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Perikelen

Augustus. Bij menigeen slaat de weemoed weer toe. D ie 31 ste  Augustus 1974 het
einde van Veronica, Noordzee en Atlantis. Aangeduid  als: “The day the music
died”. Rob Out formuleerde het nog anders, als een stukje democratie wat dood
ging. Dat spijt mij, voor U.
Wat heeft het te maken met LPAM? Heel veel.
Toen in Engeland in 1967 de “MOB” van kracht werd o nstonden er in en nabij
bijvoorbeeld Londen “on-shore radio” op de Middengo lf. Radio Jackie en Radio
Free London zijn daar sprekende voorbeelden van.
Na die 31 ste  Augustus 1974 was dit ook Nederland niet vreemd, m et dien verstande
dat ondertussen de Middengolf plaats had gemaakt vo or de Ultra Korte Golf.
Radio Unique, Radio Decibel, Hofstad Radio en Radio  Atlantis zijn daar een
voorbeeld van.

Even tussendoor: Termen als AM en FM zijn eigelijk niet op zijn plaats.
AM is immer Amplitude Modulatie en FM Frequentie Mo dulatie. LPAM zou dus
eigenlijk LPMW moeten heten. Zelfs de mensen die we l degelijk weten dat dit
feitelijk niet klopt geven met AM de Middengolf aan  en met FM de Ultra Korte
Golf.

Net zo als in Engeland werd ook hier hard toegeslag en, immers de UKG werd steeds
populairder en steeds meer legale zenders deden hun  entree.
Gelukkig werden we verblijd met wederom vrije radio  vanaf zee, “Radio Monique”
deed zijn entree evenals natuurlijk het koppige “Ca roline” en later “Laser”.
Uiteindelijk zweeg uiteindelijk “Laser” maar voor “ Caroline” was een raid nodig.
In Engeland kwam de RSL in zwang en vervolgens was er jaarlijks wel 1 off-shore
station actief met een RSL.
In Nederland werd het stil, (geen RSL’s, weliswaar werd de 1224 kHz nog eens op
een soort gelijke wijze gebruikt) en …… de UKG werd  door de RCD goed in de gaten
gehouden wat uiteindelijk resulteerde in een grote schoonmaak “etherflits”
t.b.v. Zero Base.
Zero Base. Het bracht maar ten dele wat we er van v erwachten. Ons richtend op de
MG werden een aantal frequenties te duur geveild. T e duur omdat er geen
zendlocatie voor handen was, nog afgezien van het f eit dat de MG veel van zijn
populairiteit verloren heeft.
De enige impuls was op 1332 kHz te horen. “Radio 19 2” vertolkte weer het gevoel
wat bij MG radio hoort. Helaas waren er een aantal mensen die dit initiatief de
nek om gedraaid heeft. Het was een voorbeeld hoe LP C radio kan klinken.
Ruud Poeze probeerde het na de veiling nog eens met  “Paradijs” maar onenigheid
met Buma/Stemra maakten dat ook hier nou niet iets structureels uitgroeide.
Het enige positieve was dat in 2 de instantie de 1602 kHz wel geveild werd en
terecht kwam bij Sietse Brouwer en zijn “Radio Seag ull”, later versterkt met
“Radio Waddenzee”. Ook hier weer het nodige gestegg el nu om een locatie.
Echter de aanhouder wint. Beiden zijn tenminste in de lucht, weliswaar met niet
teveel vermogen. Maar het gaat erom dat je er bent.
Er is ook nog even een tussendoortje in 2004. De 82 8 kHz wordt aangezet in de
vorm van een soort RSL en doet herinneringen herlev en van 30 jaar of meer
geleden. 15 Dagen vrijgevochten radio met een bijzo ndere sfeer. Ik heb hem mogen
proeven daar in Hilversum in de “Laapershoek”.
Op die 31 ste  Augustus was er een soort forum waaraan DE staatsecretaris, Ruud
Poeze en Hans Knot aan deelnamen. Ruud zette daar z ijn plannen uiteen.
We zijn ondertussen een jaar verder en het enige wa t er gebeurd is, is dat
ondertussen de 1395 kHz weer bezet is.
Oh ja, niet onbelangrijk was de uitspraak van enkel e lieden in den Haag omtrent
radio. Als ik me niet vergis zou daar nog eens onde rzoek naar gedaan worden.



Echter ambtelijke molens draaien traag en de uitsla g over dat onderzoek verwacht
ik over 10 jaar of zo.
Het was juist daarom dat het idee boven kwam borrel en om bij een
Middengolfstation nog eens terug te komen op die 31 ste  Augustus en dat niet
alleen, maar ook om eens in een panel te discussier en over het Middengolf beleid
en dan met name over regionale en lokale zenders. E en soort “Past,present and
future”.
Helaas was de tijd erg kort om van zoiets iets aans prekelijks te maken, afgezien
van het feit dat momenteel een uitzending in de MG niet mogelijk is.
Volgend jaar misschien??? (Misschien wel vanaf een schip??)
Volgend jaar? Ja! Er zijn 2 opties. Dan wel samen m et een bestaande zender er
een spetterende dag van te maken dan wel een RSL aa n te vragen voor een MG
frequentie.
Ons motto: “Try with a little help from my friends” .
Voor de wat breeder geinteresseerden onder ons, lie fhebbers van off-shore dus
wijs ik op de mogelijkheid de nieuwsbrief van Hans Knot eens te lezen.
Weliswaar is deze nieuwsbrief in het Engels (niet z o verwonderlijk gezien de
vele clientele in de overzeese gebiedsdelen) maar z eer zeker de moeite waard.
De nieuwsbrief is te vinden op: www.offshore-radio.de/HansKnot/

Concept nota frequentiebeleid 2005

Op 21 juni heeft het ministerie van EZ de “concept nota frequentiebeleid 2005”
gepubliceerd.
Deze is te vinden op: www.ez.nl/content.jsp?objectid=26162  onder NFP 2005.
Ook is hier een wijziging in de telecommunicatiewet  te vinden i.v.m. de
instelling van een antenneregister. Deze wijziging behelst het invoeren van een
register voor antenne opstellingen groter dan 10 Wa tt ERP.
Is dit interessant voor LPAM? Ja! Er worden een paa r zaken genoemd die van
belang zijn voor de toekomst.
Allereerst wordt naar aanleiding van de vorige nota  (1995) gesteld dat de
spanning tussen enerzijds economische belangen en a nderzijds maatschappelijke en
culturele belangen.
Niets nieuws, EZ heeft daar namelijk zelf de aanzet  toegegeven met zerobase
waardoor een soort veillingseffect op trad. Dat er dan teveel betaald wordt voor
een frequentie was EZ worst, net zomin dat hierdoor  de pluriformiteit om zeep is
geholpen. Kortweg voor experimenten omtrent radio m aken was geen plaats. Alleen
met heel veel geld was een frequentie te bemachtige n. Er waren een paar
uitzonderingen.
Ondertussen is het beleid ook dusdanig geworden dat  lokale radio stations stuk
voor stuk het loodje leggen. Ten dele is dit ook de  verantwoordelijkheid van
enige bemoeizuchtigheid van de plaatselijke overhei d die niet gehinderd door
enige vorm van kennis optreed als stationmanager te n favure van natte plekken in
hun broek.
In het nieuwe beleid omtrent het frequentiespectrum  wordt onderscheid gemaakt
tussen:

• Publieke taken
• Vergunningendomein
• Vergunningvrijedomein

Voor publieke taken vind het kabinet dat publieke t aken niet beprijst mogen
worden in tegenstelling tot de overige 2 domeinen.
De definitie omtrent publieke taken is dat het publ iek, zijnde maatschappelijk
en/of cultureel, belang hiermee gemoeid zijn.
Dat zou dus ook LPAM kunnen zijn.

Verder wordt nog opgemerkt dat we in belangrijke ma te ingekaderd worden door
internationale afspraken. Dit betekend dus dat er b innen kaders gewerkt moet
worden. Echter Nederland is van plan om binnen deze  kaders de maximale vrijheid
te benutten om nieuw gebruik of medegebruik toe te staan ook als dit nog niet
internationaal geharmoniseerd is.



Dat zou dus alweer LPAM kunnen zijn.

Effin, het vraagt een hoop werk om de hele nota te analyseren maar het bied
mogelijkheden.
Een LPAM station in een stichting onder te brengen lijkt mij, maar wie ben ik,
een logische zet. Dat betekend wel dat het nooit ee n commercieel station kan
worden. Onder de huidige omstandigheden is dat echt er geen bezwaar. Een station
met 1 kW zal onder de huidige omstandigheden nooit zijn personeel kunnen
salarieren, hetgeen wel aangeeft dat dat met LPAM d us ook niet het geval zal
zijn. We hebben het dan nog niet eens over winst ge had. Er is in de wereld
overigens maar 1 LPAM station dat claimt winst te m aken echter ook hier werken
een aantal vrijwilligers.
Een andere opmerking welke ook relevant is, is het register voor antenne
opstellingen voor vermogens groter dan 10 watt ERP.  Ook dit is een gegeven waar
niet aan voorbij mag worden gegaan.

Vintage Radio

Helaas, geen “grootscheepse” uitzending op die 31 ste  Augustus of …… dan maar
improvisatie. Onder het motto: “Vintage Radio back to the past, a look at the
future” zal er 31 Augustus worden uitgezonden. Het vermogen zal die dag een
ietsie pietsie meer zijn, de frequentie ongewijzigd , 1521 kHz.
Vorige jaar op diezelfde tijd deden we zo ongeveer hetzelfde met de aankondiging
dat we regulier testuitzendingen gingen verzorgen o p de 1521 kHz.
We zonden toen toepasselijk uit op de 1557 kHz echt er de 1521 kHz heeft ook zo
zijn historie (Radio Caroline & Radio 199).
Nu zal het dus een overgang worden naar een regulie r uitzendend LPAM station
waar nu de “buurt” aan zet is om er iets van te mak en.
Ondertussen is de nieuwe site: www.radio-overwhere.150m.com  reeds actief. De
oude site: www.vintage-radio.150m.com  zal gebruikt gaan worden voor: “Vintage
Radio back to the past, a look at the future”.
Dus voor de liefhebbers, hou het in de gaten.

Radio Morningstar

????????????

Antennes (Slot)

Ik begin meteen maar om met de deur in huis te vall en, nog steeds heb ik
software op de plank staan om aan antennes te reken en, weliswaar in een DOS
venster maar daarom niet minder. Nogmaals een mailt je naar ondergetekende en ik
stuur het op.
Wat betreft antennes, je raakt niet uitgepraat. Ech ter de meesten onder ons
hebben reeds een antenne die goed voldoet en dan ga  je niet zomaar even
experimenteren. Ik heb mijn zegje daar zo langzamer hand ook al over gezegd.
Ik wil echter niet afsluiten zonder nog een aantal kanttekeningen.
Een dag zwieren op een internet kan een hoop inform atie opleveren.
Ook zijn er boeken in omloop. Het ARRL antenne hand boek bijvoorbeeld of de
“Rothammel”. Op radio markten zijn ze nog wel eens te vinden.
Ook wil ik nog een site aanprijzen, namelijk www.qsl.net/on7yd/136ant.html



Weliswaar gaat het op deze site over antennes voor de lange golf, echter het
principe en de theorie van verkorte antennes is zon der meer ook van toepassing
op de Middengolf.
In de volgende nieuwsbrief laat ik de audio eens de  revu passeren.

=================================================== =============================
Als we meer nieuws hebben informeren we U voorlopig  nog op deze wijze.
Degene die de nieuwsbrief, zolang noodzakelijk, reg elmatig wil ontvangen willen
we vragen een
e-mail te sturen, met als onderwerp: subscribe, naa r  het E-mail adres van Rob
Veld.
Verdere inhoud is niet noodzakelijk.
Wilt U de nieuwsbrief niet meer ontvangen doet U pr ecies hetzelfde maar geef dan
als onderwerp:
unsubscribe.

Met vriendelijke Radio Groeten:

Rob Veld
E-Mail: vintage_radio_197@yahoo.co.uk
Jack Donio
E-Mail: info@radiomorningstar.nl


