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19RF307 Dik  

19RF308/pd0fdx tom  
19RF310/PG9HF Cor  

19RF309 / PA2AGW  Gerrit  
19RF311 Robert  
19RF312 Barry  

19RF313 / PD1LG Lambert  
19RF314  Herman  
19RF315  Mario  

19RF316  Boy 
19RF317 Piet 

  
Allen natuurlijk welkom bij de RFDX Vereniging 

========================================================================== 
Monumenten dagen Prins Maurits Kazerne Ede. 

  



 
  

Zaterdag 13 November was het zover onze eerste samenwerking met het DKO re enactment groep te Ede . 
en het was spannend zo een week voor de Airborne herdenking op de ginkelse heide waaar wij de 2 gezamelijke verenigingen een 
Display zouden neerzetten . 
Het begon allemaal natuurlijk vroeg en zo als het hoorde in ons militaire pak exercitie draaien op het terrein van de Maurits Kazerne.
Ik moet zeggen dat was ook een hele ervaring om het maar zo te zeggen , maar we waren er vlug aan gewend dat we onder de 
krijgstucht geplaatst waren en ons daar ons aan hielden want anders kwam er een repremande van de Kaptein of van de Sergeant . 

 
Er werden al in alle vroegte de nodige voertuigen naar het historisch museum gereden op het kazerne terrein terwijl wij de boogtent 
gingen opbouwen om daar de Radio verbindingen te onderhouden . 
Wij hebben enorm veel plezier gehad die dag er zi8jn heel wat mooie verbindingen gemaakt op de 40 meter band met de antenne die 
Frits PD0RF gesponsord had namelijk de G5RV . 
  



 
  

Het eten was ook niet slecht zo uit een blik de zo genaamde nood rantsoenen en die werden in alle stijl gekookt in de daarvoor 
bestemde kook wagen zoals die door defensie gebruikt werd in de jaren na de oorlog en natuurlijk door onze Kok Jerry PD0JB en de 
kok van het DKO Dienstplicht Koude oorlog Sergeant Mastenbroek. 
En het werd gretig genuttigd om het maar zo te zeggen . 
We zagen deze dag als een generale repetitie voor de 20 September Market Garden Operation op de ginkelse heide. 
Al met al een super dag vol lol en gezelligheid en bovenal dat het buitengewoon klikte met de mannen onderling. 
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Airborne memorial Ginkelse heide 

  



 
 
 
 

 
 

Begin 2013 onstond het idee bij het bestuur en het activiteiten team van de RFDX om iets te ondernemen tijdens de herdenking van 
operation Market Garden. In 2014 is het namelijk precies 70 jaar geleden dat de geallieerde troepen ons probeerden te bevrijden van de 

Duitse bezetting.Al met al werd in 2013 enthousiast voorzichtig begonnen met de eerste contacten en werd er al een eerste ontwerp 
voor een e-qsl kaart zichtbaar. Omstreeks de jaarwisseling werden de contacten al strakker , maar moest het idee binnen onze 

vereniging uitgewerkt worden. Onze voorzitter heeft ruim van te voren de call PA70AIRBORNE aangevraagd en uiteraard kregen wij 
deze toegewezen. 

 



 
 

Zo kwamen wij in onze zoektocht naar een juiste invulling in contact met de 41ste dienstplicht koude oorlog,of kort gezegd 41DKO. 
Ook deze vereniging die ook gevestigd zit in de gemeente Ede , leek het een zeer leuk plan om tijdens het Market Garden event actief 
deel te nemen. Zo onstond het idee om een display van onze hobby weer te geven met oude leger apparatuur in een gecamoufleerde 

legertent met een marconist van  omstreeks die tijd. 
 

 
 

De dagen vooraf aan 20 september, de dag van het event waren de verenigingen al erg druk met het opzetten van de tenten , antennes 
en opstellen van voertuigen. 41 DKO stond voor een groot gedeelte in het Base Camp,waar ze in samenwerking met het openlucht 
museum de dag voorafgaand aan het evenement 500 kinderen op bezoek kregen. Deze kinderen keken hun ogen uit en kregen de 

voeding die ook onze bevrijders ten tijde kregen. 
 

 
 

Op 20 September was het dan voor ons echt ``D-day``,in alle vroegte kwam het activiteitenteam en het bestuur de heide op. Martijn 



19rf150 , had die nacht in zijn eentje het hele kampement bewaakt, wat een grote jongen toch! 
 

Het was voor het team in het begin wat zoekende, de hele Ginkelse heide hing namelijk in een gigantisch mistveld, het zicht was erg 
minimaal. In het eerste uur hebben we toch nog de tent anders ingericht om het voor de bezoekers wat aantrekkelijker te maken en een 
betere opstelling voor onze marconist te creeeren Ook werden er nog diverse voertuigen van  41DKO naast onze tent gepositioneerd en 

gecamoufleerd ter invulling van onze display. 

 
Onze voorzitter PA7RF Jack Schuurman gaf zijn eerste interview al voor 0900 uur , aan een Amerikaanse legerzender van de US 

Airforce die een documentaire ging maken over het Market Garden event. Jack gaf hierbij uitgebreid uitleg over Market Garden, 41 
DKO maar bovenal de display die onze vereniging die dag toonde.  

 

 
 

Inmiddels kwamen de eerste bezoekers al in grote getale de heide op, vroeger als aangegeven en de koffie en pannenkoeken werden al 
vroeg genuttigd. Ons team werd van eten en drinken voorzien door zowel de keuken van 41DKO,maar ook door onze 1e secretaris 

Theo 19rf005 die goed voor de inwendige mens zorgde . 
Het kookeiland om het maar zo te noemen stond een eindje verderop met de Kok Sergeant Mastenbroek en Soldaat van der linden op 

de picknick plek in het bos en daar werd de inwendige mens verzorgd . 
 



 
 

Tijdens de ochtend bleek dat een van onze zenders niet getuned raakte en gingen we op speurtocht wat hier precies de oorzaak van kon 
zijn. Na lang zoeken en verplaatsen van een antenne bleek toch een kabelbreuk de boos doener die er voor zorgde dat het zenden in de 

ochtend letterlijk en figuurlijk de mist in ging. De dag ervoor was alles gecheckt en en er waren al verbindingen op gemaakt, maar 
helaas defect! Gelukkig, 

 

 
 

Ten tijde van de grote publieke opkomst konden we actief aan de gang en galmde PA70AIRBORNE weer door de ether. Onder de 
roepnaam PA70AIRBORNE en 19RF/AIRBORNE zijn meer dan 1000 verbindingen gemaakt. Inmiddels zijn de eerste e-qsl kaarten 
verstuurd en vele zullen dus nog moeten volgen! Ook de marconist heeft op zijn apparatuur uit de jaren 50 diverse cw verbindingen 

weten te leggen. 
 



 
 

Voor onze tent wemelde het van de mensen die zeer benieuwd waren naar wat wij aan het beoefenen waren en daar heel veel 
informatie over vroegen. Ook waren er veel mensen die zelf met de oude apparatuur hadden  gewerkt en daar werden dus ook veel 

foto`s van gemaakt en informatie over gewisseld. Tevens hebben we veel gratis qsl kaarten uitgedeeld ter promotie van de club en wat 
waren ook de kleintjes er blij mee. Tussen alle mensen waren er gelukkig toch een aantal clubleden die de moeite hadden genomen om 

naar onze display te komen kijken. 
 

 
 

Door het hardnekkige mistveld in de ochtend werd de ochtend dropping van de parachutisten afgeblazen, te onveilig door de mist en te 
onstuimig weer in Eindhoven. 

 



 
 

Om 1410 uur vloog gelukkig de eerste Hercules en Dakota's over die op zijn beurt de eerste kleine groep para`s dropte, dit werd met 
groot gejuich door het publiek ontvangen. Enkele minuten later volgende de 2de dropping en een half uur daarna vloog een Hercules 
over die de grote groep dropte. Het publiek kwam hier van in extase , maar de afsluiter van de dag was toch wel de demonstratie met 

Sherman tanks. 

 
 

 
 

Omstreeks 1700 uur kwam de jaarlijkse herdenking van Market Garden ten einde en begonnen we met afbreken van het kampement. 
Na een ochtend vol mist een middag vol warmte en zon waren de weergoden niet van plan om ons te sparen. 

 



 
 

Het overige publiek en de standhouders werden verrast door een zeer pittige onweersbui met inslagen op het veld. Het leger en de 
aanwezige brandweer heeft nog het echte werk kunnen doen met het ontruimen van de heide door mensen versneld af te voeren. Ook 
werd iedereen geadviseerd om laag bij de grond te blijven on vooral geen bomen of antennes op te zoeken. Na deze onweersbui z

we verder gegaan met het opruimen van ons materiaal en wat niet op dat moment mee kon , is de dag er na opgeruimd. 
 
 
 

Al met al zijn 41DKO en het bestuur van de RFDX het er over eens!! Dit was een zeer geslaagde samenwerking en zeker in de 
toekomst voor herhaling vatbaar. 

En we willen namens het bestuur en activiteiten team ook nog Henk PE1PVK  met zijn Jeep en apparatuur en onze Jacques de 

Veteraan PA3DWU bedanken voor hun medewerking . 
 

Het activiteitenteam en het bestuur van de Romeo Foxtrot DX vereniging 
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In 2013 hebben wij met onze toenmalige lesstof en begeleiding via teamspeak een steentje 

bijgedragen aan het slagen van enkele van onze leden.Nu in 2014 krijgt dit een gevolg, met nieuwe 
duidelijke lesstof.Deze lesstof is geheel belangenloos door PA0VRO Frans,auteur van deze snelcursus 

aan onze vereniging toebedeeld.Het geheel betreft een zelfstudie maar RFDX leden kunnen voor 
vragen terecht bij de N en F leden op onze teamspeakserver.De lesstof is te downloaden 

in PDF formaat,zodat u het op de computer kan bekijken of kan uitprinten. 
Om het tempo te versnellen hebben we ook diverse proefexamens online staan die u kan gebruiken 

om uw zelf te testen.We Wensen jullie veel leerplezier, Team RFDX in samenwerking met 
Frans PA0VRO .Informatie 

Romeo Foxtrot DX Vereniging, Vereniging voor gelicenseerde en DX Radio amateurs. 
Courtesy and friendship 

rfdx.eu|Door 19rf024 John 
   

 
 

Voor examens te oefenen ga naar deze link  
http://www.ham-radio.nl/examens/n-examen/ 

 
 

============================================== 

 
RFDX Nieuwsbulletin !!!!! 



 
Het Bulletin van de rfdx gaat op de schop en word veranderd en wel dat er niet meer elke zaterdag een bulletin word 

uitgezonden . 
Het word elke 1 ste zaterdag van de maand uitgezonden voor de 11 meter amateurs onder ons op de 11 meterband op de veertig 

kanalen en als ook word dat alleen maar voor de 11 meter dx,ers onder ons. 
 

En op de 3 de Zaterdag van de maand zoals het er nu uit ziet op de 10 meterband 28.450 Mhz voor de geregistreerde Radio 
amateurs onder ons . 

Mee luisteren kan zowel op de website www.rfdx.eu en op de Teamspeak van de vereniging  
=============================================== 

Roepronde RFDX . 
 

Hallo beste leden elke zaterdag is het weer zo ver 
met weg van weg geweest is er vanaf 22:00 de inmeld ronde weer terug op 27.395 usb u heeft weer de gelegenheid om u in te 

melden operator,s 19rf005 Theo en 19rf039 Erwin en operater Robert 19rf170 zullen proberen met u verbinding te maken
graag tot elke zaterdag avond om 2200 uur lokale tijd op de frequentie 27.395 Mhz 

op kanaal 39 Usb. 
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RFDX Vereniging Nederland. 

           



KVK . 000056335369. 
Te Arnhem 

 

www.rfdx.eu | contact   
  



 


