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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:              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 07 april 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)

Dit wordt een avond van o.a: 

Het behandelen van de VR-voorstellen,
wat verder ter tafel komt!

IMPROVISEREN

Zelfbouw

Hobby perikelen 

U mag het zeggen

en

QSO natuurlijk

HAM-Nieuws april 2017
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Mededelingen

De Avond
De komende avond 07 april 2017 staat voor een groot 
deel uit het bespreken van de VR-voorstellen, u vindt 
ze weer in de Electron. Samen bepalen we wat het 
stemadvies wordt voor onze afgevaardigden van A01, 
Ton Willemsen PA3BBY en Fred van Welij PD0NQD. 
Verder natuurlijk weer ruim baan voor de hobby, van 
perikelen tot een gezellig QSO, neem eventueel een 
zelfbouw projectje mee of een 
hobby vraag probleem.

Tot dan.

De Laatste avond.
Het ging dit keer over trein en techniek, Jelle 
Vonk maakte er een veelzijdige avond van. 
Alles kwam bijna aanbod van de ATB 
(Automatische Trein Beïnvloeding) en hoe zich 
dat verhoudt tot het seinstelsel, ook het 
materieel uit het verleden en heden en hoe het 
zich heeft ontwikkeld. 
Zoals tractie vormen van draaistroommotoren 
tot remsystemen en alles wat daar voor nodig 
is. Ons bovenleiding systeem, gelijkstroom in 
Nederland en in de meeste Europese landen 
wisselstroom en wat gebeurd er als een 
gelijkstroom locomotief naar een 
wisselstroomgebied rijdt. 
Maar ook de communicatie boord / wal werd 
niet vergeten, al met al een veelzijdig 
“Spoorverhaal” en er zal vast nog wel wat 
vergeten zijn om te vertellen, maar NS komt bijna dagelijks wel in het nieuws, 
daarom goed om te weten wat zich achter de schermen allemaal wel niet afspeelt.

Natuurlijk werd de spreker traditioneel bedankt en beloond door de voorzitter met 
het uitreiken van de Alkmaarse kaas en een slokje om het weg te werken.

Meeuwes PD5MES
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“Slappe Arnold”  
voor 70.450 Mhz” (4 meter) 

Knutsel projekt van Gert PA1VW 

zie volgende pagina 

HAM-Nieuws april 2017
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Gefeliciteerd
PD1GB

en natuurlijk super trots

HAM-Nieuws april 2017

CW Academy Certificate of Completion 

Gerrit Brand, PD1GB 
has successfully completed 

Level 1 
an 8-week/16-session training program 
in Morse Code sending and receiving  

Jerry Weisskohl, AC4BT 
CW Academy manager 

Alex Buurlage 
Alex Buurlage, PA1FOX 

CW Academy advisor 

March 2017 
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RQM dag 

Zaterdag 18 maart zijn Hella PD0HWE 
(Regio 46) en Simon PE1PGW (Regio 
01) naar Apeldoorn gegaan om de 
jaarlijkse vergadering van het Regionaal 
QSL Managers bij te wonen.
Zoals U wellicht weet heeft Hella 
PD0HWE de QSL-regio 46 van Jan 
Numan PA0VSS overgenomen die dit 37 
jaar heeft gedaan. Krish, een van de 
leden van het DQB had Jan ook 
uitgenodigd om deze vergadering bij te 
wonen. Daarom zijn we via Heemskerk 
gereden om Jan en zijn vrouw Dominga op te halen.
Na een voorspoedige reis kwamen we om half twaalf op de locatie in Apeldoorn.
Het onderling qso begon na een heerlijk kopje koffie of thee. Voor Jan was het 

bijzonder leuk om weer oude bekende te 
ontmoeten. Voordat er met de vergadering 
werd begonnen was er voor de aanwezigen 
een lunch geregeld. Met heerlijke soep en 
belegde broodjes.
Na de lunch werd er met de vergadering 
aangevangen.
Achter de tafel zaten van links naar rechts: 
Krish Bangoer beheerder van het DQB, Peter 
Damen PC7T namens de Veron en Wim van 
Zutphen PA1L namens de VRZA. Aan de 

hand van de agenda werden de diverse punten behandeld. Ik zal U niet vermoeien 
met wat er allemaal besproken is maar een 
punt van de agenda was punt 9 huldiging 
jubilarissen.
Er waren twee jubilarissen  die naar voren 
werden geroepen om een beker in ontvangst 
te nemen als dank voor 25 jaar QSL-
manager. Van Jan werd er officieel afscheid 
genomen na 37 jaar trouwe dienst als QSL- 
manager Regio 46 Jan en Dominga werden 
verrast met een mooie bos bloemen. 
Onder punt 5 van de agenda werd vermeld 
wat de wijzigingen waren rond de regio QSL-
managers.                                                                                  (vervolg pag.11)

HAM-Nieuws april 2017
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Contact en Info 
E-mail: zenderspecialist@gmail.com of 06-453 20 435

Wij zijn op VAKANTIE

mailto:zenderspecialist@gmail.com
mailto:zenderspecialist@gmail.com
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(vervolg pag.10)

En hier werden de kers verse 
managers van regio 01 Simon 
PE1PGW en van regio 46 Hella 
PD0HWE vermeld. Achter de tafel  
links Hella in het midden Jan en 
Dominga en rechts Simon.

Na deze feestelijkheden nog even 
een paar punten van aandacht 
betreffende de QSL post.

Punten van aandacht zijn onder andere:

1) Het aanleveren van QSL kaarten aan het DQB.
In het Vademecum van 2016 is zeer duidelijk aangegeven waaraan een QSL kaart 
moet voldoen betreffende de informatie die er op hoort te staan.
Hier is niets mis mee. 
Waar men wel veel moeite mee heeft is het beschrijven van de kaarten. Het komt 
regelmatig voor dat de tekst bijna of zelfs niet goed leesbaar is. Dit vergt veel 
kostbare tijd van de vrijwilligers die de kaarten sorteren. Soms komen er kaarten 
terug uit het buitenland en dit geeft extra portokosten.
Het verzoek in deze is kaarten die men wil versturen duidelijk te beschrijven, dit 
bespaart tijd en geld.

2)  Het komt ook nog veel voor dat QSL kaarten worden aangeleverd ter verzending 
terwijl de te ontvangen amateur geen lid is van een der twee verenigingen (VERON 
en VRZA). Men kan dit zelf eenvoudig controleren op de DQB site. Als de 
ontvanger toch prijs stelt op de bevestiging van het gemaakte QSO dient men zelf 
voor verzending zorg te dragen. Ook dit geeft veel extra werk voor het DQB wat 
eigenlijk niet hoeft.

3) Kaarten voor het buitenland die geen QSL bureau hebben worden niet verstuurd en 
komen dus terug, ook dit is veel extra werk voor het DQB wat niet nodig is. Op blz 
352 en 353 van het Vademecum staan landen die geen QSL bureau hebben, dus 
voor die landen bestemde kaarten dient men zelf te versturen. Zie ook de DQB site. 

Leuk om te weten per jaar:
Alleen al in Nederland afgelopen jaar is 988 kg QSL-kaarten verhandeld.
Samen met de kaarten vanuit het buitenland bijna 2000 kg!!!!!! Aan post.

Voor vragen:
QSL post Regio A01: PE1PGW@veron.nl

Met vriendelijke groet,
73’s PE1PGW, PD0HWE.

HAM-Nieuws april 2017
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Nieuwe Raspberry Pi (Zero W) met WLAN en 
Bluetooth voor € 10

Foto: Raspberry Pi Foundation
Vijf jaar geleden (op 29 februari 2012, om precies te zijn) zag de originele 
Raspberry Pi het licht – en op die eerste roemruchte dag was de beschikbare 
voorraad binnen enkele minuten uitverkocht, werden meer dan 100.000 
exemplaren besteld en waren de webshops van Farnell en RS Components door 
de enorme toeloop een tijd lang onbereikbaar...
Om dit lustrum te vieren komt de Raspberry Pi Foundation met een nieuw 
product: de Raspberry Pi Zero W, oftewel de Raspberry Pi Zero compleet met 

HAM-Nieuws april 2017

https://www.raspberrypi.org/blog/raspberry-pi-zero-w-joins-family/
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WLAN en Bluetooth. Het slechte nieuws is dat deze uitvoering tweemaal zo veel 
kost als de oorspronkelijke Zero, maar het goede nieuws is dat hij desondanks 
online voor slechts $10 over de toonbank gaat (zonder toebehoren).
De Zero is in november 2015 gelanceerd en is sinds die tijd van een 
cameraconnector voorzien; inmiddels kun je het zo gek niet verzinnen of er zit wel 
een Zero in – van miniatuur fruitmachines tot elektrische skateboards.
Een nadeel van de oorspronkelijke Zero was de beperkte connectiviteit: de enige 
USB-poort werd vaak gebruikt voor een draadloze dongle; voor de aansluiting van 
periferie als toetsenbord, muis en netwerkadapter was een USB-hub nodig die vaak 
meer kostte dan de Zero zelf.
Door de Cypress CYW43438 op de print te integreren is dit probleem bij de Zero W 
opgelost: dit is dezelfde chip die de Rpi 3 model B voorziet van 820.11n WLAN- en 
Bluetooth 4.0-connectiviteit. Alle features van de Zero W op een rijtje:
 

• 1 Ghz single-core CPU
• 512 MB RAM
• mini-HDMI-poort
• micro-USB On-The-Go poort
• micro USB power
• HAT-compatibele 40-pens header
• headers voor composiet-video en reset
• CSI cameraconnector
• 802.11n WLAN
• Bluetooth 4.0

Foto: Raspberry Pi Foundation
De Zero W gaat vergezeld van een 'officiële' behuizing. Deze heeft drie 
verwisselbare deksels: een dicht deksel, een deksel met uitsparingen voor de 
GPIO's, en een deksel met opening en bevestiging mogelijkheid voor een camera.

Bron: Elektor
HAM-Nieuws april 2017
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Component replacements for my electronics 
projects

Some people living outside Europe might have 
problems in getting those components types 
which are very widely used in Europe. If you 
happen to have this problem then read further. 
This document tries to give information how to 
find suitable replacements to be used in my 
projects.

Replacing transistors

My electronics project are not generally very 
sensitive to exact component types used, so 
the trasistors can quite freely changed to some 
other transitor with similar specifications.

NPN transistors

The general purpose transistor I use is BC547. It is a very common general 
purpose transistor in European electronics circuits and has following 
characteristics:
Voltage rating: 50V
Maximum current: 0.1A
Power rating: 0.5W
Frequency range: 300 MHz

You can try to replace that transistor with quite many general purpose trnasistors 
with similar specifications without much problems. A quite suitable replacement for 
many projects could be 2N2222 and 2N3904 universal NPN transistors. They have 
the following specs:
                  2N3904        2N2222

Voltage rating:    60 V         60..75V
Maximum current:   0.1 A        0.8 A
Power rating:      0.625 W      0.5 W
Frequency range:   >250 MHz      >250 MHz
Amplification (B): >100          >100
(it has different pinout and can handle more power but is otherwise quite similar to 
BC547).

HAM-Nieuws april 2017
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PNP transistors
The PNP transistor type I commonly use is 
BC557. It has following specs:
Voltage rating: 50 V Maximum current: 0.1 A 
Power rating: 0.5 W Frequency range: 150 
MHz
You can try to replace BC557 with 2N3905 
transistor which has the following specs:
Voltage rating:    40 V
Maximum current:   0.2 A
Power rating:      0.625 W
Frequency range:   >200 MHz

Amplification (B): >50
Or you can use 2N3906 which has similar characteristics, but the amplification is 
>100.
Replacing diodes

The most typical diodes I use are 1N4148 
and 1N4001. 1N4148 is very common 
small signal diode which sould be easy to 
get almost everywhere. 1N4148 has the 
following specs:

Diode type:      Fast switching diode
Voltage rating:  100 V
Current rating:  0.2 A
Swithing time:   < 4 ns

If you can't get exactly this model you can 
try to replace 1N4148 with 1N914 or 1N4448.

1N4001 is a very common rectifying diode with the following specs:
Diode type:      Rectifying, general purpose
Voltage rating:  100 V
Current rating:  1 A

You can replace 1N4001 with almost any general purpose rectifying diode with 
similar or better specifications.
In some circuits where 100V voltage rating is not enough, I use 1N4007 diode. 
1N4007 is the same as 1N4001, but has 1000 V voltage rating.

HAM-Nieuws april 2017
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de volgende 
stations: april 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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Zoekt en gij zult vinden, 
vindt gij niet dan is het zoek


