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Ontstaan
2020 was een bijzonder jaar met de geboorte van de jaar-
lijkse Defensie HF-wedstrijd. Naast de ontwikkeling van 
alle civiele en militaire communicatiemiddelen bestaat 
er nog steeds de oude en vertrouwde HF-radiocommu-
nicatie. Binnen de defensieorganisatie bestaat een HF- 
expertgroep die naast het uitwisselen van HF kennis 
en ervaring van mening is dat er alleen over praten niet  
voldoende is. De praktijk behoort ook tot de agenda: het 
idee voor de HF-wedstrijd was geboren.

Sergeant-majoor A.F.R. Stikkelbroeck, 
C-Radiogroep C2OST-peloton 11 STSTcie 
11 LMB, 11 Luchtmobiele Brigade (AASLT) 
“7 december”
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omdat het signaal in heel Nederland te horen moest zijn (m.u.v 
de eilanden in de West).

Het monitoren van de deelnemers
Uiteraard werd de startfrequentie vooraf uitgebreid gemonitord 
om te kijken wie daar al aan het testen of ‘tunen’ was. Op de 
dag voor de wedstrijd werden er drie monitor/jury stations op 
pad gestuurd. Deze stations moesten zorgen voor een sterk 
signaal en uitstekende ontvangst en werden bewust centraal 
en in de uithoeken van het land neergezet. Elke deelnemer 
moest door de stations te horen zijn, of in het geval van een 
draaggolf, waarneembaar.

Callsign November vertrok naar oefenterrein Marnewaard, 
waar ze helemaal in de noordhoek een antenne bij het water 
en boven een mooie zoute ondergrond hebben neergezet. 
Callsign Mike vertrok naar Amersfoort waar ze aan de TCL-
613 voormalige chirpsounderantenne hebben aangekoppeld. 
Deze enorme antenne was tevens een back-up voor A00 maar 
is daarvoor niet ingezet. Ook had Mike de rol om frequenties 
te monitoren nadat wij in de wedstrijd een wisseling hadden 
gemaakt. 
Callsign Zulu bevond zich in Limburg op oefenterrein de Del-
len, waar zij hun mast een onderkomen hadden opgebouwd.

Voor de eerste editie werd gekozen voor een evenement op 
de HF-frequenties, waarbij de deelnemers niet fysiek naar een 
locatie hoefden te komen (zeer coronabestendig) en met hun 
eigen apparatuur mochten deelnemen. Op deze wijze konden 
alle krijgsmachtsdelen deelnemen en was het relatief laag-
drempelig om in te schrijven. Uiteraard was de organisatie er 
zich van bewust dat er grote verschillen in apparatuur en an-
tennes zijn, maar er zijn ook veel overeenkomsten. 
Het doel van deze wedstrijd (meedoen is belangrijker dan win-
nen) was defensiebreed HF-gebruikers verbinden en laten zien 
dat, met de juiste technische keuzes, het helemaal niet moei-
lijk is om alle eenheden verspreid over het gehele land aan 
elkaar te verbinden.

In de aanloop naar de wedstrijd werden de spelregels en de 
radiotelefonieprocedures (op basis van de ACP 125 (Com-
munications Instructions Radiotelephone Procedure) en de 
ACP 125 SUPP-1 (Allied Tactical Secure Voice Procedures)) 
gedeeld. De deelnemers waren zich niet bewust van het aantal 
concurrenten en welke eenheden zich hadden aangemeld.
Voor de wedstrijdleiding was het niet nodig om te weten waar 
de teams zich bevonden dus de locatie was vrij, wat de deel-
nemers de mogelijkheid gaf om naar eigen inzicht een gun-
stige locatie te zoeken. Dit laatste was van essentieel belang 
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Defensie HF-wedstrijd
Alle systemen en voertuigen toegestaan - Teams van 2 personen - Deelnemen mogelijk op één of beide dagen

14 en 15 december 2021

14 dec: praktijk wedstrijd Leusderheide (inclusief demo’s)  - 15 dec: wedstrijd vanaf zelf te bepalen locatie - Inschrijven via p47365@mindef.nl

Gaat u de uitdaging aan?
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Brigade verkennerseskadron (A11 en 
A12), een landmachtteam van CLAS 
School Verbindingsdienst (A07) en 
twee mariniersteams (A08 en A13) uit 
Den Helder. Een aantal teams was op 
de dag zelf helaas verhinderd vanwege 
ziekte en inzet bij een corona-teststraat.

De zendlocaties
De verscheidenheid aan teams vertaal-
de zich mooi door naar de verscheiden-
heid aan zendinstallaties: een aantal 
voorbeelden:

Op de wedstrijddag werd de CP van 
A00 (vliegveld Deelen) voorzien van ex-
tra monitoring-capaciteit. Agentschap 
Telecom kwam met een peiler waarin 
remote antennes in binnen- en buiten-
land konden worden aangestuurd en 
LCW Dongen leverde lokaal steun en 
luisterde mee op afstand. Naast de A00 
zendontvanger (een RT5022) werd er 
nog een actieve antenne opgebouwd 
met daaraan R&S meetapparatuur, een 
tweede zendontvanger aan een T2FD 
voor ontvangst en meerdere webSDR 
ontvangers waarvan één lokaal. Kort-
om veel ontvangers en verschillende 
antennes stonden gereed voor een zo 
goed mogelijk beeld. De deelnemers 
zijn door deze maatregelen bij al hun 

signalen door minimaal acht (vaak meer) 
afzonderlijke ontvangers beluisterd, be-
meten en gepeild. Hierdoor kreeg de 
wedstrijdleiding een goed overzicht en 
inzicht in de prestaties van de verschil-
lende teams.

De deelnemers
Het deelnemersveld bestond uit een 
grote verscheidenheid van teams vanuit 
de verschillende krijgsmachtdelen; twee 
luchtmachtteams (A01 en A02), een 
marineteam bestaand uit leden van de 
Opsroom Den Helder (A04), een mari-
neteam van het schip Zr.Ms. De Zeven 
Provinciën (A06), een landmachtteam 
vanuit 11 Brigade verkennerseskadron 
(A05), twee landmachtteams vanuit 42 
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Impressie van de locatie van november

Het signaal van Mike was afkomstig van de TCL-613

Impressie van A13 ‘manpacked’

De mobiele opsroom vanuit Den Helder

A05 vanuit een Fennek
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De opdrachten
Na initiële commscheck was de eerste opdracht het snel wis-
selen van frequentie. Dit ging de deelnemers goed af, zo wer-
den de verschillende opdrachten goed of beter uitgevoerd. 
Naast handelingen op de radio werden er gedurende de dag 
hints (letters) verzonden. De eerste hint zat verstopt in een 
Instagram post met de prijs voor het winnende team. Deze let-
ters vormden samen een RAMROD waarmee een bonuspunt 
verdiend kon worden. De aftrap van de wedstrijddag was de 
controle of alle stations aanwezig waren. 
Naarmate de wedstrijd vorderde begon zich een kopgroep te 
vormen; de beide mariniersteams, het team van 11 Brigade 
verkennerseskadron en het team van CLAS School Verbin-
dingsdienst. Deze teams behaalden voor alle opdrachten de 
maximale score. Na het uitvoeren van draaggolfopdrachten en 
de split RX/TX-opdracht werd er een finale commscheck ge-
daan en werd de afsluitende vragenronde gespeeld. Deze had 
echter geen invloed meer op de einduitslag. Helaas had geen 
enkel team de RAMROD oplossing binnen de tijd opgelost: 
SKYWAVEGOD.

De organisatie kijkt terug op een geslaagd evenement en heeft 
samen met de deelnemers laten zien dat het niet moeilijk is om 
over grote afstand verbinding met elkaar te maken. Een schip 
in Den Helder legt verbinding met een Fennek pantservoertuig 
in Kootwijk en een radio onder een poncho in de bossen van 
Limburg. De mogelijkheden zijn eindeloos!
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De wisseltrofee

De winnaars, A07, Sgt1 K.J. Zwart en Sgt1 R.M. Zwart

De einduitslag
1e plaats en winnaar wisseltrofee 
• A07 CLAS School Verbindingsdienst
2e plaats 
• A13 mariniersteam Sudden Ionospheric Disturbers!
3e plaats 
• A08 NLMARFOR Skywave Gurus! 


