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SRA Bulletin 
 

Verenigingsblad van de Veron afd. Schagen. 
__________________________________________________ 
 
Redactie: Guus Jansen PA2GWA 
  Iepenlaan 55 1741 TB Schagen. 
  pa2gwa@amsat.org
 
Agenda: 
19-03-04 Lezing door Henk van Stigt PAØPQ over de Enigma 
16-04-04 Lezing door Henk Jansen PA0HAJ en Ger Frits 

PA3GKX over restaureren en repareren van antieke 
radio’s. 

14-05-04 Let op !!!! gewijzigde datum i.v.m. hemelvaartsdag. 
   Zelfbouwavond 
04-06-04 Verenigingsavond op het velddagterrein 
 
5 en 6 juni  HF CW én VHF-UHF velddagen 
 

!!           Onze huisfrequenties  145.525, 432.550.         !! 
 
Luister voor het laatste nieuws naar de KNH ronde. 
Elke zondag om 11.00 uur op 145.225 MHz. 
Of kijk op onze home page  http://www.qsl.net/pi4sra/
 
Bestuur A57. 
Voorzitter      PA3AQU pa3aqu@amsat.org
Secretaris     PA2GWA pa2gwa@amsat.org
Penningmeester PAØVAB pa3vab@amsat.org
Lid          PH3DS ruysdaellaan15@zonnet.nl
Lid          PD2WDK pd2wdk@amsat.org
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Nieuwe leden. 
 
Een aantal leden hebben dit jaar onze afdeling verlaten maar 
gelukkig zijn er ook weer drie nieuwe leden. 
 
J.K.A. van Wessel Marktstraat 47 Schagen 
M. Tjalsma J.C.Geerligslaan 50 Anna Paulowna 
M. Woltman  PE1HTW  Gruttolaan 40 Wieringerwaard. 
 
Van harte welkom in onze afdeling. 
 
 

Velddagen 2004 
Op de jaarvergadering zijn de velddagen besproken. 
Het probleem is de scheiding tussen de HF CW en de VHF/UHF 
velddagen waardoor binnen onze afd. te weinig draagkracht 
ontstaat voor beide velddagen. De VHF UHF velddagen vallen ook 
ongunstig in de zomervakantie waardoor diverse leden al zijn 
verhinderd. 
 
Van Henk pe2aex is een bericht ontvangen dat hij heeft gesproken 
met Paul pe1pbb over gezamenlijke VHF UHF velddagen met de afd. 
Den helder, op een terrein tussen Kolhorn en Barsingerhorn. 
Het voorstel is om in juni de HF CW velddagen te organiseren door 
afd. Schagen waarbij leden van afd. Den Helder welkom zijn. 
In juli organiseert de afd. Den helder de VHF UHF velddagen 
waarbij de leden van de afdeling Schagen welkom zijn. 
 
Als velddag terrein voor Schagen is het scoutinggebouw  de eerste 
optie. Als alternatief weet Jan PA3EBA een locatie in A.P. 
De kosten voor het aggregaat zijn erg hoog en we vragen dan ook 
aan onze leden om alternatieven hiervoor. 
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Op internet vond ik op de site van pa0nzh (bij toeval) nog deze, toch 
wel heel belangrijke, informatie over de VHF-UHF velddagen 2004. 
 
“Vanwege de vele protesten van vorig jaar gaat de velddagcontest 
terug naar de oude datum, het eerste weekend van juni!” 
 
Daarmee is alles wat we besproken hebben op de jaarvergadering 
weer terug te draaien en kunnen we dit jaar weer gewoon 
gecombineerde HF-CW en VHF-UHF  velddagen organiseren in het 
eerste weekend van juni. 
 
 
 
 
Raak je ook wel eens in de war met die Russische prefixen? 
Hier een overzichtje uit DX press van juni 1999 
 
Country Prefix Fmr 

Prefix 
Russia R,RA,RK,RN,RU,RV,RW,RX,RZ,UA;1,2,3,4,6,8,9,0  
Armenia EK UG 
Moldavia ER UO 
Byelorussia EU-EW;EV5 UC 
Kirghizia EX UM 
Tadjikistan EY UJ 
Turkmenia EZ UH 
Uzbekistan UK UI 
Kazakhstan UN;UP UL 
Ukraine UR-UY; EM-EO; UV, UW, UZ, U5 UB 
Azerbaijan 4J, 4K UD 
Georgia 4L UF 
Bron : Dxpress nr 20 juni 1999. 
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Excursies  
 
Een voorstel is gedaan om op zaterdag 16 oktober een bezoek te 
brengen aan de ESA in Noordwijk gecombineerd net een bezoek aan 
het museon in Den haag. 
 
Iedereen heeft nog voldoende tijd om zich te oriënteren op deze 
voorgestelde of andere mogelijke excursies. 
 
Hier een overzicht van de mogelijke excursies opgesteld door 
Walter pd2wdk. 
Excursies in en rond Rotterdam: 

- Stichting Rotterdams Radio Museum 
Ceituurbaan 104, 3067 GM Rotterdam 
Tel: 010-4618585 
Geopend:  Ma t/m Vr  13:00 - 16:00 
  Za  13:00 - 17:00 
  1ste Zo v/d maand 13 :00 - 17:00 
Entree: ?? 

- Maritiem Museum Rotterdam + Maritiem Buitenmuseum 
http://www.buitenmuseum.nl 
Leuvehaven1, 3011 EA Rotterdam 
Tel: 010-4132680 
Geopend: Ma t/m Za 10:00 – 17:00 
Entree: € 3,50, CJP en P65 € 2,00 

- Mariniersmuseum Rotterdam 
Wijnhaven 7-13, 3011 WH Rotterdam 
Tel: 010-4129600 
Geopend: Di t/m Za 10:00 – 17:00 
Entree: € 2,80, CJP, P65 en Groepen € 1,40 

 
Nederlands Elektriciteit en Techniek Museum (Amsterdam): 
 http://www.energetica.nl/ 

Hoogte Kadijk 400, 1018 BW Amsterdam 
Tel. 020-4221227 
Geopend: Ma t/m Vr 10:00 - 16:00  
Voor groepen zijn ze iedere dag op afspraak geopend. 
Entree: € 3,00, overige € 1,00  
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Nederlands Elektriciteit en Radio Museum (Ex Nijkerk, verhuist naar Hoenderloo): 
 http://www.elektriciteitsmuseum.nl of http://www.hoenderloo.nl  
 Krimweg 21, 7351 AS Hoenderloo 
 Tel: 055-3782128 of 06-23679462 

Geopend:  Van april t/m oktober, zondagen van 12:00 - 17:00 
Iedere maand 3 zaterdagen van 10:00 - 17:00  
Voor juiste dagen s.v.p. vooraf bellen 

Entree: Nederlands Elektriciteitsmuseum: € 3,50 kinderen tot 12 jaar gratis. 
Rondleidingen: € 19,-  

Radiomuseum: €3,50 
 
Museum Voor Communicatie: 
 http://www.muscom.nl 

Zeestraat 82, Den Haag 
 Tel: 070-3307500 voor groepen: 070-3307515 
 Geopend:  Ma t/m Vr 10:00 - 17:00 
   Za, Zo en Feest 12:00 - 17:00 
 Entree: ?? 
 
Zenderpark in Zeewolde: 

De heer Branko de Ruijter: branko.de.ruijter@nozema.nl 
De heer Frans Luikink:       frans.luikink@nozema.nl 
Tel: 036 - 523 92 92 

 
Monitorstation RCD: 

http://www.agentschap-telecom.nl 
Radioweg 3, 1394 AR Nederhorst den Berg 
Tel.: +31 294 258400 
Contact persoon: Ben Witvliet, PA5BW, ben.witvliet@rdr.nl 
Geopend: ?? 
Entree: ?? 

 
Museum Verbindingsdienst KL: 
 Gevestigd in de Elias Beeckman kazerne, hierdoor legitimeren bij de poort. 
 Kazernelaan 10, Ede 
 Tel: 0318-681306 
 Geopend: Wo en Do 13:30 – 16:30 

Entree: ?? 
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Hi folks, 
Zoals beloofd, een mailtje uit Nieuw Zeeland....en een verrassing 
voor hen, die niet wisten dat we op korte termijn op reis gingen. 
Om maar met de deur in huis te vallen: deze campervan vakantie 
slaat alles;waarbij aangetekend, dat we na een regenstaartje IVY 
cycloon, het weer nu bijzonder meehebben. De JAL vlucht, via 
Tokyo, is een lange zit; ruim 25 uur hangen en je staat in 
Auckland. Daar werden we opgehaald door Rein Klazes, een 
Nederlander en woonachtig in NZ sinds 1980. Hij verhuurt dus 
campers, vandaar dit contact. 's Avonds bijtijds in 't wiegje. 
Jetlag viel mee. De volgende dag "les camper" en vervolgens op 
pad. Links verkeer, links versnellingshendel; de ruitenwisser en 
richtingaangever precies andersom.  Zodat.......jawel. Een lichte 
vorm van irritatie kan in den beginne niet  worden ontkend, maar 
het went. De eerste dagen wisselvallig weer, maar met 
temperaturen van rond de 20C  overdag en 14C 's nachts is het 
prima uit te houden. De reis zelf is een groot feest. De 
aangeschafte reisinformatie van het reisbureau/internet voldoet 
voor de volle 100% aan de verwachtingen. Het is een permanente 
herkenning van natuursituaties van vorige reizen, maar nu heel 
compleet en compact. Ter verduidelijking: vraag aan een Canadese 
backpacker "wat doe je hier, terwijl Canada ook zoveel prachtige 
natuur  heeft?"  Antwoord: "Waar je in Canada 14 voor moet 
rijden, die je dat hier in een uur". Vandaar. De keuze van 
overnachten met een camper is elke keer weer een verrassing. Er 
zijn vele z.g. "Holiday Parks", maar de voorkeur gaat uit naar 
vrijkamperen. Die mogelijkheden zijn er te kust en te keur; aan 
"the beach", aan een prachtig meer, of in het boerenland met als 
buren geen koeien maar herten....! Wat betreft de bevolking, af en 
toe slaat een vleugje nostalgie toe; de supermarkt, waar de 
boodschappen voor je worden ingepakt, bij vragen neemt  
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men alle tijd voor je, en "can I help you?' is hier welgemeend. En 
alles is schoon, schoon!!!! Geen hondendrollen, papier en andere 
troep, ongelooflijk. Tot onze niet geringe verbazing hebben veel 
Hollanders de weg naar NZ  gevonden, zodat je, als je op een 
camping staat, veel mogelijkheden hebt tot  het uitwisselen van 
gegevens. Gevolg: het steeds opnieuw bijstellen van de plannen. 
Benzine kost omgerekend Ned. gulden f 1,15; voor dat geld kun je 
met je 1 op 8 slurpende camper een eind wegtoeren. Criminaliteit 
ligt t.o.v. Europa laag, al neemt ook hier, m.n. in de grote steden, 
dit fenomeen toe. Politie rijdt relaxed in 4WD rond, met een 
perfecte laserspeed interceptor. Nee, wij gedragen ons netjes, al 
is het mogelijk ruim 150 met deze camper te rijden. Moslims kom 
je in het algemeen niet tegen en al helemaal geen Marokkaantjes. 
De NZ politiek heeft een strikt immigratiebeleid; o.a. moet je een 
proeve van bekwaamheid afleggen in de Engelse taal.De 26000 
uitgeprocedeerde in Nederland aanwezige asielzoekers hoeven 
dus ook niet te proberen deze kant uit te komen, waardoor NZ 
toch wel een stukje Moslimcultuur mist, toch? Zijn er eigenlijk 
negatieve zaken te melden? Jazeker wel. NZ heeft dan geen 
schorpioenen, giftige slangen of meer van dat ongerief. Maar wel 
de z.g. 'sandflies', die, alhoewel hun naam dat wel doet 
vermoeden, niet alleen aan het strand voorkomen. Maar dat is dan 
ook alles, en als je je goed insmeert  met anti-muggen stuff stink 
je niet alleen voor de vliegjes, maar ook voor  jezelf; 't went, 
zelfs voor Anneke. En, zoals een oud zeemansgezegde wil: "waar 
het stinkt is het warm". En zeker in ons mobiele kraakpand. 
Samengevat, superlatieven tekort. Een waar paradijs voor 
backpackers, trackers, mountainbickers en eenvoudige 
wandelaars, zoals ondergetekenden, die jullie recht hartelijk 
groeten vanaf Gillespies Beach, nabij Fox Glacier  (Zuid-Eiland), 
Anneke en Piet 
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Bericht voor de vrienden radio-amateurs: volgende mail. 
Communicatie richting Europa heel moeizaam; tussen 6 - 9 
Ned.tijd 20M band  open, echter met mijn 50W en Outbacker 
antenne alleen via het LP. Wel heel leuke QSO's met Aussies en 
Japan en wat er zoal rondzwerft in  Oceanie, maar het blijft hard 
werken. QRV-tijd beperkt, zie reisverslag. En xyl Anneke heeft 
de zaken goed in handen en terecht, toch? 

Best 73 es hope cu asap, 

Piet PA3CCQ 

 

 

75 Jaar VERON Amateur verenigingszendstation 
 
Op 16 mei is het precies 75 jaar geleden dat de eerste Nederlandse 
amateur - verenigingszender in de lucht kwam. 
Dit feit gaat herdacht worden met een scala aan speciale 
activiteiten voor iedere belangstellende.  

 
Algemeen voorzitter Frank van  Dijk van de VERON de Vereniging 
voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland met meer dan 
9.500 leden memoreerde onlangs nog het volgende:  “De Radio 
Salon in Scheveningen in 1929 , de voorloper van de Firato, was 
het begin van een centraal verenigings amateur zendstation. Deze 
was toen bestemd voor experimenten en onderzoeken ten behoeve 
van de zendamateurs.  De doelstellingen zijn nog steeds 
hetzelfde. Elke week vinden er uitzendingen plaats met veel 
informatie, nieuwtjes en experimenten. Echter in die 75 jaar 
heeft er een hele revolutie op amateur radio plaatsgevonden. Je 
hoort daar weinig van . Dat willen we nu eens laten zien.” 
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Was vroeger de seinsleutel een belangrijk onderdeel, 
tegenwoordig neemt de computer een steeds belangrijker plaats 
in.  
“Zend - amateurs maken optimaal gebruik van de nieuwste digitale 
technieken. Het onderzoeken van de radiogolven en het optimaal 
gebruikmaken van de radiotechniek is na 75 jaar nog steeds 
springlevend.” 

 
De ruim 40 afdelingen van de VERON verspreid over het hele land 
houden een open dag op 15 mei.  Daarbij zullen zij alle aspecten 
van de hedendaagse radio - zend amateur activiteiten tonen. 
Behalve voor informatie kan men dan ook onder leiding van een 
deskundige een verbinding maken met het jubilerende VERON 
zendstation PI4AA. Men ontvangt hiervoor een speciale 
toepasselijke attentie.   

 
Meer informatie is te vinden op: www.veron.nl

 
 

DE 26E FRIESE RADIO MARKT TE BEETSTERZWAAG. 

Zaterdag 29 mei 2004 is dan zover, van 9.00 tot 15.30 is de 26e 
Friese Radio Markt geopend in en rondom het dorpshuis 'De 
Buorskip', Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. De vrijwilligers zijn dan 
al dagen in de weer geweest om de FRM voor te bereiden. Op de 
dag zelf beginnen de werkzaamheden ’s morgens al rond 05.00 
uur. Na een gezamenlijk ontbijt met koffie worden de kramen 
opgebouwd en de markt ingericht. Om 07.00 uur kunnen de 
handelaren hun waren uit gaan stallen en zijn de eerste 
medewerkers op hun post voor de bewaking rond het terrein.  

 

SRA Bulletin                                                   10                                             Maart  2004 

http://www.veron.nl/


  

 

Ook dit jaar zullen ruim honderd handelaren en particulieren op 
de Friese Radio Markt aanwezig zijn, die zowel nieuwe als 
tweedehands (radio)apparatuur, elektronica onderdelen en 
computer(accessoires) voor aantrekkelijke prijzen verkopen. 
Hiernaast verzorgen een aantal personen en bedrijven/instellingen 
op deze dag diverse demonstraties met radio-, packetradio-, 
computer-, satelliet- en telexapparatuur. Op het podium in de 
grote zaal wordt de stand van de VERON afdeling De Friese 
Wouden weer opgebouwd met diverse interessante informatie 
over de VERON en het radio- zend en luister amateurisme. Bij de 
Friese QSL-manager kunt u uw postzaken met betrekking tot de 
QSL-kaarten afhandelen. Voor het podium treft u het VERON 
servicebureau aan. Hier kunt u natuurlijk weer terecht voor de 
nieuwste (leer)boeken, cassettes, bouwpakketten, etc. De Friese 
Radio Markt is in al die jaren nog steeds de gezelligste 
radiomarkt gebleven, zo horen we alom. De bezoekers komen van 
heinde en verre en evenzo de kraamhouders. We kijken niet meer 
op van Duitsers, Belgen en Engelsen. De Friese Radio Markt staat 
dan ook bij zowel handelaren als bezoekers inmiddels bekend als 
een evenement met een gemoedelijke sfeer, waar naast de handel 
vooral de gezelligheid en het ongedwongen samenzijn voorop 
staan.  

Ook dit jaar is de entreeprijs voor de gezelligste markt van 
Nederland slechts 2 Euro. 

 

Weit, PA3ESF 
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 Computers •Elektronica  •Research •Development •Digitale beeldbewerking•Reparatie•Digitale camera’s 
•enz. 
 
                                                                            PE1LSV 
 
 
                                                                          
 

REKO technology is een dynamisch technology bedrijf, 
wat met een jarenlange kennis op het gebied van 

electronica ontwikkeling en reparatie, 
diensten en service levert met persoonlijke aandacht. 

 
REKO technology voor alle mogelijke verkoop en service van: 
• Computers •  Reparatie  •  Printers  •  Monitoren  •  Notebooks • camera’s 
• Reparatie & Adviseren van uw hard en software/elektronica (of ontwerp). 
• Draadloze netwerk producten  •  Aanpassen/maken van software              
• Meetapparatuur   •  Het doen van diverse metingen ook op locatie  
• professionele optimalisatie van uw digitale foto’s/afbeeldingen/logo’s en 
prepress  • Navullen van inktpatronen (kleur en Zwart, met a-klasse inkt!) • 
Netwerken • Upgraden van computers • Ontwikkelen en modificeren van 
elektronica •Gegevensherstel van harddisks (virus,defect,formatteren,enz) 

En nog veel meer… .     vraag naar de mogelijkheden en prijzen!   
 

 Wist u dat: 
• Er een uitstekende gratis virusscanner is van professionele 

kwaliteit!, met altijd gratis update’s?, mail voor aanvraag…. 
• REKO technology maandelijks een nieuwsbrief uitbrengt  

over PC beveiliging en andere wetenswaardigheden? Meld u aan! 
 

Vraag voordat u geld uitgeeft, eerst een goed advies bij REKO technology, zodat u 
ook na de aankoop niet teleurgesteld bent, en uw aankoop niet in de kast beland… 

 
Uniek is dat REKO technology geen voorrijkosten rekent binnen  9 KM vanaf het zaakadres. 

En: Koop bij de man die het ook repareren kan!   ,REKO technology,  uw partner in techniek! 
 
       REKO technology,   Telefoon: (0226) 314102      
          Bosgroet 94                  Fax:         (0226) 314102             
          1722 KB  Zuid Scharwoude E-mail: rekotech@quicknet.nl
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