat het een kwestie is van neerzetten, 
spanning er op en werken.
Uiteraard opgebouwd door de eigenaar, 
want die weet welke stekker in welk 
gaatje moet.
Voor de bekende dualband stokje(s) 
geldt: gebruik een goede coax, stukje 
Aircell 7 of zo. Het scheelt een hoop 
signaal.

Vergaderen, afspraken maken en
afspraken nakomen
Vergaderen vooraf is niet echt nodig, 
mits er maar een goede communicatie 
vorm tussen de deelnemers is, geen 
eenrichtingsverkeer. Toen wij hier mee 
begonnen deden we alles via packet en 
daar circuleerden lijstjes met wensen en 
die werden ingevuld door diegene die 
apparatuur ter beschikking wilde / kon 
stellen.

Erg belangrijk is dat de mensen die 
apparatuur komen opbouwen, allemaal 
op tijd aanwezig zijn. Niet aankomen 
zetten als bijna alles staat, want je gaat 
samen met het project in zee en dan moet 
de bemanning ook compleet aanwezig 
zijn voor vertrek.

Prestatie gerichte evenementen
Voor de prestatie gerichte evenementen, 
zoals PACC contesten, geldt dat je daar 
vooral uitgebreidere antenneparken 
nodig hebt en, als het even kan, een 
locatie zonder omwonenden om de kans 
op human made noise te voorkomen.

Om dit soort projecten goed te kunnen 
doen, kun je beter eerst een paar keer 
oefenen met het draaien van een Jota. 
Je krijgt dan inzicht in wat improviseren 
is met antennes en het is een goede 
gelegenheid om wat uit te proberen. 
Want die scouts hebben meestal wel wat 
ruimte hiervoor beschikbaar.

Ervaring benutten
En als je dit een aantal keren hebt gedaan, 
kun je als volleerd medewerker ook aan 
Dares meedoen. Het meedoen aan en het 
organiseren van evenementen geeft een 
hoop inzicht in je improvisatievermogen 
en wat zou kunnen werken en wat beslist 
niet. Het opbouwen van een noodnet 
betekent niet dat alles van te voren klaar 
gemaakt kan worden: het moet dan nu 
en zo goed als mogelijk is.

Na het evenement
Als het evenement op de openbare weg 
is, dan is het meestal zaak de zooi zo snel 
mogelijk bij elkaar te rapen. Maar als je 
rustig kunt opruimen, dan maakt elke 
amateur een stapeltje met wat van hem 
is en wat de overige medewerkers vinden 
leggen ze ook op de stapels.
Als alles afgebroken en gesorteerd is, 
ga dan pas samen de auto’s laden. Dat 
voorkomt maanden lang ruilen van 
eigendommen die in de verkeerde auto 
terecht zijn gekomen.
Niet vergeten het terrein / gebouw achter 
te laten zoals je het hebt aangetroffen 
voor het evenement, want “Laat niet 
voor aangenaam verpozen een ander de 
schillen en de dozen”.

Zie ook: www.pb1pch.nl.

Wanneer je geen hoge mast hebt bij het 
organiseren van een Jota, dan regel je gewoon 
een telecrane voor het omhoog brengen en 
houden van de antennes.
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