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UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST
OP VRIJDAG 10 november 2017
IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK
DE OUDE WERF 18
1851 PW HEILOO
AANVANG: 20:00 UUR

Te Koop

VERKOOPAVOND
BIJ A01
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Het wordt een verkoopavond dit keer, dus als jullie
spulletjes hebben die je wel kwijt wil, dan is dit de
gelegenheid om misschien
een medeamateur blij te
maken. Het is wel de
bedoeling dat alléén
materiaal mag worden
Te Koop
aangeboden dat
gerelateerd is aan de
hobby.

Wel een paar spelregels:
• De eventuele minimumprijs is op het artikel aangegeven;
• Het artikel is voorzien van een conditiebeschrijving waarvoor de verkoper
garant staat;
• De minimumprijs staat in redelijke verhouding tot de waarde van het
aangeboden artikel, e.e.a. ter beoordeling van de veilingmeester of een
bestuurslid van de organiserende afdeling. *****

Dus struin eens rond in de shack of
in de auto (foto) en kijk of er nog iets
ligt wat bruikbaar is voor de
radioamateur.
Graag tot dan.
Bestuur A01

**** Het volledige veiling reglement vindt u op pagina 27
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Laatste avond
De avond werd geopend door de voorzitter met mededelingen van de bestuurstafel,
dit keer geen schokkende berichten, maar wel met een vraag aan de aanwezigen:
“Als jullie een speciaal onderwerp ter sprake willen hebben geef het aan bij het
bestuur” bijvoorbeeld, een “antenne avond” over resonantie, C en L enz. en dan
nodigen wij een specialist uit. Verder is de shack van silent key Carel Frumau
PA3HIE nu helemaal leeg, op de tafel staan de laatste restanten en er is nog een
antenne in de aanbieding en wel een Diamond X510N, de antenne zal bij geen
belangstelling in de verkoop gaan op de avond in november en wat op tafel staat
een kleine bijdrage voor de penningmeester.
Hierna was het woord aan Aris Homan
PA3AQU met als thema: Duitse “Radio
Activiteit” rond Schagen in WO II”. Tijdens
die donkere jaren stond er in de omgeving
van Schagen een radiopeilstation van de
Duitse Luchtmacht, er stonden vier van
dergelijke Jägerstellungen in Nederland.
In Schagen staat nog een
landbouwschuur die daar deel van
uitmaakte en droeg de officiële naam
“Schneeglöckchen”, de barakken en
ander
gebouwtjes, peiltorens en antennemasten zijn
gesloopt maar het T-vormige gebouw staat er
nog en was en is niet kapot te krijgen, zeg
maar Deutsche Grünlichkeit. De taak van deze
peilstations was het onderscheppen van

bommenwerpers en jagers en het begeleiden van
vliegtuigen om zo nauwkeurig mogelijk hun
bommenlast te lozen.
Er werd niet alleen gebruik gemaakt van peil
stations om dit doel te bereiken maar ook van
radarsystemen met o.a. de Würzburg Riese en
Freya-radar (foto). Men maakte gebruik van twee
frequentie die elkaar bij de target kruisten en de
vlieger kreeg een signaal en bestookte de target.
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De luisterstations werden ook zeer veel “bemenst” met dames, de mannen zaten
veelal ergens aan het front, maar waarschijnlijk bestond de capaciteit in Schagen
uitsluitend uit mannen.
Aris maakt ook heel veel studie van luchtopnames om te traceren waar antennes,
gebouwen e.d. hebben gestaan,

Google maps is in sommige
gevallen een goede hulp, hij legt
ook uit waar wij op moesten letten
en dat viel nog niet mee, hij doet dit
niet alleen in de omgeving van
Schagen, elders in de provincie
vind je nog steeds overblijfselen
van die tijd. Medemblik en Den
Helder ook hier stonden radiopeilstations en die droegen
respectievelijk de namen “Hering”
en “Salzhering”

Ondergetekende heeft
geprobeerd om een
indruk te geven van de
avond, maar Aris een
pracht verteller, was zo
omvangrijk de avond was
veel te kort.
Zoals altijd werd Aris ook
bedankt met de
traditionele kaas en een
fles om het weg te
spoelen. Nog even dit:
“Hij had al tegen zijn
vrouw gezegd, neem
donderdag maar geen kaas van de markt mee, want die krijg vast wel bij A01”.
Meeuwes
PD5MES
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Het leven van een parabool. Deel 1
Dit is een verhaal waar menig Alkmaarse radioamateur zich iets van kan
herinneren, dat is wel gebleken uit de oproep die we hebben geplaatst.
Tijdens een weekje kamperen in Wittelte kwamen we al fietsend door het
Dwingelderveld terecht bij een grote parabool antenne bij Dwingeloo/Lhee.
Vanwege Open Monumenten dag was het mogelijk om een lezing en de interne
bedieningskamer van de parabool antenne te bezoeken. De herinneringen kwamen
weer boven en de nieuwsgierigheid nam toe naar wat er met mijn zelfgebouwde
parabool gebeurd was.
Als zendamateur, PA0JVK, werd ik eind jaren 70 geïnspireerd door PA6MB en Jan
Ottens in Terhole om de uitdaging aan te gaan om een Moonbounce station op te
zetten maar dan wel in eigen omgeving, zeg maar tuin. Wat is daar allemaal voor
nodig? Een draaibare mast en een parabool van ongeveer 6 meter.
Het leek zo simpel maar dat was het niet. Voor de zekerheid een bouwvergunning
aangevraagd die werd toegewezen. Zoekende naar een passende mast gaf geen
succes, dan maar zelf maken. Gelukkig werkte ik bij een technische dienst die ook
gekke dingen maakte en een van de medewerkers leerde mij elektrisch lassen. Het
moest een stevige mast worden die uit meerdere hanteerbare delen moet bestaan
met een totale hoogte van ongeveer 10 meter.
De parabool zou dan via een lift constructie omhoog gehesen worden. Op papier
viel het nog mee maar berekeningen van de voet constructie gaf aan dat het
kantelmoment bij een krachtig windje een behoorlijk gewicht moest bevatten. Dan
maar eerst een gat graven in de tuin voor de voet.

De eerste spade.
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Volgens mijn berekening was een aardig volume beton nodig. Achteraf gezien was
het niet zo nodig want bij harde wind ging de parabool toch naar beneden.

De trap was nodig om eruit te komen.
Met een beton molen op de rand van het gat is het gewoon draaien totdat het gat
tot een halve meter onder het maaiveld gevuld was. Wel natuurlijk een frame met
mastbouten erin geplaatst.

Zo dat is klaar.
(vervolg pag. 10)
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Het eerste deel van de
mast erop geplaatst,
zand erover en je ziet
niet meer wat er onder
zit.

Hoe laat je zo’n mast draaien ? Op een schroot verwerkingsbedrijf in Veenendaal
kwam ik al scharrelend een kogellager met tandheuvel tegen die mij wel leek, sterk
genoeg maar wel heel zwaar.

Met behulp van balken het lager
op zijn plaats geschoven.

Ondertussen ook het
frame voor de lift en het
kantelwerk (elevatie)
waarop de parabool
gemonteerd zou worden.
Dit alles te samen op het
kogellager gemonteerd.
Vele handen maken licht
werk wat hier echt nodig
was.

Ziezo die staat. (vervolg pag. 12)
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Prachtige aanbieding deze maand
Een gigantische doos met ± 300 nieuwe componenten voor
de stunt prijs van

€7,95.
Bestellen kan en dan neem ik het mee op de
a.s. club avond van november

Contact en Info
E-mail: zenderspecialist@gmail.com of 06-453 20 435
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De parabool
Inmiddels een plaat aluminium laten komen en
daar met de decoupeerzaag 36 parabolische
ribben uitgezaagd. Voor de houdbaarheid is alles
van aluminium tot de popnagels toe. Hier ben ik
wel een winter zoet mee geweest.

De ribben werden op een aluminium buis met
een doorsnede van 50 cm gemonteerd. Deze
buis was gewalst uit een stuk plaat waarbij in de
kern een stalen staaf van 50 mm werd
gemonteerd. Hiermee was de parabool tijdens
de opbouw rond te draaien. Toen werd het mij
ook duidelijk hoe hoog een parabool van 6,5
meter is.

Na jaren van volhouden is dit het resultaat.

Maar dan ben je er nog niet. Bekabeling voor de stuurmotoren en relaiskasten
waren ook nodig en niet te vergeten een ontvanger met minimale ruis.
(vervolg pag. 14)
HAM-Nieuws november 2017

13

Uiteindelijk heb ik een zonneruis gemeten van 12
db. Het maken van een krachtige zender op 23 cm
ben ik niet meer aan toegekomen.

Verhuizing
Eind jaren 80 diende zich een verhuizing aan waar
helaas de tuin niet geschikt was voor het opzetten
van de parabool. Dan maar een advertentie in het
Veron blad geplaatst waar een groep actieve
zendamateurs uit de regio Alkmaar op reageerde.
De popnagels werden uitgeboord, de bouten los
gedraaid en alles kon meegenomen worden.

Met dank aan PA0JVK
Deel 2 op pagina 15 door Hans PA0V
===============================================================
Hieronder de inspiratiebron van “Het leven van een parabool”
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Het leven van een parabool. Deel 2
Een tijdje geleden heeft onze redacteur Meeuwes PD5MES een Flyer gestuurd, nr.
18-17, naar de VERON leden van de afdeling Alkmaar, met de vraag Wie o wie??,
verder begon dit zo:
Onze voorzitter Fred PD0NQD ontving een e-mail van Jan van Keulen PA0JVK uit
Bennekom de QTH van Jan, hij is een amateur in “ruste” maar stelde een niet
alledaagse vraag en zoals hij zelf zegt: “Op mijn leeftijd haal je nog wel eens
herinneringen op”.
Ik weet nog redelijk goed hoe dit destijds is gegaan, dus hierbij het 2e deel van het
leven van die bewuste parabool.
Zoals sommigen van de amateurs in Alkmaar en daarbuiten nog wel weten was er
een contestgroep die op de VHF-UHF-SHF banen meedong naar de eer in
Nederland. De call PI4ALK werd hiervoor zo’n 5 weekenden per jaar uitvoerig
gebruikt. Dit in de 1e jaren in de “QRP” sectie, later hebben we meegedongen in de
QRO sectie. Zoals zoveel activiteiten is dit jaren een hele leuke tijd geweest, maar
er was ook een moment dat de groep het wel welletjes vond. De uitdaging was weg
ge-ebt. Voor mij, en met mij nog een paar was EME daarna een uitdaging. Maar in
die tijd was er nog geen “WSJT” of degelijke programmatuur beschikbaar, voor een
EME station was een grote antenne installatie nodig om redelijkerwijs deze tak van
de hobby met enig succes te kunnen bedrijven.
Mijn vrouw had in die tijd een oom die een boerderij met veel land bezat. Zijn zoon
was ook erg geïnteresseerd in de zendhobby. Ik had mede door het enthousiasme
van zijn zoon als eens een visje uitgegooid om daar een EME station te mogen
bouwen. “geen probleem” was het antwoord. Dit is uiteindelijk anders gelopen,
maar dat komt later aan bod.
Dan lees je opeens in de rubriek “er aan, er af”: 6,5 meter parabool, gratis af te
halen, wel zelf demonteren, PA0JVK en een telefoonnummer daarbij. Ik heb Jan
gebeld en uiteindelijk een afspraak gemaakt om de parabool met toebehoren bij
hem weg te halen uit Bennekom. Jan woonde daar toen nog, maar hij had een
andere woning gekocht waar geen plaats meer was voor deze antenne.
Ik weet niet precies meer wie ik mee had genomen in de VW bus van mijn broer,
maar zeker een aantal amateurs van de contestgroep van destijds. Mijn broer had
een aannemersbedrijf en had 2 van die busjes, dus op een goede zaterdag op weg
naar Jan gegaan. Ik dacht zo’n busje daar gaat heel wat in, het moet raar lopen als
we het niet voor elkaar krijgen. Het liep dus raar….
Die bewuste dag hebben we met z’n allen de parabool gedemonteerd en zoveel
mogelijk hiervan in en op de VW bus mee genomen, het was denk ik nog niet eens
de helft van alle materialen. De rest zou ik zo snel mogelijk ophalen had ik Jan
beloofd. Maar deze delen waren erg groot, ongeschikt voor een VW bus.
HAM-Nieuws november 2017
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In die tijd werkte ik in Haarlem bij Joh. Enschedé en Zn. (De drukkerij van ons
bankgeld) Het was een groot bedrijf met een eigen vervoersafdeling. Ik kende de
chef van die afd. goed, het was dus geen probleem en keer een grote vrachtwagen
te gebruiken om deze spullen te transporteren. De prijs daarvoor: 1 doos gebak!
Detail, het gebeurde gewoon op een werkdag met weinig geplande ritten. Ik weet
nog goed dat de chauffeur (ik heb zelf geen groot rijbewijs) heel blij was met de
klus, hij had anders schoonmaak werk gekregen. De datum van het gebak moet
weg gepland worden, de 1e 2 maanden “zat alles al vol”.
De parabool en bijbehorende spullen zijn voor een paar jaar opgeslagen in de
bedrijfshal van mijn broer, de oom met de boerderij had een hartaandoening
gekregen en is uiteindelijk overleden.
In die tijd was ik, samen met Ruud
PE1BTV toegetreden tot de contestgroep
van Jan PA0PLY. Daar waren ook Sjaak
PA0JCA en John PE1JBK aanwezig. Zij
hoorden uiteraard van de parabool en
werden daar erg enthousiast van. Sjaak
werkte die tijd als techneut bij een grote
kwekerij net onder Schiphol. Daar was
veel land en ook een plek voor zo’n grote
antenne installatie. We kregen
toestemming om daar een station op te
bouwen.
Een aantal onderdelen wat we bij Jan
PA0JVK hebben opgehaald. Dit uitgestald
voor de schuur van de kwekerij. De
uitbouw aan de schuur (groene dak delen)
was de toegang tot de kantine. Daar,
onder het genot van een bakkie, zijn
menige bedenksels en plannen
uitgewerkt.

Foto
Mastdelen uitgestald op betonnen Stelcon
platen, het fundament voor de 6,5 m
parabool.
Het witte frame voor de auto was een
frame voor een 3m parabool.
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De redelijk complete installatie. We hebben niet alle delen van Jan gebruikt. De
mast kon door het ontbreken van bebouwing daar lager gehouden worden. In de
zeecontainer was de Shack ingericht.
Met de installatie zijn EME verbindingen gemaakt op 23 cm. Overigens bleek de
parabool “slechts” 6,3 m te zijn….
Op bovenstaande foto van rechts naar links Sjaak PA0JCA, John PE1JBK, zittend
Ruud PE1BTV en ik zelf te zien. Aan de andere zijde van de container staat de 3m
“solid dish”.
Er kwam uiteraard ook een einde aan het verhaal van deze parabool. Op een
gegeven moment kreeg Sjaak te horen dat de kwekerij was over genomen door
een ander bedrijf en dat hij naar een andere werkgever mocht gaan uitzien.
We hebben alles toen weer afgebroken en de spullen tegen de kostprijs van de
Stelcon platen en de zeecontainer weg gedaan. Een amateur uit Limburg heeft
alles opgehaald. Later hebben we vernomen dat de parabool daar nooit is
opgebouwd en is verscheept naar de locatie van Hans PA0EHG. Ik heb begrepen
dat de parabool daar wel is opgebouwd, maar ook bij Hans ging het niet naar wens.
Zijn baan is opgezegd, Hans woont nu al weer geruime tijd in Duitsland. Als ik hem
nog eens een keer spreek zal ik zeker naar de parabool informeren.

Op de foto hierboven John in de container achter de knoppen
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De parabool in volle glorie

Nog een bewaarde foto van een log van een geslaagde verbinding. Aan de datum
kan je afleiden dat de parabool nog niet in
het antenneregister stond geregistreerd.

Tot zover deel 2 van:
Het leven van een parabool.
Komt er nog een vervolg??
’73, de Hans PH0V
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Testator circuit of LM317
The LM317 is one of the most popular IC regulators adjustable linear voltage, he
owned overcurrent protection and thermal. Although LM317 be an integrated circuit
“almost” fool-proof, it is still possible to be burned. To verify that it is in good
condition only a special circuit, a tester of LM317, since it can not be tested only
with a multimeter.
In this article we'll look at an electronic circuit of a LM317 test, a very useful test
circuit to quickly diagnose a defective regulator or false regulator. Circuit ideal for
anyone working with sources or make recycling as I. The author of this circuit used
a simple solution for connecting the pins of the regulator, he used a DIL socket 8
pin ICs, but can be used just a female connector 3 pins to hold the regulator IC
voltage during the test.

Testator circuit of LM317

How to Test the LM317
According to the circuit designer can be tested other regulators integrated circuits
similar to the LM138, LM338 and LM117 the among others. The circuit is quite
simple, it is based on the normal setting of the adjustable voltage regulator
integrated circuit.
A switch SW2 is used to connect the IC ADJ pin to ground or to the resistance R1
8K2. When grounded, the output should be at the lowest level around 1.2 Volts and
HAM-Nieuws november 2017

20

when connected to R1 the output should be the maximum level (around 7,5 Input
Volts for a 9 Volts). Then, the LM741 is used to compare the output with a
predetermined voltage level by the same key SW2.
When the switch SW2 is in position X, the ADJ pin is grounded and the entry (-) of
741 R4 is connected to. The potential divider R3 + R4 sends a voltage 1.37 Volts to
pin input (-) of 741, which is compared with the output of the voltage regulator. In
this case, should be about 1.2 Was , under 1.37 Volts, consequently 741 have a low
output and the green LED will light.
If for any reason the output of the voltage regulator is greater than 1.37 The Volts
741 becomes a high level and the red LED lights, indicating malfunction do
LM317. But when the key goes to the twentieth position the ADJ pin is connected to
R1 and the entry (-) of 741 Resistor R5 is connected to + R3. The two form a
potential divider which results in a voltage of about 8.1 Volts entering the pin (-) of
741 which is compared with the output of the voltage regulator.
In this case (XX) , the regulator should provide about 7,5 Volts, under 8.1 Volts,
therefore, output 741 remains low and the green LED lights up. If for any reason the
output voltage of the regulator is greater than the output 8.1 The Volts 741 will a
high level and the red LED lights, indicating malfunction do LM317.
If none of the LEDs illuminate, this indicates that the input pin and pin ADJ of the
voltage regulator is short because the + 9V is grounded through ADJ pin LM317.
The circuit was created by Abu-Hafss Pakistan and published on the site
Zen22142.zen.co.uk.

This circuit will adjust the brightness of one or more
LEDs from 5% to 95%.
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RMS Bergen uit de lucht
Een enorme brand heeft vrijdag 13 oktober sportcentrum De Beeck in Bergen in de
as gelegd. Het vuur begon rond twee uur ’s nachts. Het complex aan het
Molenweidtje is opgegeven en de brandweer heeft het gecontroleerd laten
uitbranden.
In de technische ruimten die op een afstand zo te zie overeind is gebleven staat het
DARES Winlink RMS van Bergen PI8NHN en de 70 cm repeater PI1NHN welke
beide nu uit de lucht zijn.
We zijn overgegaan op het RMS van Haarlem PI8HLM.

RC R10-NHN
Gert van Westerlaak, PA1VW
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de
volgende stations: november 2017

Er is QSL voor de in YES gemarkeerde stations. De koffer is weer goed
gevuld, de QSL-manager is u zeer erkentelijk als u de kaarten in ontvangst wil
nemen.
Maak eventueel een afspraak, zie colofon op pagina 2 in het
HAM-Nieuws.

HAM-Nieuws november 2017

23

JOTA 2017
Dit jaar viel de JOTA op 21 tot 23 oktober
en ook dit jaar waren weer een aantal
zendamateurs van de VERON-afdeling A01
van de partij bij de Scouting St-Laurentius
in Alkmaar.
Herman PA9HS, Rob Pa1EMT, Jan
Pa2JSZ, Meeuwes PD5MES en niet te
vergeten Marc PA1MP een redder in de
nood.
Het begon op vrijdagmiddag met de
opbouw en we troﬀen het niet, het weer
was abominabel en dat bracht bijna een
flink nat pak op, maar tussen de buien door
en in samenwerking met de scouts zaten
de antennes nog vrij snel in de masten.
Afgelopen jaar had men geen toren
gebouwd maar dat vonden de scouts dus
niks, met andere woorden “een toren hoort
erbij”
De toren was zodanig geconstrueerd dat je hem kon laten zakken als een katapult
en dat maakte dat de langdraad met
“open lijn” al snel op een hoogte zat van
zo’n 15 meter.
Een twee meter zat in de kantelbare
mast, ooit geschonken door, zoals de
scouts zeggen “opa” Henk, beter bekend
als PA0PQ een ideale mast en nog een 2
meter 70 cm in de tweede mast ook die
stond met vereende kracht snel recht op.
De SWR van de laatste was na de
opbouw prima, maar waarschijnlijk door
de weersinvloeden was het op zaterdag
een stuk minder of dit het einde van de
antenne betekend horen we wel van Rob,
hij heeft in het verleden wel zijn best
gedaan.
Traditioneel werd er tegen de avond
“chinees” gehaald en dat ging er lekker
in. Inmiddels alles getest en na het diner
kwamen de eerst scouts weer kennis
maken met het zendamateurisme, praten
door smartphone gaat ze beter af dan
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door een microfoon en rond 22.00 uur de opening van de JOTA en het aanmelden
bij de organiserende Scouting dit jaar Rurik uit Heiloo.
Zoals ik Marc PA1MP al aankondigde “als
redder in de nood”, er was geen
zendamateur voor het mobiele team en
daar moet je toch wel wat jong talent voor
hebben, St-Laurentius heeft een
zendamateur in hun midden, maar die was
niet beschikbaar, ja en dan breekt toch een
beetje de paniek uit. Rob PA1EMT startte
een belronde en dat leverde tot grote
opluchting van iedereen Marc op. Hij was
bereid deze taak op zich te nemen.
Uitgelegd wat er zo ongeveer van je wordt
verwacht en wat het inhoud én dat er ook
nog wel wat “tijd” in gaat zitten en meestal
niet om middernacht thuis bent. Marc is de
uitdaging aangegaan en heeft er van
genoten en ook de leden van het mobiele
team waren zeer enthousiast en hij heeft
aangegeven volgend jaar best wel weer
van de partij te willen zijn. Natuurlijk van
onze kant: “Marc super bedankt voor je
inzet”. Misschien alvast voor in de agenda
volgende jaar is de JOTA van 19 tot 21 oktober 2018. hi
Zaterdagmorgen kwamen de “jonge” scouts aanbod en dat levert ook altijd weer
de nodige verrassingen op, maar zoals altijd erg gezellig, de nodige verbindingen
werden gemaakt en dan op naar het grote werk. Het mobiele team ging rond kwart
voor drie op weg naar Rurik en om 18.30 uur hebben wij ons aangemeld. Tussen
door nog heerlijk gegeten, er was voortreﬀelijk gekookt.
Het eerste vragenblok werd om 19.00 uur gelanceerd en via PSK31 konden we dat
gelijk meelezen. Om 22.30 uur nog een mogelijkheid om de laatste antwoorden
door te geven en dan is het wachten op de uitslag.
Het was al middernacht geweest en dit jaar ging Scouting Akersloot met de eer
strijken en moest St-Laurentius het met een niet onverdienstelijke vierde plaats
doen.
Zondagmorgen alles weer afgebouwd nog gezellig nagepraat en we konden weer
terug kijken op een prima JOTA weekend.
Meeuwes
PD5MES

Hieronder een kleine fotoimpressie van het JOTA weekend
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De door de afdeling aangeschafte Signalink digital interface heeft zich perfect
gedragen tijdens de afgelopen JOTA .
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VEILING REGLEMENT.
Alle op de veiling in te brengen artikelen dienen van dusdanige kwaliteit te zijn, dat ze voor
kopers hobby-waarde vertegenwoordigen.
Voor een ingebracht artikel kan een minimumprijs worden verlangd. Voor alle ingebrachte
artikelen gelden daarnaast de volgende regels:
•

De eventuele minimumprijs is op het artikel aangegeven;

•

Het artikel is voorzien van een conditiebeschrijving waarvoor de verkoper garant
staat;

•

De minimumprijs staat in redelijke verhouding tot de waarde van het aangeboden
artikel, e.e.a. ter beoordeling van de veilingmeester of een bestuurslid van de
organiserende afdeling.

Ingebrachte artikelen zonder vermelde minimum prijs worden door de Veilingmeester
aangeboden voor een naar zijn oordeel redelijke start prijs.
Tien procent van de verkoopsom tot € 70 wordt ingehouden ten bate van de verenigingen.
Voor bedragen boven € 70 wordt vijf procent ingehouden.
De veilingmeester bepaalt het bedrag van de eerste inzet en 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, is niet meet geldig.
Alle ingebrachte goederen moeten duidelijk worden voorzien van naam, call of NLnummer van de inbrenger. Tevens dient te worden vermeld of het artikel werkt en
compleet is. Indien deze vermelding ontbreekt, wordt aangenomen dat het artikel niet
werkt en/of incompleet is.
De inbrenger vrijwaart de VERON-afdelingen Alkmaar voor aanspraken als gevolg van
schade of gevolgschade, ontstaan door de ingebrachte artikelen.
Het bestuur van de VERON-afdelingen Alkmaar accepteren geen enkele
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit of de goede werking van de aangeboden artikelen.
Inbrenger en koper zijn hiervoor onderling zelf verantwoordelijk.
Betaling dient uitsluitend contant en ter plaatse te geschieden aan de veilingmeester. Na
afloop van de veiling rekent de veilingmeester af met de inbrenger(s).
Bij het verlaten van de verkoopruimte neemt iedereen zijn of haar in eigendom verworven,
alsmede zijn of haar niet verkochte artikelen mee.
Door het inbrengen dan wel kopen van artikelen op de veiling verklaart men zich akkoord
met de regels van dit veilingreglement.
Het bestuur van de afdeling Alkmaar ziet tijdens de veiling toe op de naleving van deze
regels.
Bestuur VERON Alkmaar
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Gaat Het? “Gaat het?” riep de vrouw die zag dat ik gevallen was.
“Nee!” zei ik. “O”, riep ze , terwijl ze doorﬁetste.
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