
SRS-bijeenkomst 22 April 2023 in De Essenburcht,  
aan de Schoonbeekhof in Kootwijkerbroek. 

 
Vanaf 10:00 is de Essenburcht open voor ontmoeting en koffie. 
 
10:30 start Arthur Bauer met een lezing over een bijzonder apparaat uit de 
Tweede Wereldoorlog: de  “GK3” scrambler.  

 
Het werd gebruikt om communicatie over een lijn zodanig te verstoren dat de 
vijand het niet kon begrijpen. Hetzelfde type toestel kon de verstoring weer 
ongedaan maken voor de ontvangende kant.  De techniek die daarvoor wordt 
gebruikt is met eenvoudige middelen gemaakt, maar evenzo ingewikkeld om te 
doorgronden.  Arthur zal naast de techniek ook vertellen hoe het apparaat in de 
verzameling is gekomen en hoe de werking ontdekt moest worden omdat er 
bijna niets aan documentatie over te vinden is. 
In voorbereiding van “live” demonstratie op 6 Mei in Duivendrecht zal Arthur 
laten zien hoe de GK3 via een draaggolfapparaat in een telefoonverbinding kan 
worden gebruikt. 
 
De lezing zal naar verwachting ongeveer 1 uur en 15 minuten duren.  Zo tegen 
12:00 is er gelegenheid voor lunch en onderling gesprek. 
 



Dan komt u ook Hans Goulooze tegen:  in het horecadeel van de zaal zal Hans 
een tafel inrichten rondom het thema  “Huf/Duf” en de engelse FH-3 / B21  
peilontvanger. Hij is bezig geweest met recontructie van zo’n systeem en is 
aanwezig om er van alles over te vertellen.  

 
En dat voorzien van afbeeldingen en documentatie. 
Hij laat u graag zien wat er allemaal bij hoort en hoe het werkt. 
Een soort lezing in de vorm van een goed gesprek. 
 
Vanaf 12:30 zal de ruilbeurs wel weer losbarsten. 
 
Om 15:00 afsluiting van weer een leuke dag. 
 
 
Deze SRS-bijeenkomst heeft het beproefde concept van lezing, ruilbeurs en 
gezelligheid. Het is geen “Gekke dingen dag” zoals in November vorig jaar. 
Echter is het natuurlijk altijd goed om iets geks of moois mee te nemen als 
gespreksstof. 
 

Graag tot ziens 22 April, 
 

Ton Burger. 


