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Hallo, wederom een nieuwe editie. Met het begin van de  

zomer zijn we al met de tweede helft van het jaar bezig.  

Wat hebben we gepland, is er nog een velddag in het verschiet? 

Maar eerst tijd voor een nieuwe Muurkrant, dus volgt  

hier de juni editie van….. 
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Oproep 

Het is de laatste tijd rustig bij de afdeling Den Haag  

van de Veron. Met een wekelijks bezoek van 10 man  

redt de afdeling het niet. Waarom blijft men weg?  

Pak het bezoek weer op en behoud de afdeling, anders is  

de kans groot dat men naar de bekende maandelijkse  

kroegronde terug valt, het is maar dat men het weet. 

 

 

In de bladen 

In de laatste editie van de Electron staat een verslag van de laatste VR. Wat vooral  

opvalt is het aantal voorstellen dat wordt ingetrokken.  

Heel vreemd als de voorstellen-afdeling daarover heeft gestemd,  

naast al die andere afdelingen die gestemd hebben en geen  

vrije opdracht hebben. Dat is niet correct, er is immers een  

uitspraak gedaan, dan moet men de structuur wijzigen.   

Wederom een goed gevulde VHF  

UHF ATV rubriek. Vossenjachtnieuws en nog  

meer. QST verblijdt ons met de aankondiging  

van de IARU grote zomer contest, op 14 en  

15 juli. Voor mij een reden om de zaak uit te laten vanwege het  

geblèr op de banden. Verder een beschrijving van een 630 meter  

transvertor van Monitor Sensors. Dan staat er nog een 

bijpassende antenne van 630 tot aan 10 meter beschreven. 

Op de omslag van de BDXC een foto van een aantal heren die  

aan het buitenluisteren zijn, een soort velddag dus. De melding  

van een DAB piraat is bijzonder, op kanaal 5a konden o.m.  

stations zoals Caroline, radio Seagull en Paradise worden 

gehoord in Zuid-Limburg. Waarschijnlijk staat de zender op 

Belgisch grondgebied. 

 

 

 

 

 



 

Ook het blad van de QRP club is er weer. Een beschrijving van een  

bouwpakket van een CW-detector geleverd door van Dijken Elektronica.  

Met een leuk verhaal en mooie foto’s krijgt men een goede indruk van de bouw. 

In de DKARS editie van mei/april gaat het verhaal van de ombouw van de  

Rode en Schwarz versterkers door. Met foto wordt het een en ander verduidelijkt.  

Ook nog een artikeltje over een luisterbalun met een  

ferrietstaaf en nieuws over EME. Er staat nog veel meer in,  

het is gratis dus opzoeken! 

In de CQ-PA van juni lezen we dat het AT regelmatig  

breedband uitzendingen met muziek op 70 cm hoort en  

ze wijzen naar amateurs. Wellicht zouden dit ook  

nog draadloze koptelefoons kunnen zijn, er worden  

allerlei toepassing op 70 cm gedumpt. Maar de  

beruchte 60 cm piraten zijn ook nog actief. Iets minder  

leegschedelig reageren  s.v.p. overheid!  

Bij de behandeling van examenvragen door PA9JOO/P  

heb ik de vraag waarom het nog steeds niet toegestaan  

is om een exemplaar van het radioreglement te gebruiken. Bij heel veel  

studies is het gebruik van boekwerken toegestaan. Het gaat erom dat je iets  

begrijpt en niet met een taalkundige truc er wordt ingeluisd.  
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AT heeft mening over hamradio 

In het verslag van de ether 2017 concludeert het AT dat het gebruik van frequenties  

boven 30 MHz verandert. De amateur bouwt minder en  

communiceert meer. Het is al vlug duidelijk dat dit een redenering  

is om banden af te pakken voor commercieel gebruik.  

Nog steeds zie ik veel activiteit op ATV. Voor deze tak van  

sport is een soldeerbout nodig. Maar is het zo erg als er  

handelsapparaten worden gebruikt? Nee, bij moonbounche is  

dat volop, maar de antenne moet nog steeds worden gezet.  

En in Dwingeloo hangt er regelmatig een TS2000 aan de plug.  

Maar ook de digitale apparaten zijn in opmars, het uitzoeken  

van de plugs is een sport apart. Wat voor een beeld heeft het AT?  

Dat van een persoon op een zolderkamer die aan een chassis zit te solderen?  

Of leven ze nog in het spijkerradiotijdperk? Amateurisme is ook communicatie  

en dat is verbinden. Tenslotte, als we allemaal aan het solderen zijn, is het stil in  

de ether, ook dan raken we spectrum kwijt. 

 

 

Sjaak Smid, PA3GPN SK 

Op 11 juni jl. is de markante zendamateur Sjaak Smid, PA3GPN, overleden.  

Hij kampte zijn hele leven met een  

hartafwijking. Sjaak was een trouwe  

bezoeker van Cathland. Hij was ook een  

fervent knutselaar, hij bouwde graag bakkies  

om naar de 10 meterband. Beroepshalve  

werkte hij bij een kabelaar. Als zendamateur  

maakte hij verbindingen in CW. Ondanks  

de beperkte antennemogelijkheden was hij  

zelfs actief op 160 meter. Hij was breed  

georiënteerd en zelfs een discussie over  

politiek schuwde hij niet, maar niet op de band. Hij speelde ook orgel, een andere  

liefhebberij. Sjaak zal gemist worden op de afdeling, hopelijk vinden degenen  

die achterblijven steun voor het verwerken van het verlies. 
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Beperking 70 cm in ON 

In België wil de overheid de amateurs beperken in het gebruik binnen het gebied  

433,0 tot 434,790 MHz.  

 
Dit omdat de vergunningsvrije toepassingen worden gestoord. Hier onder zitten veel  

ondeugdelijke apparaten, maar dat regelen willen de Belgen niet. De amateurs mogen 

reageren, maar dat de beperking er aan komt, staat vast. Het beste kan men daar  

ook LPD-er worden, dat mag ook met meer vermogen. Het is duidelijk dat  

commerciële belangen boven de amateurs worden gesteld. 

 

 

 
Jan Botterik, PA2BOT, heeft nu een deuropener op 70 cm van 2 kilowatt, die heeft  

hij speciaal voor de zuiderburen gemaakt. 

Zo te horen zitten alle zendamateurs te solderen, het is rustig op de band. Kom op  

mensen, use them, or lose them. 

Bete lezers, dit was het weer, tot een volgend maand. Dan zijn we weer present. 
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De volgende telexmuurkrant zal verschijnen in juli 2018 
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