Over Nederlandse Novice machtiginghouders die naar België komen

Over Nederlandse Novice machtiginghouders die naar PJ4, PJ5 of PJ6 komen

Er is een enorme berg verwarring bij Novice amateurs die naar
België komen. Men denkt namelijk dat België een Novice machtiging kent. Dit is tot op heden NIET het geval.
België kent 3 soorten machtiging te weten
1: Harec Full, ook wel F machtiging genoemd, die hoef ik niet uit
te leggen.
2: CEPT, aspirant marconist, ook wel ON2 genoemd, vergelijkbaar met het vroegere C in Nederland.
3: ON3, basis vergunning, die is nergens geldig buiten in België
zelf, deze had de oorspronkelijke Novice moeten worden maar is
het niet.

Sinds 10-10-2010 zijn Bonaire, Sint Eustatius en Saba een onderdeel van Nederland geworden toen op dat moment het land de
Nederlandse Antillen is opgeheven. Dat betekent helaas niet dat
Nederlandse Novice machtiginghouders daar over dezelfde frequentiebanden beschikken.
In het Besluit Radioamateurs BES is staat daarover het volgende:
IV. Radioamateurmachtiging N Artikel 25
1. De machtiginghouder mag het amateurstation uitsluitend
gebruiken in overeenstemming met de in het navolgende schema weergegeven combinaties:
Band (MHz)
Status Klassen van uitzending:
145.000 – 145.500
(P)
F2B G2B.
146.000 – 148.000
(P)
F3E G3E.
220.000 – 225.000
(P)
F2B G2B F3E G3E.
430.000 – 433.000
(S)
F2B G2B F3E G3E.
438.000 – 444.000
(S)
F2B G2B F3E G3E.

Er is nu enorm veel verwarring wat een Novice houder wel en
niet mag in België. België heeft de buitenlandse novice machtiging aanvaard als zijnde gelijk aan ON2 (ook al kent België geen
novice). Dit houdt in voor buitenlandse amateurs met een N
machtiging dat je je aan de volgende zaken moet houden:
1: Je bent verplicht alles te loggen, tenzij je /M of /P bent.
2: Je mag op alle banden komen, van 160m (1.810 ~ 2.000Mhz!)
tot en met 70cm met uitzondering van 4m, dus ook de volle 40m
band.
3: Je mag alle modus gebruiken die je wenst, alleen ATV en
DATV is verboden.
4: Je mag GEEN zendapparatuur bij je hebben of gebruiken die
meer dan 100W kan maken, ongeacht de mode van modulatie.
5: Je moet je melden als ON/PD0NSV (eventueel met /P, /M of /
MM), dus geen ONx/PD0NSV of zoiets.
6: Je maximum vermogen is 50W GEMIDDELD, geen PEP zoals in
veel landen gebruikelijk is.

2. Het maximum toegestane zendvermogen bedraagt 25 Watt.
Het mag duidelijk zijn dat de DKARS in de nabije toekomst zich
zal gaan inspannen om ook voor Novice machtiginghouders gelijke voorwaarden te creëren binnen geheel Nederland.
Wordt vervolgd dus.

Dit betekend dat je in België het volgende in PEP mag maken:
SSB 100W / CW of FM 50W. Ik wou dit graag eens verduidelijken want de meesten denken dat je de ON3 regels moet volgen
omdat die vrijwel gelijk zijn aan die van Nederland. Sorry maar
dit is niet correct, het is de ON2 regels. België heeft wel een
voorstel liggen van de verenigingen en het BIPT (Belgische AT)
waar de volgende regering een beslissing moet gaan nemen om
ON2 als Novice te gaan aanmerken. Dit heeft echter meer met
binnenlandse zaken te maken dan met Novice amateurs die naar
België komen. Bij deze dus de uitleg, in België is een PDx
(Novice amateur) gebonden aan de ON2 regels en je mag dus
veel, HEEL VEEL! Hopelijk is het nu duidelijk als je als Novice naar
België komt, je mag bijna alles.
Hier is de info:
Nederlands: http://www.bipt.be/public/files/nl/21220/
FRERAM-13%20VN.pdf
Engels: http://www.bipt.be/public/files/en/21220/FRERAM13%20UK.pdf
Ik vond het nodig dit in een DKARS artikel te steken want ik krijg
QSL-kaarten met dingen als ON3/PD0NSV of PD0NSV/ON3
waaruit blijkt dat de mensen niet begrijpen wat een Novice in
België mag. Bij deze dus de uitleg, doe er je voordeel mee, want
je mag meer dan je denkt.

73 de Bas Heijermans, ON2NSV (NL ex-pat)
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