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Bij de voorplaat. 
Ja ook onze voertuigen lusten 
wel een drupje. 

Van de voorzitter.
Beste mensen.,

Inmiddels is het al weer november en de activiteiten zijn al weer op een laag 
pitje gezet. Ook de voertuigen worden weer opgeborgen voor de winter, de 
ene in een verwarmde loods, de ander bij een boer in een schuur en weer een 
andere gewoon thuis in de garage. 
Maar dit betekend niet dat het bestuur stil zit, integendeel de evenementen 
coördinatoren en de rest van het bestuur zijn al weer druk bezig met het 
volgende seizoen. 
In 2015 vieren we 70 jaar vrijheid in Nederland, hiervoor worden door derden 
een tal van activiteiten georganiseerd, maar ook de NNLV zal hier zeker bij 
stilstaan. Zo willen we zelf één of meerdere evenementen hier aan wijden, en 
bestaat de kans dat we diverse andere evenementen ondersteunen.
En net zoals andere jaren is er in februari weer de algemene leden vergadering. 
Een vergadering waarin de jaarverslagen op tafel worden gelegd, en waarin 
nieuwe bestuursleden worden gekozen en benoemd. Deze keer zal er een 
nieuwe evenementen coördinator gekozen en benoemd moeten worden.

Door Tjeabele Hoekstra

,,Zo, nou eerst een bakje koffie’’ zal John wel gedacht hebben. Foto genomen 
tijdens de najaarstocht. 



Evenement
Koffie klets

Algemene ledenvergadering

2014 
Datum
28 november 
 
2015
13 februari

Locatie
Snakkerbuorren

De Knipe

Info
Club bijeenkomst

Club bijeenkomst

Verenigingsnieuws
Algemene Leden Vergadering 2015
Op 13 februari 2015 is de Algemene Leden Vergadering, deze zal wederom gehouden worden  in café de Knyp in 
De Knipe
Op verzoek van de leden deze keer niet op een zaterdagmiddag maar op vrijdag avond.
Begin januari ontvangt u hiervan een persoonlijke uitnodiging.

Vacature evenementen coördinator
Het bestuur is per het nieuwe seizoen op zoek naar een nieuwe evenementen coördinator. 
De evenementen coördinator is niet diegene die al de evenementen organiseert maar diegene die ze coördineert. 
Dus de contact persoon tussen de leden en de club, en tussen de club en de diverse organisaties. Maar uiteraard 
kan en mag hij ook evenementen (mee) organiseren.
Wie zich aangetrokken voelt om deze functie op zich te nemen kan zich tot 2 weken voor de algemene leden 
vergadering opgeven bij het bestuur.
Reacties graag naar voorzitter@nnlv.nl

Evenementen

Club Agenda

Houd ook de agenda op de site in de gaten, hier komen regelmatig meer evenementen op te staan.

Hulp gevraagd
De evenementen coördinatoren en het bestuur zijn al weer druk bezig met het voorbereiden van de 
evenementen in 2015. Ieder jaar is het weer de vraag ,,wat moeten we nu weer organiseren’’. 
Daarom horen we graag van de leden welke ideeën zij hebben over de te organiseren evenementen. 
Graag zouden we willen zien dat er vanuit de leden ook eens een evenement wordt georganiseerd, zoals bv. de 
laatst najaarsrit. Vandaar de oproep ,,bedenk eens iets leuks en kom er mee bij het bestuur’’.
Uiteraard krijg je ondersteuning van het bestuur en eventueel gemaakte kosten kunnen in overleg vergoed 
worden.
Reacties graag naar evenementen@nnlv.nl



Evenementen verslagen

Normandië 2014, Door Martin Bergsma

Op zaterdag 31 mei vertroken we met het busje naar Normandië, waar wij om 3 uur aankwamen, Rein en Gerda 
waren al 2 dagen eerder vertrokken met de Bedford die tot aan het zeil volgeladen was.  De tentjes op gezet en 
1 uur vechten wie waar sliep . Na een[goede nachtrust ] begon het avontuur, het was zeer indrukwekkend om bij 
al die plaatsen langs te gaan waar veel gebeurd is tijden de landingen op D Day.  En het tijdens de nachten was 
het angstvalig, hoe het moest geweest zijn tijdens de slag.  Iin de tenten was het net dat je er bij was je hoorde 
de bommen vallen  en het machine geweervuur en letterlijk de granaten op je kop kreeg. Met dank aan onze 
eigen nnlv partizaan.  Wat zeer indrukwekkend was waren de gesprekken met de veteranen, de verhalen die 
zij vertelden kreeg je kippenvel op de armen.  Ook het verscheidenheid van wo2 voertuigen die er rondreden. 
Al met al een geweldige week met een gezellige groep met een dank aan Tjeabele Bert en Thomas. Bedankt 
mannen en ook nog een dank aan Rein en Gerda voor het transport en vervoer van 9 mafkezen achter in de bak

Een veteraan en ,,de’’ partizaan.

Najaarsrit, Door Marcel de Boorder

Vrijdag 26 september. “Zo maar” een vrije dag voor mij. Dus een lang weekend voor de boeg. Een legergroen 
weekend want de najaarsrit staat op de planning. ’s Ochtends regent het nog en het is dus helemaal niet erg 
om eerst eens even rustig alle kampeerspulletjes bij elkaar te zoeken en in de Roset aanhanger van de Nekaf te 
leggen. ’s Middags lijkt het droger te worden dus als ik mijn boterhammetje tussen de middag op heb start ik de 
Nekaf om naar camping ‘De Spokke Riete’ in Oudleusen te vertrekken. Ik ben nog geen 2 kilometer onderweg 
of ik krijg de eerste bui al op mijn kop. Er zullen nog meerdere volgen. Maar, eigenwijs als ik ben,  het dak blijft 
eraf! Het meeste water waait over mij heen als het mij lukt om de gang erin te houden en de wegen worden net 
niet nat genoeg om de emmer water die naar binnen komt bij een tegemoet komende vrachtwagen te vullen. 
Al met al is het prima te doen dus. En doordat je steeds verder van huis gaat wordt de omgeving ook steeds 
minder bekend en dus spannender. Al met al een heerlijk middagje sturen en in opperbeste stemming bereik 
ik de camping. Organisator Koos Vergeer is er al, evenals zijn partner in ‘crime’ Gerard van Vliet, die ik nog niet 
ken. Handje schudden en dat ‘probleem’ is ook weer opgelost. Ik maak ook kennis met mijn camping-buurman 
Ronald Flapper die toch wel enigszins vertwijfeld kijkt als ik hem heel eerlijk vertel dat ik verschrikkelijk hard kan 
snurken. Maar de eerste slag is voor Ronald, want ik ben  toch wel gauw een half uurtje bezig met het opzetten 
en inrichten van mijn tentje.  En Ronald heeft zijn Daf ya 126 geparkeerd en klaar is Kees, pardon, Ronald. Ronald 



heeft zijn auto nog niet heel lang maar heeft hem al wel helemaal opnieuw in de verf gezet. En wat blijft het een 
mooi voertuig, die 126! Even later komt Huibert van der Linden met zijn Laro het terrein opgereden.  Ook bij hem 
is het parkeren, klaar. Hmm, food for thought. Ook wel stoer: Huibert heeft speciaal voor dit weekend zijn diesel 
drie maanden in de belasting gedaan! Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Ook de YA 314 van Gerrit 
Wildenbeest biedt achterin ruimte genoeg voor een bed voor hem en vriendin Sannie. Stiekem verdenk ik Sannie 
ervan dat zij ontzettend goed kan koken want de geuren die van het kookstelletje achter de 314 vandaan kwamen 
deden mij watertanden. Toen na het eten vader en zoon Van der Reijd hun gigantische Reo geparkeerd hadden 
was het gezelschap voor de eerste nacht compleet. En je weet wel hoe het gaat, gezellig zittend in een cirkeltje 
klets je zo wat uurtjes weg. Ongemerkt werd het toch wel wat frisser en tegen de tijd dat ik mijn slaapzak op zocht 
had ik het toch wel koud. Dom dom dom, want daar blijf je ’s nachts last van houden. Voordeel was wel weer dat 
Ronald maar een heel klein beetje last van mijn gesnurk gehad kan hebben.

  De volgende ochtend werden we wakker in een kleine en erg vochtige wereld. Al snel na het ontbijt arriveerden 
de andere deelnemers aan de najaarsrit: Alan van der Laan met zijn nieuwe aanwinst, een prachtige Dodge, 
de gebroeders Bergsma (M38), Siemon Meijer (YA 126), Teun Wildeboer (Nekaf), Wopke van Sinderen (Nekaf) 
en voor  Judith en Mark Smink met hun kroost (Nekaf) was het bijna een 
thuiswedstrijd. Gerard kreeg gezelschap van zoon en kleindochters. Al 
met al weer een leuk clubje om eropuit te trekken. De mist was inmiddels 
verdwenen en er was geen vuiltje (buitje) aan de lucht. Al heel snel na het 
verlaten van de camping kwamen we op de eerste onverharde weg en er 
zouden nog vele volgen. Genieten! We maakten ook kennis met een nieuw 
verkeersbord. Dit bord is speciaal ontwikkeld voor Dalfsen en omgeving en 
het betekent ‘verboden voor zwarte motorvoertuigen op meer dan twee 
wielen.’ Wat een geluk dat wij allemaal legergroene meuk hebben! Anders 
hadden we heel wat mooie stukjes moeten missen. Ondertussen ontwikkelde 
zich bij Alan toch wel een probleem: zijn remmen begonnen te piepen. Door 
de beperkte snelheid op de zandwegen werden zijn remmen heet. Zo heet 
dat hij helaas tijdens de koffiestop op de Lemelerberg moest besluiten om 
huiswaarts te gaan. Gelukkig is hij zonder verdere problemen veilig thuis gekomen. Dat daarmee nog niet alle 
remproblemen opgelost waren, bleek wel toen we van de Lemelerberg af reden: daar liep één van de remmen 
van de Reo vast. Een mooi rookgordijn was het gevolg. Maar met een paar welgemikte stevige meppen was dat 
probleem weer uit de wereld geholpen en konden we onze weg vervolgen. En gelukkig heeft het pechduiveltje 
ons verder de hele dag met rust gelaten. Zo konden we zorgeloos genieten van de prachtige rit door het licht 
glooiende landschap. En heel gevarieerd ook doordat stukjes bos en meer open landschappen elkaar in rap 
tempo afwisselden. De bebouwing in de dorpjes is echt anders dan wat ik gewend ben. Veel boerderijtjes met 
rieten kappen en mooie ouderwetse hooibergen. Hoe mooi de omgeving was konden we ook goed zien toen we 
stopten bij een uitkijkpunt waarbij we het stroomdal van de meanderend Vecht konden overzien. En steeds weer 
de afwisseling van verharde en onverharde wegen, Gerard en Koos wisten prima hoe ze ons het best konden 
vermaken. Tegen het eind van de middag hebben we nog een bezoekje gebracht aan Douwes Dump en daar 
wisselden verscheidene artikelen van eigenaar. Na dit bezoekje was het nog een klein stukje rijden voordat we 
weer op de camping waren en de rit erop zat. We namen afscheid van de vertrekkende mensen in de wetenschap 



dat we weer een prachtig evenement beleefd hadden. De nieuwkomers op de camping parkeerden de auto’s 
en richtten hun slaapplaatsen in. En het begon weer etenstijd te worden. Ik had zelf wat noodrantsoenen bij de 
dump gekocht, dus ik kon mooi mijn avondeten in stijl houden. Mooi om te zien hoe iedereen weer aanschuift 
en er weer verhalen uitgewisseld worden! Al snel na het eten begon het donker te worden en Koos en Gerard 
hadden nog een verrassing voor ons in petto: een nachtelijke puzzeltocht! Daar hadden we wel oren naar. Er 
werden spontaan vier groepjes gevormd die enige tijd na elkaar zouden vertrekken. Ook nu zou de rit weer zowel 
over verharde als onverharde wegen gaan. We spraken ook af dat de eersten de slagbomen openen zouden 
doen en de laatsten zouden ervoor zorgen dat alles weer netjes afgesloten werd. John en Martin vertrokken als 
eersten. Na enige tijd volgden Ronald, Huibert en Marcel. Daarna Gerrit en Sannie, en Koos en Gerard zouden 
de hekkensluiters zijn. Toen mijn groepje vertrok begon het al behoorlijk mistig te worden. Het ene moment was 
alles helder om even later bijna alle zicht weer kwijt te zijn. Bovendien had de voorruit van Nekaf een geheel 
eigen wil: plotseling beslaan en daarna maar niet weer op willen drogen. We hebben het voorraam zelfs nog plat 
gegooid, maar daar werd het eigenlijk alleen maar kouder van, ons uitzicht verbeterde nauwelijks. Plotseling 
zaten we vlak achter de gebroeders Bergsma. En toen die een klein foutje met de route maakten was het voor 
ons ‘erop en erover’. Om te voorkomen dat ze zich onmiddellijk realiseerden dat ze fout zaten hebben we zelfs 
nog een stuk met gedoofde verlichting gereden. Kinderachtig? Ja, natuurlijk! Maar wel heul leuk! En het zou 
nog erger worden. Reden wij dan helemaal foutloos? Nee, de eerlijkheid gebiedt om te vertellen dat wij op 
een gegeven moment ook op dood spoor zaten. We moesten midden in het bos een stuk terug en er was geen 
ruimte om te draaien. En er zit geen achteruitrijverlichting op de Nekaf. Gelukkig hadden we een heel klein 
zaklantaarntje bij ons waardoor we net konden zien waar we langs reden. En toen stonden we voor de slagboom. 
En ja, die hebben we open gedaan. En ja, toen we de slagboom voorbij waren hebben we ‘m netjes weer dicht 
gedaan. En ja, dat was kinderachtig van ons … MAAR WEL HEUL LEUK! Helemaal toen later duidelijk werd dat 
deze actie inderdaad tot gevolg had dat de anderen begonnen te twijfelen over hun navigatie en dat één niet 
nader te noemen groepje op het bewuste punt omgedraaid is en terug gereden is naar de camping. Sorry! (gna 
gna)
Het mag duidelijk zijn: de nachtrit was een succes waar nog lang over nagepraat en –gelachen is in de heerlijk 
warme kantine van de camping.

De volgende ochtend was het weer mistig op de camping en weer waren de autoslapers enigszins in het voordeel 
boven de tentjesslapers want zij konden al vlot hun boeltje oppakken en vertrekken. Terwijl de tentjes natuurlijk 
eerst nog even opdrogen moesten. Maar ik weet zeker dat zowel de autoslapers als de tentjesslapers een prima 
weekend gehad hebben! Gerard en Koos, dank jullie wel! Het was genieten met een grote G!



Heropening van het veteranenhuis in Smilde. Door Tjeabele Hoekstra

Het ontmoetings- en informatiecentrum voor de Stichting Noord Nederland in Smilde is op zaterdag 5 oktober 
officieel her opent. Nou zult u denken ,,is het een tijd dicht geweest?’’. Nee integendeel, het in 2011 geopende 
veteranenhuis heeft een grote verbouwing ondergaan. Zo zijn de achter gelegen gebouwen geheel aangepast, 
zodat deze in gebruik zijn genomen als onder andere kantine en radio ruimte. Ook is nieuwe bestrating gekomen 
en is het achterliggende grasveld voorzien van drainage.

Vrijwilligers en hoogwaardigheidsbekleders voor het veteranenhuis.

Al met al is hier veel werk ingestopt door de veteranen, waarbij ze flink hulp hebben gehad van de defensie. 
Tijdens de opening waren er diverse hoogwaardigheidsbekleders die het woord namen, zoals de burgemeester 
en Generaal b.d. Ted Meines. 
De in Friesland geboren Generaal en grote vriend van Prins Bernard, is één van de DE grote mensen achter het 
oprichten van het veteranen platform, en ondanks zijn hoge leeftijd (93) is hij nog bij veel veteranen happenings 
aanwezig. 
Na de officiële woorden was er onder genot van een hapje en een drankje tijd voor het bezichtigen van het 
veteranenhuis. En ik mag concluderen dat het er veel werk is verricht en dat het er goed uit ziet. Voor een tal van 
activiteiten zijn er diverse ruimtes beschikbaar, een ieder voor een eigen doel.    
Als vereniging Noord Nederlandse Leger Voertuigen wensen wij de veteranen veel succes met hun geheel 
vernieuwde onderkomen.    

 
Na het plaatsen van de drainage legt defensie een 

geheel nieuw gazon aan.
Generaal bd. Ted Meines en John 

Kunstman.



De nieuwste nieuwsbrief is weer te vinden op:
http://www.fehac.nl/wp-content/uploads/PDF/Nieuwsbrieven/2014-04%20Nieuwsbrief.pdf    

Van de FEHAC

Een soldaat staat om een uur ‘s nachts na een vrolijke avond, wat onvast op zijn benen met zijn arm om de 
lantarenpaal.
Er komt een kapitein voorbij, die hem vraagt wat hij daar midden in de nacht uitvoert. 
“Nou, de hele stad draait om me heen, en nu wacht ik tot de kazerne voorbij komt.”

Moppenhoekje

Inleveren copij voor de volgende nieuwsbrief voor 14 februari 2015 bij redactie@nnlv.nl

Van de redactie

door Tjeabele Hoekstra

Communicatie is in het leger een belangrijk iets. 
Lopers:
De oude Grieken en vele andere krijgsvolken gebruikten vroeger ,,lopers’’ om hun boodschappen over te brengen 
naar het zogenaamde ,,achterveld’’. 
Een van de bekendste lopers is Phidippides die in 490 voor Christus de bevolking op de hoogte moest stellen van 
hun overwinning op de Perzen. Hij rende toen van het plaatsje Marathon naar Athene waar hij riep ,,we hebben 
gewonnen’’. Hierna zakte hij dood in elkaar, waarschijnlijk omdat hij onderweg een zonnesteek opgelopen had.

Postduiven:
Tijdens de Frans – Duitse oorlog (1870-1871) werd er voor het eerst gebruik gemaakt van postduiven. Dit omdat 
de spoorweg verbindingen bij Parijs door de Duitsers waren vernield. 
Sinds dit beleg van Parijs zag men het nut in van de postduiven voor de benodigde communicatie. En werden er 
in diverse landen militaire postduiven diensten opgezet.
Rusland kocht in Frankrijk 5000 duiven, Frankrijk liet in Parijs een postduiven station inrichten voor 25.000 
duiven. Ieder Frans detachement kreeg 500 postduiven. En elke Franse vesting die maar enige kans liep om 
langer ingesloten te worden kregen ieder maar liefst 1000 postduiven. Duiven zijn nog lang in gebruik geweest als 
boodschapper, zelfs in de 2e wereldoorlog toen de radio zijn intrede al had gedaan werden ze nog ingezet.

Kamp Beverloo, een Belgisch militair postduiven station.

Communicatie te velde



Radio communicatie:
Tijdens de 2e wereldoorlog had de radio telecommunicatie zijn dienst al bewezen, en bij de wederopbouw van 
het Nederlandse leger deed de radio ook hier zijn intrede.
Uiteraard werd er gebruik gemaakt van de door de geallieerden achtergelaten radio apparatuur, zoals de AN/
GRC9, 19-set, WS-88 en andere radio’s. Veel radio’s waren afkomstig van het Amerikaanse, Engelse en Canadese 
leger, het was eigenlijk een ratjetoe van apparatuur. De Nederlandse verbindingsdienst die tot 1949 onder de 
genie viel, moest het maar doen met deze verzameling radio’s.

Soort verbindingen in de 50er en 60er jaren:
• Lijnverbindingen:
       Telefonie, Telegrafie en Telex via telefoonlijnen.
• Draaggolf installaties:
       Telefonie, Telegrafie en Telex via gerichte radio verbindingen.
• Radio verbindingen over grote afstand:
       Telegrafie, Telex en eventueel Radiotelefonie
• Radioverbindingen over middelbare afstanden:
       Telegrafie en telefonie.
• Radioverbindingen over korte afstand:
       Radiotelefonie en soms Telegrafie.
Zo zien we dus dat er in het beging vooral veel radiotelegrafie (morse) werd gebruikt.

Voertuigradio’s in gebruik bij de Landmacht:
De KL/GRC3030 (1958 – 1970)
Dit is een Nederland door van der Heem ontwikkelde korte golf installatie welke werkte tussen 2 en 12 MHZ, en 
gebruikt werd voor morse en spraak verbindingen. In feite waren het een losse zender en een losse ontvanger die 
in één kast gebouwd waren. Het idee was een beetje afgeleid van de eerder bekende AN/GRC9. 
Nadat deze installaties uitgerangeerd werden, werden ze gedemilitariseerd. Dat wil zeggen dat de cruciale 
componenten die nodig waren om uit te zenden met de hamer kapot geslagen werden.
Deze radio’s kwamen later veelvuldig in de dump te koop en vooral zendamateurs (geen piraten) kochten deze en 
herstelden de kapotgeslagen componenten. Zelf heb ik ook zo een installatie, en is ook weer werkend gemaakt. 
Hiermee heb ik 2 keer een wedstrijd voor radio zendamateurs met ,,groene’’ radio’s mee gewonnen.

Het zend-ontvangst gedeelte van de KL/GRC3030



De KL/GRC3035 (1960 – 1975)
Zoals het zo vaak gaat bij defensie kwam men er al gauw achter dat de KL/GRC3030 niet dat bracht waar men op 
rekende. Dus werd er al vrij spoedig weer uitgekeken naar een andere radio. Door rond te kijken wat er zoals op 
radio gebied gebruikt werd in andere landen kreeg men de Engelse KL/GRC3035 op het oog.
Deze is voor de Nederlandse markt gebouwd door Philips. De KL-GRC3030 bestond uit 4 losse componenten, maar 
de KL-GRC3035 bestond uit nog meer losse componenten die tezamen in een rack gebouwd werden. Het grote 
voordeel hiervan is dat wanneer één component zoals de ontvanger defect raakte, deze vervangen werd en kon de 
installatie weer gebruikt worden.
Het grote voordeel van de KL-GRC3035 was het grotere vermogen en de selectievere ontvanger.

Een gedeelte van het KL-GRC3035 rack.

De grote FM familie van radiosets
Wie kent ze niet de RT 66-67-68 en 70? Ieder zijn eigen frequentie bereik en ieder zijn eigen doel.
RT66 in gebruik bij de cavalerie, frequentie bereik 20 t/m 27,9 MHZ.
RT67 in gebruik bij de Artillerie, frequentie bereik 27 t/m 38,9 MHZ.
RT68 in gebruik bij de Infanterie, frequentie bereik 38 t/m 54,9 MHZ.
RT70 werd bij alle onderdelen wel gebruikt en had een frequentie bereik van 47 t/m 58,4 MHZ.
Bij de bovenstaande zendontvangers was er ook nog een heel arsenaal met controlboxen, koppelkasten, 
telefoonlijn aansluitkasten en andere. Door meerde zendontvangers al dan niet met de diverse accessoires 
aan elkaar te koppelen kon men het hele frequentie spectrum van 20 t/m 58,4 MHZ bestrijken en was er 
communicatie mogelijk tussen de diverse onderdelen. 
 

RT66 met hulpontvanger en aansluitkasten voor veldtelefonie.



Deze serie radio’s had ook weer z’n eigen tekortkomingen. Wanneer je de spreeksleutel in kneep moest 
je ongeveer één seconde wachten voordat je begon te spreken. In de zender zaten namelijk zogenaamde 
batterijbuizen. Deze werken op 1,5 volt gelijk spanning, de buizen moeten eerst opwarmen voordat ze gingen 
werken. Dit was best wel lastig, want in het heetst van de strijd werd dit uiteraard wel eens vergeten.
Inmiddels had de Koninklijke Landmacht al heel wat met Philips samengewerkt en ontstond er een goede band 
tussen die twee. Dat de afdeling van Philips later een andere naam kreeg en verkocht werd laten we hier verder 
buiten beschouwing.

RT3600/4600 serie: (1970 – 1990)
Zoals gezegd was er russen de KL en Philips een goede band, dus het was ook niet zo raar dat de volgende 
opdracht om een radio te ontwikkelen bij Philips werd neergelegd.
Men kreeg de opdracht om een bataljons-radioset te ontwikkelen en zes prototypes te bouwen. Het idee van  
projectleider kolonel Lawson was om één zendontvanger te bouwen met een verscheidenheid aan accessoires er 
om heen (waar hebben we dat eerder gezien) om een volledige radio familie te bouwen.
Er werd een commissie opgesteld waarin zowel Philips als vele leden van de Landmacht zaten. Door dat deze 
commissie zo groot was kwamen er ook net zoveel eisen waaraan de zendontvanger moest voldoen. Om aan al 
deze eisen te kunnen voldoen werd het prijskaartje van de zend/ontvanger astronomisch hoog. 
Kolonel Lawson besloot toen de commissie drastisch in te korten, zodat het overleg e.d. veel sneller verliep. 
Philips kon best wel een zendontvanger bouwen, maar over het reilen en zeilen binnen de Landmacht wist men 
toch nog te weinig. Daarom werd voor aanvang van iedere vergadering ook een uur onderricht gegeven in het 
militaire gebruik van radio installaties. 
Eén van de eisen die aan de radio werd gesteld is, dat hij van 1,20 meter hoogte moest kunnen vallen de radio 
mocht wel beschadigen maar moest nog wel kunnen werken. Philips ging er mee aan de slag en dan zul je 
verwachten dat ze die eis toch wel aan kunnen.
Niets bleek minder waar, na de eerste val proeven werd de zendontvanger beschreven als een koektrommel. 
Philips kon weer van voren af aan beginnen, en ze kregen het voor elkaar. Zelfs zo goed dat eens per ongelijk na 
een val uit een helikopter de zendontvanger nog steeds werkte. Dit en meer gaf de doorslag voor de verdere 
ontwikkeling van de RT3600. De RT3600 had een frequentie bereik van 26 tot 69,950 MHZ. 

Onder de zendontvanger en boven de laagfrequent versterker.

Het bereik van de zendontvangers:
KL/GRC3030 30 tot 50 kilometer
De RT66 serie 16 tot 25 kilometer
RT70 1600 meter
RT3600 8 kilometer
RT3600 met eindversterker 30 kilometer
SEM35 3 kilometer
SEM25 16 tot 24 kilometer

Dit waren gegarandeerde kilometer, want in het echt kwam je soms wel veel verder. Zo heb ik ooit met een SEM35 
met een uitgangsvermogen van 1,5 Watt met Tsjechië gesproken. En met de KL/GRC3030 met een grote draad 
antenne er aan heb ik regelmatig met België gesproken.



Wat kunnen wij met deze (oude) zendontvangers?
Eigenlijk niet veel meer dan voor display en het luisteren naar gelicentieerde radio zendamateurs. Deze ,,werken’’ 
vooral op de volgende frequenties. In noord Nederland op 29.550 en 51.550 MHZ en in de rest van het land op 
29.400 en 50.400 MHZ, en in heel Nederland op 3.705 MHZ.
Stiekem zou je de zendontvangers kunnen gebruiken op 27 mc.

Zelf ben ik gelicienteerd radiozendamateur met de roepnaam PE1HJP en gebruik ik de zenders regelmatig op de 
eerder genoemde frequenties.
Er is zelfs een Nederlandse club voor radiozendamateurs die met ,,groene’’ zendontvangers werken, dat is de 
,,Surplus Radio Society””. Hun website is www.pi4srs.nl
Mochten er nog vragen zijn over de werking e.d. van de diverse zendontvanger dan ben ik graag bereid om hier 
antwoorden op te geven. Zelf ben ik al een 40 jaar met de ,,groen’’ radio hobby besmet en zijn er heel wat types 
waar ik aan en met ,,gewerkt’’ heb.
 

De auteur tussen kerst en oud&nieuw in 2007 met zijn eigen KL/GRC3030 in de YA-126 van Bert Kors tijdens het 
Surplus Radio Society ,,Midwinter rendez-vous’’ dit is een wedstrijd met als doel zo veel mogelijk verbindingen te 
maken met andere ,,groene’’ radioamateurs. Dit was de eerste keer dat de auteur mee deed aan deze wedstrijd 
en hij werd direct de eerste keer nummer één op de lijst. 

Bronnen:
www.wikipedia.org
www.wereldoorlog1418.nl
www.pa3esy.nl
www.rdzoeten.nl
www.rt3600.nl



Techniek

Dasty ontvetter, Door Marcel de Boorder
Het zal alweer een jaartje of twee geleden zijn dat ik in de zaterdagkrant een artikel las over een wonderbaarlijk 
schoonmaakmiddel. Het heette Dasty en was alleen bij winkelketen Wibra te koop. Het opmerkelijk is dat er voor 
Dasty geen reclame gemaakt wordt, geen advertenties, TV-commercials of wat dan ook. Dasty moet het helemaal 
hebben van mond-op-mond-reclame. En internet, want op diverse fora wordt het product de hemel in geprezen. 
En dat gebeurt niet alleen op huishoudelijke sites, maar ook op typische mannen-sites. Complete ovens, motoren, 
caravans en autobanden worden met de ontvetter schoon gemaakt. 

Ik werd toch wel nieuwsgierig en, omdat ik even later toch moest winkelen, dacht ik even een flesje mee te 
nemen om uit te proberen. Maar dat viel vies tegen: dankzij het krantenartikel was de hele voorraad uitverkocht! 
Een tijdje later lukte het wel en het eerste proefje was het motorblok van mijn oude trekkertje. Ik was meteen 
verkocht! Spul erop spuiten, even laten inwerken en met de hogedrukspuit afspuiten.




