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PMR portofoons zijn een perfect com-
municatiemiddel voor in de open lucht
omdat ze overal functioneren, ook in
gebieden waar mobiele telefoons geen
bereik hebben! PMR, wat staat voor Per-
sonal Mobile Radio, is daarom een uit-
komst om contact te houden met een
vismaat in gebieden die niet (of slecht)
bestreken worden door een GSM-net-
werk. Iets wat maar al te vaak voort-
komt in bijv. heuvelachtige gebieden in
het buitenland.
Aangezien je in de meeste Europese lan-
den geen vergunning nodig hebt voor
het gebruik van PMR portofoons, vor-
men ze een goed en goedkoop alterna-
tief voor mobiele telefoons. Wanneer
je ook nog eens oplaadbare batterijen
gebruikt, praat je vrijwel voor niets met
je maat aan de waterkant!
Het grote verschil tussen de nieuwe
PMR portofoons en de goede oude wal-
kie-talkie is dat deze nieuwe generatie
walkie-talkies een hogere zendfre-

quentie gebruikt. Waar de ouderwetse
walkie-talkies gebruik maken van de 27
MHz (lange golf) frequentie, zenden de
PMR portofoons uit op de 446 MHz
(UHF, korte golf) frequentie. Deze ho-
gere frequentie maakt het mogelijk om
de elektronica te comprimeren, waar-
door ze een stuk kleiner en lichter zijn
geworden dan hun voorgangers – ide-
aal dus voor handzame ontvangers. Ook
het feit dat het energieverbruik aan-
zienlijk minder is dan bij de oude wal-
kie-talkies, waardoor er minder en klei-
nere batterijen gebruikt kunnen
worden, helpt bij de gewicht- en ruim-
tebesparing.

BEREIK
In het algemeen geldt dat hoe hoger de
zendfrequentie, hoe groter het bereik
zal zijn. De limiet zit hem bij PMR por-
tofoons in het feit dat je zelden met
meer dan 500 mW zult uitzenden.
Maar aangezien hogere zendfrequenties

efficiënter opereren, met lage zend-
kracht, dan lange golffrequenties, zul-
len PMR portofoons over het algemeen
toch een groter bereik hebben. De re-
den hiervan ligt in het feit dat de an-
tenne van een PMR 446 portofoon een
betere signaalontvangst en zendeffi-
ciëntie heeft dan een soortgelijke an-
tenne van een 27 MHz walkie-talkie.
Zou je volledig profijt willen hebben
van de zend- en ontvangstmogelijkhe-
den van oude walkie-talkies, dan zou je
zwaardere apparatuur en grotere an-
tennes nodig hebben.
In open gebieden kun je er gerust op
zijn dat je met een PMR portofoon tot
op 3 kilometer probleemloos kunt
communiceren met een vismaat. Op
open water is het soms zelfs mogelijk
om op meer dan 20 km met elkaar con-
tact te houden! Daarentegen is in dik
beboste gebieden, in heuvelachtige ge-
bieden of in stedelijke gebieden het be-
reik vaak beperkt tot 0.5 – 2 kilometer.

Het gebruik van een nieuwe generatie walkie-talkies, de zogenaamde ‘hand held’ PMR

portofoons, is de laatste jaren behoorlijk gegroeid en niet voor niets. Zeg nou zelf, is het

niet gemakkelijk om even snel je vismaat, die twee kilometer verderop aan het kanaal

zit te vissen, op te roepen met de mededeling dat je vannacht een veertiger hebt gevan-

gen? Of om hem op te roepen om te vragen om een foto te komen nemen, of wanneer

een karper zich ergens achter vast zwemt en je een helpende hand goed kunt gebruiken? 

Natuurlijk kun je dit met je mobiele telefoon doen, maar in het buitenland kan dat

soms een probleem opleveren en het brengt doorgaans de nodige kosten met zich mee.

Voor communicatie tot op een paar kilometer vormen de moderne PMR portofoons een

goed en betaalbaar alternatief.
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Regen is een weersomstandigheid die
de zend– en ontvangstcondities het
meest beïnvloedt. De natte oppervlak-
tes van boomtoppen en gebouwen heb-
ben namelijk de neiging om radiogol-
ven te absorberen. Onder deze condities
zal een 27 MHz walkie-talkie beter
functioneren omdat lange golf radio-
signalen gemakkelijker overgebracht
worden in beboste gebieden of tussen
huizen en gebouwen.

GEAVANCEERD
Het batterijverbruik van een PMR por-
tofoon hangt af van een aantal zaken –
hoe vaak gebruik je hem en met wat
voor volume. Met een set van 3 of 4 AA
batterijen kun je de hele dag over en
weer praten, maar wanneer je de PMR
portofoon alleen gebruikt voor enkele
(afgesproken) ogenblikken per dag,
kun je er wel een hele week mee doen.
Het beste kun je gewone alkaline– of
oplaadbare NiMH-batterijen gebruiken.
De laatste kun je wel tot 1.000 keer op-
laden, wat de investering meer dan
waard is. Een PMR portofoon heeft
standaard 8 kanalen. Dat is in het alge-

meen meer dan voldoende, zeker wan-
neer je in de vrije natuur opereert, waar
je binnen het zendbereik zelden meer
dan één gebruiker tegenkomt. Wanneer
je een PMR portofoon wilt gebruiken
in stedelijke gebieden kan het verstan-
dig zijn om een meer geavanceerde
(duurdere) PMR radio aan te schaffen,

die op elk kanaal een aantal nevenka-
nalen heeft zodat er altijd wel één vrij
is.
De meeste nieuwe modellen PMR por-
tofoons hebben een zogenaamde ‘Ro-
ger Beeb functie’, dat een geluid laat
horen wanneer een zin afgelopen is,
waardoor het voor de ander gemakke-
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lijker te horen is wanneer hij antwoord
kan geven.  Normaal gesproken moet
je op een knop drukken wanneer je iets
wilt zeggen, de zogenaamde PTT -of
‘Push To Talk’-functie. Sommige PMR
portofoons hebben echter de mogelijk-
heid om elke keer automatisch te ver-
zenden zodra je iets zegt met de zoge-
naamde VOX-functie. Die VOX-functie
is voor meer dingen handig, je kunt
hem als een babyfoon gebruiken en dus
ook als een draadloze sounderbox!
Plaats de ene radio bij je hengels en zet
het verzendkanaal open (of de VOX-
funtie aan) en neem de andere radio
mee je bivvy in. Hoe ver je ook bij je
hengels vandaan zit of hoe hard het ook
waait, je zult geen aanbeet meer mis-
sen en een stuk rustiger slapen!
Andere nuttige functies die nog ge-
noemd kunnen worden zijn een ‘key-
bord lock’, een ‘scanner’ om vrije ka-
nalen op te sporen, een trilfunctie en
‘voice scramble’ om berichten te code-
ren wanneer je niet wilt dat anderen
jouw supergeheime stek afluisteren op
het zelfde kanaal.

VRIJ GOEDKOOP
Er zijn verschillende merken PMR por-
tofoons op de markt, maar aangezien
ze op dezelfde wijze werken is het geen
probleem om met andere vissers die
een ander merk gebruiken te commu-
niceren, op voorwaarde dat je hetzelf-
de kanaal gebruikt. 
PMR portofoons zijn relatief goedkoop,
voor een set betaal je gemiddeld 50 tot
200 euro. Aangezien zowel de zender
als ontvanger van duurdere modellen
identiek zijn bij goedkopere, is het be-
reik, het signaal of de geluidskwaliteit
zelden beter. Voor het extra geld krijg
je meer geavanceerde functies en een
stevigere behuizing, wat wel zo handig
kan zijn wanneer je van plan bent ze
veelvuldig te gebruiken. Dan moet je
wel rekenen op zo’n 150 tot 400 euro
voor een set.
Via het internet worden de nodige PMR
portofoons aangeboden, maar pas op!
Controleer goed of de radio op de juis-
te frequentie uitzendt. In bijv. Amerika
worden in dezelfde type radio’s ande-
re frequenties gebruikt (FRS 467 MHz).
Wanneer je deze radio’s hier in Europa
zou gebruiken, zit je op de kanalen die
gebruikt worden door taxichauffeurs en
treinpersoneel! Met een software aan-
passing kunnen ze echter wel een PMR
446 toelating verkrijgen.
Voor privé-gebruik van PMR 446 por-
tofoons heb je in landen als Nederland,

Duitsland, Denemarken, Zweden, En-
geland, Ierland, Portugal en Spanje geen
vergunning voor nodig. In Frankrijk is
het gebruik ook vrij, maar alleen de ka-
nalen 3 en 8 zijn voor privé gebruik
toegestaan, terwijl in België en Turkije
wel een vergunning vereist is. In lan-
den als Noorwegen, Italië, Griekenland
en Luxemburg is het gebruik van PMR
portofoons voor privé-gebruik echter
verboden. In Nederland moeten de
PMR portofoons wel voorzien van een
CE keurmerk.

TOEKOMST
Hoe de toekomst er uit zal gaan zien
met betrekking tot handzame radio-ont-
vangers, valt moeilijk te zeggen. Op dit
moment zijn er al GPS apparaten op de
markt met ingebouwde PMR, zodat je
met iemand anders kunt communice-
ren terwijl je ondertussen je positie be-

kijkt op een kaart.  Met een PMR por-
tofoon heb je de beschikking over een
goedkoop en zonder vergunning te ge-
bruiken communicatiesysteem. De ver-
wachting is dat PMR 446 net zo popu-
lair zal worden als de Amerikaanse
Family Radio Service (FRS). Feit is dat
karpervissers er nu al veel profijt van
kunnen hebben.
Praktijkvoorbeelden zijn er genoeg. Wat
dacht je van het rustig kunnen praten
en aanwijzingen geven als je met zijn
tweeën aan het uitroeien bent? Of als je
achter elkaar aanrijdt richting Zuid-
Frankrijk, en je nog heel snel kunt roe-
pen dat de voorste auto bijna de juiste
afslag mist!

“Kom even
een foto ma-
ken...”
Jens Bursell
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