
 

 

Zondag 1 Maart 2015 en ik ben bij de Digitaal. 
De Digitaal vertelat hij het zenden van zijn oudere broer heeft, in 1974 toen hij 15 jaar was al aan het zenden was. 
Via het dak klom hij dan naar de kamer waar ze aan het zenden waren, wat de broer niet leuk vond. 
Dit was in de zeventiger jaren , toen we draden aan elkaar knopten en niet naar de lengte keken , maar het werkte 
en daar ging het om want we wisten niet beter. 

       
Na een aantal jaren gestopt op de middengolf ben ik in 1975 op de FM begonnen onder de naam Flamingo uit 
Ootmarsum met een 14 element,s fuba richt antenne, en een 829 B  zender waar ongeveer 70 watt uit kwam. 
Ik werd in die tijd  gepakt met stropen en omdat ik veel zenders in bezit had, die ik toen repareerde  werden die ook 
in beslag genomen . 
De bekeuring was hoog ik moest toen 1000 gulden (450.€) betalen. 
Na al die jaren ben ik toen maar op de 60 cm band begonnen te draaien tot zo rond 1993, wat ik ook wel een leuke 
frequentie vond. 
In 1993 ben ik weer op de middengolf begonnen te zenden met een spoel antenne en een Rodhe & schwartz SK 050 
zender,die ook de bekende kuren heeft. 
 
De bel gaat en Digitaal doet open , de Soerabaya komt binnen en gaat bij ons aan tafel zitten. 
Digitaal verteld verder dat hij de SK 050 met een vermogen van 150 watt moduleert en dit genoeg is voor de 
rapporten die hij geeft.   
De Antenne is een zelfontworpen spoelantenne met een top hoogte van 30 meter, en de spriet is 15 meter lang die 
op twee plaatsen wordt gevoed.  
Halverwege het huis in een kleine schuur hangen twee rol spoelen met een spoel om de antenne aan te passen , 
mocht dit in de studio niet lukken. 
De mast staat achter het huis en is omringd door aarde draden die zelfs door de vijver lopen.  
  
Ook was ik actief op de korte golf verteld  Digitaal met diverse zender ook onder de naam Digitaal. 
Maar nu ben ik vooral bezig op de middengolf , antennes bouwen en testen dat is mijn grote passie. 
Na een kijkje in de studio om foto’s te maken praten we nog wat na, Jan , Digitaal ,een naburige luisteraar en ik 
hebben het over de hobby. 

         
Ik bedank Digitaal voor de medewerking , en nodig hem uit om SWCHolland eens te komen bezoeken. 
Om 15:45 uur wens ik iedereen en prettige dag toe en rij ik weer huiswaarts en arriveer om ongeveer 16:30 uur 
thuis.  

 SWCH  reporter   


