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Agenda:
24-09 Lezing door Ruud Jansen over kunstmanen.
16 en 17 oktober JOTA
22-10 lezing door Jan van Schagen en Geert Paulides over het
project BTTF.
18-11 op donderdag bij afd. den helder de jaarlijkse verkoping.
17-12 lezing door Rob Stammes over het noorderlicht.
De geplande excursie van 16 oktober is i.v.m. de Jota verzet naar 23
oktober.
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/

Onze huisfrequenties 145.525, 432.550.
Bestuur A57.
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Resultaten PACC 2004
Dit jaar zijn we op de 33e plaats geëindigd in het
afdelingsklassement. Inzendingen voor onze afdeling kwamen van:
PA3EBA
29e plaats in categorie A1
PA3EFW
32e plaats in categorie A1
PA3AQU
58e plaats in categorie B1
PA5KK
23e plaats in categorie B
PA2GWA
35e plaats in categorie B1
Het aantal inzenders moet natuurlijk wel wat hoger kunnen nu ook
de C amateurs op HF uit mogen komen. Volgend jaar is het de 50e
PACC en misschien is dat een aanleiding om er met onze afdeling
eens extra de schouders onder te zetten.

Zelfbouwavond 14 mei 2004.

Op 14 mei jl hielden we onze zelfbouwavond. Vaak hoor je klagen
dat zelfbouw niet meer leeft sinds de Japanse pretdozen hun
intrede in onze hobby hebben gedaan. Wel, niets is volgens mij
minder waar, tenminste in onze afdeling. Er wordt wat afgebouwd.
Natuurlijk, de noodzaak die vroeger bestond om zelf je zender te
bouwen omdat je anders niet in de lucht kon komen is er niet
meer. De interesse om zelf randapparatuur, voedingen,
meetapparaten en antennes te bouwen is nog altijd aanwezig. Wie
de moeite nam om op de zelfbouwavond zijn ogen de kost te
geven, kon volop meegenieten van het gebodene. Ook enkele
technisch geinteresseerde buitenstaanders kwamen kijken en
waren verrast om te zien wat er allemaal tentoongesteld stond.
Door de bouwers werd natuurlijk ook alle nodige explicatie
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gegeven. Een greep uit de collectie: 2 Spectrum-analyzers met
uitbreidingen, diverse voedingen, diverse antennetuners, w.o. met
remote-control, een 50 Mhz rondstralende antenne, een dig.
SWR-meter, een aantal QRP- miniatuur zenders en
randapparatuur en ga zo maar door. De lijst kan niet volledig zijn.
Walter heeft van diverse inzendingen een foto gemaakt waarvan
er enkele worden afgedrukt. De overige staan op de site van
PI4SRA. Aan de opgehangen vakantie-dipool van 2 X 10 meter met
300 ohm lintlijn hing een volledig werkend station bestaande uit
de op verzoek door Nico meegebrachte CHN 8020 met
bijbehorende voeding en een tunertje uit een ander atelier. De
primitieve kristalontvanger van mijn hand, 6e in de BTTF
wedstrijd, was wel de meest eenvoudige inzending. Zoals altijd
hadden ook nu de thuisblijvers weer eens ongelijk. Maar ieder
krijgt de kans om zich te revancheren. Doordat onze voorzitter
was verhinderd wegens familieomstandigheden moest ik ook de
avond openen en ik heb van die gelegenheid gebruik gemaakt om
reeds nu te dreigen dit evenement volgend jaar te herhalen, weer
in mei als sluitstuk van het bouwseizoen. Diegenen die nu hebben
vergeten in te zenden kunnen dus volgend jaar alsnog hun
produkten laten zien. Schaam je niet als iets niet helemaal is
geworden wat je wilde. Dat overkomt iedereen en er staan op zo'n
avond genoeg raadgevers voor je klaar. Tot slot, alle inzenders
hardstikke bedankt,
Gerrit PH3DS
Op de volgende 2 pagina’s staan enkele foto’s van de zelfbouw
inzendingen. Op onze home page is een uitgebreide fotoreportage
te zien.
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Ingelaste clubavond.

Ingelaste clubavond op 16 juli. Op een dag, ongeveer een maand
eerder kwam ik bij de Karwei en ontmoette daar toevallig Stan.
Bijna het eerste wat-ie zei was: Gerrit, die zomerstop duurt me
veel te lang. Nou zei ik er meteen bovenop, dan organisren we toch
wat, ik zet zo de camper buiten, de tuinstoelen er in en voila, we
maken een tusssen-avond. Stel het maar voor op de
jaarvergadering, jouw voorstel! Bij een kopje koffie hebben nog
even gezellig zitten praten over van alles en nog wat, en dat was
dat. Dacht ik. Het geval liet me niet los, vandaar dat ik er op een
gegeven moment tegen de xyl over begon. Als het je wat lijkt
moet je het doen, vond ze. En zo gezegd, zo gedaan. Op de avond
zelf kwam natuurlijk maar een klein gezelschap bij elkaar, wat
opviel was dat bijna alle aanwezigen van buiten Schagen kwamen.
De qsl-kaarten konden worden opgehaald en ingeleverd, er was
koffie en een ander drankje, maar vooral was er gezelligheid. Mijn
bedoeling was om even "lekker bij te kletsen", en dat is zo
uitgekomen. Al met al werd het zelfs nog aardig laat. Ik denk dat
we er even serieus over praten op de jaarvergadering, maar wat
mij betreft houden we deze er in. Mijn werkplaatsje is volgend
jaar in ieder geval weer beschikbaar.
Gerrit PH3DS.
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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 PC’s netwerken 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:

Goedkope (o.a. HP) printers van +/- € 40,- al na 4 patronen in
prijs de dure goede printers (+/- € 149-) in kosten overstijgen?
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,
Bosgroet 94
1722 KB Zuid Scharwoude
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Fax:
(0226) 314102
E-mail: rekotech@quicknet.nl
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