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Internationaal Lighthouse Weekend in Westkapelle 
door Jacob, PA3GNE 

 
Sinds 1997 is het mij gelukt onze vakantie zodanig te plannen, dat het 
Lighthouse Weekend daar niet in valt. Maar helaas, in 2011 is dat niet 
gelukt. In de vorige Rondstraler heeft u kunnen lezen dat de organisatie 
door Arie is overgenomen en de crew heeft me niet teleur gesteld. 
Integendeel bravo voor hun activiteiten. En wat nog belangrijker is: het 
logboek is digitaal al aangeleverd terwijl ik daar zelf meestal zo’n 9 
maanden later pas mee gereed ben….. 
 
Vrijdag 19 september kwamen wij aan op ons vakantie adres. Om toch 
vuurtorens te kunnen werken had ik een Kenwood TS50 met een 
G5RV meegenomen. Het vakantiehuisje kende ik van te voren niet. 

Maar het was een ideale locatie om een 
lange antenne weg te spannen. Het was 
een lang rechthoekig perceel met het 
huisje in het midden. Vanaf de schoorsteen 
kon je zowel naar het westen als naar het 
oosten zo’n 40 m antenne wegspannen. 

Alleen, hoe krijg je het middelpunt van de 
antenne in de schoorsteen van 7 à 8 m 
hoog door een schuine kap? Touw met 
een gewicht bleek aan de ruwe steen van 
de schoorsteen te blijven hangen. Mijn 
aanstaande schoonzoon kon dat getob niet 
langer aan zien en klom via het dakraam 
het dak op en regelde een ophangpunt. Je 
zal maar zo’n schoonzoon krijgen HI. 
Zulke zijn er gelukkig ook nog! Daarna 
was die G5RV een fluitje van een cent.  
 
Het intunen viel vies tegen. Op 80, 40 en 
10 ging het prima. Maar op 20 m lukte het 
niet om onder 14,210 MHz een groen 
lampje te zien oplichten. Maar goed, dan 
maar op 40 m ……. 
 
De volgende dag ben ik naar de vuurtoren van Westkapelle gelopen. 
Er is een zogenaamd hooglicht en een laag licht. Bij het lage licht 
stond een deur open en achter de deur een man die deskundig een 
paddel bediende. Midden in zijn QSO vraag ik: “Lukt het nog?”. 
Verschrikt zei hij: “Even wachten, ik moet eerst mijn QSO’tje 
afmaken.” Hij stelde zich daarna voor als Adrie, PA3BWS. Hij maakte 
me duidelijk dat de toren niet toegankelijk was voor bezoekers. Maar 
daar was wel een mouw aan te passen: radiozendamateurs hadden 
wel toegang tot de toren en dus ik ook. Alleen al daarom zou een 
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mens zijn amateurvergunning gaan behalen: je krijgt plotseling toegang tot niet toegankelijke 
vuurtorens HI.  
 
De afdeling Walcheren doet al jaren mee aan het lighthouse weekend 
maar altijd vanaf de hoge vuurtoren midden in het dorp. Alleen, iedereen 
wordt ouder en die 150 treden om hoog en weer naar beneden te lopen, 
wordt steeds bezwaarlijker. Vandaar dat men dit jaar voor het eerst in het 
lage licht actief was. In het uurtje dat ik er was werd er op 50 MHz en op 
40 m in CW gewerkt. Verder had men ook 145 MHz in de lucht. Voor HF 
maakte men gebruik van een draadantenne. Voor VHF gebruikte men een 
vertical. 
 
Vanuit mijn vakantiehuisje met ik een QSO gemaakt met fb sgn. Gek hé? Overigens heb ik mijn 
eigen vuurtoren PA6URK op 40 m en ’s middags ook nog op 20 m kunnen werken. Zo heb ik ook 
lol gehad tijdens het lighthouse weekend, zelfs zonder zelf operator geweest te zijn. Maar volgend 
jaar hoop ik bij leven en welzijn toch liever vanaf Urk QRV te zijn. 
 
Met amateur groeten, 
 
Jacob, PA3GNE 
 
 

  


