ON MEDIUMWAVE
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Ladies and gentlemen,
Begin juni waren Stephanie en ik 25 jaar getrouwd. Dat was reden voor een feest en een second honeymoon naar….. Antwerpen.
We hebben heerlijk 5 dagen genoten van de gastvrijheid van onze zuiderburen. Daar kan de Nederlandse horeca nog een puntje aan
zuigen.
Als je dan thuis komt moet je hard aan de slag om onder andere deze rubriek in elkaar te draaien. De kinderen hadden geen al te
grote puinhoop in huis gemaakt dus daar hoefden we geen extra tijd in te steken..
Gelukkig zijn er nog steeds leden die hun loggings insturen. Het verminderen van de condities heeft natuurlijk wel invloed op het
aantal loggings. Er is nu eenmaal minder te horen.
OP REIS DOOR DE MIDDENGOLF
630 kHz is een frequentie waarop we DX kunnen bedrijven.
Overdag kunt u hier aan de kust speuren naar de beide
Engelse stations. Het BBC Asian Network kan 's avonds nog
wel eens de indruk wekken dat we met verre DX te maken
hebben. Helaas komen deze oosterse signalen van over "de
grote plas". 's Middags kunnen we regelmatig genieten van de
signalen van Radio Timisoara die in diverse talen uitzendingen
verzorgd. Op vele avonden zijn de uitzendingen van Radio
Nationale uit Tunesië hier prima te volgen. Vaak is het dan de
enige zender die op deze frequentie te horen is.
Station

lokatie

SBC Radio Jeddah
Jizan
SBC Al-Quran al-Karim
Najran
BBC Three Counties Radio BBC Asian Network
Luton
BBC Radio Cornwall
Redruth
Radio Kuwait Quran Channel Madinat al-Kuwayt
Radio Madagasikara
Fendarivo
Antena 1
Various
Antena Satelor
Voinesti Prakhova
SRR Radio Timi?oara
Or˛iºoara
RTT Radio Nationale
Djedeida
TRT 1 Radyo Bir Çukurova Radyosu
Mersin
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Met dank aan Herman Boel voor de actuele informatie
NIEUWS EN TIPS
Mongolië
Eind mei heeft Babcock een middengolfzender getest op 1431
kHz. Het gaat om een 500 kW zender in Choibalsan. De
uitzendingen waren gericht op Korea. Het station is op diverse
locaties in de buurt gehoord. Diverse bronnen
Nederland
Minister Kamp (Economische Zaken) gaat op zoek naar een
oplossing voor de problemen die ontstaan bij de
middengolfuitzendingen van Groot Nieuws Radio wanneer het
zendstation in Zeewolde wordt gesloopt. Dit heeft minister
Kamp eind mei toegezegd aan een aantal Kamerleden.
Groot Nieuws Radio maakt momenteel gebruik van het
zendstation in Zeewolde voor haar uitzendingen op de
middengolffrequentie 1008 kHz. Tot september vorig jaar werd
dit zendstation ook gebruikt voor de middengolffrequentie 747
kHz van NPO Radio 5. De NPO heeft echter haar uitzendingen
gestaakt via de middengolf. NOVEC, de eigenaar van het
zendstation, loopt tegen hoge onderhoudskosten aan die niet
alleen door de christelijke radiozender opgehoest kunnen
worden. NOVEC wil daarom het zendstation in 2017 slopen.

Groot Nieuws
Radio heeft vanuit
haar
zendvergunning
echter de
verplichting
om ook na
september
2017 uit te
zenden via de
middengolf om
zo ook recht te
houden om uit
te zenden via
DAB+.
Groot Nieuws Radio is via DAB+ in een groot deel van
Nederland te ontvangen via de diverse bovenregionale kavels
en maakt daarnaast ook gebruik van het netwerk van de
commerciële exploitant MTVNL. Wanneer het zendstation in
Zeewolde wordt gesloopt is de kans aanwezig dat Groot
Nieuws Radio haar uitzendingen via de middengolf moet
staken. Radio Maria
heeft een zelfde gang
van zaken vorig jaar
meegemaakt toen het
middengolfzendstation
nabij Lopik is
ontmanteld.
Radio Maria zendt
sinds kort weer uit via
de middengolf met een
beperkt vermogen
vanuit Aarle Rixtel
Gewoon, een zendantenne op een klooster!
N.-Brabant.
Oplossing
Onder andere kamerlid Eppo Bruins (Chirstenunie) heeft aan
Minister Kamp gevraagd om met een oplossing te komen voor
de eventuele problemen waar de radiozender tegenaan gaat
lopen als het zendstation in Zeewolde wordt ontmanteld. De
minister heeft aangegeven dat er al gesprekken zijn geweest
tussen NOVEC en Groot Nieuws Radio en geeft aan deze
gesprekken te gaan vervolgen. Minister Henk Kamp denkt ook
aan alternatieven voor de middengolfuitzendingen. Welke
alternatieven dat zijn is nog niet duidelijk. Minister Kamp hoopt
deze zomerperiode de Tweede Kamer te kunnen bijpraten over
de oplossingsrichting.
www.mediamagazine via Hugo Matten
Syrië
Een overzicht van de middengolfzenders in dit land:
567 kHz
666 kHz
783 kHz
1071 kHz

SYR SRTV 1 Dimashk inactief
SYR SRTV 2 Sawt al-Sha'ab inactief
SYR SRTV 1 Dimashk laag vermogen
SYR Al Nour Radio lag vermogen
Sergio Sarabia via Mediumwave.Info
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