
SRS Dumpschool op zondag 6 mei 2018 
 
Wim Kramer, PA2GRC 
 

1) Wanneer & waar: 
Op zondag 6 mei as. wordt in Odijk (vlak bij Utrecht) van 10:00 uur 16:00 uur de eerste 
dumpschool bijeenkomst van dit jaar gehouden. Een nieuw locatie met veel werkbankruimte 
en, dankzij het eigen terras en ruime grasveld om het gebouw heen, volop gelegenheid voor 
opzetten van antennemasten, het uitspannen langdraadantennes en het testen van de 
veldopstelling van je set. 
 

2) Onderwerp: 
Op veler verzoek zal het thema van deze dag zijn de bekende en almom geliefde Engelse 
laagvermogen en batterijsetjes zoals de WS 18, WS 22, WS 38, WS 46, WS 62,  WS 68 en 
alle verschillende verises hiervan. 
 

3) Locatie:  
Gebouw van scouting Katimavik in Odijk (www.katamavik.nl). Heel makkelijk 
bereikbaar met auto  (A-12, afslag 19) en het Openbaar Vervoer: Bus vanuit NS Station 
Utrecht CS (lijn 41) en Driebergen-Zeist (lijn 43). Parkeren is gratis op eigen terrein en 
recht voor het gebouw. 
 

 
Het Scouting gebouw in Odijk. De locatie voor de dumpschool op 6 mei as.  
 

4) Tijd & Agenda 
Deur open 10:00 en sluit om 16:00uur.  
10:00 uur. Binnenkomst deelnemers en opzeten van de werkbanken zodat iedereen een 
mooi plekje heeft om aan de slag te gaan. 
 

http://www.katamavik.nl/


10:30 uur: Start inleiding op de dag met een lezing over de achtergronden en operationele 
aspecten van de WS 62 door Wim, PA2GRC 
 

 
WS-62 veldstation compleet met toebehoren zoals de originele canvas cover voor over het 
frontpaneel, het draagstel, de L1 en L2 remotecontrol units en de crystal calibrator No. 10.  
 
11:00 uur – 15:30 uur: Samen knutselen. Het testsen van de sets en waar nodig repareren 
cq. resataureen van de apparaten.  

- Hans, PE1CEO heeft een arsenaal aan test & meetapparatuur bij zich en staat 
met raad en daad een ieder die er zelf niet uit kan komen met zijn WS-18, 38, 
46, 48, 68, BC-611, etc. graag bij. Vooral wat betreft zelfbouw (net) voedingen 
en batterijvervangers voor deze setjes en de BC-611. Hij heeft hier heel veel 
ervaring mee! 

- Wim, PA2GRC heeft twee Van der Heem voedingen bij zich voor het testen van 
WS-88, RA-130, WS-31, BC-1000, PRC-26, A40 en de PRC-8, 9 & 10 serie, 
A41 en A12 serie. 

- Verder aanwezig twee accu’s voor 12 of 24 Volt voor testen van AN/GRC-9, 
KL/GRC-3030 dan wel de WS-19, WS22 of WS-62. 

 
5) Koffie/thee & lunch 

Iedere deelnmer wordt geacht een eigen lunchpakket mee te brengen maar 
koffie en thee zijn de gehele dag gratis beschikbaar - vooruit met een koekje of  plakje 
cake -  en worden verzorgd door Hans, Muijser, PA0MJW. 
 



6) 15:30 – 16:00 uur: Samen opruimen, de zaak weer net zo netjes achterlaten 
als het in de ochtend was en afsluiten. 

 
7) NB: De dumpschool is opgezet voor het delen van kennis en ervaringen. Niet om 

door een ander ter plaatse je set te laten repareren. Deelnemers moeten dan ook 
hun eigen gereedschap, voedingen, netsnoeren, etc. meebrengen om zo 
zelfstandig aan de slag te kunnen gaan met hun eigen set.  

 
8) Meedoen. Deelname is gratis. De dumpschool dag is ook toegangkelijk voor niet SRS 

leden. Echter aanmelden vooraf is noodzakelijk. Dit i.v.m. de organisatie van de dag 
– aantal werkbanken & koffie, thee, koek. Bovendien wordt je als deelnemer steeds 
per e-mail op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen en aanvullingen en 
ontvang je een gedetailleerde routebeschrijving naar het gebouw. 
 

9) Aanmelden & vragen: Wim, PA2GRC,  w.h.kramer@ziggo.nl of telefonisch 
0651900606.  

We hopen jullie allemaal op zondag 6 mei as. in Odijk te kunnen begroeten.   
 
Hans Dekker, PE1ECO, Hans Muijser, PA0MJW, Wim Kramer, PA2GRC. 
. 
  

 
Op de Singel staan zondagochtend ‘homemade’ kartonnen wegwijzers naar de afslag van het 
scoutinggebouw. Inrit naar het scoutinggebouw is links op de foto, waar op de foto de zilverkleurige 
auto staat. Vanuit de richting Driebergen-Zeist, natuurlijk rechts af slaan. 
 
Routebeschrijving met de Auto 
Neem van snelweg A-12 de afslag 19 richting  Bunnik/Odijk/Wijk bij Duurstede /N229 
Volg de richting Odijk / Wijk bij Duurstede / N229 
Na ongeveer 800 meter sla links af bij het stoplicht (richting Odijk) 

mailto:w.h.kramer@ziggo.nl


Volg de weg. (links ziet u het gemeentehuis en daarna voetbalvelden) na ongeveer 
400 meter links bosjes. Er is een flauwe kronkel in de weg naar links. Daarna een 
verkeersheuvel Meteen na de verkeersheuvel links afslaan. (Is tussen twee 
verkeersheuvels in). U ziet dan het scouting gebouw liggen. Parkeren liefst op het 
grint vooraan bij de weg. Parkeren of rijden op het gras bij het scouting gebouw is 
verboden. (Zachte grond waar auto’s in wegzakken. NB: Schade aan het gras moet 
worden vergoed!) 
 
Route beschrijving per Openbaar Vervoer. 

1) Vanaf NS station Utrecht Centraal. 
Neem buslijn 41 richting Wijk bij Duurstede. Vertrekt in Utr. Vanaf perron D5) 
Uitstappen halte ‘Gemeentehuis’ (Odijk).  
Steek de N229 bij het stoplicht over en steek bij het tweede stoplicht nogmaals over 
om links van weg te komen. Is het voetpad. U ziet links van het voetpad het 
gemeentehuis en iets verder op een voetbalveld. Loop het voetbalveld voorbij en u 
kunt dan tussen de bomen door het scouting gebouw al links zien liggen. Sla links af 
naar het scouting gebouw. Totale afstand ong. 450 meter.  

2) Vanaf NS Station Driebergen – Zeist 
Neem buslijn 43 (Houten via Odijk) 
Stap in Odijk uit bij de halte  ‘Gaspeldoorn’ 
Loop terug in richting vanwaar bus gekomen is. Na ong. 250 meter sla links af de 
Singel op. U kunt het scouting gebouw nu al zien liggen op ong. 300 meter rechts 
van de weg. Onder de hoogspanningsleiding. 
 

 
Civiele uitvoering van de WS-62.  


