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INLICHTINGEN BETREFFENDE AMAÏEUR-RADIOZENDMACHTIGINGEN

Mach tig ing

lU\Lr I 0C0líT R0LED I ENS T

Voor de aanleg en het- gebruik vaIl een amaf,eurzender- :ls een rarlioaendmachtrging
nodig, welke door de minister van Verkeer en ïrlatersfaat kan wr:rden verleend
aan hen, die
'I e. een verklaring van bevoegdheid voor he{: beclienen v&n een arnateurzender

bezitten en
2e, de leeftijd van IB jaar hebben bereikt,

Amateur-radiozendmachtigingen worden onderscheiden in:
Machtiging A (voor een zendvermogen van ten hoogste ï 50 watt)
Machtiging B (voor een zendvermogen van ten hoogs[e 50 watt)
Machtiging C (voor een zendvermogen van ten hoo[ste 50 watt en uits]-uitend

voor gebruik van frequenties van l4i yÍP'z af en hoger)

Ixamen

om in aanmerking te komen voor een verklari.ng van bevoegdhei<l voor het be-
dienen van een amateurzender, voor de aanleg en h.et gebruik waarvan een mach*tiging A of B is vereist, moet mer gunstig gevolg zijn deelgenomen aan het
voI 1ed ige amateur-zendexamen.
om in aanmerking te komen voor een verklaring van bevoegdheíd voor het bedie-
nen van een amateurzender:, voor de aanleg en her gebruik r,íaarvan een machtiging
C is vereist, moet met gunstig gevolg zijn deelg"rro*"rl aan het beperkte Fmateur-
zendexamen 

"

Bij het beperkte examen vervallen de examenonderdeLen opnemerr op het gehoor en
seinen van morsetekens.

voor het verkrijgen van een verklaring van bevoegdheid als bovengenoemd geldc
geen leeftijdsgrens.

Aanmelding voor het exarnen

Aanmelding voor het examen dient scirriftelijk te geschied.en bij de voorzitrer
van de examencoTnrnissie voor radio*arnateurs, Koïtenaerkade l2 te rs-Gravenhage.
Daarbij dient te líorden aangegeven of aan het vol,ïedige of aan ïret beperkte
examen zal worden deelgenomen"

Examenge 1d

Nadat een verzoek.tot deelneming aan her examen is ingeciiend, volgt te zijnertijd een uirnodiging tot storL.ing van het examengelcl ien bedrage van f 5,:.
Oproep voor het examen

De kandidaten worden, nadat zij het voor het examen rzerschuldigde examengeld
hebben gestort, ten minste acht ciagen vddr de aanvanÉï van het examen door of
namens de voorzitter van de examencommissie opge::oepen.

Datum en pl.aats van het exitmen

ilet examen' dat voor iedere kandrdaat op 6én ciag plaatsrrindt, wordt tweemaalper jaar gehouden te ts-Gravenhage en we1 onistrÀeks iie maalden aprillmei
en oktober/november:. Aanmelding resp, vó6r I naart en I september.
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indeling van 'het examen

Het examen omvat <ie volgencie r:nderdelen:
a. radiotechniek,
b. wettelijke bepatringen en voorschri.ften beIreffende ;:adiotonmrurricarie*
c . hct opnemen op het gthoor vaïl. een in nrr:rsei-ekens pit:s*i.n.j* ïeder landsc, tekst ,
rl . lrc t ín mtlrsetokens se inen v&n epn ïrler'ler l-irnds* *eks i: 

"

I'ix rr rnr.rt p r r rp, r'ii n[nrt

Àls iri]lagr: zi jn totrgcvoegd:
I t, . lrr,r t exantenprogranrna voor de on<lercieleti a, c ea d ;
2e" rlc nraclttigingsvoorwaarden, aIs verbonden aan ama.ï-eiir-radir:zenclmachtigingen,

waarin de te bestuderen sËof, voor onderdeel b te vinrien ís.
Verioop van het examen

llct examen in de onderdelen a en b word.t uitsl.uitend mondeling afgenomen en
duurt gezamenlijk ten hoogste een uur.
De teksten voor de onderdel-en c en d bestaan ieder uit 300 morsetekens.
Indien de kandidaat onvoldoende heeft verkregen in rle onderdelen c en/of d,
kan hi-j desgewenst onmiddellijk daarna toÈ een Lweede ondereoek worden toe-
gelaten.
Vrijstelling
Van de examenonderdelen c en d wordt vrijstelling verleend aan de kandidaat,
díe zich voor het beperkte examen heeft aangerneld.

Aan een kandidaat, die in het bezit is van een certificaat a1s radio-telegra-
fist, wordt zonder nader onderzoek voldoende toegekend voor de examenonder-
del.en c en 11 .

Aan t'crtt kandidaat, clie reeds in het bezit is van een verklaring van bevoegdheid
voor het bedienen van een amat.eurzender, voor de aanl-eg en het gebruik waarvan
een machtiging C is vereisË, wordt zonder nader oncierzoek voldoende roegekend
voor de examenonderdelen a en b.
I-lirslag van het examen

De uitslag van het examen u,ordt door cle voorzitter van de examenconrnissie schrif-
telijk aan de kandidaten medegedeeld.

Ile kandidaat, die voldoende heeft verkregen voor alle examenonderdelen a t.e.m dn
kan in aanmerking worden gebracht voor het verkrijgen van een verklaring van
bevoegdheid voor her bedienen van een amateurzender, voor de aanleg en iiet ge-
bruik \^/aarvan een machtiging A of B is vereíst,
De kandiciaat, die ook na een tweede onderzoek onvoldoencie heefc verkregen voor
de examenonderdelen c en/of d, doch voldoende voor de onderdelen a en bo kan
in aanmerking worden gebracht voor het ve::krijgen van een verklaring van be-
voegdheid voor het bedienen van een amateurzender, voor de aanleg en het ge-
bruik \,íaarvan een machtiging C is vereist"
De kandidaat, die rvercl vr:ijgesteld van cle examenc'nderdelen c en rl en voor: de
onderdelen a en b voldoende lieeft verltregen, kan in aanmerking urorden gebracht
voor lttt verkr:ijgen van een verklaring van bevoegdhei<l voor het beCienen van
eell amateurzender, voor de aanleg en lret gebruík ldaaïvarr een maci:ciging C is
vere i s! .

Bijwonr:n van het examen

In het algemeen kunnen de examensr'behalve voor ïlral beireft de onderdelen c
en d, door belangstellenden worden bijger^roond, mit;s zij niet aan het J-opende
exanren der: inemen.
De voorziEter bes1i...;t r:f in hepaalde gev;rl.1-en vaï1 deze regel rnce[ worden
af gewekerl 

"

)



S]]AATSBEDRI.]F DER POSTERÏJEN, TELEGRA}'IE EN TELEFONIE

Bij iage I

I'ROGIIAMMA MATEUR-R.AN IOZilNDEXAMiIN

TECïI}íIEK

I . I,LiiKTRICIT]i I'ISI.EEiT

I " I . CE],IJKSTROO},IT1.1EORTE

De begrippeir stroomsterkte, spanning en weel:stand. De wetten van Ohm
en Kirciihcf f en toepassingen hiervan. Vervangings\íeerstand van in se-
rie en parallei. geschai<elde weerstanrfen. De brug van Wheatstone. E1e-
menren en accumulatoren. Het vermogen bij gelijkst::oom"

1 .2. T'{AGNETÏS},,IE

Perrnanente magneten, magnetíscire polen, krachtlijnen, neutrale door-
snede. I'iagnetische inductie. RemanenË magnetisme. Coërcitiefkracht.
it{agnetische werking van een elektrj.sche stroom. El-ektromagneet.

I . 3. \^IISSEÏ- STROOMTHEORIE

De begrippen wissel.sLrcom, wi sselspanni:rg en wisselstroomvreerstancl .

Sinusvormige gr:ooi-heden. Maximale waarde, ef f ectieve waarde, geiniddel-
cie waarde. De begrippen periode, amplitude, frequentie, triltringstijd.
fasever:schuiving. Het vermogen bij wisselstroom.
De begrippen zelf inductie en weclerzi.jdse inductie,. De stroom «loor: een
spoel en door een condensat.or. Serie- en pa.ra1-lelresonanlie. Kwaliteits-
factor. Gemodtil-ee::de wisselspanniirg. Gekoppelde" kringen. Banclbr:eedt-e,
Zi.-lbanden bi j amplituda- en f requentiemodularie.

2. ELI1KTRONICA

2. 1 . SCHAKELET.EI'ÍINTEN

De meest voorkomende Lypen ï/eerstanden, condensatoren, laagfrequent-,
midoenfrequent*, hoogfrequentspoelen en transformatoren.

2.2. BUIZIIN Ei\l 1ïÀ[,FGE[,8ïDHRS

De consrructie, werking en karakteristieken \ran buizen en halfgeleiders.

2 . 3 . V}IITSTIiRKnRSCIiÀKIILI"NCEj\

De gebruikelijke hoogfrequeirr-, rni,ddenfrequent- en traagÍrequentverster-
kersc.Ïrakelíngen- r\-, IJ- en C-insteï-1ing. Balansschakeling" Ve::vor:micg
en tegenkoppelrng.

2. " 4 . OSCILT,ATORSC}1Ai{EÏ- INGEN

Scirakel.ingeri erl r:igenschappen van c1e algerneen r.rrloi:komenrle osc j, i l,arcren.

2. 5 " }IODULATOR* EN DE}'{ODULATORSCHÀKELTNGEN

Schakelin.gen en eigenschappen van arnplitude- *n 1.;:equent-iemodr.rlatr:ren
err de Lec tr-iren.

2. 6 . GELIJKRïCHTIRSCilAiiELIi\iGEN

Enkele en duhbele geli,jkrichtjng, brugschakeling" Afvlaklci"ng, sri:abi1i*
satie "
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2. 7. },ÍEËTTECHNIEK

Llerking en gebruik van stroom* en spanningsmeters, frequenti.emeter.

3. TOEGEPASTE RADIOTECHNIEK

3. I . V00RTFLAI\ITING VAN RADTOGOLVEN

Het verband tussen gol.flengte, voortplantingssnelheid en frequentie.
De wijze van .rcortpi.anfen van llF- er"l VHF-radiogolven. Ionosfeer.

3.2. AI'lTENNllS iiN VOEDIIJGSLIJNEN

Constructie v:ln de meest voorkomende zend- en ontvangantennes voor Lret
Hl'- en VIIF-gebieC. Stroom- en spanningsverdeling in deze antennes.
Richtwerking. synaretrische en a-syrmetrische roàdingu1ijnen.
Karakteristieke impedantie" Aanpassing.

3.3. ZENDTECHNIEK

Schakeling, constructie en afregeling van eenvoudige telegrafie- e1
telefoniezenders. Frequenrievermenigvuldiging. Ranpassing aan cie anten-ne. Maatregel.en te nemen tegen ongewenste uitstralingen.

3,4. ONTVANGTECHNIIiK

Schakeling, constructie' en afregeli-ng van ontvangers met en zonder fre-
quentietransf ormatie. Gevoeligheicl, selectiviteii. Sterkteregeling.
Bandbreedteregeling. Maatregelen te- nemen regen het indrirrg"I ,nr-or,-
ge\,uenste signalen in een ontvanger.

OPNEMEN OP IIET GEHOOR VAN MORSETEKENS

Het onclerzoek voor ciit onderdeel duurt 5 minuten.
De tekst besï:aat uít 300 morsetekens.
Een kandidaat verkrijgt volrioende vr.:or riit onderdeel al-s heË aa.ntal fouten
in zi.jn opneemr^/erk niet mee:: dan B bedraagt..
Voor de telling van het aanLal fouten wordt de tekst in groepen van 5 morse-
tekens verdeel"d en wordt pen groep niet meer dan ! fout geteta.

SLJINEN VA}I MORSETEKENS

l{et onderzoek voor dit onder:deetr duurt 5 minut.en.
De tekst bes[aat uit 300 morsetekens.
Een kandidaat, ver:krijgt voLd«:ende voor dit ondercieei- als;
I" zijn seinsnelheid voldoende is, dat wil zeggen, dat de kanclidatrt in sEaat

is een tekst van 300 morselekens in ten hoogste 5 minuten te seinen;
2, zijn seinschrift voldoende leesbaar isI
3. het aantal ni.et-verbeterde fouten in het seinschrift niet meer dan 8 be-

draagt.
Fout-en in het seinschri-f t
gesei.nde vergiss ings tei<en
s e inde woo::ri .

Bij de beoordeling van het
f out ge te i-d .

r,rorden a-l"s ni,et--r,erbeterd beschourvd aIs na het
niet opnieuw begonnen is met het laatst goed ge-

seinschrift wordt in I r,roc;r<-1. niet meer dan I


