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Beste mede amateurs, 

Enkele weken geleden kwam een buurman naar mij toe met de 

mededeling dat hij een radio van voor de tweede wereld oorlog voor 

mij had. Het bleek een Hallicrafters S-38 te zijn. 

Even de documentatie er bij genomen, in dit geval het boek 

“SHORTWAVE RECEIVERS Past & Present” van Fred Osterman, een 

must voor de radioliefhebber. In dit boek staat de ontvanger 

beschreven, weliswaar niet van voor de oorlog, maar geproduceerd 

tussen 1946 en 1949. Maar wel een bejaarde ontvanger. 

Op de site “www.mods.dk” heb ik verdere documentatie gevonden 

over deze radio met vooral de afregelgegevens. 

Het afregelen van de radio was gezien de leeftijd en de sporen van 

schroevendraaiers zeker nodig. Er kwam ook niet veel meer geluid 

uit dan alleen veel gebrom en, om en nabij de 1000 kHz, de 

welbekende Reli zender. Dus de radio maar afregelen volgen de 

gegevens. Dit was gezien de hoeveelheid meetapparatuur van het 

merk “General Radio” in mijn shack geen probleem. Je moet wel 

voorzichtig zijn, want deze radio heeft geen voedingstrafo. 

De buizen staan in serie met de voedingsspanning, in dit geval 115 

volt. Mijn vader noemde dit de “Driehuis Westerveld” schakeling. 

Ik ben wel in het bezit van een trafo van 230v. naar 115v, maar dit 

is een autotrafo dus in dit geval niet erg veilig. 

Daarom heb ik gekozen om de radio te voeden met een 

gelijkspanning van 115 volt, dan staat het chassis niet onder 

hoogspanning. Na het afregelen blijkt dat dit soort radio’s nog 

steeds erg doof zijn ten opzichte van de ontvangers die wij als 

zendamateurs gebruiken. In mijn geval is dat de “NRD-535 van 

JRC”. Dit is natuurlijk geen eerlijk vergelijk. Ook mijn Collins R-388A 

uit 1955 scoort een stuk beter, maar dat kan ook niet anders. 

De Collins heeft 19 buizen waar de Hallicrafters het moet doen met 

5 buizen. Wat ik hiermee wil illustreren is, dat wij tegenwoordig met 

veel meer geavanceerde apparatuur kunnen werken, maar dat het 

handen- en voetenwerk van toen ook heel leuk geweest moet zijn. 
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De tegenwoordige tijd heeft ook zijn keerzijde. Door het gebruik van 

allerlei elektronische apparatuur is de omgevingsstoring op sommige 

plaatsen wel sterk toegenomen, hetgeen het luisterplezier niet ten 

goede komt. 

Desalniettemin wens ik u veel plezier met de hobby en vooral een 

gezond en goed 2017. 

 

Uw voorzitter Joep PA2JST.  
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Concept-agenda jaarvergadering donderdag 12 januari 2017 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda om 20.00 uur. 

 

2. Ingekomen stukken. 

 

3. Notulen van 16 januari 2016 (zie elders in deze convocatie) 

 

4. Verslagen secretaris, penningmeester en kascontrolecommissie. 

 

5. Verkiezing afdelingsbestuur. 

(rooster van aftreden zie elders in deze convocatie) 

 

6. Verkiezing kascontrolecommissie. 

 

7. Vaststellen van de begroting 2017. 

 

8. PAUZE met gratis consumptie (10 minuten) 

 

9. De bestuursvoornemens. 

 

10. VR-voorstellen. 

(schriftelijk indienen tot aan start punt 9 van de vergadering) 

 

11. Rondvraag. 

 

12. Vaststellen datum volgende Huishoudelijke Vergadering. 

(donderdag 11 januari 2018) 

 

13. Sluiting door de voorzitter.  
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Notulen Huishoudelijke Vergadering 16 januari 2016 te Amsterdam 

 

Aanwezig 10 leden inclusief bestuur. 

 

-1- Opening, mededelingen en vaststellen agenda: 

PA2JST opent de huishoudelijke vergadering om 20.02 uur. 

De voorzitter wenst een ieder de beste wensen. 

De voorzitter memoreert de financiële perikelen voor de registratie in relatie 

tot de animo van de hobby. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

-2- Ingekomen stukken:  Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

-3- Notulen Huishoudelijke Vergadering 8 januari 2015:  

De vergadering gaat akkoord met de notulen van de huishoudelijke 

vergadering van 8 januari 2015. 

 

-4- Verslagen secretaris, penningmeester en kascontrolecommissie: 

Verslag secretaris: Er vindt een discussie plaats over het informeren van het 

vertrek van een lid zodat wij de reden van het vertrek kunnen onderzoeken. 

Wij kunnen daar niets aan doen. Hans PA1AMS vindt het jammer dat er 

minder lezingen gegeven worden, en ook dat het aantal luisteraars bij een 

lezing soms laag is. Er volgt een discussie over de inhoudelijke organisatie 

van de technische avonden. 

Verslag penningmeester: De renteafdracht en ledenafdracht slinkt. We 

boeten langzaam in op ons kapitaal. Er vindt een discussie plaats om extra 

inkomsten te verwerven. We hebben het dit jaar toch weer kunnen rooien. 

Kascontrolecommissie: Peter en Peter zijn er op 14 december 2015 bij de 

penningmeester geweest. De kascontrolecommissie vraagt de vergadering 

het bestuur te dechargeren. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

-5- Verkiezing afdelingsbestuur: 

Het bestuur gaat door, geen wijzigingen. 
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-6- Verkiezing kascontrolecommissie: 

Fred PA0WFB en Peter PA0PJE nemen zitting in de kascontrolecommissie.  

Hans PA1AMS heeft zich als reserve beschikbaar gesteld. 

 

-7- Vaststellen van de begroting 2016: 

De ledenafdracht is van 2015 in plaats van 2014! Dit staat in het verslag van 

2015. De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld door de vergadering. 

 

-8- Pauze 

 

-9- De bestuursvoornemens:  

Het bestuur is voornemens een velddag te organiseren in het eerste 

weekend van september 2016 (3 en 4 september). 

 

-10- VR-voorstellen: 

Er zijn geen VR-voorstellen. 

 

-11- Rondvraag: 

Peter, PD1RP gaat z'n 12-element 2meter yagi uit zijn mast halen en 

beschikbaar stellen voor de velddag. Peter L'Ecluse PH4P wil een papegaai 

op de velddag. Peter Eijlander reageert door te vermelden dat men niet 

zoveel hoeft te roepen. Men kan beter zoeken naar de sterke stations. We 

brainstormen hier over. Hans, PA1AMS stelt voor een papegaai aan te 

schaffen. Hans stelt voor om de technische avond eerder dan juni te 

organiseren, voorstel maart 2016. Fred PA0WFB, stelt voor de rit met het 

trammetje voor de zomervakantie te doen. Voorstel mei 2016. Tjerry wil een 

besluit over de setup van de velddag. Voorstel single transmitter HF en los 

VHF. Ook een voorstel voor het maken van een meeluisterkastje voor twee 

operators met koptelefoon en onafhankelijke volumeregeling. 

 

-12- Vaststellen datum volgende Huishoudelijke vergadering:  

De datum voor de volgende huishoudelijke vergadering wordt vastgesteld 

voor donderdag 12 januari 2017. 
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-13- Sluiting door de voorzitter: 

Joep, PA2JST sluit de huishoudelijke vergadering om 22.02 uur. 

 

 

Jaarverslag secretaris over 2016 

Samenstelling bestuur: 

Voorzitter:          Joep Steeneken,  PA2JST  pa2jst@veron.nl 

Secretaris:          Peter Bentvelsen,  PA3HEO A04@veron.nl  

Penningmeester:  Tjerry Hoonakker,  PA4T      pa4t@veron.nl 

 

Het aantal afdelingsleden bedroeg in november 2015:   94 leden 

Het aantal afdelingsleden bedroeg in november 2016:   90 leden 

 

Lezingen van 2016:  

Januari : Huishoudelijke vergadering. 

Februari : Technische avond. 

Maart : Technische avond. 

April  : VR Voorstellen. 

Mei  : Tramtocht met de Electrische Museumtramlijn Amsterdam. 

Juni : Technische avond / Eyeball QSO. 

September : Technische avond / Eyeball QSO. 

Oktober : Technische avond / Eyeball QSO. 

November : Technische avond / Eyeball QSO. 

December : Technische avond / Eyeball QSO. 

 

 

mailto:pa2jst@veron.nl
mailto:A04@veron.nl
mailto:pa4t@veron.nl
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Bezoekersaantal verenigingsavonden 2016:  

Januari      10 

Februari   13 

Maart  13 

April    8 

Mei  10 

Juni    6 

September 10 

Oktober    9 

November 11 

December 11 

 

 

 

Rooster van aftreden: 

  2017 2018 2019 2020 2021 

PA2JST X     X   

PA3HEO   X     X 

PA4T   X     X 
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Financieel verslag penningmeester. 

 

Overzicht 2016 

Debet     Credit   

Saldo Betaalrekening € 257,11    Velddag 2016 € 480,48  

Saldo Spaarrekening € 7.603,45    PI4RCA € 232,28  

Rente Spaarrekening € 37,88    Zaalhuur  € 125,00  

Ledenafdracht 2016 € 896,70    Kosten ING € 100,51  

9 x DvdA a 7,- euro p/s € 63,00    9 kaartjes DvdA € 63,00  

      Donatie EMA € 50,00  

      Bestuurskosten € 30,00  

          

          

      Saldo € 7.776,87  

          

  € 8.858,14      € 8.858,14  
 

Concept begroting 2017 

Debet     Credit   

Saldo € 7.776,87    Velddag 2017 € 450,00  

Rente  € 50,00    PI4RCA € 200,00  

Ledenafdracht 2017 € 900,00    Zaalhuur € 125,00  

     Kosten ING € 110,00  

      Bestuurskosten € 50,00  

      Diversen € 50,00  

          

      Saldo € 7.741,87  

          

  € 8.726,87      € 8.726,87  
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In Memoriam: 

Ing. Louw Pals PE1MMD 

Uw bestuur ontving dit jaar het trieste 
bericht dat Louw Pals PE1MMD op 25 
november 2016 in de leeftijd van 86 jaar, 
op eigen verzoek is overleden. 
 
Met hem verliezen wij een man wiens 
leven was gewijd aan wetenschap en 
techniek. 

Louw is vanaf 1990 tot 1994 bestuurslid van 

onze afdeling geweest. 

Daarnaast was Louw als afdelingslid in de 

avonduren zeer actief voor de VERON als 

docent, waar hij toekomstige 

radiozendamateurs de kennis van hoogfrequenttechniek heeft gedoceerd. 

Menig radioamateur heeft zijn radiozendexamen mede dankzij de inspanning 

van Louw gehaald.  

De crematieplechtigheid van Louw Pals heeft plaatsgevonden op vrijdag 2 

december om 17.30 uur in de aula van crematorium Den en Rust, Frans 

Halslaan 27 te Bilthoven.  
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- Dat wij in april 2017 al een aanpassing van de 60 meter 

amateurband gaan krijgen.  

 

De aanpassing luidt als volgt; 

5351,5 MHz – 5366,5 MHz (15KHz) 15W max. EIRP. 

Op secundaire basis. 

 

- Onze afdeling dit jaar 4 leden is gekrompen. 

 

- U ons ook op Twitter kunt vinden via  http://twitter.com/regio04 
 

- Wij als afdeling nog steeds op zoek zijn naar mensen die een leuke 

lezing kunnen/willen geven. Weet u misschien iemand ? 

 

- Onze eerste afdelingsbijeenkomst op donderdag 12 januari 2017 is. 

 

- Wanneer u iets ten behoeve van de afdeling te melden heeft, dit 

altijd kan doen via onze secretaris bereikbaar via A04@veron.nl 
 

 

Voor meer info, kijk ook eens op:  

A04.veron.nl 
http://regio04.wordpress.com/ 
http://twitter.com/regio04 
 
 

http://twitter.com/regio04
mailto:A04@veron.nl
http://a04.veron.nl/
http://regio04.wordpress.com/
http://twitter.com/regio04
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Het bestuur wenst 

u fijne feestdagen 

en een Gelukkig  

Nieuwjaar.  

 

 

 

 

 


