
 

 
 

 

.  

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editie 2013 – Augustus  

Redactie adres: 
 

Wil Stilma PE1JRA 
Wilhelminastraat 27 

8561 AA  Balk 
E-mail: pe1jra@gmail.com 

 

Radionieuws flits 



2 
 

Van de redactie … 
 
De 3

e
 editie van Radio Nieuws Flits 2013 een uitgave van CQ FM Nieuws VERON afdeling Friese Meren is 

gereed en op de website van de VERON afdeling Friese Meren geplaatst. 

Zie op www.veronfriesemeren.nl 

 

In de maand augustus 2013 staat het internationaal bekende radio-weekend  Lightship & Lighthouse  2013 

op het programmen, dat voor veel radioliefhebbers het nodige plezier en bezigheid zal bieden.  

Uw redacteur is net terug van bezoek aan Amsterdam (bezoek Rijksmuseum en Hermitage). 

 

Veel leesplezier en prettige vakantie. 

 

Evenementen in de zomer van 2013       
 
Regelmatige radio- rondes: 
 
Friese Meren Ronde: iedere zondagavond op 145.2875 Mhz en 434,550 Mhz FM vanaf 22.00 uur 
 

Wekelijkse radio- ronde: 
 
Pronkjewailronde:   iedere woensdag op 145.750 MHz FM via PI3GRN vanaf 19:00 uur 
 
Friese Woudenronde:  iedere vrijdag op 144.340 MHz USB vanaf 21:00 uur 
 
10-meter-ronde:   iedere zaterdag op 29.550 MHz FM vanaf 21:00 uur 
 
Hunebedronde:   iedere zondag op 145.275 MHz FM. RX via PI2ASN vanaf 10.30 uur 
 
Friese Ronde:   iedere zondag op 3660 kHz LSB +/- QRM vanaf 11:30 uur 
 
Meppelronde:    iedere zondag op 145.650 MHz FM via PI3MEP vanaf 12:00 uur 
 
Muntronde:    iedere zondag op 145.700 MHz FM via PI3HVN vanaf 20:00 uur. 
 
 

 

AllichtVerlichting 

 

www.allichtverlichting.nl 

 
Van kroonsteentje tot kroonluchter...en 1001 technische onderdelen 

 

Oud Kerkhof 6 

 

8601 EE Sneek 

http://www.veronfriesemeren.nl/
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Agenda augustus 2013 
 
 

Youngsters On The Air in Estland  
 
In de zomer van 2013 zal van 5 t/m 12 augustus Youngsters On The Air in 
Estland plaatsvinden. Dit is in opvolging van voorgaande evenementen in 
Roemenië en Nederland / België. Gedurende deze week zullen 10 teams 
uit verschillende Europese landen deelnemen. Een team bestaat uit 4 
zendamateurs en/of luisteramateurs tussen de 14-25 jaar en een 
teamleider. 
 
In deze week zijn er diverse activiteiten die in het teken van radio 
amateurisme staan zoals: contesten, presentaties, bezoeken aan o.a. radio stations en nog veel meer. 
Locatie van het evenement is Elva in Estland.  
 
 
 

International Ligthouse Lightship Weekend 2013 
 
Dit bekende radioweekend staat gepland op 17 en 18 augustus 2013. 
 
 
 

 

DNAT 2013 van 22 tem 25 augustus 2013 
 
DNAT, het Duits Nederlandse Amateur Treffen, vindt plaats elk jaar in de laatste volle week van de 

maand augustus. Het evenement begint op donderdag en eindigt op de zondagavond. De DNAT 

bestaat o.a. uit amateurevenementen, samenkomsten van belangengroepen en gezellige, feestelijke 

bijeenkomsten. Het wordt gehouden in het bij Oldenzaal net over de grens liggende kurort Bad 

Bentheim. 

 

Deze kleine stad is gelegen in een licht glooiend idylisch landschap en nodigt u 

uit tot verpozen zowel tijdens, vóór als ná de DNAT-dagen. De DNAT-dagen 

worden gezamelijk georganiseerd door Duitse en Nederlandse 

radiozendamateurs. De DNAT heeft de goedkeuring en wordt in haar 

doelstelling ondersteund door de Duits DARC en de Nederlandse verenigingen 

VERON en VRZA. 

 

Naast het radiozendamateurisme staat het sociale contact, het overwinnen van vooroordelen, het 

kennismaken met andere volkeren en culturen centraal. Dit wordt in het bijzonder geaccentueerd 

door de toekenning van de "Gouden Antenne", een prijs die jaarlijks wordt verleend aan een 

radiozendamateur, die een bijzonder humanitaire bijdrage heeft verricht, waarbij het 

radioamateurisme een belangrijke rol heeft gespeeld.  

 

http://www.vrza.nl/
http://www.dnat.de/index.php/nl/
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UNIS Group is een internationale serviceorganisatie die zich sinds 1984 heeft gespecialiseerd in  de 
reparatie, service en verkoop van industriële elektronica, o.a. PLC’s, frequentieregelaars, voedingen, 
monitoren, programmeerapparaten, industriële PC’s, operator-/touchpanels, robot, elektronica en 
servo motoren. De elektronica wordt op basis van hoge kwaliteitsnormen in eigen huis gerepareerd. 
Sinds kort heeft UNIS Group ook een eigen afdeling waar elektromotoren worden gerepareerd. 
Brede expertise 
Om problemen adequaat te kunnen oplossen, beschikt UNIS Group over een groep 
deskundige technici, ondersteund door degelijke meetapparatuur en vele testopstellingen. 
Inmiddels is UNIS Group actief in diverse landen en heeft vestigingen in o.a. Brazilië, Duitsland(3), 
Frankrijk, Hongarije, Italië, NederIand, Spanje en Roemenië. 
De succesformule van UNIS Group zorgt voor aanhoudende groei. 
Wil jij hieraan een bijdrage leveren? 
UNIS biedt jou: 
Een baan in een organisatie met een prettige werksfeer. Na een contract voor bepaalde tijd 
word je bij goed functioneren in vaste dienst genomen. De primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en in overeenstemming met de functie. 

VACATURES  
Tester elektro/servomotoren 
Een gedreven tester die het traject vanaf de diagnose van het probleem tot aan de uiteindelijke test, na 
reparatie gaat doen. 
Reparateur industriële elektronica 

We zoeken iemand met een afgeronde opleiding richting elektronica die ervaring en  
of affiniteit heeft met de reparatie van industriële elektronica op component niveau 
(o.a. PLC’s, operator panels en frequentieregelaars).    
Reparateur elektromotoren 
Een technisch persoon die in een hoogontwikkelde technische omgeving 
zelfstandig elektromotoren kan repareren. 
Accountmanager Duitsland (West) 
Die ons Duitse verkoopteam komt versterken. Een gedreven accountmanager, die Duits als 
moedertaal heeft en die kansen ziet en deze kan vertalen naar omzet. 
 
Reageren? 
Herken jij je in één van de functieomschrijvingen, stuur dan je sollicatie per e-mail naar 
hr@unisgroup.com of per post naar UNIS Group, Postbus 46, 9000 AA in Grou. 
Vragen?          
Neem telefonisch contact op met:  
Mevrouw H. Stedehouder - van der Werf     
Telefoon 0566 62 44 62. 

QUALITY
IN REPAIR

ere.

QUALITY
IN REPAIR

ere.

QUALITY
IN REPAIR

ere.

QUALITY
IN REPAIR

ere.
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Draadomroep 

Voor het distribueren van radio (en later tv-uitzendingen) werden zenderparken opgericht. 
Signalen werden via de ether verspreid en bereikten de toestelbezitters via buitenantennes. 
Naast de ontwikkeling van draadloze radio ontwikkelden zich vrijwel tegelijkertijd niet-
draadloze alternatieven. In 1924 richtte de fanatieke radioamateur A.L. Bauling in Koog aan 
de Zaan de Eerste Nederlandsche Radio Centrale (ENRC) op. 
Voor een relatief klein bedrag – twee kwartjes per week – verbond hij zijn radiotoestel via 
een draad met luidsprekers die waren opgesteld bij een aantal buren. Dit bleek een 
ongekend succes. In een paar jaar tijd waren er 35.000 abonnees die naar Baulings 
draadomroep luisterden. Spoedig werden op verschillende plaatsen in ons land dergelijke 
draadomroepen opgericht. In 1929 telde Nederland ruim 100.000 radiodistributie-
aansluitingen. 

In 1940 moesten op last van de Duitse bezetter de gemeentelijke telefoonnetten, inclusief de 
gemeentelijke radiodistributienetten overgenomen worden door het Rijk en voortaan 
geëxploiteerd worden door de PTT. Hetzelfde gold voor de ruim 800 particuliere 
draadomroepen. Na de oorlog investeerde de PTT tot 1953, ondanks grote verliezen, bijna 
vijftig miljoen gulden in de modernisering van de distributienetten en centrales. Wegens de 
terugloop van het aantal abonnees besloot de PTT midden jaren zestig de draadomroep 
geleidelijk af te bouwen. 

Draadomroep, voorheen radiodistributie geheten, was een faciliteit voor het doorgeven 
van radioprogramma's via een kabel (draad). Dit had als voordeel dat men niet zelf over een 
radiotoestel hoefde te beschikken en bovendien een veel betere ontvangst had met een 
betere geluidskwaliteit. 

Een abonnee van de draadomroep kreeg een schakelkastje aan de 
muur. Hierop bevonden zich een vierstanden-
schakelaar om een zender te kiezen en een 
regelaar voor de geluidssterkte. Op het kastje 
werd een luidspreker aangesloten. 

Netvoeding was niet nodig. 
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De abonnee kon kiezen uit Hilversum 1, Hilversum 2 en een selectie uit twee buitenlandse 
zenders. In de programmabladen werd aangekondigd welke buitenlandse programma's op 
elk moment ontvangen konden worden. In 1965 werd een van de buitenlandse zenders 
vervangen door Hilversum 3. Mede door de beperkte zenderkeuze en het "kneuterige" 
uiterlijk van een simpele luidspreker aan een draad met draaiknop, werd draadomroep niet 
altijd beschouwd als een volwaardige vorm van radio-ontvangst. Ondanks de vaak betere 
ontvangst van zenders via de draadomroep werd door velen een volwaardige radio met vrije 
zenderkeuze toch hoger aangeslagen. 

Het laatste radiodistributienet werd op 31 januari 1975 opgeheven. Overigens was al 
in 1964 besloten om het systeem niet langer uit te breiden, vooral vanwege het beperkte 
aantal mogelijke programma's. Draadomroep is in andere gedaante blijven bestaan in de 
vorm van centrale antenne inrichtingen (Cai) en kabelnetten. 

De Nederlandse Eerste en Tweede Kamer hebben nog steeds een interne draadomroep, die 
in de diverse werkkamers in het gebouw gehoord kan worden. De draadomroep van de 
Tweede Kamer wordt doorgegeven op de meeste Nederlandse kabelnetten. 

Wil Stilma PE1JRA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


