Richtlijnen Marifoongebruik Wadlopen.
Uitgangspunt:
-je marifoon (portofoon) is je belangrijkste gereedschap waar je in geval van
communicatie (informatie, hulp, nood) in alle gevallen mee uit de voeten kan.
-houd je portofoon altijd bij je, zorg bij elke tocht voor een opgeladen accu.
-besef de noodzaak van goed ingestelde apparatuur. voor je eigen veiligheid en die van
anderen.
-zorg dat je de belangrijkste noodkanalen uit je hoofd kent.
-maak alleen gebruik van kanalen waar je vergunning voor hebt.
-besef dat je soms niet altijd een goed radiobereik hebt.
-besef dat alle communicatie openbaar is en anderen mee kunnen luisteren.
Draagwijze portofoon.
-voor optimaal bereik stel je de portofoon in op High Power.
-houd de portofoon verticaal, met de antenne rechtstandig omhoog.
-bevestig de portofoon liefst zo hoog mogelijk op je rugzak.
-controleer altijd de –volume stand- van je portofoon.
-laat harde wind niet in je microfoon komen, of ga uit de wind staan.
Etherdiscipline
-spreek pas wanneer het kanaal vrij is.
-spreek pas nadat je de spreeksleutel hebt ingedrukt.
-meld wie je bent en met wie je wil spreken.
-spreek rustig en verstaanbaar. Houd de microfoon op 10-15 cm afstand van je mond.
-laat de andere partij uitspreken.
-beeindig je zin met –over-.
-beperk de communicatie tot functionele- en zakelijke informatie.
-wees voorzichtig met gevoelige (persoonlijke) informatie
-bedenk vooraf wat je wil zeggen en spreek kort en bondig.
-herhaal belangrijke informatie.
-niet direct een antwoord? > meld Stand-By!
-maak gebruik van de radioprocedure en gebruik voor spelling het NATO spelalfabet.
-bij melding van een calamiteit is er 1 gids belast met communicatie met de hulpdiensten.
-volg instructies op van ZVP / KNRM.
Gebruik portofoon.
-een geldig basiscertificaat Marifonie dien je bij je te hebben.
-je portofoon mag je pas gebruiken met geprogrammeerde ATIS code.
-zout is funest voor je apparatuur. spoel na het wadlopen je portofoon af met zoet water.
-controleer regelmatig de accu contactpunten.
-verleng de accu levensduur door pas te laden nadat accu leeg is.
Marifoonkanalen wadlopen.
K 4 = CMW
K 10 = oproep schip
K 23 = KWC- weerbericht

K 5 = vuurtoren Schier
K 16 = KustWachtCentrum
K 83 = KWC- weerbericht

K 6 = porto / porto
K 67 = SAR

Veel gebruikte uitdrukkingen.
Verklaring
Deze uitzending is afkomstig van het station waarvan
de roepnaam onmiddellijk volgt.
Dit is het einde van mijn uitzending en ik verwacht
2 …..OVER.
antwoord.
Dit is het einde van mijn uitzending en ik verwacht geen
3 UIT.
antwoord.
ONBEKEND
STATION
De roepnaam van het station dat verbinding tracht te
4
krijgen is niet bekend.
Uw mededeling heb ik begrepen.
5 BEGREPEN
Uw opmerking/mededeling is juist.
6 CORRECT
Herhaal het aangegeven gedeelte van uw uitzending.
7 HERHAAL
In deze uitzending is een fout gemaakt. Ik vervolg met
8 HERSTEL
het laatste word dat goed werd uitgesproken.
U kunt thans met uitzending van uw bericht beginnen
9 ….GEEF BERICHT
Ik spel het woord ....
10 IK SPEL ....
Radiostilte voor het betreffende incident.
11 RADIOSTILTE
12 EINDE RADIOSTILTE Einde radiostilte voor het betreffende incident.
Tegenpartij vraagt om te wachten op reaktie of nadere
13 .... STAND-BY
instructies.

Nr UITDRUKKING
1 …..HIER ……

NATO spelalfabet.
A ALPHA

alfa

N NOVEMBER

november

B BRAVO

bravoo

O OSCAR

oskar

C CHARLIE

sjarlie

P PAPA

pappa

D DELTA

delta

Q QUEBEC

ke bèk

E ECHO

ekko

R ROMEO

romeo

F FOXTROT

fokstrot

S SIERRA

sie èrra

G GOLF

golf

T TANGO

tengo

H HOTEL

hotel

U UNIFORM

joeniform

I

india

V VICTOR

viktor

J JULIET

joeli èt

W WHISKY

wiskie

K KILO

kielo

X X RAY

èksree

L LIMA

Liema

Y YANKEE

jenkie

M MIKE

maaik

Z ZULU

zoeloe

INDIA

DE NOODOPROEP ( ALLEEN BIJ EEN LEVENSBEDREIGENDE SITUATIE)
1. Schakel over op kanaal 16.
2. Spreek drie keer het woord ‘Mayday‘ uit.
3. Vervolg met: ‘Hier Wadloper-<naam.> 3x , <ATIS nr> .
Nu weet het KWC meteen van wie de oproep komt.
4. Iedereen houdt nu een korte radiostilte.
KWC reageert nu met “ hier Den Helder Resque, geef bericht over ”
of bij slechte ontvangst: “ wie roept Den Helder Resque, over ”
5. Geef het noodbericht:
– ‘Mayday‘ (1x)
– ‘Hier “wadloper< naam> (1x) + ATIS nr. 1x
– Geef uw positie door,
Het verdient voorkeur om de GPS door te geven, maar u kunt ook
iets roepen in de trant van “ op Engelsmanplaat , over “
– Meld wat er loos is
en waarom u meent hulp nodig te hebben. Onwelwording,
hartstilstand oid. Twijfel niet om een helicopter te vragen.
– Verstrek eventueel aanvullende informatie.

DE SPOEDOPROEP ( ALLEEN BIJ SPOEDBERICHTEN)

1. Schakel over op kanaal 16.
2. Spreek drie keer het woord ‘PAN PAN‘ uit.
Daarna 3x het aan te roepen station: bv Nederlandse Kustwacht.
3. Vervolg met: ‘Hier Wadloper-<naam> , <ATIS nr> .
Nu weet het KWC meteen van wie de oproep komt.
4. Iedereen houdt nu een korte radiostilte.
KWC reageert nu met “ hier Nederlandse Kustwacht,
geef bericht over ”
of bij slechte ontvangst: “ wie roept de Nederlandse Kustwacht, over ”
5. Geef het noodbericht:
– ‘PANPAN‘ (1x)
– ‘Hier “wadloper< naam> (1x) + ATIS nr. 1x
– Geef uw positie door,
Het verdient voorkeur om de GPS door te geven, maar u kunt ook
iets roepen in de trant van “ op Engelsmanplaat , over “
– Meld wat er loos is
en waarom u meent hulp nodig te hebben. Bv verzoek om evacuatie.
– Verstrek eventueel aanvullende informatie.

