Beste BNdeStem,
Ik heb nog een mooie herinnering aan de watersnoodramp van 1953, hoe vreemd dat misschien ook
klinkt, maar ik zal het uitleggen, en dit terwijl ikzelf pas in 1977 geboren ben.
Mijn opa, Wim Cantineau was zendamateur en zijn call-sign was PA0TZ, en woonde in Breda.
Zelf ben ik ook zendamateur en mijn call-sign is PD0TZ en ben lid van de Veron in Breda, hier zijn ook
nog een aantal leden, die mijn opa gekend hebben en met hem “gewerkt” hebben.
Mijn opa heeft in de week van de watersnoodramp bijna continue achter zijn zender gezeten.
Ik heb hier zijn logboekje nog van, en hierin staat vermeld waar en wanneer mijn opa hulp heeft
geboden, en welke berichten hij heeft doorgegeven. Mijn opa is een hele week in de weer geweest om
hulp te organiseren en op plekken te krijgen waar dit nodig was.
Deze zender is door hem zelf ontworpen en gebouwd en werkt o.a. met buizenlampen, eigen
gewikkelde spoelen en transformatoren. Zie de foto’s verderop in dit bericht.
Mijn opa heeft vele mensen hiermee geholpen, ook mede doordat hij als een van de weinige mensen
een vaste telefoon had en zo berichten kon doorgeven aan de overheid en hulptroepen, en ook
andersom, zodat mensen wisten dat er hulp aan kwam.
In het boekje Kanaal 3700 (dit was ook de frequentie (3,7MHz) waarop ze onderling verbindingen
maakten), wordt mijn opa ook nog vermeld, en ook andere zendamateurs die ook meeholpen.
“ PA0TZ schrijft:’ In de periode van 1 t/m 9 februari werd 176 uur gewerkt en
slechts 28 uur rust genoten.’ “ (bron: Kanaal 3700)
De zender heb ik via familie in handen gekregen. Samen met andere bevriende zendamateurs hebben
we hem optisch opgeknapt, waarna ik hem heb gedoneerd aan het Watersnood Museum in Ouwerkerk.
Tevens is op 3 Februari de Open Dag van het Watersnood Museum in Ouwerkerk, waarbij ikzelf en een
aantal bevriende zendamateurs vertellen over deze ramp en het belang van zendamateurs vertellen,
toen en ook nu. Waarbij de zender van mijn opa ook te zien is, en wij (zendamateurs) tevens via een
speciale call PA65ZRK verbindingen zullen gaan maken.
Het museum is die dag voor iedereen gratis toegankelijk, van 10.00 tot 17.00, u bent ook van harte
welkom natuurlijk.
Indien gewenst zou ik u het log-boekje en het boekje Kanaal 3700 kunnen laten zien, en hierover
vertellen.
Met vriendelijke groet,
Yermolai Cantineau
yermolai@cantineau.eu
pd0tz@cantineau.eu
06-51 068 250

Boven:
Mijn opa PA0TZ, Wim Cantineau in zijn shack (radio kamer) op zolder in Breda.
Onder:
Ik (PD0TZ) bij de zender in het Watersnood Museum.

Hier heb ik nog een aantal foto’s bijgevoegd.

Boven :
De zender van mijn opa, voor de opknapbeurt.

