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Allereerst vindt er aan het begin van dit overleg een voorstelrondje plaats, waarbij blijkt dat Dick en 
Wim geen onbekenden voor elkaar zijn. 
 
De hele regio lijkt in rep en roer over de repeaters en om de commotie zoals die in de regio Zutphen 
is ontstaan naar aanleiding van een incident rondom een repeater te voorkomen, is dit overleg tussen 
de betrokkenen gepland.  
 
Het blijkt dat er al een overleg tussen enkele betrokkenen heeft plaats gevonden, hierbij is geen 
mogelijkheid gevonden om tot een oplossing te komen. 
Dick zegt dat het eigenlijke doel van een repeater is het experimenteren met radiotechnische zaken.  
Wim geeft aan dat Paul volgens hem te goeder trouw heeft gehandeld en niet de intentie heeft gehad 
om de frequenties van de beide Haagse repeaters op 2 meter en 70 cm als het ware voor de neus van 
Den Haag weg te kapen. Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat de frequentie van de 70 cm 
repeater niet aan PA3DFR is toegewezen. 
 
Paul laat weten dat de machtiging nog niet binnen is en dat het waarschijnlijk begin december zal 
worden. Wat betekent dat er snel gehandeld moet worden. Dick heeft contact gehad met het 
Agentschap Telecom en men is tot de conclusie gekomen dat Paul een aangepaste aanvraag voor de 
2 meter stadsrepeater zou moeten indienen met daarbij het verzoek om in de eerste maanden van het 
gebruik geexperimenteerd zou kunnen worden met locaties en vooral met het vermogen. Het laatste 
is vooral belangrijk i.v.m. de infrastructuur van de stad Zoetermeer een dekking te krijgen die de hele 
stad beslaat. Dit kan tot gevolg hebben dat het benodigde vermogen hoger is dan wat gebruikelijk is 
voor een stadsrepeater. Daarom zal Dick bij de aanvraag tot toestemming voor een stadsrepeater een 
verzoek richten aan het AT refererende aan het gesprek dat hij heeft gehad met een 
vertegenwoordiger van datzelfde AT over deze kwestie. Ook zal in de brief het verzoek worden 
gedaan om de eigenaar van de machtiging voor de Haagse repeaters om te zetten naar de vereniging 
“De Muurkrant”, zodat deze in feite de machtiginghouder wordt. Als de toewijzing van het hernieuwde 
verzoek van Paul rond is, zullen de repeater frequenties zeer waarschijnlijk aan Den Haag 
geretourneerd worden. 
 
Om te trachten de onvrede, die er bij een aantal amateurs in het Haagse bestaat, uit de wereld te 
helpen zal de algemeen voorzitter van de VERON een bezoek brengen aan de afdeling Den Haag. 
Hopelijk draagt dit bij om alle misverstanden uit de weg te ruimen en dat in Den Haag en Zoetermeer 
iedereen weer tevreden is en daarmee tevens de ruis op de lijn tot het verleden zal behoren. 
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