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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!
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UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST

OP VRIJDAG 10 maart 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)

Trein en Techniek door de Tijd 

Hoe werkte het vroeger 
en 

Hoe heden ten dage
en

Hoe communiceren  we

“Oud” en “Nieuw”

Door:

Jelle Vonk

HAM-Nieuws maart 2017
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MEDEDELINGEN

Let op - Let op!!!
De verenigingsavond van vrijdag 14 april wordt 

verschoven 
naar vrijdag 07 april dit i.v.m.

Goede Vrijdag

De Laatste Avond.
 De avond hadden we Hans Walrecht op bezoek 
met als thema: “De onzichtbare Oorlog’. De 
presentatie had alles te maken met 
bommenwerpers en jachtvliegtuigen uit de 
Tweede Wereldoorlog.
Hans had vanaf aanvang het tempo er aardig in, 
dus was het zaak je aandacht erbij te houden en 
scherp blijven opletten. Een aantal onderdelen 
kwamen aanbod o.a. de Britse “Chain Home” 
radar en de “Magnetron” zeg maar een soort 

voorloper van de huidige die we kennen, zo ook de raakvlakken met de Philips 
fabrieken en de Britse radar. 

Ook voor degene die niet zoveel kennis 
heeft van radio de radio werden toch een 
paar belangrijke zaken belicht, zoals 
frequentie en golflengte.
De radiobundels die de Duitse 
bommenwerpers geleidden naar de Britse 
doelen, zoals “Knickebein, X- en Y Gerät en 
wat de Britten er tegenin konden brengen.
Maar ook de Britten zaten niet stil, het Britse Chain Home radar, de Duitse radar 
met Freya en Würzburg, De Britse raid op een Duitse installatie in Bruneval kwam 
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ook aan bod. Zo ook het Duitse “Himmelbett” systeem of Kammhuberlinie en de 
berucht nachtjacht op de geallieerde bommenwerpers.

Na “de Blitz” beginnen de Britse bombardementen 
op Duitsland, maar de resultaten waren zeer matig. 
De meeste vielen in open terrein. 
Dat moest natuurlijk beter. Maar hoe navigeer je 
boven een donker vijandelijk gebied? De Britse 
antwoorden zijn “Gee”, “Oboe” en de H2S radar. 

Drie systemen aan boord van bommenwerpers en 
“pathfinders”.

Dit wordt de eerste elektronisch oorlogsvoering in de geschiedenis, op elke 
maatregel volgde in snel tempo een tegenmaatregel.
Dit is een kleine impressie van de avond, ja en helaas moeten we als vereniging 
eens rondkijken naar een redelijke geluidsinstallatie, zoals voorgesteld door Henk 
PA0PQ, want als je gehoor wat afneemt, dan mis je tocht hier of daar de essentie 
van de spreker.

Meeuwes PD5MES

Trein en Techniek de komende avond!
Onze verenigingsavond van 10 maart 
wordt een bijzondere, wij hadden nog 
geen item, maar we hebben Jelle 
Vonk medewerker bij NSR bereid 
gevonden ons het nodige uit de 
doeken te doen over NS. Met name 
over het materieel, hoe werkt de ATB 
(Automatische Trein Beïnvloeding) 
ten opzichte van het seinstelsel, hoe 
wordt er gecommuniceerd tussen 
board en wal, hoe werkt het “chopper” 
principe van een loc 1600 of hoe 
werkt het remsysteem en de diverse 
tractie’s van het materieel. Wordt er 
gebruik gemaakt van GPS! 

We denken dat dit een buiten gewone 
avond wordt, een bedrijf wat dagelijks 

in de belangstelling staat, maar waar we soms zo 
weinig van weten en dan is een stukje achtergrond 
kennis nooit weg, doe er uw voordeel mee. Natuurlijk 
ook een aanrader voor treinhobbyisten.

Tot vrijdag 10 maart.
HAM-Nieuws maart 2017
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G.E.A.B.M.R. MET PSK. 

Wij zijn weer even weg geweest met onze amateur spullen. Waarom? Wel omdat 
we het gewoon leuk vinden. Was er deze keer een reden om naar buiten te gaan? 
Ja, dat zit zo.

Alweer enige tijd geleden kreeg ik (Age) een mailtje met aanhangsel toegestuurd 
van Cees Jan PA3GYG. In dat aanhangsel was een leuk idee van PA7AL te zien 
voor een support, waarop je o.a. je transceiver of lap-top etc. kunt stallen, in je 
automobiel. De foto geeft je een indruk van zoiets.
Laatst de materialen uit de bouwmarkt gehaald en ook maar eens zo’n “mobiele 
shack” gemaakt, zie dus die foto.

�
Mobiele shack met lap-top

Nu dat rond was, zijn wij op pad gegaan richting de Waddenzee, bij Westerland op 
het voormalige eiland Wieringen, ook al om eens wat te gaan doen met een mobiel 
antenne die al een aantal jaren werkeloos in de radiohut lag te stoffen.
Je kunt op die bewuste plek aan de Waddenzee mooi de auto parkeren op de 
zeedijk en je  hebt daar ook nog een mooi zicht op Texel en Den Helder. Vandaag 
was van dat uitzicht niet veel over, Den Helder was te zien in de nevel en van Texel 
was niets te ontdekken. Een guur westen windje was ook ons deel vandaag met 
zo’n 6 graden Celcius.   (vervolg pag. 8)
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De IC-706 gaat mee en als antenne dit keer dus die mobiel antenne,  de 
OUTBACK 2000 van het merk FALCON. 
Als voeding gaat de accu van Gerrit weer mee met daaraan gekoppeld een 
omvormer die van de 12 volt DC een mooie spanning van 220 volt AC maakt. 
Vermogen 700 watt.
Die 220 volt kan dus mooi gebruikt worden voor de transceiver en voor de laptop, 
want wij gaan vandaag de mode PSK gebruiken. 

�

De outback 2000

HAM-Nieuws maart 2017
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�
De omvormer en de accu

�
ETM-digi-1

Voor het PSK gebeuren gebruiken wij  FLDIGI software en een ETM-DIGI-1 tussen 
de laptop en transceiver.
De antenne moet, volgens de gegevens, afstembaar zijn tussen 80 meter  (3.7 
MHz) en 6 meter (50 MHz).
Met een magneetvoet wordt de antenne op de auto geplaatst, die dan tevens als 
een soort groundplane werkt. Voor alle zekerheid zijn ook een aantal radialen (met 
diverse lengtes)meegenomen, mochten wij de SWR niet goed kunnen krijgen met 
alleen de antenne  bovenop de auto. Vanwege de kleine antenne gaan we alleen 
de PSK mode gebruiken want in deze mode kun je met een klein signaal (wat wij 
verwachten met deze antenne) toch nog wel een QSO maken, vandaar.

Vrijdag de 17e februari staan wij daar dus aan de kust met ons hele hebben en 
houden. De magneetvoet op de auto en dan de antenne erop schroeven. Eerst 
maar eens op 20 meter het telescopisch deel van de antenne afstellen. Volgens de 
fabrieksgegevens  moet die lengte 81 cm worden om een goede SWR te krijgen. 

(vervolg pag. 11)
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AANBIEDING MAART

BC547 B  100 stuks €1,00

100 x 5k6 Ω €0,50

BC557 B 100 stuks €1,00

HAM-Nieuws maart 2017

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

mailto:zenderspecialist@gmail.com
mailto:zenderspecialist@gmail.com
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Voor de PSK frequentie op 20 meter wordt de lengte iets langer (82,5 cm) om een 
SWR te krijgen waarvan de transceiver niet van schrikt; 1 : 2.

Zoals gezegd het was frisjes daar aan de zeekant en dus vlug naar binnen in de 
auto. Zo’n mobiele shack is toch maar mooi; de stoel naar de voorste stand en je 
hebt een zee van ruimte om de lap-top te bedienen. De transceiver naast je, want 
daar hoef je met PSK niet meer aan te komen.

De band zat, zoals verwacht, vol met PSK-31 en met PSK-63 signalen, dat 
beloofde wat. Wij zijn alleen op 20 meter QRV geweest (met mooier weer gaan wij 
de andere banden proberen) en hebben daar een zestal QSO’s onder de call van 
Gerrit PD1GB kunnen maken, o.a. met LY-Lithouwen, RA-Rusland, UT-Ukraine, YL-
Letland.

De mobiel antenne werkt dus goed en is een idee om eens mee te nemen op 
vakantie; bovenop de caravan plaatsen, dat gaat vast wel werken.

Na een tweetal uren hielden wij het voor gezien. De koeken waren op en het werd 
ondertussen ook wat kil in de auto dus togen wij op huis aan.
Toch weer even buiten geweest met radio en wie weet, volgende maand 
weer…………….

73, en tot volgend maal, Age/Gerrit.

�

Outback 2000 op het dak; daar aan de horizon zie je op een heldere dag het 
eiland TEXEL liggen.

HAM-Nieuws maart 2017
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Summits on the Air
Summits on the Air 
(SOTA) is een Award 
programma voor 
radioamateurs en 
kortegolfluisteraars 
dat draagbare 
operaties in 
bergachtige gebieden 
aanmoedigt.

SOTA is zorgvuldig 
ontworpen om 
deelname mogelijk te 
maken door iedereen 
- niet enkel 
bergbeklimmers! 

Er zijn awards voor “activators” (zij die toppen bestijgen) en “chasers” (zij die in de 
warmte van radioshack blijven)

Hoe doe je mee?

Alle informatie die je nodig hebt, vind je op de SOTA website. De regels bevatten 
een lijst van toppen die i aanmerking komen, samen met hun locaties. met elke top 
verdienen de “activators” en “chasers” een score die die gerelateerd is aan de 
hoogte van de top.
Certficaten zijn beschikbaar  voor verschillende scores, welke leidt tot de 

prestigieuze “Mountain Goat” en “Shack Sloth” trofeeën.

Een erelijst voor “activators” en “chasers” wordt 
bijgehouden op de SOTA database (http://
www.sotadata.org.uk). Toegang tot het internet is een 
essentiële voorwaarde voor SOTA.

Welke apparatuur heb je nodig?

“Avtivators” hebben een draagbaar radiostation nodig - het 
gebruik van auto’s is niet toegestaan!

HAM-Nieuws maart 2017
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Alle banden en modes kunnen gebruikt worden -wwn 2m FM portable is handig en 
soms al genoeg voor een start!  “Chasers” hebben genoeg aan een normaal 
thuisstation.

Momenteel is de meeste activiteit op VHF 2m FM en SSB en op HF 80m, 40m en 
20m CW en SSB.

Activiteit alarm

Deel van de pret is contact leggen met andere SOTA deelnemers. Om dit 
makkelijker te maken, bestaat er een internet reflector waarop je je activiteiten kan 
aankondigen. Na je activatie kan je hier ook je reisverslag kwijt. 
(http://www.sotawatch.org)

Is het populair?

SOTA werd gelanceerd op 2 maart 2002. Er zijn nu meer dan 50 associaties rond 
de wereld (en groeiende), meer dan 3000 geregistreerde gebruikers, meer dan 
1500 activators en meer dan 42.000 in aanmerking komende toppen.

Voor meer details,  

bezoek de SOTA website: 

http://www.sota.org.uk

HAM-Nieuws maart 2017
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Bergwandelen + Radio = SOTA

Summits on the Air (SOTA) is een Award 
programma voor radioamateurs en 
kortegolfluisteraars dat draagbare operaties in 
bergachtige gebieden over de wereld aanmoedigt.. 
Alle banden en modes kunnen gebruikt worden, 
waardoor het een ideale uitdaging is voor 
‘nieuwelingen’ en ‘ervaren rotten’.

Beklimmingen moeten altijd “op mensenkracht" 
worden uitgevoerd. 
Operatie vanuit, of in de directe nabijheid van auto’s 
is niet toegestaan voor SOTA.

Summits

http://www.sota.org.uk

HAM-Nieuws maart 2017
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on the

Air
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An exciting award
scheme fot radio

amateurs
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ANTENNAS
44. Bisquare Loop Antenna

45. Piggyback Antenna for 10m

HAM-Nieuws maart 2017
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de volgende 
stations: maart 2016

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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“Kijk eens in uw logboek”
ABRACADABRA voor de QSL-manager

CT4VB/1 inmiddels door de QSL-manager getraceerd.  👍

HAM-Nieuws maart 2017
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Ik ben niet vreemd, ik ben een unieke uitgave.
Staat op ticket: Dolhuys Museum van de geest.

Haarlem


