
�1

HAM-Nieuws februari 2017

                                                     

   HAM-NIEUWS

JAARGANG 35:  februari 2013

Info 
VERON-afdeling A01 

Alkmaar

Opgericht juni 1946

W.--  E.  L.-.. K-.- O--- M--   

B-... I.. J.--- 

H.... A.- M-- N-. I.. E. U..- W. - - S...

JAARGANG 39: februari 2017

                                                     

   HAM-NIEUWS

JAARGANG 35:  februari 2013

Info 
VERON-afdeling A01 

Alkmaar

Opgericht juni 1946

W.--  E.  L.-.. K-.- O--- M--   

B-... I.. J.--- 

H.... A.- M-- N-. I.. E. U..- W. - - S...



�2

HAM-Nieuws februari 2017

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:              Simon Rodenburg PE1PGW    06-10886747 of PE1PGW@veron.nl

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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UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST

OP VRIJDAG 10 februari 2017

IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK

DE OUDE WERF 18
1851 PW  HEILOO

AANVANG: 20:00 UUR

(HEK OPEN OM 19:45 UUR)

“DE ONZICHTBARE OORLOG”

DOOR:  Hans Walrecht

HAM-Nieuws februari 2017
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MEDEDELINGEN

Op vrijdag 10 februari 2017 nodigt de 
afdeling A01 Alkmaar u graag uit op haar 
maandelijkse verenigingsavond. 
Hans Walrecht zal een lezing geven over 
de “Onzichtbare Oorlog” De Britten 
ontdekten steeds meer Duitse 
bombardement-hulpmiddelen en nieuwe Duitse 
radarsystemen o.a. door gekraakte Enigma 
berichten. Máár Ultra maakte gebruik van “Y stations 
waar WAAF’s en radio amateurs berichten in code 
ontvingen en noteerden. Veel Y station konden de 
richting van de bron bepalen en bij het ontcijferen 
spelen elektromechanische en de eerste 

elektronische hulpmiddelen een rol. De “Onzichtbare Oorlog” een spannend 
verhaal is zelfs een Enigma simulator in verwerkt.
Zeker een avond die je niet mag missen.

De laatste (gouden) avond

De laatste avond op vrijdag 13 januari 2017 stond in het 
kader van de Algemene Ledenvergadering, maar toen 
Fred PD0NQD (Vz) de vergadering wou openen werd 
hem verzocht hier nog even mee te wachten. 
Op dat zelfde moment stapte Karin, zijn XYL, samen 
met Guido van den Berg van het HB binnen, ja en dan 

sta je ook als voorzitter even 
vreemd te kijken en heb je 
zoiets van, wat krijgen we nou. 
De aap kwam echter al snel uit 
de mouw. Voordat Fred de deur 
uitging, vond zij toch dat hij wat 
anders aan moest trekken een 
jasje of zo !!! maar er ging geen licht je branden

Het voorstel begon te borrelen gedurende het Lighthouse Weekend. Wat was het 
geval, vanuit de leden en hier sloot zich het bestuur graag bij aan, vond men dat 
Fred, gezien zijn verdienste voor A01 de Gouden Speld verdiende. Het bestuur 
heeft een gemotiveerd verzoek bij het HB ingediend en dat werd gehonoreerd en 
daar zijn wij als vereniging trots op. Guido droeg de motivatie voor o.a dat niet zijn 
reeds lange voorzitterschap, de doorslag gaf, maar vooral het randgebeuren en de 
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inzet voor de vereniging. Toen Fred voor zijn werk op missie moest naar Bosnië, 
had hij het voornemen om zijn voorzitterschap op te geven. 
Maar zowel leden, als het toen zittende bestuur, dachten daar anders over, met de 
huidige communicatie middelen, moest voorzitter op afstand niet zo’n probleem zijn 

en de taken werden verdeeld en tijdens onze jaarlijkse feestavond met de daarbij 
behorende bingo speelde de voorzitter via Skype gewoon mee. 

Voorstellen aandragen, bestuur en leden stimuleren in onze hobby tot het in de pen 
klimmen om bij de Gemeente Alkmaar in het kader van ons 70 jarig bestaan een 
subsidie aan te vragen, dat ook werd gehonoreerd was geen probleem en daar 
genoot hij zichtbaar van, wat betreft A01 een 
verdiende onderscheiding.
De speld werd uitgereikt en opgespeld. Voor 
Karin een boeket bloemen en de voorzitter stond 
er trots maar toch enigszins overdonderd bij, tot 
genoegen van de aanwezigen.
Na dit ceremoniële gedeelte kon Fred als drager 
van de Gouden Speld de vergadering openen en 
gingen we over tot de orde van de avond.

Meeuwes
PD5MES

HAM-Nieuws februari 2017
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Schakelingen met een relais in b.v 
Modelbouw 

Wat is een relais:

Een relais is een door een elektromagneet bediende schakelaar. Het is een 
eenvoudige doch zeer veelgebruikte component in schakelingen. Relais die 
gebruikt worden om verbruikers zoals elektromotoren te schakelen worden 
ook magneetschakelaars genoemd.

Een relais bestaat uit een elektromagneet, de spoel met hierin een (U-vormige) 
kern, het anker, een plaatje "weekijzer" dat aangetrokken wordt door de 
elektromagneet met hieraan bevestigd één of meerdere contacten, één of 
meerdere vaste contacten en een veermechanisme. Door een 
passende spanning op de spoel te zetten gaat er een stroom lopen door de 
elektromagneet en wordt een magnetisch veld opgewekt, waardoor het ijzeren 
anker aangetrokken wordt en de contacten bediend worden. Valt de spanning weg, 
dan verdwijnt het magnetisch veld en zorgt het veermechanisme ervoor dat het 
ijzeren anker met de contacten terugkeert in de oorspronkelijke stand (de 
onbekrachtigde of ruststand).

Enkele voorbeelden van relais die we gebruiken in de modelbouw.

Schematische tekening van een relais.

(vervolg pag.8)
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Hoe werkt een relais:

Door een elektrische spanning op de aansluitingen S1 en S2 van de spoel te 
zetten, zal er door de spoel een stroom gaan lopen, waardoor de U-vormige kern 
(lichtblauw) gemagnetiseerd wordt. Nu wordt het anker (donkerblauw) naar de kern 
toe getrokken. Het anker probeert de magnetische kring te optimaliseren. 

Het magnetisme loopt liever door weekijzer dan door lucht. Aan het anker is een 
moedercontact C (van Common, gemeenschappelijk) bevestigd wat in rust het 
bovenste verbreekcontact NC (van Normally Closed, in rust gesloten) raakt en in 
bekrachtigde toestand het onderste maakcontact NO (van Normally Open, in rust 
geopend), zo wordt de elektrische verbinding tussen C en NC omgeschakeld naar 
die tussen C en NO. Als de spanning van de spoel wordt afgehaald, valt het anker 
af, en blijft in zijn oorspronkelijke positie, tot de spoel opnieuw wordt bekrachtigd. 
Het eenvoudigste relais heeft alleen een moedercontact (C) en een maak- (NO) of 
een verbreek- (NC) contact. De meeste relais hebben ten minste één set van drie 
contacten (moedercontact, maakcontact en verbreekcontact) en er bestaan relais 
met wel 12 sets contacten.
Voor gelijkspanningsspoelen maakt het niet uit welke polariteit de aangelegde 
spanning heeft. In sommige relais is echter een vrijloopdiode over de spoel 
geïntegreerd, waardoor de polariteit wel vastligt. Voor wisselspanningsspoelen 
maakt de polariteit nooit uit.

Het voordeel van een schakeling met een relais ten opzichte van alleen een 
mechanische schakelaar is dat we in principe meer stroom (ampère) kunnen 
verstouwen.

HAM-Nieuws februari 2017
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Verschil tussen AC en DC relais.

dc relais hebben een massieve kern waar de spoel rond ligt.  
ac relais hebben een kern die bestaat uit vele plaatjes om wervelstromen tegen te 
gaan.  
dc relais hebben spoelen met vaste Ohmse weerstand. 
ac relais hebben spoelen met ook nog een inpedantie. Als het juk open staat is de 
inpedantie klein.
Is het juk aangetrokken dan wordt de inpedantie (schijnbare weerstand) groot.
Bij het inschakelen is de stroom betrekkelijk hoog en eenmaal aangetrokken wordt 
de stroom veel minder.

De omkeer schakeling

Voor deze omkeerschakeling gebruiken we 2 relais en een on/off/on (wissel-) 
schakelaar.
één relais voor linksom en één relais voor het rechtsom draaien van het motortje.

In dit schema zitten de noodzakelijke onderdelen 
om een omkeer schakeling werkend te maken.
We hebben een spanningbron (+ en massa(-)),
2 relais, een wisselschakelaar en natuurlijk de 
motor.

In dit schema staat de wisselschakelaar in de 
"off" positie.
Hierdoor loopt er geen spanning van de bovenste 
+, via de motor naar de massa. Er is geen 
stroomkring compleet en de motor staat dus stil.

In het volgende schema hebben we de schakelaar 
in de "on" 
positie gezet. Hierdoor wordt relais 1 bekrachtigd 
en gaat er stroom lopen van de bovenste +, via  de 
motor naar de massa.
In dit voorbeeld gaat de motor linksom draaien.

(vervolg pag.11)
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AANBIEDING FEBRUARI

BC547 B  100 stuks €1,00

100 x 5k6 Ω €0,50

BC557 B 100 stuks €1,00

HAM-Nieuws februari 2017

Contact en Info 
E-mail: zenderspecialist@gmail.com of 06-453 20 435

mailto:zenderspecialist@gmail.com
mailto:zenderspecialist@gmail.com


�11

In het derde schema zetten we de schakelaar in de 
andere "on" positie waardoor relais 2 bekrachtigd 
wordt en relais 1 weer in de ruststand staat. 
Nu loopt de stroom via relais 2 naar de motor, en 
dan naar de massa. Door deze ompoling van de 
spanning gaat het motortje de andere kant op 
draaien.

Wat we uiteindelijk doen met deze schakeling is de 
+ en - aan het motortje omdraaien waardoor de 
draairichting veranderd.

Zouden we de + en de - aan de motorzijde omdraaien, zou er in ruststand 2x een + 
op de motor staan. Dit heeft als voordeel dat de motor gaat remmen zodra we de 
schakelaar in de off stand zetten.
Power distributie schakeling

Met een 12 volt accu in je model is het niet moeilijk om je vaarregelaar aan te 
sluiten.
De vaarregelaar levert namelijk ook de spanning (5 volt) naar je ontvanger d.m.v. 
de BEC voeding.
BEC staat voor "Battery Eliminatie Circuit". De batterij in je model elimineert de 
noodzaak voor een aparte voeding voor je ontvanger.

Het wordt misschien wat moeilijker als we meerdere verbruikers op de accu aan 
willen sluiten.
Je krijgt dan een warboel van kabels wat de storing gevoeligheid natuurlijk niet ten 
goede komt.
Stroomkabel 'naast' servo/ontvanger kabels heeft een grote kans op magnetische 
storingen.

Om wat orde aan te brengen is een power distributie schakeling misschien handig.

In dit voorbeeld hebben we 1 ingang (linksboven) en 3 uitgangen (rechts). De 3 
uitgangen zijn apart beveiligd door een eigen zekeringen F1-F3. Hierdoor wordt het 
al een beetje eenvoudiger om een eventuele storing op te zoeken.
Om te voorkomen dat we een grote schakelaar op ons model nodig hebben om je 
spanning in te schakelen, maken we gebruik van een relais. Door deze toepassing 
kunnen we een kleinere schakelaar gebruiken om met model aan en uit te zetten.

(vervolg pag.13)
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Omdat we alleen maar rekening moeten 
houden met de stroom die door de spoel van 
het relais gaat, en die is klein.
In dit voorbeeld hebben we LED's geplaatst 
naast de zekeringen DS1-3. Deze zijn zo 
aangesloten dat ze alleen branden als de 
zekering heel is. Gaat de zekering stuk, dan 
gaat de LED uit. Makkelijke controle of alles 
nog werkt.

Het witte rechthoekige blokje is het relais en 
de kleine grijze blokjes zijn de schroef 
terminals waar de stroomkabels aan 

bevestigd worden.
Op aansluiting S1 komt de kleine schakelaar om het systeem aan en uit te zetten.

Om dit te kunnen bouwen hoef je geen wizzkid te zijn.
Met een proto printplaatje en een soldeerbout is dit eenvoudig te maken.

Met dit schema is het relatief 
eenvoudig het systeem uit te 
breiden met meerdere 
uitgangen F1-F3, J1-J3

HAM-Nieuws februari 2017
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Wat hebben we allemaal nodig.
Als eerste natuurlijk een soldeerbout met een kleine soldeerpunt.
Verder tin met hars kern of massieve tin en een flux pen (soldeer vloeistof).

- een proto printplaatje.
- dun koperdraad om de verbindingen te maken.
- 2 polige schroef terminal blokjes.
- 5x20 mm print zekering houders.
- 5x20 mm glas zekeringen.
- 12Volt print relais met tenminste 1 enkelpolige schakeling.
- 470 Ω weerstandjes.
- LEDjes.

Een proto printplaatje is een test printplaatje.
Deze heeft allemaal gaatjes op 2,45mm afstand 
van elkaar en koperen soldeer ringetjes aan de 
achterkant.
Aan deze kant maken we de verbindingen tussen 
de componenten d.m.v. dun koperdraad.

DC-DC omvormers

Als we gebruik maken van een 12 volt accu systeem in ons model, en we hebben 
ook 6 volt verbruikers, dan maken we gebruik van een DC-DC omvormer. Dit is 
handiger dan  een extra 6 volt accu in ons model te plaatsen. Deze omvormer 
maakt van 12 volt, bv 6 volt.

Dit kunnen we op diverse manieren oplossen.
Een kleine simpele schakeling maakt gebruik 
van een LM 317 spanningsregelaar.
Met de regelbare weerstand R2 kunnen we de 
spanning regelen tussen 1 en 11 volt. 

Er zijn ook spanningsregelaars in 
de handel met een vaste uitgangs 
spanning.

Deze LM 7805 heeft een vaste 
uitgangs spanning van 5 volt.

HAM-Nieuws februari 2017



�15

Op de input zijde zetten we 12 volt, en op de output hebben we dan 5 volt.

Een makkelijkere manier voor de modelbouwer is een kant en klare omvormer.

In dit linker voorbeeld kunnen we 
controleren wat de ingang- en uitgans 
spanning is d.m.v de voltmeter op de 
module.
We sluiten de 12 volt accuspanning 
aan op de ingang links, en op de 
uitgang kunnen we de spanning 
regelen dmv de adjust regelbare 
weerstand.

Op deze manier kunnen we verbruikers in ons model aansluiten die bv maximaal 
maar 6 volt mogen gebruiken.

Bron: Internet

Voor €3.00 QRV op 10GHz. (zie link)

Peter Knol PA1SDB beschrijft een 10 GHz 
zender die maar 3 Euro kost en die 
gebruikt kan worden met de weak signal 
baken software Opera.
Tegenwoordig kunnen een heleboel HF 
modules door experimenteerders gebruikt 
worden om goedkope transceivers te 
bouwen voor de banden boven 1 GHz. 
Dat soort modules zijn populair bij 
hobbyisten in de 2.4 en 5 GHz licentievrije banden.
In dit artikel beschrijft Peter hoe hij een €3 kostende HB100 Miniature Microwave 
Motion Sensor gebruikte (dat is een X-Band Bi-Static Doppler transceiver module). 
Met behulp van de gratis Opera software en schotel antennes was hij in staat het 
10 GHz signaal tot op 32km afstand te detecteren. 

Bron: Website PI4RAZ

http://home.deds.nl/~knol/HB100/

HAM-Nieuws februari 2017
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Waar doet deze HAM mij aan denken?

Gespot door:

Gert PA1VW

dBd, dBi, EIRP, ERP

Hoe zit dat eigenlijk met dB’s en Watt, hoeveel is eigenlijk 15Watt EIRP
Dat wilde ik ook wel eens weten dus ben ik op zoek gegaan naar een handige on-
line calculator. Er is genoeg te vinden, maar deze leek me wel handig. 

Succes er mee.

http://www.satcomresources.com/ERP-EIRP-Converter

Bron: DARES Nieuwsbrief

HAM-Nieuws februari 2017
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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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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de volgende 
stations: februari 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.

Best ’73 Simon, PE1PGW
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Zaterdag 25 februari 2017  

organiseert de afdeling Noord Oost Veluwe van de landelijke Vereniging 
voor Experimenteel Radio Onderzoek (VERON) al weer voor de 
eenentwintigste maal haar Elektronica Vlooienmarkt.
Deze wordt gehouden in de meer dan 1000 vierkante meter grote 
sporthal van MFC Aperloo waar ruim 220 meter aan kramen opgesteld zal 
staan.
 

Op deze gezellige Elektronica 
Vlooienmarkt worden nieuwe of 
gebruikte spullen aangeboden door 
standhouders uit Nederland, 
Duitsland en België Er is een groot 
aanbod van spullen die op de een 
of andere manier met elektronica 
te maken hebben.

�  
Voor de radio hobbyisten zijn er allerlei spullen te koop variërend van 
antennes, kabels, meetapparatuur en voedingen tot allerlei soorten 
transceivers, porto`s.

HAM-Nieuws februari 2017
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En natuurlijk wordt de zelf bouwende elektronica hobbyist niet vergeten 
door het grote aanbod van losse onderdelen en (sloop)apparaten. Zo zijn 
er voor de computer liefhebbers computers, laptops, componenten en 
accessoires verkrijgbaar.
Maar ook op het gebied van Arduino, raspberrypie,shield en accessoires is 
er voldoende te vinden en dat vaak voor zeer gunstige prijzen.
Ook zullen er allerlei soorten led verlichting , led strips, zaklantaarns, 
telefoonladers, opbergsystemen, opbergkratten, gereedschap en vele 
andere zaken te koop aangeboden worden.

�
Dus mocht u op zoek zijn naar een moeilijk verkrijgbaar onderdeel, 
verzamelt u oude radio’s, oude leger apparatuur, bent u een computeraar, 
of wat dan ook op het gebied van elektronica, kom dan zaterdag 25 
februari 2017 naar deze gezellige Radiomarkt. 

De Markt wordt gehouden in het:  

Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo" Stadsweg 27 't Harde.

De markt begint om 09.00 uur en duurt tot 15.00 uur en de entree 
bedraagt 3 Euro. Er is voldoende gratis parkeerruimte .

 
Voor het laatste nieuws en informatie : www.pi4nov.nl

 
Namens de organisatie: Erik Klein PH4CK

 
HAM-Nieuws februari 2017
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ANTENNAS

42. Rhombic Inverted-Vee Antenna

43. Counterpoise Longwire

HAM-Nieuws februari 2017
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HIER HAD UW ADVERTENTIE 
KUNNEN STAAN ! 

VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN 

Ik ben niet vreemd, ik ben een unieke uitgave.
Staat op ticket: Dolhuys Museum van de geest.

Haarlem

Ruimte voor uw advertentie 

Voor informatie neem contact op met de 

redactie
Denkt u bij uw aankopen aan onze adverteerders!

redactie@veronalkmaar.nl

QR-code VERON Alkmaar

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

