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Luister voor het laatste nieuws naar
de KNH-ronde.
Elke zondag om 11.00 uur op 145.225 MHz
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VAN DE VOORZITTER.
Op 3 november met Gerrit (PA3DS) naar de Dag voor de
Radio Amateur geweest. Ik mocht daar een paar uur het fort
van het Dutch QSL-bureau bewaken. Veel bekenden ontmoet
en geen prijs in de loterij.... Het was lekker druk en er was
veel aandacht voor de jeugd. Dat geeft de burger moed. (zie
verder het verslagje van Gerrit.
Afgelopen maand ben ik een weekje naar de Lofoten geweest
(Rob Stammes was niet thuis) en heb daar 2 nachten het
Noorderlicht bewonderd. Ik zag zojuist (7/11) dat er weer
een Coronal Hole op de zon was en dat belooft dus over een
dag of 3 weer Aurora. Dat is dus goed nieuws voor Sjoerd!!!
Overigens heb ik geen amateurantennes kunnen ontdekken op
de Lofoten, wat mij niet verbaast, gezien die steile bergen!
Misschien krijgen jullie op een van de komende avonden nog
het een en ander te zien van dit avontuur.
73, Aris PA3AQU

Het SRA-bulletin wordt U toegezonden op het E-mailadres
dat U ons daarvoor hebt verstrekt. Dit adres wordt met Uw
toestemming uitsluitend hiervoor en voor het toezenden van
voor U belangrijke mededelingen van de afdeling gebruikt.
Wilt U Uw toestemming intrekken, en het SRA-bulletin en
deze mededelingen niet meer ontvangen, meldt U dit dan op
het adres pa5kk@amsat.org.
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VERKOPING.
Op DONDERDAG 15 november a.s. vindt weer de jaarlijkse
verkoping plaats, deze keer weer georganiseerd door de
afdeling Den Helder.
Als herinnering publiceren we hierna weer het reglement, lees
het even door, er staan belangrijke tips in !
Denk vooral aan het etiket of label, met daarop vermeld of
het apparaat werkt of defect is, van wie het komt, en voor
wie de opbrengst is.
We rekenen weer op veel inbreng en een vlotte verkoop.
Denk er aan: op vrijdag 16 november is er geen clubavond.

VEILINGREGLEMENT.
Alle op de veiling in te brengen artikelen dienen van
dusdanige kwaliteit te zijn, dat ze voor kopers hobby-waarde
vertegenwoordigen.
Er kan voor een artikel een minimumprijs worden verlangd. De
volgende regels dienen hierbij in acht te worden genomen:
A. De minimumprijs moet op het artikel zijn aangegeven.
B. Het artikel moet voorzien zijn van een
conditiebeschrijving waarvoor de verkoper garant staat.
C. De minimumprijs moet in redelijke verhouding staan tot de
waarde van het aangeboden artikel, eea ter beoordeling van
de veilingmeester of een bestuurslid van de organiserende
afdeling.
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Tien procent van de verkoopsom tot € 70 wordt ingehouden
ten bate van de verenigingen. Bij bedragen boven € 70 is dit
vijf procent.
De veilingmeester bepaalt zowel de hoogte van de eerste
inzet als het bedrag waarmee elk bod wordt opgehoogd.
Na de uitspraak "verkocht" door de veilingmeester wordt het
bieden gestaakt.
Een bod, gedaan gelijktijdig of na deze uitspraak, wordt
geacht niet te zijn uitgebracht.
Alle ingebrachte goederen moeten duidelijk worden voorzien
van naam, call of NL- nummer. Tevens dient vermeld of het
artikel werkt dan wel compleet is. Indien deze vermelding niet
aanwezig is, wordt aangenomen dat het artikel niet werkt dan
wel incompleet is.
De inbrenger vrijwaart de VERON-afdelingen Schagen en Den
Helder voor aanspraken door schade of gevolgschade,
ontstaan door de door hem ingebrachte artikelen.
De besturen van de VERON-afdelingen Schagen en Den
Helder accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor de
kwaliteit of de goede werking van de aangeboden artikelen.
De RDR- regels zijn hier van toepassing. Iedere koper en
verkoper is hiervoor zelf verantwoordelijk.
Betaling dient uitsluitend contant en ter plaatse te
geschieden.
Bij het verlaten van de verkoopruimte neemt iedereen zijn of
haar in eigendom verworven, alsmede zijn of haar niet
verkochte artikelen mee.
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Door het aanbieden dan wel kopen van artikelen op de veiling
verklaart men zich akkoord met de regels van dit
veilingreglement.
De naleving van deze regels zal tijdens de veiling door de
besturen van de afdelingen worden gecontroleerd.
Bestuur VERON Den Helder.
Bestuur VERON Schagen.

VOSSENJACHT.
Tijdens de DNAT werd op het kampeerterrein een
vossenjacht georganiseerd voor de jeugd. Geri maakte samen
met Jan v.d. Heiden, PAØOSS de peildozen gereed voor
gebruik.

‘s Avonds om half tien waren bij verschillende kampeerders op
het terrein de zenders geplaatst.
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Verschillende attributen die deden denken aan Halloween,
zoals een aangeklede pop in de feesttent, waren onderdeel
van de jacht.
Er werd door twee teams van twee personen deelgenomen,
dat hadden er wel wat meer mogen zijn.

Deze twee teams eindigden met een gelijk aantal gevonden
zenders.
Na de jacht stond er een tractatie klaar in de vorm van
pannenkoeken, waar door meerdere mensen van werd gesmuld.
Al met al was het een geslaagde avond.
Geri en Jan.
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3 NOVEMBER: DAG VOOR DE RADIOAMATEUR.
Vorig jaar heb ik moeten overslaan, deze keer wilde ik het
amateurevenement van het jaar weer graag meemaken. Als
altijd kon ik ook nu weer meerijden met Aris PA3AQU. Even
voor acht uur stond mijn taxi voor de deur. We maakten de
heenreis over de Afsluitdijk, w.b. kilometers maakt het weinig
uit welke dijk je kiest. Ik ging er-es goed voor zitten. We
troffen het twee maal: eerst bij Den Oever en daarna bij
Kornwerderzand wachten voor de brug. Even onthaasten dus.
Spoedig kwamen bij Joure aan. Dat is een verademing, sinds
enige tijd. Moest je vroeger jezelf en je gezin of andere
medereizigers tussen de verkeers-hufters die de rotonde als
racecircuit gebruikten door, heelhuids naar de overkant zien
te loodsen, nu ga je comfortabel via een fly-over en is er een
snelle en vooral veilige doorgang gecreëerd. Je vraagt je toch
af waarom dat zo lang heeft moeten voortduren. Die
gevaarlijke situatie heeft daar toch meer als vijftig jaar
bestaan, in mijn beleving.
In Zwolle aangekomen konden we zo aansluiten in de wachtrij
voor de kassa, dwz: je hebt van die mensen met een speld van
de juiste kleur die zo kunnen doorlopen. Ik behoor niet tot die
categorie, en belandde tussen een klein groepje goedgeluimde
amateurs. Gelukkig dat het mooi weer was, want we stonden
buiten! Gezelligheid kent geen tijd en met elkaar stonden we
toch nog snel bij de kassa.
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Binnen in de zaal aangekomen stond ik eerst een tijdje stil om
aan de omgeving te wennen. Ik voelde me daar als een kat in
een vreemd pakhuis. Heel andere entourage als in Apeldoorn,
en dat is nog niet zo erg, maar wat een matige verlichting. Ik
moest erg wennen aan die schemering in de zaal. Als je er een
tijdje bent valt het mee, maar probeer je dan wat te lezen of
te bekijken, dan heb je een probleem. Ik weet dat mijn ogen
achteruit gaan, maar hier werd ik er wel heel erg mee
geconfronteerd.
De zaal was heel comfortabel ingericht, ruime paden en voor
al die oude mensen voldoende ruimte om even te gaan zitten.
Stoelen genoeg op het voor in de zaal ingerichte terras met
“koek en zopie”. Er waren weer heel wat handelaren, waarvan
ik er enigen hoorde met een buitenlands “accent” en ook de
bekende amateurzaken, die weer van alles hadden uitgestald
en ook met mooie aanbiedingen.

Het Agentschap Telecom was
aanwezig met twee voertuigen met
antennes en meetapparatuur.
Verder natuurlijk de stands van
diverse verenigingen.
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Bij een ervan ontwaarde ik de krullenbol van Bjorn, PA4BWD
met zijn vossenjacht-spullen.

Hier en daar zag ik ook meer Schager amateurs lopen, een
enkeling ook gesproken, maar de meeste contacten had ik
toch met amateurs van elders, die ik wel ken, maar eigenlijk
alleen bij dit soort evenementen weer eens tegenkom.
Aris had een paar uur
vrijwillige dienst bij
de kraam van het
QSL-bureau; toen de
vermoeidheid begon
toe te slaan ben ik
daar ook maar eens
gaan zitten.
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Een stand met QRPapparatuur waar PA7ZEE
uitleg gaf over zijn
SOTA-aktiviteiten.
Rechts op de tafel (met
de twee knopjes) Het
nieuwste CW-QRPontwerp van de Duitse QRP-club.
Zo rond half vijf hadden we het allemaal wel gezien en zijn we
weer op huis aan gegaan, via de Knardijk deze keer, achter de
TomTom aan. Dat is ook best te doen, al wordt je wel een
beetje draaierig van alle rotondes onderweg. Klokslag zes uur
stapte ik vermoeid maar voldaan mijn eigen huisdeur weer in.
Gerrit PA3DS

IN HET ZONNETJE GEZET.
Op de dag voor de radioamateur worden traditiegetrouw weer
enkele toespraken gehouden, deze maal was daarvoor wel een
heel bijzondere aanleiding Paul Sterk PAØSTE, die al zo’n 20
jaar de eindverantwoordelijke is voor de organisatie van de
Dag voor de Radioamateur, maar ook van de Radiomarkt in
Rosmalen en zo nog enkele andere evenementen, zou worden
gehuldigd. Natuurlijk moest dat tot op het laatste moment bij
hemzelf onbekend blijven.
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Nadat zijn vele
verdiensten voor de
Amateurwereld door vz
Remy Denker op een
rijtje waren gezet,
werd de verbaasde
amateur door Locoburgemeester Ed Anker
van Zwolle medegedeeld
dat het de Koning had
behaagd hem te
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, waarna hem
de versierselen werden opgespeld.
De zaal betuigde met luid applaus hiermee zijn instemming.
Ook de benoeming van de
Amateur van het jaar vond
weer plaats, zoals
gebruikelijk op deze dag.
Het “slachtoffer” was
hiervan uiteraard ook
onkundig, en moest, tot
hilariteit van de zaal met
genodigden, eerst in de
grote zaal worden
opgespoord.

SRA Bulletin

12

November 2018

In zijn considerans werden door Pieter Tjerk de Boer
PA3FWM, de verdiensten van onze medeamateur Renny de
Leeuw PE1ALS, vooral op het gebied van experimenten op de
UHF genoemd, waarna deze tot “Amateur van het jaar” werd
benoemd. Ook hier werd door de zaal met applaus op
gereageerd.
Verder is nog vermeldenswaard dat door het Hoofdbestuur
van de VERON en Vertegenwoordigers van Scouting
Nederland een intentieverklaring is getekend om de al jaren
bestaande samenwerking tijdens de JOTA/JOTI blijvend
voort te zetten en waar mogelijk te intensiveren.

Ondertekening van de intentieverklaring door vz Remy Denker
en een vertegenwoordiger van Scouting Nederland.
Gerrit PA3DS
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KOPER EN KLATERGOUD.
Een paar jaar geleden is in dit blad al eens het verzoek
opgenomen om op de clubavonden niet met kopergeld te
betalen voor de koffie en andere consumpties. Dat spul heeft
voor onze penningmeester geen waarde, de bank wil het niet
wisselen, anders dan tegen hoge provisie. Verlies dus ! Je kunt
ook niet van die arme man verwachten dat hij z’n wekelijkse
boodschappen er mee gaat betalen om er af te komen. Allengs
raakt deze boodschap toch weer een beetje in het
vergeetboek, daarom nog maar weer eens deze herhaling.
Een ander fenomeen dat ook af en toe eens opduikt is
buitenlands geld, dat uiterlijk op een 1-of 2- euro-stuk lijkt.
Daarmee bedoel ik dan niet een euro van Malta of het
Vaticaan oid, dat zou leuk zijn, maar geldstukken uit een
Oostblokland of Turkije. Ook daar is onze penningmeester
niet blij mee. Dat gaat rechttoe-rechtaan richting KLIKO, en
betekent verlies voor de club.
Een dringend verzoek: mocht je zoiets in een winkel per
ongeluk terugkrijgen bij het wisselen, gooi het dan maar
meteen zelf in de KLIKO, dat spaart ons gedoe.
Gerrit PA3DS.
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Hét adres voor het buigen van loop-antennes.

En dan zelf afbouwen!

Info: K.J. Kaan PA5KK
Witte Paal 74
1742 NV Schagen
Tel. 0224-218 244
pa5kk
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