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Procedure voor deelname aan het morse-examen.
De vzw V.R.A. (Vlaamse RadioAmateurs) is door de telecomadministratie in België (B.I.P.T.)
gemachtigd tot het organiseren en uitvoeren van de examens m.b.t. de kennis van het
ontvangen en seinen van morsetekens, zoals bepaald in de wetgeving ter zake. Voor de te
kennen tekens verwijzen wij naar bijlage 1. Voor alle duidelijkheid; het morse-examen is in
principe enkel toegankelijk voor houders van een HAREC-vergunning
In het kader van de Europese regelgeving inzake vrij verkeer van goederen en diensten zijn
deze examens ook toegankelijk voor niet-Belgische gelicentieerde radioamateurs. Voorwaarde
is uiteraard wel dat de niet-Belgische kandidaat een geldige HAREC-vergunning of –certificaat
heeft.
Hierna de te volgen procedure, waarbij de elementen die eventueel afwijkend en specifiek van
toepassing zijn voor niet-Belgische examinandi duidelijk zijn aangegeven.
1. De vzw V.R.A. (Vlaamse RadioAmateurs) is door het B.I.P.T. gemachtigd om examens
m.b.t. het ontvangen en seinen van morsetekens te organiseren en af te nemen.
2. De V.R.A. zal daartoe examensessies organiseren naargelang zich de noodzaak daartoe
voordoet.
3. Hoewel in principe elk individueel een examen kan aanvragen is het (vooral voor
buitenlandse deelnemers) misschien wel interessant om in groep (in clubverband, bvb?)
deel te nemen. Ook organisatorisch is dat voor de organisatoren uiteraard interessanter.
4. De kandidaten voor het afleggen van het morse-examen moeten daartoe de vraag richten
aan de voorzitter van de vzw V.R.A., Gust Mariëns, ON7GZ, via e-mail aan morseexamen@vra.be. In ‘onderwerp’ dien je ‘MORSE-EXAMEN’ op te geven.
5. Deze aanvraag kan ook gebeuren door een vereniging/afdeling/club, mits de nodige
informatie (zie hieronder) voor elke individuele kandidaat wordt meegegeven
6. De informatie die in deze kandidatuurstelling moet worden meegedeeld is:
a. Naam en voornaam
b. Roepnummer
c. Volledig adres
d. E-mailadres
e. Eventueel (volledig) telefoonnummer (met code internationale toegang EN
landencode), of GSM-nummer

on7gz@vra.be

+32 (0)475-61.77.01

7. Bijkomende informatie die moet verstrekt worden, middels een degelijke kopie van het
origineel document zijn:
a. Identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort, …)
b. HAREC-vergunning (of, voor Nederland, het registratieformulier)
Deze twee documenten dienen niet op voorhand bezorgd, maar ter plaatse te worden
overhandigd aan de examinatoren vóór aanvang van het examen. Let op: vergeet deze
kopieën niet want er is ter plaatse GEEN kopieermogelijkheid!
8. Het morse-examen wordt afgenomen door twee examinatoren die daartoe door het B.I.P.T.
geaccrediteerd en gemachtigd zijn.
9. Het examen bestaat uit 3 delen
a. Ontvangst van tekens (minimum 3 min)
b. Ontvangst van lopende tekst (minimum 3 min)
c. Zenden (minimum 3 min)
10. De snelheid (zowel zenden en ontvangen) kan gekozen worden
a. 5 wpm (minimum reglementaire eis van B.I.P.T.)
b. 12 wpm (internationaal meest gebruikte snelheid)
De gewenste snelheid voor het examen moet ook voor elke kandidaat bij de aanvraag
worden opgegeven.
11. Indien noodzakelijk, omwille van specifieke normen van een bepaald land, kan een hogere
snelheid worden gevraagd. Het B.I.P.T. moet daarvan op voorhand worden ingelicht.
12. Voor het gedeelte zenden MOET elke kandidaat zijn eigen sleutel en sounder meebrengen.
De keuze van sleutel is vrij en is niet onderworpen aan enige regel.
13. De examenresultaten worden door de examinatoren onmiddellijk nagekeken
14. De kandidaat is geslaagd in de proef indien
a. de tekst is opgenomen met een maximum van 4 fouten
b. de tekst is gezonden met een maximum van
i. 4 gecorrigeerde fouten en
ii. 1 niet-gecorrigeerde fout.
15. Op basis van het resultaat van de volledige test zal V.R.A. onmiddellijk een attest afleveren
als de kandidaat geslaagd is. Dat zal in 2 exemplaren gebeuren (zie bijlage 2)
a. Één exemplaar voor de examinandus
b. Eén dat door V.R.A., samen met het examenverslag, aan het B.I.P.T. zal
gezonden worden.
16. Het B.I.P.T. zal aan de geslaagde kandidaat een officieel attest bezorgen, rechtstreeks via
de post. De niet-Belgische kandidaten kunnen het VRA-attest EN het officiële B.I.P.T.attest bewaren bij hun oorspronkelijke licentiedocumenten (voor Nederland: de
registratiedocumenten).
17. Het examenlokaal is tijdens de proef ENKEL toegankelijk voor de examinatoren, de
kandidaten en in voorkomend geval door een vertegenwoordiger van het B.I.P.T.
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18. Na de voormelde afspraken en opgave van de kandidaten zal het examen binnen een
termijn van 6-8 weken worden georganiseerd. Dit omwille van het feit dat de melding van
het examen bij het BIPT moet toekomen minstens één maand voor de vastgestelde
datum.
19. Deelname aan het examen is volledig gratis. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor
het dragen van eventuele reis- en andere kosten.
20. Wij rekenen op ieders hamspirit om er voor te zorgen dat V.R.A. niet nodeloos het examen
organiseert, terwijl de ingeschrevenen niet zouden komen opdagen. Desgevallend kan
daarvoor een schadevergoeding worden gevraagd van € 10,00 per persoon.
Voor de V.R.A. vzw

Gust Mariëns, ON7GZ
Voorzitter

on7gz@vra.be

+32 (0)475-61.77.01

Bijlage 1. – Te kennen morsetekens.

HOOFDSTUK 1
De letters van het alfabet ; A t/m Z
De 10 cijfers ; 0 t/m 9
De punt (.);
De komma (,);
Het vraagteken (?) ;
De breukstreep (/) ;
Het gelijkheidsteken (=) ;
Het teken (+) ;
Het afkappingsteken (');
De fout ;
HOOFDSTUK 2
Afkortingen die in de amateurdienst worden gebruikt
AR
AS
BK
CQ
CW
DE
K
MSG
PSE
RST
R
RX
SIG
TX
UR
SK of VA

Einde van de uitzending*
Het wachten*
Signaal om een uitzending te onderbreken
Algemene oproep aan alle stations
Doorlopende golf – Telegrafie
Gebruikt om de roepnaam van het station af te
Uitnodiging om te zenden
Bericht
Alstublieft
Verstaanbaarheid, signaalsterkte, toonkwaliteit
Ontvangen
Ontvanger
Signaal
Zender
Uw, jouw
Einde van de communicatie*

scheiden

* : Wordt zonder spatie tussen de letters uitgezonden
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Bijlage 2. – Attest van geslaagd, afgeleverd door V.R.A.
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Bijlage 3. – Officieel Attest van B.I.P.T.
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