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’CQ CQ’ staat voor C…. Q…. en is een door radioamateurs 
over de hele wereld gebruikte oproep om aan te geven dat 
het een uitnodiging betreft om verbinding te maken. Dit 
roepen een aantal jonge militairen van 11 Luchtmobiele 
Brigade op 1 april dit jaar om precies 09:00 met hun mili-
taire radiosets. 
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bijzondere 
ontmoetingen

Op initiatief van hun directe chef, serge-
ant-majoor Ton (volledige naam is bij de 
redactie bekend) is er begonnen met een 
unieke activiteit onder de naam HAM 
MEETS MIL, een ontmoeting van radioa-
mateurs met militairen. Ruim tevoren heeft 
sm Ton al contact gezocht met enkele 
radioamateurverenigingen in het buiten-
land, van wie hij verbaasde maar positie-
ve reacties ontving. Van het Agentschap 
Telecommunicatie heeft hij onder bepaal-
de voorwaarden toestemming gekregen 
om gedurende twaalf uur deze activiteit 
te laten plaatsvinden. De acht betrokken 
militaire radiostations moeten gebruik-
maken van goed herkenbare roepnamen 
(PA01MIL t/m PA08MIL) en er moet een 
gelicenseerde radioamateur aanwezig 
zijn. Ton heeft zelf bepaald dat uitsluitend 
organieke militaire radioapparatuur moet 
worden gebruikt, maar ondersteuning 
van Nederlandse radioamateurs is toege-
staan. De auteur (zelf radioamateur) heeft 
intussen in Nederland en België al dagen 

tevoren aandacht gevraagd en duidelijk 
gemaakt dat het hier niet om een 1-april-
grap gaat. Hij heeft van de brigade ver-
voer aangeboden gekregen om stations 
te bezoeken en daarvan verslag te doen.
De acht stations worden geplaatst op 
locaties in Putten, Zeewolde, Dongen, 
Willemstad, Kamerik, Maasdijk, Hoek van 
Holland en Schaarsbergen. 

De dag begint hectisch, want veel Neder-
landse en Belgische amateurs proberen 
alle acht stations te bereiken, waardoor 
de militairen geconfronteerd worden met 
een ongekend grote belangstelling. Al 
gauw komen daarbij nog buitenlandse 
amateurs, die nieuwsgierig zijn wat de 
roepnaam PA…MIL inhoudt. Een tussen-
stand wordt via internet opgevraagd en is 
indrukwekkend.
Dankzij ondersteuning van enkele Ne-
derlandse radioamateurs wordt via hun 
speciale antennes met bijzondere gebie-
den verbinding gemaakt, zoals Australië, 

Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, maar 
ook eilandjes in de Pacific.
Al met al ontstaan er in twaalf uur tijd meer 
dan 1.500 verbindingen, waaronder 65 
buitenlandse. Voor de militairen is dit een 
bijzondere ervaring, te meer omdat het 
buitenlandse contact in de Engelse taal 
wordt gevoerd. Voor de radioamateurs 
was het ook een bijzondere ervaring om 
bij de uitvoering van hun hobby militairen 
te kunnen ontmoeten. Sergeant-majoor 
Ton moet niets dan lof worden toegekend 
voor dit initiatief. Hij is nu met zijn man-
nen, enkele mariniers en commando’s op 
jungletraining in Suriname waar hij, zelf 
radioamateur, bijna dagelijks verbinding 
maakt met Nederlandse amateurs. 
Als moderne verbindingsmiddelen zoals 
Satcom en internet uitvallen is er nog 
HF-radio, die, hoewel met beperkingen 
ervoor zorgt dat: ‘HET BERICHT DOOR 
KAN GAAN!!’ De verbindelaren van de 
Luchtmobiele Brigade hebben het aan-
getoond.

Dit indrukwekkende 
antennepark in 
de duinen bij 
Hoek van Holland 
mocht door PA8MIL 
worden gebruikt

PA5MIL op de thuisbasis in actie PA2MIL vanuit Dongen
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