
DE EERSTE 100 CW QSO'S 
door: Age PAoXAW 

  
Nu het er naar uitziet dat de CW eis om op HF te kunnen uitkomen voorlopig nog wel even blijft 
bestaan, hier mijn idee over dat CW of morse, zoals je wilt. Voor degene die het CW nog moet leren 
en dus op HF wil uitkomen zou ik zeggen: ga nu eens aan de “studie”, verdoe je tijd en energie nu 
eens niet TEGEN morse maar bekijk het eens positief, n.l. je LEERT weer wat! “Ja”, zul je zeggen, 
“jij hebt makkelijk praten, het gaat jou gemakkelijk af.” 
Ja, dat is zo, ik doe graag CW, bijna al mijn QSO's zijn in CW, MAAR DAT IS WEL EENS 
ANDERS GEWEEST.......! 
  
Even terug in de tijd. CW heb ik geleerd met de hulp van PJ2PS (nu PA0PSK) op het eiland 
Curaçao. Deed er 8 maanden over waarbij ook de nodige theorie geleerd moest worden. Ik slaagde 
meteen en werd voor 2 jaar PJ2AW om daarna in Holland de huidige call PAØXAW te krijgen. 
  

 
Na mijn slagen daar op Curaçao, heb ik direct de morse sleutel het raam uitgegooid, zo'n hekel had 
ik aan dat CW! Het had me de nodige moeite gekost en ik zag totaal niet in welk nut die mode 
had......met SSB ging het wel zo makkelijk!  
Ook de eerste 3 jaar in Nederland deed ik eigenlijk niets aan CW maar.....toch ging ik steeds meer 
QSO's doen in CW. Waarom? Wel ik kreeg toch zo'n gevoel van, ik heb dat CW geleerd en waarom 
zou je dan ook niet eens dat geleerde in praktijk brengen? Anders is al die moeite voor niets 
geweest! Dat ik meer aan CW ging doen, kwam waarschijnlijk ook doordat ik in contact kwam met 
amateurs die verknocht waren aan CW, en waar je mee omgaat, word je door besmet...... 
  
Om lol in CW te krijgen moet je veel oefenen (met sleutel + piepertje of op de PC) werd me steeds 
voorgehouden, maar daar had ik het geduld niet voor. Wel had ik tijd voor het maken van QSO's, 
zodat ik door schade en schande gekomen ben waar ik nu ben. Ik heb heel lang zgn. standaard QSO's 
gemaakt volgens een vast patroon. Een papiertje lag naast me en daar kom je heel ver mee hoor!  



Natuurlijk werd er wel eens afgeweken door een tegenstation en dan kwamen de zweetdruppeltjes 
tevoorschijn en moest ik vragen om QRS PSE (langzamer a.u.b.) of SRI NAME AGN PSE (sorry 
naam nogmaals a.u.b.) Maar verdomd, na zo'n 100 QSO's begon ik CW steeds leuker te vinden, echt 
waar! Zo'n zelfde geluid hoor je ook bij veel andere amateurs. 
  
Een goede band voor dit soort CW oefeningen ,waarbij je ook nog de smaak van DX werken proeft, 
is de 20 en de 80 meter. Je zult merken dat heel veel stations een QSO doen volgens die standaard 
methode. Kijk hiervoor ook in het Vademecum van de VERON waar veel bruikbare tips instaan! 
Ga eerst alleen CQ roepende stations aanroepen die met een snelheid seinen die je aan kunt. Gebruik 
de afkortingen en de Q codes (staan ook in Vademecum) en als je denkt dat je er klaar voor bent ga 
dan zelf CQ geven. Komt op jou CQ een station terug dat te snel seint, vraag dan QRS PSE 
(langzaam a.u.b.) en dat doet bijna iedereen dan. Zit er een lomperik tussen die te snel blijft seinen, 
ga dan niet door modderen, ga dan op een andere frequentie weer CQ roepen, er zijn genoeg 
amateurs die wel fatsoen in hun lijf hebben...... 
Rondom 14.050 en 3.550 vind je stations die langzaam seinen. Met name rond 14.060 en 3.560 zijn 
leuke QSO's te maken met amateurs die met QRP (laag vermogen) werken, veelal zelfbouw. Deze 
amateurs willen graag een QSO met je hebben en seinen vaak al wat langzamer dan gebruikelijk. 
  

 
 
Na een 100 tal QSO's binnen zo'n 3 a 4 maanden (probeer elke dag 1 of meerdere QSO's te maken!), 
zal je merken dat je steeds minder hoeft op te schrijven, en dat je al hele QSO's “uit je hoofd” kan 
meelezen! 
Een veel gehoorde kreet vandaag de dag is: “IK GA ER VOOR”. Ik zou al die amateurs die nog 
twijfelen of bang zijn voor morse de volgende kreet willen meegeven, “GA VOOR CW”, want het 
ziet er naar uit dat je morse nog lang zal horen op de amateur banden. Meedoen is dan wel zo leuk 
en....als je later oud en grijs bent kun jij je kleinkinderen nog enigszins imponeren met de woorden: 
“Ik heb nog morse geleerd en ermee gewerkt!” 
Want laten we eerlijk zijn, een verbinding maken met de USA of Australië stelt nu al niets meer 
voor, dat kan elke kleuter al met een PC maar met CW dat is andere koek, of beter gezegd andere 
taal! 
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