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Colofon

Bestuur:

Voorzitter: Fred van Welij           PDoNQD   072-5625917 a01@veron.nl

Secretaris: Simon Rodenburg    PE1PGW    06-10886747                   a01@veron.nl

Penningm: Rob Derlagen            PA1EMT    06-51618538 a01@veron.nl

Lid: Ron van Schouwen   PA4RVS    06-24961511                    a01@veron.nl

Lid: Meeuwes Schulting   PD5MES    072-5611415 a01@veron.nl

Financiën: ING-bank Rek.nummer: NL48INGB0002813417   t.n.v.  VERON afdeling Alkmaar

 
Redactie HAM-Nieuws:                                                          redactie@veronalkmaar.nl

Homepage Afdeling Alkmaar:                                                 www.a01.veron.nl
     

First Operator PI4ALK:                                                           PE1PGW   a01@veron.nl 

Lighthouse Award/Contesten:                                                  www.dutchlighthouseaward.nl

QSL-manager:      Vacant

Materiaalbeheerder:                                   Rob Derlagen, PA1EMT            tel: 06-51618538

* Bijeenkomsten in principe op de 2e vrijdag van de maand (juli / augustus geen bijeenkomst)

* Let op het HAM-Nieuws en Elektron voor eventuele wijzigingen of bezoek onze homepage!

* Overname van artikelen en/of schema’s is met bronvermelding toegestaan
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ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERON-Afdeling A01

Alkmaar

Het bestuur van A01 wenst u een

Voorspoedig en Gezond 2017
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MEDEDELINGEN  

Jaarwoord 2017 

Beste leden van de Veron-afd. A01 

2016 is alweer ten einde en een nieuw jaar vol 
hobby-activiteiten staat op ons te wachten. 2016 was 
een bewogen jaar waarin we helaas ook afscheid 
hebben moeten nemen van dierbare hobby-genoten. 
Gisteren nog, hebben we onze QSL manager Wim 
Bilars, PA3GRE naar zijn laatste rustplaats moeten 
brengen, een triest moment, vooral voor de 
achterblijvende familie en vrienden. Je realiseert je 

op zo’n moment weer dat je elke dag moet proberen 
om er iets leuks van te maken want het kan zomaar in eens afgelopen zijn. 

2016 is ook het jaar van de 70e verjaardag van onze afdeling. Nog een paar dagen 
kunnen we als lid van de afdeling uit komen onder de speciale call PI70ALK om 
daarmee andere amateurs de kans te bieden een van de speciale QSL kaarten te 
veroveren. We zijn benieuwd hoeveel leden gebruik hebben gemaakt van deze 
mogelijkheid, we gaan het horen in januari. 

Op afdelingsgebied hebben we getracht om onze maandelijkse bijeenkomsten het 
afgelopen jaar te vullen met afwisselende onderwerpen. Helaas hebben we te 
maken met een teruglopende hoeveelheid lezingen, maar door daar creatief mee 
om te gaan hebben we ons best gedaan om ook bij afzeggingen op het laatste 
moment, een aanvaardbare alternatief te bieden. We zijn van plan om ook het 
komend jaar weer een afwisselend programma samen te stellen, ideeën zijn 
daarbij, zoals altijd, van harte welkom!  

Zoals elk jaar gaan we ook het komende jaar weer met de inmiddels bijna 
traditionele activiteiten mee doen zoals de Practical Wireless QRP contest, het 
Lighthouse weekeind en natuurlijk de JOTA. Vanzelfsprekend breiden we dit 
samen met de leden graag uit met nieuwe activiteiten. 

Bij het aanvragen van toestemming de vuurtoren te gebruiken kwamen we er 
achter dat alle vuurtorens langs de Nederlandse kust, voor wat betreft het 
beheer, zijn ondergebracht bij één dienst van Rijkswaterstaat (RWS). Die gingen 
nogal bureaucratisch om met de verzoeken van amateurs. Rede om met RWS in 
gesprek te gaan. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden. Afgesproken is dat 
de verenigingen (VERON en VRZA) namens de bestaande vuurtoren gebruikers de 
coördinatie van de aanvragen gaan verzorgen. Namens de VERON heb ik deze rol 
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op me genomen. We zijn benieuwd of het afhandelen van de gebruikersverzoeken 
in 2017 soepeler gaat verlopen.  

Tenslotte wens ik iedereen een heel goed en gezond nieuw jaar met naar wij 
hopen veel gezellige en interessante radio- activiteiten. 

Namens het afdelingsbestuur, 

Fred van Welij, PD0NQD 
Voorzitter VERON afdeling Alkmaar 

Algemene Ledenvergadering
Op vrijdag 13 januari 2017 houdt de VERON-afdeling A01 Alkmaar haar jaarlijkse 
Algemene Ledenvergadering. Als bestuur willen wij graag met 
jullie van gedachten wisselen over waar wij als vereniging staan 
en wat onze plannen zijn voor het komende jaar en hoe het 
afgelopen jaar is verlopen.
De agenda, verslagen enz, ontvangen jullie via het HAM-Nieuws 
of HAM-Flyer en nadat alles is besproken en ter discussie heeft 
gestaan, natuurlijk nog een gezellig QSO.
Heb je iets specifieks te melden, maak het desnoods vooraf kenbaar aan het bestuur. 

Het bestuur

De laatste avond.
Zoals elk jaar is de laatste verenigingsavond een gezellige met een hapje en een drankje 
en de traditionele Bingo en de prijzen vonden hun weg naar de OM’s en de XYL’s en er 
waren best weer leuke presentjes te verdelen.
Wim PD0WDV stond weer in vol ornaat achter de bar, driedelig pak met vlinderdas en het 
barwerk kun je wel aan hem overlaten en de hapjes en de “kippiepan” ging erin als koek 
en dat komt natuurlijk dat er nogal wat concentratie vereist is om de mooiste prijzen te 
scoren, helaas daar was één valse bingo, dus de jury moest keihard optreden, nóu hard 
hi.
De hoofdprijs een tegoedbon van bol.com €50,00 ging naar Marjan XYL van Joop van 
Altena PA3JVA nogmaals gefeliciteerd vanaf deze plaats. 
Huisfotograaf Cees Jan PA3GYG ontfermde zich om de avond weer vast teleggen en een 

paar dagen later had Rob PA1EMT de foto’s al op de 
website gezet en willen jullie de avond nog een keer 
herbeleven ga dan naar de website 
www.veronalkmaar.nl .

Rob PA1EMT en Meeuwes PD5MES draaiden weer 
de bingo de eerste als “omroeper” en de tweede als 
“draaier”
De avond eindigde met een gezellig napraten, de 
laatste hapjes en een borrel en wij als bestuur 
hadden het gevoel dat iedereen wel weer had 

genoten en tevreden huiswaarts keerden.

HAM-Nieuws januari 2017
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G.E.A.B.M.R. MET QRP IN KERSTSFEER
Druk, druk, druk, dat is de maand december voor PD1GB en PA0XAW. Als er geen 
Sinterklaas of Kerstboodschappen gedaan moeten worden dan is er wel oppassen op 
kleinkinderen of is er familiebezoek. Zo moest Gerrit zich ook nog opwerpen als 
opvanghuis voor de hond van zijn eigen kroost. Tja, en dan is een dagje uit met radio 
plannen een hele opgave, dus wij hadden al tegen elkaar gezegd dat er geen radiodag 
buiten zou komen in december…………

Maar dan is het 16 december, buienradar belooft een mooie rustige dag met later zelfs wat 
zon. Ik (pa0xaw) krijg opeens de neiging om wat QSO’s te maken met QRP vermogen en 
waarom zou ik dat niet bij mij in de achtertuin doen? Ben ik toch nog buiten met 
radio…………..

Als antenne heb ik een een end fed antenne hangen die geschikt zou moeten zijn voor 80, 
40 en ook 20 meter en hoger. De antenne werkt goed op 40 en 20 meter alleen op 80 
meter zijn de resultaten niet naar mijn wens. Die verlengspoel met de 2,5 meter draad zou 
moeten helpen om ook op 80 meter goed te kunnen uitkomen. Maar ik heb het gevoel dat 
het meer werkt als een dummy load of attenuator voor 80 meter. 
Dat werd ook duidelijk tijdens de PA-Beker wedstrijd van november j.l.  Met moeite konden 
op 80 meter enkele Nederlandse stations gewerkt worden. Zie bovenste tekening in de 
figuur.
Daar zal de komende tijd een andere antenne voor moeten komen; de nodige materialen 
liggen al in huis. Maar nu dan mijn buiten activiteit met deze end fed antenne.

�
Om het leuk en spannend voor mijzelf te maken wordt deze keer een  20 meter zelfbouw 
QRP setje opgetuigd in de tuin. De HW-8 van Heathkit die ik normaal gebruik voor QRP 
blijft in de radiohut.
Het zelfbouw setje maakt  4 a 5 watt. Een kleine accu van 12 volt – 7 Ah fungeert als 
voeding voor het CW transceivertje en ook voor de Heathkit keyer die zorgt voor de 
punten en strepen.
De SWR van de antenne is op 40 en 20 meter bijna 1 op 1 zonder tuner, zodat de antenne 
rechtstreeks aan het setje gekoppeld kan worden.
Op de dag zelf is het bewolkt om 11 uur s’ochtens, en de temperatuur is ongeveer 6 
graden Celsius met weinig wind, zowaar een aardige dag om een uurtje buiten te zitten.

(vervolg pag.8)
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Tafeltje en stoeltje en enige kerstattributen erbij (voor de sfeer) en dan maar eens CQ 
gaan roepen. De speciale call PI70ALK wordt gebruikt want dan heb je toch altijd wat 
meer kans op een antwoordt.
En inderdaad er komt respons op mijn CQ geroep in de vorm van F6FJI – Michel. 

Daarna heb ik zelf enkele stations opgezocht en kon zo YU2NZ - Zoli en HA7VP – Laci in 
het log schrijven. Dit alles in een tijdsbestek van 3 kwartier. Geen sterke signaal rapporten 
maar met 4 watt en een stukkie draad mag je niet klagen, nee sterker nog, ik had een 
voldaan gevoel na deze verbindingen.
Inmiddels had ik koude handen  gekregen en werd het ook enigszins kil rondom mijn 
derrière en ik besloot om de zaak maar op te ruimen en in te pakken.

Toch maar weer mooi aangetoond dat je met een stuk draad en QRP en CW enkele leuke 
QSO’s kan maken en een plezierig uurtje buiten met radio kan hebben.
Nog ter info, het gebruikte QRP setje is jaren geleden gebouwd door Jan, PA2JS en wordt 
door mij nog regelmatig gebruikt; is afstembaar tussen 14.025 MHz en 14.095 MHz. 

Tot een volgende keer; misschien met een nieuwe antenne??

Effe een selfie; op de achtergrond is  het fiberglas mastje te zien waaraan de 
antenne hangt.

Zo te zien had de Kerstman  geen vertrouwen in de hele operatie………….

HAM-Nieuws januari 2017
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Te Koop Aangeboden
Yaesu FT-736 R

Compleet incl. Manual. 

Icom IC - R70

Alles in prima staat.
Prijs N.O.T.K.

INFO: PE1LNM

e-mail:
jaw.engel@quicknet.nl

HAM-Nieuws januari 2017
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AANBIEDING JANUARI

Rood koperen soldeerschuurspons voor een 
gegarandeerd schone bout!!! €1,40

Breadbord 400 gaatjes, voor een snel schakelingetje €1,75

Voor de doe-het-zelver een kist vol vintage elektronica 
componenten, nieuw o.a. IC’s, versterker modules, diodes, 
aut.zekeringen alleen maar peperduur spul.
Op Marktplaats €60,00 voor VERON-leden €40,00

HAM-Nieuws januari 2017

Contact en Info 
E-mail: zenderspecialist@gmail.com of 06-453 20 435
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Individuele defecten in transistoren bestuderen

iWetenschappers van UT-
onderzoeksinstituut MESA+ 
en de Stichting FOM hebben 
een methode gevonden om 
individuele defecten in transistoren 
te bestuderen. In elke 
computerchip, die bestaat uit grote 
hoeveelheden transistoren, 
bevinden zich normaliter talloze 
kleine foutjes. Tien miljard 
defecten per vierkante centimeter 
zijn niet ongebruikelijk. Tot nu toe 
was het alleen mogelijk om deze 
in grote hoeveelheden tegelijk te 
bestuderen, maar dankzij het 
fundamentele onderzoek van 
wetenschappers van de 
Universiteit Twente is het nu 
mogelijk om op één individueel 
defect in te zoomen en dit te 
bestuderen. Deze kennis is op 

termijn zeer relevant voor de verdere ontwikkeling in de halfgeleiderindustrie.

Het leeuwendeel van deze defecten levert geen enkel probleem op in de praktijk, maar het 
grote aantal defecten plaatst de industrie voor flinke uitdagingen. Ze zijn een van de 
redenen die zorgen dat verdere miniaturisering van chips op basis van de bestaande 
technologieën nauwelijks meer mogelijk is. Het is dus van groot belang om de defecten tot 
in detail te kunnen onderzoeken. Door het grote aantal defecten in een chip en het 
gegeven dat dicht bij elkaar gelegen defecten elkaar beïnvloeden, was het tot op heden 
niet mogelijk om individuele defecten te bestuderen. Daarom werden de defecten altijd 
met miljoenen tegelijk bestudeerd, met als nadeel dat je slechts een beperkte hoeveelheid 
informatie over individuele defecten kon achterhalen.

UT-onderzoekers hebben nu een slimme methode gevonden waarmee ze eindelijk 
individuele defecten in transistoren kunnen bestuderen. Eerst creëerden de onderzoekers 
in het UT NanoLab chips met daarin elf elektroden, tien elektroden van 35 nm breed en 
loodrecht daaroverheen een lange elektrode van 80 nm breed. Deze elektroden kunnen 
worden vergeleken met kranen – niet voor water, maar voor elektronen – die door de 
onderzoekers open en dicht gedraaid kunnen worden. De onderzoekers zetten eerst de 
lange elektrode, de hoofdkraan, open. Door vervolgens bij een temperatuur van -270 °C 
de andere kranen open of dicht te zetten, konden ze zien waar het lekte, ofwel onder 
welke elektroden er defecten zaten.

Bron: Elektor
HAM-Nieuws januari 2017
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Hoogtemeter (leuk voor de kids)

Wat heb je nodig:
• Blokje hout.
• Twee oogjes.
• Draad.
• Spijkertje.
• Gewichtje (bijv. moer)
• Stiften of verf.

Dit is een apparaatje waarmee je indirect kan meten hoe 
hoog een boom is. Of ieder ander ding (gebouw) wat je wilt 
opmeten. Neem een blokje hout van bijv. 12 mm dik en 20 
bij 10 centimeter.Schroef bovenin op de uiteinden de twee 
oogjes. Alletwee evenver erin draaien en zorgen dat de 
openingen over de dikte van het hout lopen. In het midden, 
en aan de bovenkant, op het vlak sla je een klein spijkertje. 
Daaraan maak je het touwtje vast. En aan dat touwtje maak je een gewichtje vast. 
Dan kan een moer zijn of iets anders van ijzer dat zwaar is. Teken op het vlak een 
boog en zet op precies 45 graden vanaf de bovenkant een duidelijk streepje. Dat 
kan je ook van de andere kant af doen en dan maakt het straks niet uit hoe je hem 
vast houdt. De hoogte meter is nu af. 

Nu wil je natuurlijk weten hoe het werkt! 
Kijk door het vizier (de twee oogjes) naar de boomtop en loop achteruit tot het 
touwtje met het gewicht precies over het streepje van de 45 graden valt. Pas wel op 
met achteruit lopen want als je alleen naar het touwtje kijkt kan je wel eens lelijk 
vallen! 
Als het touwtje op 45 graden staat en je ziet precies de top van de boom dan kan je 
echt gaan meten! De hoogte van de boom is nu namelijk precies de hoogte van de 
grond tot je ogen PLUS de afstand van jou tot de boom. Sta je dus 30 meter van de 
boom af en zitten je ogen op 1,5 meter van de grond dan is de boom precies 31,5 
meter hoog. 
Het zal je opvallen dat bomen vaak hoger zijn dan je denkt. 

HAM-Nieuws januari 2017
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Ik ben te laat voor de Windows 10 upgrade, 
wat nu?

Er zullen genoeg mensen die om diverse redenen de gratis 
upgrade van Windows 7 of 8.1 naar Windows 10 aan zich 
voorbij hebben laten gaan.
Maar wat als je nu toch wilt upgraden naar Windows 10, is het 
dan nog gratis?
Het hangt er nogal vanaf waarom je besloten hebt om niet te 
upgraden toen dat nog gratis was. Als je te laks was of het 
gewoon vergeten bent is dat zuur, want dan moet je toch echt 
gewoon de upgrade naar Windows 10 kopen. Gelukkig is het 
aanbod aan Windows 10 Home-licenties op internet groot, wat 
gunstig uitpakt voor de prijs. Bij Microsoft kost het € 135, Bol.com rekent
106,43 en de goedkoopste die wij zagen was € 29,99 bij Licentie4U.
Heb je echter gewacht omdat je niet zeker wist of de voor jou noodzakelijke 
ondersteunende technologieën – bijvoorbeeld spraaksoftware – wel voldoende 
ondersteund zouden worden, dan heb je in dit geval meer geluk. Speciaal voor 
mensen die dit soort technologieën nodig hebben, bestaat namelijk
nog wel de optie om gratis naar Windows 10 te upgraden. Zij kunnen via de pagina 
www.microsoft.com/nl-nl/accessibility/windows10upgrade gebruikmaken
van deze mogelijkheid. Via deze pagina wordt bovendien verwezen naar
een (Engelstalig) blog waarin Microsoft meer vertelt over de stappen die ze
zetten om Windows steeds toegankelijker te maken voor mensen die ondersteunende 
technologieën nodig hebben voor computergebruik.

Bron: HCC nieuwsbrief

 Of liever een toevoeging.
In het HAM-nieuws van november 2016 was op bladzijde 
29 het volgende weggevallen, dus hierbij de volledige 
tekst.

Overzicht interessante links voor de Raspberry PI 

Bonus: 
Voor de mensen die heel diep in het netwerk willen duiken 
(gratis): 
https://www.wireshark.org/#download 

HAM-Nieuws januari 2017
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Hoe ziet het eruit bij de  grens tussen landen waar 
ze in het ene links en in het andere rechts rijden”
Een mooi voorbeeld is de Brug van de 
Vriendschap tussen Thailand (linksrijdend) 
en Laos (rechtsrijdend). Aan de Laotiaanse 
kant van de grens is een X-vormig 
kruispunt gemaakt, waar je van de enen 
kant van de weg naar de andere wordt 
geleid. Het kruispunt is beveiligd met 
verkeerslichten.

Tussen Hong Kong (links) en het 
vasteland van China (rechts) is het 
probleem opgelost met een ingewikkeld 
klaverblad. Vul in Google Maps maar eens 
de coördinaten “22.520058, 114.070616” 
in. Tussen Thailand (linksrijdend) en 
buurland Cambodja (rechtsrijdend) lossen ze het probleem op met een rotonde, waardoor 
je automatisch rechts gaat rijden als je Cambodja inkomt. 
Ook Afrika kent een paar links-rechtsgrenzen, zoals Kenia-Somalië. Maar daar komt zo 
weinig verkeer langs, dat geen speciale maatregelen zijn getroffen.

AMATEURPRAATJES 

--Je moet terug naar de schoolbanken als je denkt dat “AUTOMATIC GAIN CONTROL” een dieet 
is. 

--Een ground plane antenne, werkt die ook in de lucht? 

--Je bent een echte amateur als je kinderen daditdadit  dadaditda gaan roepen als zij je nodig 
hebben. 

--Ik heb mijn 2 meter radio terug gebracht, er zat maar 1 meter op. 

--Wat bedoel je met ik ben geen QRP-er, mijn output is  5000 milliwatts! 

--Je moet terug naar de schoolbanken als je denkt dat ZULU TIME een lied is uit DE LION KING. 

--Zendamateur-astrologie: je humeur is direct gerelateerd aan het aantal zonnevlekken. 

--Je bent een echte zendamateur als je buurman aan je vrouw vraagt hoe lang zij al weduwe is. 

--Je bent een zendamateur als je dit kunt lezen:   . -..   ---   .-.. 
 

http://www.kwaad.net/Radio.html 

HAM-Nieuws januari 2017



�16

Codering Japanse Transistoren

Heb je in je gebruikte-onderdelen voorraad ook Japanse transistoren  
met ondoorgrondelijke codes ? Waarschijnlijk ben je rijker dan je 
denkt en kan de info in dit artikel je helpen de transistoren een nuttige 
toepassing te geven.

Japanse transistoren zijn gecodeerd volgens de JIS wat staat voor 
“Japanese Industrial Standard". De JIS ziet er als volgt uit:  Cijfer – Twee letters – 
Serienummer - Suffix

Het cijfer is 1 minder dan het aantal pootjes.
(een standaard transistor met B, E en C heeft een 2 als begin van de codering 
Voorbeelden- 2SA1187, 2SB646, 2SC733. )

De  2  letters geven de toepassing aan:

SA:    PNP HF transistor
SB:    PNP AF transistor
SC:    NPN HF transistor    
SD:    NPN AF transistor
SE:    Diodes            
SF:    Thyristors    
SG:    Gunn devices        
SH:    UJT
SJ:    P-channel FET/MOSFET    
SK:    N-channel FET/MOSFET
SM:    Triac            
SQ:    LED
SR:    Rectifier                      
SS:    Signal diodes
ST:    Avalanche diodes    
SV:    Varicaps
SZ:    Zener diodes
    
Het serienummer loopt van 10 tot 9999. De (optionele) suffix geeft aan dat het type 
goedgekeurd is door diverse Japanse organisaties. 

NB: Omdat de code voor de meest gangbare transistoren altijd met  2S begint , wordt de 
2S vaak weggelaten. Zo wordt een 2SC733  als C733 aangegeven.

Verder is het internet je beste vriend als het gaat om uit te vinden wat voor transistor je nu 
in handen hebt. In mijn junkbox heb ik bijv. een aantal torren van het type C1921. Met hulp 
van Google (laat zoeken op 2SC1921)  kwam ik o.a. uit bij 

http://www.paulswan.me/arcade/datasheets/2SC1921.pdf 

Hier ontdekte ik dat het gaat om een “ Hoge spanning transistor voor video toepassingen 
van Hitachi “. 

HAM-Nieuws januari 2017
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Zuiderweg 12, 1741 NA  SCHAGEN   |   Zeilmakerstraat 40, 1991 JC VELSERBROEK

www.QualityContacts.nl   |   Telefoon 0224 - 224 224   |   info@QualityContacts.nl

Bij Quality Contacts zijn de medewerkers specialist in het verzorgen van uw klantcontacten. 
We stellen aan kwaliteitsnormen als deskundigheid, persoonlijk contact en duidelijkheid in 
informatieverstrekking, hoge eisen. Kwaliteit staat bij ons voorop. Dat blijkt dan ook wel uit 
onze bedrijfsnaam. Bij Quality Contacts zijn uw klantcontacten onze zorg.

Wij kunnen een oplossing bieden voor al uw Customer Care activiteiten.
•  Inbound  •  Outbound  •  Back offi ce  •  Fulfi lment  •  Maatwerk oplossingen

Uw klantcontacten, onze zorg
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de volgende 
stations: januari 2017

HB9DMD PA3AFC PA7TWO PE0JXA PE1PAB PA0TKM PD0OAY

PA0CVR PA3ALB PA8H PD9T PE1PGW PA0FAN PD0SCO

PA0GMV PA3AMF PA9HS PE0PJW PE1PKH PA0GWV PD0SP

PA0HGO PA3BBY PC4T PE0WBL PE1PRB PA0STN PD0STP

PA0JAD PA3CSL PD0BCA PE1BCU PE1PTO PA1MW PD1AKL

PA0JAG PA3DAU PD0HNO PE1BGQ PE1PYP PA3BBR PD1JF

PA0JXM PA3DLX PD0HWE PE1BKN PE1RML PA3EBR PD1PKH

PA0PQ PA3DNX PDOJFX PE1BMN PE2JDU PA3FPA PD1PRB

PA0RYS PA3DSW PD0KPR PE1DHY PE7EB PA3FTD PD2HBC

PA0TVS PA3DYR PD0LVS PE1DWK PF1BRE PA3GRA PD2PH

PA0XAW PA3EQC PD0NQD PE1FBZ PF1F PA3GVA PD2PK

PA0ZAN PA3FIM PD0OIC PE1GTA PHOMB PA3GVB PD9SW

PA1AMW PA3GG PD0PTY PE1GTV PH0V PA3GVF PE1JRP

PA1EMT PA3GIE PD0WDV PE1GYH PI4ALK PA3GVM PE1LSV

PA1LOI PA3GRE PD1AJT PE1HIP PI65ALK PA3HS PE1OAC

PA1MP PA3GYG PD1FW PE1JAT PA3JZN PE1OBE

PA1MS PA3HDY PD1GB PE1JKX PA5TX PH1CP

PA1VDM PA3HIE PD1HPB PE1KDS NL633 PA7JH PI4TX

PA1VW PA3JVA PD1JFB PE1LH NL1135 PA7MEM

PA2ABC PA3RGH PD1RIN PE1LNM NL11707 PA9JO

PA2FAP PA3RQR PD1WA PE1NLN NL12611 PD0AOV

PA2JS PA4RVS PD2GB PE1OFX NL13655 PD0JOS

PA2JSZ PA5JD PD5LWE PE1OIJ NL13794

PA2JZ PA5JW PD5MES PW1OPN

PA2PF PA5L PD7HM PE1OWR

Er is QSL voor de in ROOD (leden A01) gemarkeerde stations en BLAUW en 
PAARS?? bezorgd bij QSL-manager A01. 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.
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Crash Radio Weekend 
25 en 26 februari 2017 

CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum '40-'45,  
Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460, 

1436 BM Aalsmeerderbrug. 
http://qrz.com/db/PI4       www.crash40-45.nl 

Tijdens het weekend van 25 en 26 februari 2017 organiseert het CRASH 
Luchtoorlog en Verzetsmuseum '40-'45 een radio weekend. Geopend van 

11:00 tot 16:00 uur. 

 
Met demonstraties van onder andere vliegtuig apparatuur uit W.O. 2 zoals 

de Lancaster radio T 1154 / R 1155 en de TR 1196 Pilot's radio. 

 

 
Verbinding met PI4C kan op 3705 kHz AM, 7073 kHz LSB,  

50.4 MHz FM en 145.4 MHz FM. 
Ook "tafeltjes verkoop" van WW2 radio onderdelen. 

Radioamateurs en andere belangstellenden zijn welkom.  
Entree voor volwassenen is €3,50, voor kinderen tot 12 jaar €1,50 

Houders van een veteranenpas gratis. 
De crew radiokamer bestaat uit: Trevor PA3BOH, Gerrit PAØGJC, Herman 

PH1DTC, Anton PE1JAS, Maurice PD4MVG, Geert PA7ZEE, Gerard PA3GRK. 
Nadere informatie, contact opnemen met Gerrit: pa0gjc@ziggo.nl 
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Ruimte voor uw advertentie 

Voor informatie neem contact op met de 

redactie
Denkt u bij uw aankopen aan onze adverteerders!

redactie@veronalkmaar.nl

HIER HAD UW ADVERTENTIE 
KUNNEN STAAN ! 

VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN 

“ Miljoenen mensen verlangen naar onsterfelijkheid, maar op een 
regenachtige zondagmiddag weten ze zich geen raad van verveling”.

mailto:redactie@veronalkmaar.nl
mailto:redactie@veronalkmaar.nl

