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Op de welkom pagina van website www.vrza.nl zie je links onderaan de keuze “morse-examen”
Als je hierop klikt word je doorgelinkt naar de morse-examen-website “www.vra.be” Vervolgens is
te lezen hoe je CW kan trainen en de training kan afsluiten met een officieel erkend examen.
Hieronder een verslag van een aantal kandidaten die deze route hebben gevolgd.
In 2009-2010 bleek dat een aantal vaste bezoekers van de VRZA-afdeling Kagerland te Warmond
(NL) het leuk vond om CW te leren.
Ook een aantal mensen die in het verleden waren geslaagd voor een CW-examen vond dit een
goed initiatief en deed mee om de kennis op te halen.
Onder leiding van Wim Visch, PG9W is een CW-trainingssessie opgezet. Later werd deze sessie
voortgezet door Frits van Dillen, PA3FD en Jasper Jansen, PB2JJ. In december 2012 werd
besloten om in te schrijven voor een CW-examen in België.
Hoe gaat dat nu eigenlijk?

Het B.I.P.T. (Belgische AT) stelt als voorwaarde dat de kandidaat beschikt over een HARECkwalificatie. Drie kandidaten hebben zich aangemeld voor het voorjaarsexamen.
Alle kandidaten hebben bij de aanvraag van het examen (een kopie van) hun Nederlandse Radio
amateur station licence overlegd. Dit is het A4-document waarop ook het AT-registratienummer is
vermeld. (NB: een HAREC-certificaat volstaat ook)
Hierop volgde de uitnodiging: Vrijdag 29 maart 2013, aanvang 20.00 uur, locatie VRA afdeling
PRAC te Londerzeel.
Ruud Haller, PA3RGH, Mariëtte Engelbarts, PA1ENG, Floris Wijnnobel, PA1FW en Gerard van
Oosten, PA1GR zijn op deze vrijdagmiddag in een auto gestapt en koers gezet richting België.
Ruud is in 2010 geslaagd voor het Belgische CW-examen, hij is bekend met de route en was
chauffeur op de heenreis.
Aan het einde van de middag waren we in Londerzeel, alwaar we eerst de chocolaterie hebben
bezocht. Pasen staat voor de deur, niets is zo leuk als een paar kadookes kopen voor het
thuisfront. Daarna naar het bekende restaurant voor de stoofvlees en de frietjes. Dit alles
vergezeld met pintje van een zeer bekend merk, m.u.v. Gerard, die was de BOB. Na het dessert
richting het PRAC-gebouw. Het examen werd afgenomen door Bart Peeters, ON4BCP, Guido
Clinkemaillie, ON7CI en Gust Mariens, ON7GZ, de laatste als secretaris en tevens VRA-voorzitter.

Nadat alle apparatuur was geïnstalleerd mochten Mariëtte, Floris en Gerard de examenruimte
betreden. De keuze was aan de kandidaat: 5wpm, 8wpm, 10 wpm of 12 wpm. Allen hebben
gekozen voor 12 wpm.
Gestart werd met de luisterproef. Met oefentekst werd de CW-generator ingesteld zodat alle
kandidaten de tekens goed konden horen. Vervolgens werd aan iedere kandidaat een officieel
examenformulier uitgereikt. (Controleer de hierop vermelde NAW-gegevens)
Ga uit elkaar zitten en schrijf alle tekens die je hoort op het examenformulier. Na afloop:
Inleveren en de examenruimte verlaten. Net als vroeger in Nederland worden twee luistersessies
gehouden, de beste telt.
Daarna de seinproef. Iedere kandidaat wordt apart de examenruimte binnen geroepen om een
stuk tekst te seinen. Uiteraard zitten hier ook de te kennen leestekens tussen.

Je mag zelf kiezen: Handseinsleutel (de pompert) of keyer. Net als vroeger in Nederland worden
twee seinsessies gehouden, de beste telt.
Spannend…… gelukkig kwam na afloop de uitslag spoedig. Hoera, alle kandidaten zijn geslaagd.
Na een proost werden de VRA-attesten aan de deelnemers uitgereikt. De resultaten worden
opgestuurd naar het B.I.P.T. Na verwerking ontvangt iedere kandidaat per post op zijn NLhuisadres het officiële B.I.P.T.-attest.
Tenslotte: Het CW-examen bij de VRA is afgenomen tegen het NUL-eurotarief.
U leest het goed, er wordt door de VRA geen kosten in rekening gebracht. We waarderen dit ten
zeerste. We hadden in Nederland een aantal paasstollen ingeslagen.
Een stol is een rozijnen/krentenbrood.

Nadat de VRA-attesten waren uitreikt hebben we deze paasstollen uit de auto gehaald en
overhandigd aan onze gastheren.
Ik kan namens allen zeggen dat we terugkijken op een geslaagde middag/avond. Het doet ons
goed dat we alle CW-trainingsinspanningen succesvol hebben afgesloten. Met dank aan Wim
Visch, Frits van Dillen en Jasper Jansen voor hun coaching tijdens de training.
Met dank aan Bart Peeters, Guido Clinkemaillie en Gust Mariens voor de realisatie van het
examen. En met dank aan Louis de Coninck en Ruud Haller voor het maken van de foto’s.
Drie en zeventig,
Gerard, PA1GR.

