1

HAM - FLYER 14-2
EXTRA voor de leden van A01

75 JAA
Mededelingen van de Veron-afd. A01 Alkmaar
De VERON-afd. A01 bestaat vandaag precies 75 jaar en dat

hebben we niet zomaar voorbij laten gaan, ondanks alle
beperkingen door de pandemie, hee elk lid een pennenset
ontvangen ter gelegenheid van dit heugelijke feit

Het hele jaar kan er ook nog gebruik worden gemaakt van de special call
PI75ALK.

Hieronder vinden jullie wat bespiegelingen uit het “verre
verleden,” bijeen geraapt door Ton PA3BBY, de tekst is in de
spelling van toen??
’73 Bestuur A01
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Electron "Afdeelingsberichten", Augustus 1946 pagina 243: (Originele
spelling gehandhaa )
De Afdeelingssecretarissen worden verzocht hun berichten steeds zoo spoedig in te
zenden, opdat deze in ieder geval voor den
vij ienden van de maand bij de Redac e binnen
zijn.
Alkmaar. Reeds geruimen jd geleden werd door
ons HB-lid in Noordholland OM v. d. Toolen,
PAoNP getracht om tot de oprich ng van een
afd. Alkmaar te geraken. OM Zandbergen stelde
zich spontaan beschikbaar om voorloopig als
contactman op treden en de organisa e verder
uit te werken. Hij is hierin uitstekend geslaagd en
OM Volkers schrij nu:
Alkmaar hee zijn eigen Afdeding. Eindelijk zijn
we dan zoo ver! Op Dinsdag 11 Juni 1946 Werd
op een vergadering gehouden in "Paviljoen
Kinheim" te Alkmaar de afdeeling Alkmaar en
Omstreken opgericht.
Een twin gtal amateurs waren aanwezig. Na een
korte doch duidelijke uiteenze ng over het doel
van de V.E.R.0.N. door OM Zandbergen, werd
besloten een afdeeling op te richten.
Om direct maar spijkers met koppen te slaan, werd een cursus georganiseerd ter verkrijging
van de zendmach ging. Hiervoor waren maar liefst 12 lie ebbers. Dat ziet er goed uit voor
de Kaasstad.
Zonder tegenwerpingen bleef het jdelijk bestuur, best. uit de OM's J. J. Zandbergen, P.
Swier en P. L. Volkers, voorloopig in func e. Later zal door een stemming een en ander
nader geregeld worden.
Zes nieuwe leden traden toe en dit is zeker: ,,er volgen er meer". We zijn nog niet aan de
honderd toe, maar ... er zit schot in! Animo genoeg.
Na de pauze was er een causerie door OM Zan bergen over de radio in beze ngs jd. Als
telegra st van het illegale sta on van gewest Noordholland kon hij wel een en ander
vertellen. De door hem gebruikte zender en 0ntvanger waren aanwezig en dit was
natuurlijk koren op des amateurs molen!
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Er wend besloten elke maand een vergadering te houden en als eerste punt van het
programma komt dan: “Het vervaardigen van een rechte ontvanger voor de
amateurbanden". De morse- en techniekcursus is iedere week.
Na het sluiten van de vergadering bleven we nog gezellig een uurtje QSO'en en gingen
daarna voldaan huiswaarts.
Op Dinsdagavond 2 Juli '46 hield de afdeeling Alkmaar een bijeenkomst in hotel ,,Irene".
De opkomst was bevredigend. Aanwezig waren vij ien leden. Er heerschte een gezellige,
gemoedelijke sfeer als gewoonlijk wanneer een stel amateurs bij elkaar is.
Als hoofdpunt van het programma stond een voordracht door OM Zandbergen over het
bouwen van een eenvoudige amateurontvanger. Hiervoor had hij gekozen een drielamper
nl. 1-V-1. Op de hem eigen manier werd behandeld hoe zoo'n ontvanger te bouwen, Alle
aanwezigen, ook de meer gevorderden, luisterden aandach g. Dus nu gaan we aan den
slag, we weten nu hoe het moet!
Het secretariaat is geves gd: P. L. Volkers, NL 242, Ranonkelstraat 38, Alkmaar.

Electron Oktober 1946: Pagina 313
Deze afdeeling telde in Augustus 37 leden, waarvan er op de Augustusbijeenkomst een 18tal aanwezig waren.
Op deze vergadering welke op 14 Augustus werd gehouden sprak OM Swies over de
kathodestraal-oscillograaf en daarna kwam de demonstra e met een door spreker zelf
vervaardigde oscillograaf aan de orde en kon men dit keurig staaltje van amateurisme
bewonderen.
Op Dinsdagavond 17 September werd wederom vergaderd,
zooals gewoonlijk weer in hotel "Ceres". Het werd een jne avond maar het kon ook haast
niet anders, want niemand minder dan OM Brouwer, PAoBZ, uit Den Haag, was de gast van
de afd. Alkmaar.
Deze OM hield een gezellige en leerzame causerie over alles wat de 5 meter-band betre .
Eerst werden eenige algemeene zaken behandeld, om daarna verder te gaan met
antennes, ontvangers en zenders.
Een en ander werd op het bord verduidelijkt met teekeningen. Ook werd het verschil
besproken tusschen de superregenera eve en de superheterodyne ontvanger voor 5 meter
ontvangst.
Al met al was het een gezellige, leerzame avond en het applaus om half elf beloonde
spreker voor deze interessante causerie. Wij hopen, dat BZ nóg eens onze gast zal willen
zijn, want de afd. Alkmaar wil nog méér aan de weet zien te komen.
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Na de lezing van BZ was er een verkooping, doch veel aanbod was er niet en de handel was
auw. Eenige lampen verwisselden van eigenaar en de kas werd hierdoor weer iets
verstevigd.
OM Swies, als tweede voorzi er bedankte tenslo e BZ, namens de geheele vergadering,
voor zijn uiteenze ng.
P. L. Volkers, NL 242, Ranonkelstraat 38, Alkmaar.

Uit Electron 1946 nov/dec: pagina 372: "Afdeelingsberichten"
Onze voorzi er, 0M Zandbergen maakte de reis naar Den Haag en kwam terug als PAoZY.
Alweer een PA erbij in de kaasstad en ... er komen er nog meer:
Op 17 October hadden we 2 gasten en wel: OM v. d. Toolen, PAoNP en OM Van Ge en. oHP
hield een gezellig babbeltje over de V.E.R.O.N. We hoorden hoe de vereeniging ontstaan en
gegroeid was en we vernamen van de toekomstplannen.
OM Van Ge en besprak diverse soorten zendantennes en feeders, met als gevolg dat alle
OM's in Alkmaar coaxiale kabel willen hebben ...
Beide sprekers werden met applaus beloond; het was al bij elven, toen we huiswaarts
keerden.
P. L. Volkers, NL 242, Ranonkelstraat 38, Alkmaar.
Electron 1947, Februari : pagina 1: "Afdeelingsberichten"
Op 4 December kwamen wij bijeen in restaurant "Ceres"; die avond was er eens geen
spreker, doch wij hielden een zgn. praatavond. Allereerst kwam het o ciële gedeelte aan
de beurt, nl. het a reden van het oude en de verkiezing van een nieuw bestuur. Met
algemene stemmen werd het oude bestuur herkozen. Dit bestaat dus ook voor het nieuwe
verenigingsjaar uit: J. Zandbergen, PAoZY, voorz., P. VoJkers, NL-242, secr.-penn. en P. Swier,
lid.
Daarna werd de kas gecontroleerd en in orde bevonden.
Er werd ook nog een har g woordje gesproken over de verminderende ac viteit van de
leden. Diverse OM's bezi en nog geen U.K.G. ontvanger. De materiaalschaarste is hier
natuurlijk ook debet aan, maar ... waar een wil is, is een weg.
In de pauze kreeg ieder lid een gra s consump e en wel een ... borrel. De betre ende
mededeling werd met gejuich ontvangen.
Na de pauze een gra s verlo ng met diverse jne prijzen: zendbuizen, ontvangbuizen, een
seinsleutel enz. Zoals de bedoeling was, werd de avond verder gevuld met onderling QSO
en er werden plannen gesmeed voor het volgend jaar. Op het programma staat o.a. een
vossejacht!
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Zo werd het ongemerkt twaalf uur en was weer een

avond achter de rug.

P. L. Volkers, NL 242, Ranonkelstraat 38, Alkmaar.

Electron 1947 Mei: pagina 166 "Afdeelingsberichten"
Vrijdagavond 11 April vond er na twee maanden onderbreking weer een bijeenkomst
plaats in rest. "Ceres". Kou en kolengebrek waren de oorzaak van deze gedwongen rust.
Voor deze avond hadden we geen spreker uitgenodigd, maar het was een "praat-avond".
Na de opening door de voorzi er, OM Zandbergen, werd door hem een verslag gegeven
van de VR-vergadering. Hierna kreeg PAoSH het woord. Hij besprak de F.M. zenders, welke
door P.T.T. gebruikt worden. Daarna vond er een gezellig onderling QSO plaats.
Onze afdeling is nu weer drie PA's rijker en wel OM J. Lu erot, PAoLUT; OM P. Swier,
PAoPAS; ook ondergetekende is NL242-af en hee als roeple ers PAoUX. P. Volkers, oUX,
secretaris

Electron 1947 Augustus: pagina 286 "Afdeelingsberichten"
Op Woensdagavond 18 Juni de afd. Alkmaar weer eens bijeen in rest. "Ceres". Ondanks de
hi e was er veel bezoek. Natuurlijk werd er veel vocht "ingenomen", want de warmte
maakt dors g ...
Als spreker was in ons midden het bekende dx-kanon, OM Kaleveld, PAoXE, uit Haarlem, de
man van de Columbus-eitjes. Hij sprak over ,,opera ngprac ce". Zenders, ontvangers, kortom alles wat bij het
amateurverkeer te pas komt, werd onder de loupe
genomen. Het was een zeer interessante avond en hoewel
het steeds warmer werd, was de stemming echter
opperbest. In z'n openingswoord feliciteerde OM
Zandbergen spreker met z'n verjaardag. Het bleek nl. dat
OM Kaleveld precies op 18 Juni jarig was, doch evengoed
bereid bleek naar Alkmaar te komen! OM (maar de yl
was afwezig). Namens de afdeling werden PAoXE twee
doosjes sigare en aangeboden.
Het was al elf uur, toen spreker er een eind aan moest
maken, want om 23.10 ging z'n trein. Voldaan gingen allen
huiswaarts. XE nogmaals bedankt voor de jne avond.
P. Volkers, secretaris

tt

tt

fb

ti

ft

fi

fb

tt

tt

ti

ti

tt

HAM-Flyer 14-21 Extra

