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Redactieteam:   Jan Spoelstra     pi4sra@amsat.org  
      Klaas Jan Kaan  pa5kk@amsat.org 
      Gerrit Dekker  pa3ds@amsat.org 
Inleveren copy bij Gerrrit PA3DS 
 
 
Bestuur A57: 
Voorzitter      PA3AQU pa3aqu@amsat.org 
Secretaris     PE1BYW pi4sra@amsat.org  
Penningmeester PAØVAB paØvab@amsat.org 
Lid          PA3DS pa3ds@amsat.org 
Lid          PD2WDK pd2wdk@amsat.org 
 

Agenda:  

19 januari Jaarvergadering 2007  

16 februari  Radioervaringen Spanjereis  van Gerrit PA3DS 

9   maart  25 jarig jubileum A57 in Bowling Waarland 

20 april Demonstratie moderne tranceivers door 

  Jan PE1BYW en Klaas Jan PA5KK 

 

 

Luister voor het laatste nieuws naar de KNH-ronde. 

                       Elke zondag om 11.00 uur op  145.225 MHz, 

  of op onze nieuwe website   www.veron-schagen.nl. 
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             Voorwoord van de voorzitter 
 
Volgens mijn berekeningen bestaat de onze afdeling dit voorjaar 25 
jaar.... 
Dit gaan we vieren. Naar ik hoop met een grote club, want hoe meer 
zielen hoe meer vreugd. 
Verderop in dit blad vind je meer info over hoe en waar. Op een 
moment als dit is het wel eens goed om terug en vooruit te kijken. 
We hebben de afgelopen jaren veel leuke dingen samen gedaan 
zoals de velddagen, een aantal open dagen in het Makadocentrum en 
vooral een groot aantal geslaagde club avonden. 
Ik prijs me gelukkig met onze huidige locatie en wil hierbij de 
mensen van de OSG, maar vooral Jacob, hartelijk danken voor de 
genoten gastvrijheid en hoop dat dit nog een aantal jaren zal 
kunnen voortduren. 
Ook wil ik al diegenen die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet 
voor onze afdeling hierbij bedanken, zonder hen was het mij niet 
mogelijk geweest om al die tijd voor te blijven zitten..... 
Jammer vind ik het dat de laatste paar jaar de belangstelling voor 
de velddagen zo is afgenomen en dat terwijl we nu bijna allemaal op 
HF mogen werken. Je weet het, in juni zijn de HF-CW velddagen 
tezamen met die op VHF/UHF en in september zijn de SSB-HF 
velddagen. 
Het lijkt me toch sterk dat een afdeling als de onze niet op beide 
dagen met een groepje amateurs kan meedoen. Dit jaar misschien, 
ook om ons jubileum nog een beetje te vieren. Ik hoop jullie 
allemaal een keer te zien op een velddag, in juni of september.  
Rest mij nog U en de Uwen een gezond en gelukkig nieuwjaar te 
wensen. Tot ziens op de jaarvergadering. 
 
73 de Aris, PA3AQU 
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Antennes voor 70 Megaherz ! 
 
Vooruitlopend op de mogelijkheid dat wij ook de 70MHz op termijn 
kunnen / mogen gaan gebruiken heb ik wat naslagwerk gedaan op de 
database van Kathrein als producent van mobiele antennes. 
Daar kwam ik uiteraard de verticale rondstraal-antennes tegen die 
vroeger veel op politie-voertuigen gemonteerd waren,  maar ook 
5/8-golf–antennes die in een verkorte versie uitstekend toepasbaar 
zijn op 70 Mc ! 
Dat deze 5/8 voor 2 m ook toepasbaar is voor 50 Mc zette mij 
namelijk aan het denken, en dus werd de database geraadpleegd 
inclusief de afknipdiagrammen, en daar kwam uit dat een Kathrein-
straler 5/8 staal met als typenummer K50512/BN510311 voor 70 
MC ca. 840 mm. inclusief voet lang moet zijn, de fiberglassversie 
K50552 / BN 510318 voor 70 Mc  950 mm. inclusief voet lang 
 moet zijn.         
Als je op de Kathreinsite http://www.kathrein.de/de/car/index.htm 
bij “Suche” een van de volgende nummers intikt, kom je in een kolom 
met specificatiebladen terecht, als je dan de meest linkse kolom 
neemt met de K-nrs, krijg je er zelfs een afknipschema bij !! Let 
wel: de lengte is INCLUSIEF VOET !!! 
Hoe de straler, in ieder geval de 5/8-versies, zich gedragen wat 
betreft afstraling, geen idee, is ook niet te proberen uiteraard. Ik 
heb ook geen idee of men in de landen waar ze de 70Mc al mogen 
gebruiken ervaringen hebben met deze antennes. 
Kijk maar eens naar de nummers K50534, K50544, K50464, 
K50494, K50552, K51172, K50512. 
Of de gegevens wat betreft lengtes ook voor andere merken 
gelden, of dat die dezelfde gegevens beschikbaar hebben weet ik 
niet overigens, ik heb zelf een paar Kathreins liggen , vandaar ! 
 
Een afbeelding van deze antenne staat voorop dit blad. 
 
73, de Jan PE1PMO. 
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EEN NIEUWE VRIEND. 

Onlangs, het zal ongeveer begin november zijn geweest, stelde Aris, onze 
voorzitter, mij zijn nieuwe vriendin voor. Ja, je leest het goed, na goed 
overleg met de xyl was het er van gekomen en zei Aris, leuk hoor, en ze 
geeft me veel rust. We maakten nog wat verder kennis en inderdaad, ik kon 
me er wel wat bij voorstellen, temeer omdat ik zelf ook al in die richting 
had gedacht. Alleen heb ik het uiteindelijk toch meer op mannen dus dacht 
ik aan een vriend. Op niet al te lange termijn liefst, dan kon-ie meteen mee 
naar Spanje, goed om elkaar beter te leren kennen. Ik zocht een beetje 
bereisd type, leek me wel handig, op zo’n reis van ,pak weg, 2200 km. heen 
en ook nog eens terug. Voor alles geldt dat je nooit te veel moet zoeken, 
zulke dingen gaan soms vanzelf, zo ook hier. Ik vond net op tijd een 
sympathieke figuur met een beetje overwicht, rustig en beschaafd. Hij is 
meegeweest op onze wintervakantie en dat is over het algemeen goed 
gegaan. Al die kilometers heb ik hem nooit z’n stem horen verheffen, ook al 
sloeg ik tegen zijn advies in, af waar het niet moest of juist niet, waar het 
wel moest. Want bereisd is ie. Nederland kent-ie op ze’n duimpje en in 
Belgie, Luxemburg en Frankrijk weet hij ook heel goed de weg. In Spanje is 
het wat minder, maar dat is niet zo’n wonder, want daar weten ze soms zelf 
niet waar de wegen en straten liggen. Op de weg terug naar Nederland 
begon hij een beetje te klagen. Het was soms puur koud in de wagen. De 
rijwind koelt zo’n grote kast behoorlijk af en dat is te merken. Hij leidt mij 
door de bush-bush en zit daarom vlakbij de voorrruit. Ik denk uit protest 
heeft-ie de laatste dag van de terugreis geen bek opengedaan ! Zo van: 
“zoek het verder zelf maar uit”. Daar had-ie me niet mee, want juist op dat 
traject was ik zelf aardig bekend. Ik moest alleen achter een bordje 
“Nancy” aanrijden, dat leidde me van de laatste overnachtingscamping naar 
de tolweg en zo verder richting Nederland. Geen probleem dus, -lange 
neus- en thuis praten we verder. Inmiddels zijn we , bij de kachel, weer in 
gesprek geraakt. Of  hij bij ons blijft, wel, ik weet het nog niet. De xyl 
vond het ook wel geslaagd, dat-ie mee was, maar die streken daar hebben 
we het toch niet zo op. We zien nog wel. O ja, hij heet Tom, maar omdat-ie 
de gewoonte heeft om alles wat-ie zegt nog eens te herhalen noemen we 
hem Tom Tom. Gerrit PA3DS. 
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A57 Award. 
Dit jaar bestaat onze afdeling 25 jaar. 
Dit was voor mij een reden om een award te ontwerpen als 
herinnering aan deze 25 jaar. 
Een leuk ontwerp maken viel me nog niet mee en daarom heb ik 
Walter pd2wdk benaderd en gevraagd of hij hieraan wilde 
meewerken. Walter heeft hier direct enthousiast op gereageerd 
en na het heen en weer mailen van onze ideeën, een paar 
proefafdrukken laten maken enz. enz is er toch een fraai award 
gekomen. 
Het award bestaat uit een aantal foto’s die enkele van onze  
activiteiten van de afgelopen jaren weergeven, zoals Jota, 
velddagen, clubavonden en excursie.  
Het award wordt geleverd als foto met de afmetingen 20x30 cm. 
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De voorbereidingen duurden toch wat langer dan gepland. De 
eerste publicatie van dit award is in dit SRA bulletin. Er is ook een 
artikel verstuurd naar Electron maar dat zal pas in het februari- 
of misschien zelfs maart-nummer verschijnen. 
Als startdatum is daarom gekozen voor het weekend na onze 
jaarvergadering op 19 januari. Alle A57 leden zijn dan via het SRA 
bulletin geïnformeerd en via de diverse rondes zal het nieuws zich 
wel  snel verder verspreiden. 

Spelregels: 
Maak/hoor 10 verbindingen met stations uit A57 
Elk station mag maar één maal worden gewerkt 
QSL kaarten zijn niet nodig. 
Er zijn geen band en/of mode beperkingen. 
De looptijd is van 20-01-2007 tot en met 31-12-2007 

Kosten: 
De kosten voor het award zijn € 5,00 

Aanvragen: 
Stuur uw aanvraagformulier en de vergoeding op naar : 
Guus Jansen PA2GWA 
Iepenlaan 55 
1741TB Schagen 
(Een aanvraagformulier is te downloaden op onze homepage.) 
 
Kijk voor de laatste info op:    www.veron-schagen.nl of neem voor 
overige vragen contact op met pa2gwa@amsat.org 
 
73  
Guus PA2GWA 
 
 
Het Bestuur juicht dit initiatief van Guus natuurlijk van harte toe,  maar wijst erop dat de 
verantwoordelijkheid en de  administratie voor het Award  geheel bij Guus liggen, dus niet bij de 
afd. secretaris of een ander bestuurslid.  Gerrit PA3DS.  
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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              
• professionele HF Meetzender/ontvanger 0.1-1Ghz  (nieuw!) bel even. 
• 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!   
 

 Exclusief voor onze club een gratis 100GB FTP internet server: 
• Er wordt al regelmatig gebruik gemaakt van de file server. Er 

staat reeds veel amateur info op.  Maak zelf ook een map! (call) 
• Zowel uploaden als downloaden kan. Zo komt info in één keer 

terecht bij de hele vereniging. Type in je internet browser: 
Adresbalk: ftp://213.73.222.64  naam: sra en wachtwoord: r23 

 
Let op:  Upload of download alleen legale software. Er is ook een webcammap, ideeën?  

Het werkt net als een eigen harddisk. Je kunt files en mappen toevoegen, kopieren en 
plakken e.d.  Er is reeds  mooie software/info geuploaded. Heeft u nieuwere versie’s 

e.d. upload ze dan naar de server! Veel plezier en succes. Vragen ?.: E-mail !  
 

En: Koop bij de man die het ook repareren kan!   ,REKO technology,  uw partner in techniek! 
 
      REKO technology,                Telefoon: (0226) 314102      
          Bosgroet 94                              Fax:         (084) 7298002             
       1722 KB  Zuid Scharwoude E-mail: rekotech@quicknet.nl    


