Gebruik radio’s recorders Noordwijk Jeugd Open
Algemeen
1) Controleer of de radio op het juiste kanaal staat (middelste knop op het plaatje).
2) Zet de radio aan door linker knop bovenop (op het plaatje) te draaien.
3) Pas het volume aan met dezelfde knop waarmee je de radio aan gezet hebt.
4) Druk de grote knop aan de (rechter) zijkant in (Push-to-Talk = PTT) en houdt die ingedrukt zolang je
praat.
5) Je zult eerst een toontje horen, pas na het toontje (Talk-to-Permit) kan je praten.
6) Als je klaar bent: laat de PTT-knop los zodat de andere kant kan praten.
Gebruik oortje
Omdat het voor de spelers prettiger is als ze zo min mogelijk last hebben van het gebruik van de radio, zit
bij elke radio een on-ear surveillance setje. Gebruik dit svp! Als je het oortje niet gebruikt: zet de radio uit!
Doorgeven van de scores
1. Geef de scores altijd als volgt door (om zoveel mogelijk verwarring te voorkomen):
a. Hier recorder hole x t/m y (wacht tot de centrale recorder bevestigt dat hij/zij je gehoord heeft)
b. <naam speler 1> (eerste op je lijst)
c. <scores van speler 1 op de holes> (zonder het noemen van de holes, dat is wel
duidelijk)
d. etc.
2. De centrale herhaalt wat jij gezegd hebt.
3. Indien akkoord: “akkoord”.
4. Indien niet akkoord: “correctie speler x: hole … moet zijn …”
Voorbeeld:
Recorder: “Hier recorder van hole 1 t/m 3”.
Centrale: “Go ahead recorder 1-3”
Recorder: “Luyten 453, Woods 352, Van Dam 344”
Centrale: “Herhaal: Luyten 453, Woods 352, Van Dam 344”
Recorder: akkoord” of “of “correctie, Van Dam moet zijn 344”

Tips:
1) Omdat je toch wel eens te snel begint met praten, kun je het beste je bericht beginnen met woorden
die mogen wegvallen, zonder dat het bericht dan onduidelijk wordt. Voor recorders is dat “Hier
recorder holes …” gevolgd door de holenummers waar je de score voor gaat doorgeven. Wat belangrijk
is zijn de holenummers en de scores.
2) Spreek rustig en ga zo veel mogelijk uit de wind staan.
3) Als je een regulier piepje hoort, dan is de batterij bijna leeg. Dit zou niet mogen gebeuren als de radio
uit staat indien hij buiten gebruik is. Maar als dit gebeurt: meldt het zo snel mogelijk, dan kunnen we
een reserve batterij laten brengen.
4) Heb je problemen met de radio: ga naar de dichtstbijzijnde referee, die kan je helpen.

