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De Muurkrant bestaat nu al vanaf 1980. In die tijd is het bulletin weinig veranderd. Van dit nummer af 

is er een grote verandering. Niet in het brengen van het nieuws, maar in de layout. In deze  

editie lees je er meer over. Verder waren we weer een dagje uit bij de stichting, gebeurt  

er iets in Rotterdam en was er een bijzondere verkoping met een opvallend resultaat. 

Nieuwsgierig geworden? De redactie laat je niet wachten, over op de novembereditie van… 
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De verandering van de Muurkrant 

Eerst een stukje geschiedenis, daar hou ik, Niek, PA0ONH, erg van. Toen we, Wim, PA2WJZ, en ik  

in 1980 op 22 maart begonnen met het uitzenden van  

nummer nul van de telexbulletin de Muurkrant,  

wisten we niet hoe uitgebreid dit ging worden.  

Het bulletin werd, met de opvolgers daarna, op een  

echte telexmachine gemaakt. Dit ging op ponsbandjes  

naar Wim. Zijn vader keek de zaak op het Nederlands  

na, hij is neerlandicus, en na het overzetten op de  

uitzendband ging dit op de eerste zondag van de maand  

om 12.00 uur op de zender, 145,300 MHz.  

Daarna een reactieronde met phone. Toen de elektronische  

decoders kwamen werd er van het scherm meegelezen en  

Dick, PA0HLA, zond de screendump uit op ATV.  

Helaas is deze amateur na het bezoeken van  

een gezellige avond van de afdeling Den Haag van de  

Veron, de nacht daarop in zijn slaap overleden. 

De maandelijkse uitzendingen werden later op de tweede zondag van de maand om 14.00  

uur uitgezonden. Van 1981 af werd het uitgezonden bulletin op de databank van de Vereniging  

de Muurkrant gepubliceerd, na de komst van Internet op muurkrant.nl. Dit alles in telexstijl,  

met hoofdletters dus. Het bulletin wordt intussen niet meer uitgezonden maar wordt  

wel op de bekende tijd geplaatst. De eerste verandering kwam met het plaatsen van  

foto’s, tekeningen of prentjes. Het vrolijkte het geheel op. 

In dit najaar ontstond er een crisis die het voortbestaan van de bulletins bedreigde.  

De server, waarop de Muurkrant staat, zou gaan verdwijnen. Het pand waar de  

computer staat is niet meer ter beschikking. 

De Muurkrant is financieel gezond, er zijn lezers genoeg en we hebben er nog steeds zin in.  

De site verhuist op dit ogenblik naar Argeweb, waar we tegen een kleine vergoeding de site  

mogen neerzetten. Omdat de oude site in een oude taal is geschreven ondervinden we op dit  

moment nog wat problemen, maar van alle kanten wordt hulp geboden om de Muurkrant in  

een gangbaar protocol te zetten. Komen we wel over heen. 

We kijken nu zelf naar de publicatie. De Muurkrant ziet er uit alsof deze van een telexmachine  

komt. Maar de machine is allang bij grof vuil beland. Er groeien nu hele generaties op die het  

verschijnsel telex niet meer kennen. 

We veranderen dit, en het is al opgevallen. Het is gangbaar schrift, grote en kleine letters.  

Dat maakt het wel zo leesbaar. 

Wel gebruiken we nog de koppen die tussen de artikelen staan. Dat geeft een klein beetje weer  

hoe het er uitzag. We hebben toen zoveel energie in het maken van de muurkranten gestoken  

dat we ze niet willen weggooien. 

We waren al wat om, getuige de plaatjes. Wat nog wel blijft is de correctie van de taal door  

de vader van Wim. Hoewel hij dik in de negentig is, doet hij dit met enthousiasme.  

Gelukkig is hij gezond en kan dit gemakkelijk aan. De Muurkrant heeft een schat van kennis  

van de Nederlandse taal in huis. 

We hopen dat de lezers de Muurkrant met plezier blijven lezen, we gaan  

met de berichten door in de oude stijl, nieuws, verslagen en meningen. 

We bedanken Zonneveld Senior voor zijn correctiewerk van de afgelopen  

jaren en in de toekomst. 

 



 

 

 

In de bladen en op de radio 

Op mediamixonline.nl staat de uitzending van Mediamix die op zondag 2 november 2014 tussen  

22.00 en 23.00 op Den Haag FM,  

92 MHz, is uitgezonden.  

Daarin was er een interview met  

Frank, PC7C, een vrijwilliger bij  

het Radiomuseum in Rotterdam.  

Dit museum kent verschillende  

afdelingen en is gevestigd in en bij  

de panden van Correct in  

Rotterdam Noord, Ceintuurbaan 111.  

Het meest opvallende is het houten  

huisje langs de spoorbaan.  

In het museum worden lezingen,  

ruilbeurzen etc. georganiseerd.  

Tijdens de uitzending werd gewezen  

op de afdeling zendamateur, die  

intussen al aardig wat werkende  

items kent. Er is ook al een  

verbinding geweest met PI4HAL, het bootstation van de SS Rotterdam. Gegevens van dit  

station vind je op: http://www.pi4hal.nl/cms/?q=content/pi4hal .Gegevens van  

Mediamix: http://www.mediamixonline.nl/ 

 
Natuurlijk kwamen de bladen uit, eerst de BDXC. Op de voorzijde de luistershack van Dick,  

BDXC code DJA. Ook de draagbare ontvanger is voor de foto er neergelegd. Zie ik daar een  

microfoon? Klopt, dat is van een legaal bakkie. Er staan weer veel luisterrapporten en een  

overzicht van de GRU stations van de Russische inlichtingendienst. Rusland is geen geheim  

voor de BDXC, ze hebben daar zeker een paar bulletins liggen om hun eigen stations op te  

zoeken. Dan staan er de bekende rubrieken en een verslag van een luisterexpeditie in  

Voorne-Putten. 

Nieuws in Electron, de Veronbode. Op de voorpagina een foto  

van een tweetal knutselende zendamateurs. Je moet deze foto  

eens gewoon bestuderen. De amateurs zijn op leeftijd, de  

ogen worden slechter. Brillen, leeslampen en vergrotingsbrillen  

overheersen de foto. De linkse amateur is druk bezig. Het is  

een levensgenieter. Zijn buurman heeft even een moment van  

rust nodig, zo van: die onderdelen worden wel erg klein.  

Het klosje soldeer midden op tafel zal wel weer opnieuw op  

het klosje moeten worden gewikkeld, anders gaat het helemaal  

in de knoop. Genieten zo’n foto! Ik denk dat dit nu de meest  

bestudeerde foto gaat worden! Naast andere rubrieken een  

artikel over de historische verbinding in Rotterdam, die we  

al in deze rubriek noemden.In de QST van november onder  

het kopje vintage radio staat de Drake TR7 transceiver  

beschreven. 

 

http://www.pi4hal.nl/cms/?q=content/pi4hal
http://www.mediamixonline.nl/
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De verkoping van de afdeling Den Haag 

Op donderdag 30 oktober was het weer bomvol in het clubhuis van de HFCC. De bekende afdeling  

was daar voor de bekende verkoping. Maar wat was het geval? Er was maar 1 kavel. Dit kavel was  

samengesteld door de afdeling zelf en een aantal amateurs die de spullen aan de afdeling hadden  

geschonken. Dus 100 % opbrengst gegarandeerd. Meteen rees de angstige vraag, gaan we de  

zaalhuur er uit halen? 

  
De gebroeders Baay, Kees en Marco, gingen gezamenlijk aan de slag als afslager en cabaretiers.  

Gelukkig bestond het kavel uit wel heel veel losse delen, anders hadden we voor de kroketten  

buiten gestaan. Het was constant lachen en alle items wisselden van eigenaar. Wat bleek, in de  

pauze stond de helft er nog. De rest werd daarna verkocht. Normaal verdwijnen een aantal  

bezoekers al. in de pauze, nu zat bijna iedereen de verkoping uit. Al in de pauze maakte de  

penningmeester zich geen zorgen meer, de zaalhuur was er al dik uit. Als klapper was er een  

twee meter FM setje en een dikke voeding. De voeding alleen was al goed voor de zaalhuur.  

De kasbeheerders hadden het ook gemakkelijk, geen gereken en afrekenen met diverse aanbieders.  

Alles in de verenigingskas en dan de zaal afrekenen, in ieder geval waren we niet moe thuis, zaterdag  

moest men alweer vroeg op voor de Dag voor de Radioamateur. 

(met dank aan Peter, PA3M voor de foto’s) 

 

Dag voor de Radioamateur DvRA 

Op zaterdag 1 november was het druk in de Americahal in Apeldoorn. Amateurs kwamen uit het  

land samen. De autorijders moesten  

voor het eerst betalen. René, PA0AA,  

had weer een gratis plek gevonden.  

De beurs was een kopie van voorgaande  

jaren, helaas zit daar geen evolutie in.  

Ook de Americahal is gedateerd.  

De afwezigheid van een pinautomaat is  

niet meer van deze tijd. Dit kan echt  

niet. Er wordt in Electron doodleuk  

gevraagd om voldoende geld mee te  

nemen terwijl de politie verzoekt dit  

niet te doen. We leven niet meer in  

de vijftiger jaren.De helden van de  

beurs zijn de zelfbouwers en de projecten.  

Of het nu een zelfbouw zender is, of  

een satellietproject, scouting, Radio  

Museum Rotterdam of museum Budel,  

het zijn mijn helden! Van legergroen  

tot aan ontstoringsprojecten, daar leren we van.De handelaren die er altijd zijn, stonden met hun waren.  

Ook de DARC was ruimschoots aanwezig. Bij de rommelmarkt waren er bedenkingen. Duur en  

veel “handelaren”. De handel was niet altijd hobby gerelateerd.  

De catering moet eens een bezoekje van de smaakpolitie krijgen. Een vitrine viel op door een 

laag vet op de ruitjes. De appeltaart was gelukkig wel prima, de koffie ook. De sportkantine  

van de Haagse Duno is al een stuk beter. 

 
De DvdA is de gebeurtenis van het jaar, maar wordt snel ingehaald door Autotron in maart.  

Er zal moeten worden nagedacht over het concept en zeker over de locatie. Aan de  

vrijwilligers ligt het zeker niet, die deden hun stinkende best om alles in goede banen te leiden. 
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Een korte deze keer, maar ik wil deze onze lezers niet onthouden. 

Afgelopen week op Veronica, spotje van het UWV voor het nieuws: alles gaat goed  

en je kan van alles vragen, kijk maar op onze website. Het nieuws van het ANP,  

eerste bericht: De site van het UWV vertoont ernstige kuren en er is niet mee te werken.  

Het effect van reclame kan soms erg kort zijn. 

 

 
Helaas kon Jan Botterik, PA2BOT, geen nuttige onderdelen voor zijn 80 meter project vinden.  

Hij zag wel een DMR porto voor de 80 meterband bij Markus, maar dat boeide hem niet. 

Nu is DMR het toverwoord. De mensen zitten volop porto’s te programmeren, het schijnt dat er  

zelfs enkelen mee in de lucht weten te komen. 

Er komt zelfs een apparaat dat DMR, D-Star, en systemen van andere merken aankan. Zorg wel dat je  

dit apparaat voor je 40e te pakken krijgt, ander ben je voor je dood niet klaar met programmeren. 

Wim, PA2WJZ, heeft een bami take away mobilofoon, sambal bei? gekocht. Hij is op zoek  

naar een gebruiksaanwijzing. De reden waarom deze er niet bij zat is niet geheel bekend. En dan  

te bedenken dat Wim helemaal niet van pedis houdt. 

Commentaar over stroopwafel Piet. Die heeft met zijn gezicht tegen een stroom voerend hekwerk  

gestaan. Voor de kaas Piet hebben we geen hoogfrequente oorzaak gevonden. Waarschijnlijk  

heeft het mannetje gewoon geelzucht. We zullen het wel aan EA1SINT vragen als hij weer  

op PI4UTR te horen is. 

Dit was het weer, de grote en kleine letters van de Muurkrant, we wilden het eerst in  

chocoladeletters doen, maar dat werd te duur. De volgende editie in kerstletters, dan  

komt LA1XMAS in de lucht, ook wel bekend als de Kerstman, een onderdeel van de  

decembermaffia. Over welk vervoer de man het heeft is men er nog niet over uit, Wakker Dier moet  

nog een oordeel vestigen. Tot dan. 
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De volgende telexmuurkrant zal verschijnen op zondag 14 DECEMBER 2014  

 

 
 

http://www.muurkrant.nl/

