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Agenda:
18-03 Lezing door PD0NQD over APRS.
15-04 Zelfbouwavond + open dag
20-05 Lezing door Louw Pals.
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/
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Ledenbestand.
In februari is Jim Backer pe1rea uit Warmenhuizen lid geworden
van onze afdeling. Van harte welkom en we hopen nog veel van je te
horen.
Peter Baart uit Wieringerwaard heeft een luisternummer
aangevraagd. Zijn nummer is NL13178.
Wij wensen je veel succes met het jagen op de DX stations

Bestellingen VERON service bureau op DVA.
Op 23 april gaan Aris en Gerrit naar de VR in Arnhem.
Ook dit jaar is het weer mogelijk om artikelen van het
servicebureau te bestellen die dan zonder verzendkosten door Aris
en Gerrit worden meegenomen.
Bestellen kan bij de afd. secretaris (tot en met 15 april) bij
voorkeur d.m.v. gepast geld in een gesloten envelop met daarop
vermeld artikel nr, bedrag en natuurlijk je naam.

Dodenherdenking.
Op 4 mei a.s. tijdens de landelijke dodenherdenking zullen de
zendamateurs die tijdens de Tweede Wereldoorlog als gevolg van
verzetshandelingen hun leven verloren worden herdacht.
Dit zal geschieden met een plechtigheid bij ons VERON
verzetsmonument dat geplaatst is bij het gebouw “Binnenlandse
Omroep” op het terrein van NOZEMA aan de Biezendijk 3 in
IJsselstein.
Het HB zal daar met een delegatie aanwezig zijn en ook voor leden
is het mogelijk en gepast om door aanwezigheid van hun
belangstelling blijk te geven.
Nadere bijzonderheden omtrent plaats en tijdstip van deze
plechtigheid zullen tijdig in Electron gepubliceerd worden.
SRA Bulletin
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Vakantie in Kenia en Tanzania.
Alweer vakantie, ja ik weet het, dit keer naar Kenia en Tanzania
geweest. Vanwege de korte verblijfstijd (3.5 wk) geen
machtigingen gevraagd voor beide landen, kon ook haast niets mee
nemen in mijn rugzak !
Wel een foto gemaakt, Verhaal erachter is dat ik daar op die
camping, in het gebouw behorende bij de lodge een HF-set
voorbereid heb voor reparatie ! Uitleg nodig ? Ja dus !

Toen wij bij een rondleiding langs dat gebouw liepen, zag ik daar
een HF en VHF antenne in de lucht hangen, en dat wekte mijn
belangstelling op uiteraard. Binnen trof ik een HF-set van CODAN
aan, en een Motorola VHF-set met porto's erbij. De HF-set was
een multibandset, o.a. 40 en 20 meter, maar helaas niet te
gebruiken omdat de mike stuk was. Beetje gevallen en uit elkaar,
draadjes los etc.
SRA Bulletin
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Repareren ho maar, geen schema ! En niemand die zich er aan
waagde, gek he ? Assistentie werd zeer op prijs gesteld, en zo
geschiedde.
Aangezien er niets echt gebroken was, alleen los, alles weer in
elkaar gezet op de tafel, en toen de draadjes uitpluizen. Een
korte kan niet ver weg zitten, en andersom ook niet. En waar geen
soldeer op een oogje zit, kan ook niets vastgezeten hebben in
principe, dus het gedetermineer werd al makkelijker. Met 3
vingers van mijn hand, en 2 van de keniaanse receptionist werd
alles op zijn plaats gehouden dan wel de PTT-switch ingedrukt, en
zie daar het werkte weer ! Met wat lawaai in de mike ging zelfs
het TX-lampje van de SSB-set weer aan !!!
Maar geen soldeerbout, en ook geen tin, anders kun je met een
hete spijker nog wel wat doen. Dat is een dag later door een
huismonteur wel gedaan, en een paar dagen daarna hoorde ik via
via dat het spul weer werkte ! Het "vingerwerk" was dus succesvol
geweest.
Overigens mooie HF-mobiel antennes gezien van o.a. CODAN
(Australie) en WEBB (Zuid-Afrika), beide ook op Internet te
vinden, het sterft er van de HF-sets in die safaribakken !

Groeten, Jan PE1PMO
SRA Bulletin
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Veiligheids Regio
Noord Holland Noord.

Regio Coördinator PD2HPS, Hendrik Middenmeer.
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Volgens het kaartje hiernaast heeft Regio Noord Holland Noord 30
gemeenten. Tevens is te zien dat het gebied is opgedeeld in 3
districten. Als regio - coördinator zoek ik nu district coördinatoren.
Een ieder die zich geroepen voelt op dit op zich te nemen is van
harte welkom. Bedenk wel voor dat u zich op geeft of u
daadwerkelijk ook voor 100% of misschien nog meer wilt inzetten
voor DARES. Het is op geheel vrijwillige basis en zal meer tijd van u
vergen dan u in eerste instantie misschien denkt. Oefeningen
worden met regelmaat gehouden, in tijd van afwezigheid zal een
plaats vervanger moeten zijn aangewezen. Ook deze zal zich bij
oefeningen moeten laten zien en de doelstellingen van DARES
uitdragen en handhaven.
Als u zich heeft opgegeven mag DARES ook van uw verwachten dat
u de doelstellingen van DARES nastreeft, hiervoor de benodigde
tijd vrij (kunt) wilt maken. Deze doelstellingen kunt u vinden op de
DARES site. www.dares.nl Lees deze aandachtig door zodat het
voor u duidelijk is wat er van u verwacht wordt. Ook kunt u zien wat
er zoal georganiseerd wordt voor de DARES leden en of het voor u
van toepassing is om hier aan deel te nemen. De laatste
ontwikkelingen rond DARES kunt op deze site vinden. Binnenkort zal
er voor de regio Noord Holland Noord een DARES bijeenkomst
worden georganiseerd. Plaats en tijd zullen bekend gemaakt worden
op de DARES site.
Heeft u zich al opgegeven, dan zult u, als alles goed gaat, een mail
ontvangen van deze bijeenkomsten. Mocht u geen mail ontvangen van
DARES neem dan contact op met de regio coördinator. Als u zich
nog niet heeft opgegeven kunt u dat als nog doen. Mail of fax de
volgende gegevens: Call, naam, QTH.
E-mail adres Regio Coördinator : fam_hpas@hetnet.nl
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District coördinatoren.

Iedere District Coördinator is vrij in het inrichten en opzetten van
één of meerdere DARES groepen. De district coördinator blijft
aanspreekbaar en is verantwoordelijk voor iedere DARES groep.
De Regio Coördinator blijft verantwoordelijk voor de gehele regio.
Hij zal de contacten onderhouden met het DARES bestuur en
problemen, knelpunten en vragen van de groep in een
bestuursvergadering aan de orde stellen. Beslissingen van bestuur
zijn bindend.

Repeater beheerders.

Ook zou DARES graag in contact willen komen met beheerders van
repeater stations. Amateurs die technisch onderlegd zijn wordt
gevraagd om ondersteuning te bieden aan het noodnet d.m.v. kennis
en reparatie werkzaamheden van het DARES station.

Waar komt het DARES station.

De gedachten is om een DARES station in te richten in een
bestaande locatie van de brandweer. Liefs zo centraal mogelijk en
voor iedereen te bereiken. De reden is dat deze 24 uur per dag en 7
dagen in de week bemand is. Ook is hier de nodige noodstroom
voorziening voorhanden. Afhankelijk van de uitspraak van het
ministerie van binnenlandse zaken zullen de brandweer korpsen
hierover worden in gelicht. Ook zal dan gekeken worden of er een
ruimte is waar DARES zijn apparatuur kan opstellen. Deze
hoofdpost van DARES zal worden uitgerust met HF, VHF, UHF
transceivers, een Computer met internet aansluiting voor echolink
en diverse software die nodig is voor deze verbindingen en een
telpac verbinding. Voor mobiele communicatie zal een laptop en een
portofoon voor de verbinding tussen hoofdpost en mobiele post
nodig zijn. Tevens zal ook de mogelijkheid bestaan om te
communiceren via VHF en UHF met de stations in het getroffen
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gebied en het opvangcentrum. Daarbij gebruik makend van de
benodigde repeaters.(Indien nog mogelijk).
Ik weet niet of de mogelijkheid aanwezig is dat de repeater een
noodstroom voorziening heeft of aangelegd gaat worden. Dit zou
een optie kunnen zijn om deze toch te kunnen laten werken bij een
algehele stroom storing. Misschien kunnen repeater beheerders
hierover eens hun licht opsteken en uitzoeken wat de mogelijkheden
zijn. Mochten hierin knelpunten ontstaan ben ik als regio
coördinator
bereidt
dit
mede
te
nemen
naar
een
bestuursvergadering van DARES.
Mocht u nog vragen hebben over DARES Noord Holland Noord dan
kunt u contact op nemen met mij via e-mail. Telefonisch kan ook op
0227 – 502345 maar dan graag tussen 18:00 en 20:00 uur.
Verder hoop ik binnenkort de bestaande en nieuwe DARES leden
persoonlijk te ontmoeten op een club -,verenigingsavond of bij de
eerste regionale DARES bijeenkomst.
73, PD2HPS Hendrik ,Regio Coördinator Noord Holland Noord.
E-Mail : fam_hpas@hetnet.nl (tussen fam en hpas een underscore
gebruiken.)
Tel / fax : 0227 – 502345.
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Radiovlooienmarkt Tytsjerk 9 april 2005
Zaterdag 9 April 2005 is het weer zover.
Alweer voor de 20e keer is er de radiovlooienmarkt “Tytsjerk".
Met amateurs en handelaren met onderdelen en apparatuur,
met het Service Bureau, Verkoop/inbrengstand,
de Friese Relais Commissie, Het Friesland-Award enz, enz.
Wat er allemaal wordt aangeboden? Kom maar kijken!
En of het weer gezellig wordt ? Net als die andere 19 jaar!
Meedoen ? Tafels reserveren kan bij de secretaris van de afdeling,
Tom Pitstra, PA2IP, 058-2667411 of e-mail tytsjerk@hccnet.nl
Zie ook de home-page van de afdeling www.qsl.net/pi4lwd
De zaal is open van 9.30 tot ± 15.00 uur.
En de toegang is zoals altijd voor bezoekers gratis.
Graag tot ziens in Tytsjerk op zaterdag 9 april a.s.!
De organisatie VERON Afdeling Friesland-Noord.
Tom,
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Zaterdag 28 mei 2005 - 27e FRIESE
RADIO MARKT
Op zaterdag 28 mei 2005 van 9 tot 15.30 uur is de 27e Friese Radio
Markt in en rondom het dorpshuis 'De Buorskip', Vlaslaan 26 te
Beetsterzwaag.
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.
Voor wie wil overnachten, in de buurt zijn goede en betaalbare
mogelijkheden. Met het openbaar vervoer (buslijn 10) Heerenveen –
Drachten kunt u op korte afstand van de FRM uitstappen. Met de
auto neemt u op de A7 tussen Heerenveen en Drachten afslag 28
Beetsterzwaag.
Voor de entree hoeft u het niet te laten want die is al jaren
ongewijzigd 2 Euro. Parkeren is gratis en er zijn weer
verkeersleiders die dit in goede banen trachten te leiden. Voor
gehandicapten-parkeerplaatsen is ruim voorzien dicht bij de ingang.
Informeer naar de mogelijkheden voor het huren van een kraam bij
Izaak Landman, PE1MIP admin.frm@a63.org maar wees er wel snel
bij want VOL=VOL
Namens de 27e FRM commissie,
Weit Lap, PA3ESF
Bouekers 40
9247AR Ureterp
pr.frm@a63.org
SRA Bulletin
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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

Telefoon: (0226) 314102
Fax:
(0226) 314102

1722 KB Zuid Scharwoude

E-mail: rekotech@quicknet.nl
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