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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 08 september 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)

HAM-Nieuws september 2017



�4

A01 Nieuws uit de Kaasstad

We starten weer!!
Het zomerreces is 
voorbij we staan weer 
aan de voet van de 
herfst en dat betekent 
voor veel 
radioamateurs, je weer 
behaaglijk vermaken 
met de hobby in de 
shack en als vereniging 
op gezellige avonden in 
Heiloo, Als bestuur hopen we dat jullie allemaal een 
mooie zomer hebben gehad en als je op pad bent 
geweest gezond weer terug bent geland op je QTH.
We starten met een Arduino voordracht door Ton 
Willemsen PA3BBY zoals aangekondigd. In het 

verleden al een inleiding gehad door Ruud PA3RGH, maar de tijd en ook de 
techniek staat niet stil en zeker niet in de Arduino-wereld.

De microcomputer heeft zijn intrede gedaan in 
de wereld van de zendamateur, de ontwikkeling 
staat dan ook bepaalt niet stil en dan is een 
vervolg op dit onderwerp altijd zeer welkom en 
zoals Ton zegt: “Het probleem is niet het gebrek, 
maar de overvloed aan informatie”. Nieuwe 
shields en modules komen aan de orde en 
PA3BBY wil graag zijn ervaringen met u delen, 
een avond voor zowel de starter als de 
gevorderde Arduino liefhebber.

Tot op de verenigingsavond.

’73 Bestuur A01
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De laatste avond

Vrijdag 09 juni werd een echte QSO-avond er stond ook niet echt een programma 
op de rol, maar het was heel gezellig en dat zo voor het zomerreces is dat best een 
prima start.

De voorzitter Fred PD0NQD had nog een paar huishoudelijke mededeling die ook 
ter tafel kwamen op de bestuursvergadering o.a dat in de Electron van juin 2017 
(bldz. 217) een oproep stond om leden binnen de afdelingen te benaderen die 
zitting willen nemen in de EMC-EMF commissie. Het is vrijwillig maar niet geheel 
vrijblijvend want het is de bedoeling om eventueel leden bij te staan die “storing” 
problemen hebben. Het is echter regio gerelateerd dus het kan ook en amateur zijn 
uit een van de omliggende verenigingen. Om goed beslagen ten ijs te komen gaat 
er ook de nodige training aan vooraf.

Op 11 juni nog het PW QRP Contest en op 19 en 20 augustus het Light House 
weekend, aangevuld met een mededeling van Age PA0XAW dat PA6LH van  
VK2CE de man achter het ILLW, een prachtig Award hadden ontvangen. (zie 
bladzijde 6)

De tafel stond ook weer vol met allerlei materiaal afkomstig uit de nalatenschap van 
Carel PA3HIE, er werd heel veel “gesnuffeld” en je hoorde dan ook constant: “Ik 
heb al zoveel spul”, maar uiteindelijk werd de tafel steeds leger en de vrijwillige 
bijdragen kwamen terecht in de “portemonnee" van de penningmeester.
Rond 22.15 uur sloot de voorzitter de avond en wenste iedereen een fijne zomer.

Meeuwes
PD5MES
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This Certificate is awarded to 

Lighthouse van Speyk.

PA6LH
In recognition of 20 years consecutive participation  

As an entrant in the ILLW from 1998 to 2017  

And for being the 200th entrant in 2017 

In the 

International Lighthouse/Lightship Weekend 

Kevin. VK2CE 

Coordinator and Webmaster 

9th June 2017 
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Open dag Fort aan den Ham

Zaterdag 27 mei 2017 konden de leden 
van A01 een bezoek brengen aan het 
Fort aan den Ham, als je met de trein 
naar Amsterdam gaat zie je het fort 
liggen aan je rechter hand tussen 
Uitgeest en Krommenie, een prachtige 
lokatie tussen een boomrijk gebied.

De toegang was gratis en je werd 
getrakteerd op koffie met gebak. Simon 
PE1PGW had organisatie op zich 
genomen, maar helaas kon hij zelf ivm 
familieomstandigheden niet aanwezig 
zijn en ondanks al die perikelen heeft hij 

toch nog het gebak gebracht en dat was van 
uitstekende kwaliteit. 

Helaas was de opkomst niet groot en waren ook 
een aantal leden op een ander tijdstip geweest, 
maar een ding was zeker aan het weer kan het niet 
gelegen hebben, want de temperatuur liep tegen 
de 29 ℃, maar in het fort was het super 
aangenaam.

Fred PD0NQD, Jan PA2JSZ op de fiets gekomen 
vanuit Alkmaar, enigszins oververhit en Meeuwes 
PD5MES waren op komen draven en het was 
zeker de moeite waard. Dat de opkomst niet zo 
groot was kan ook hebben gelegen, dat er in het 
land ook nog radiomarkten waren georganiseerd.

Na de koffie en het gebak kregen we onder de 
enthousiaste leiding van Fred Braaksma (vrijwilliger) een schitterende rondleiding  
door en om het fort, het aanbod is groot wat er allemaal wel niet is te zien, heel veel 
leger materiaal uit de tijd van toen maar ook uit de tijd van Nederlands-Indië en niet 
te vergeten de splinternieuw ingerichte radiokamer, die knal vol staat met bijzonder 
materiaal en het domein is van Simon PE1PGW.

Maar er bestaat altijd een mogelijkheid om het fort te bezoeken en als Simon 
aanwezig is, meestal altijd op de woensdagen, neem voor de zekerheid altijd even 
contact met hem op,  kan er onder de verenigings- call PI4ALK verbindingen 
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worden gemaakt en bijna 
helemaal vrij van QRM gezien 
de gunstige ligging van het fort.

Als lid van A01 zijn de kosten 
nihil want die zijn al gedoneerd 
door de vereniging, de enigste 
beperking, niet meer dan 4 
personen per keer.

Na een prachtige en vooral 
interessante dag, Fred en 
Meeuwes met de auto en Jan 
weer op de fiets door de warmte, 
huiswaarts gekeerd.

De overige openingstijden vindt u op de website: 

http://www.fortaandenham.nl/cms/

En wilt op de fiets of hoe dan ook, dit is het adres: 

Busch en Dam 13, 1911 MS Uitgeest

Meeuwes
PD5MES

Kieze trekke

Piet Groen die nei de tandarts wou
die den twei kiezen trekken zou
vroeg eerst, want Piet dat was een krent
wat of dat kostte, an die vent.

Noh, dat was voiftig euro ’t stuk
dat Piet skrok hem een ongeluk
en zee: “Dat is toch van de gekke 
voor kwalijk twei menute trekken?”

De tandarts keek een beetje zuur
en zee: “Zo, vindt u dat duur?”
“Nou wacht maar” zee die kirrel toen,
“ik kan het ook heel langzaam doen!”

Siem de Haan (Westfries Drukwerk)
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Hans  Bruin  ✝ 
Henk Gosliga PA0HGO maakte ons voor het zomerreces attent 
op het overlijden van Hans Bruin ook bekend als EMT. Hans 
was in de wereld van de ATV een gerespecteerd  hobbyist  en 
zeker bij een aantal leden geen onbekende. In de 
“Hobbyskoop” staat een artikel ter nagedachtenis aan hem. 
(zie link)

Hij is in besloten kring gecremeerd. Toch wensen wij zijn vrouw 
en kinderen alsnog veel sterkte met dit verlies.


https://www.hobbyscoop.nl/2017/ter-nagedachtenis-aan-hans-bruin-emt/


Bestuur 

VERON-afd. A01 

Alkmaar 


MICROFOONS!

Signalen die microfoons wel kunnen horen maar wij niet.???

Een interessant artikel om even door te lezen, klik op onderstaande link 

https://www.scientias.nl/wetenschap-komt-signaal-microfoons-wel-kunnen-horen/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Gespot door:

Gert PA1VW
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AANBIEDING SEPTEMBER

1x superheterodyne RF zendmodule.
TX118SA-4 (433MHZ).
Encoding EV1527 brede voltage 3-24volt voor 
afstandsbediening 4 kanaalstraat. 
p/st € 2,25 !

300 ceramische condensators 
30 waarden x 10 stuks  (50 volt)

Deze mooie set voor maar  € 2,79 !

IMC Hot Solid soldeertin 
0.3mm Flux Core 63% Tin 37%
Netjes op rol gewonden.

Per rol € 2,35 !!

110K metaalfilm weerstanden 
100 stuks 1/4watt ± 1%.

Zak voor maar € 0,50 !!

Toevallig wat anders nodig? Stuur een e-mail!

HAM-Nieuws september 2017

Contact en Info 
E-mail: zenderspecialist@gmail.com of 06-453 20 435
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BUITEN MET RADIO
Onder de clubcall PI4ALK/P hebben wij dit keer (weer) meegedaan aan de 
“PRACTICALL WIRELESS QRP 2 METER CONTEST” die gehouden werd op 
zondag 11 juni 2017.

�
Onze contest locatie tussen Julianadorp en Den Helder in vakje JO22iv.

Van L. naar R: PA1EMT, PD1GB, PA5JD, PD0NQD, PA0XAW. PA1VW zat achter het muurtje 
druk met een QSO. Links de 2 meter antenne en rechts het mastje van PD0NQD met end-fed 

voor PSK.

Het was die dag prachtig mooi weer, een stevige wind, met toch enige leuke 
verbindingen. Onze locatie is een uitkijktoren waar je bovenin een mooi uitzicht 
hebt over de duinen naar de zee.
Vlakbij is een parkeerplaats en na enig sjouwwerk hadden we alle spullen boven.
De 2 meter antenne in elkaar schroeven, op het mastje plaatsen. Set aan de accu 
en na enig roepen en gezoek op de band hadden we om 09.52 UTC ons eerste 
QSO met GW4XZL/P in IO82ka.

Condities gingen wat op en neer maar we mochten niet klagen. Om 13.00 UTC was 
ons laatste en 20ste  QSO. Tijd om af te breken want het zonnetje en de wind 
begonnen ons parten te spelen.

Al met al weer een leuke activiteit die voor herhaling vatbaar is. Ook aardig wat 
aanloop/visite gehad tijdens ons verblijf, en gelukkig had Rob wat VERON PR 
materiaal meegenomen en hebben we zo nog wat reclame gemaakt voor het 
zendamateurisme.

HAM-Nieuws september 2017
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Hierna nog wat foto’s die de sfeer van die dag weergeven.

�
Onder de antenne het 2 meter station; PD1GB is in QSO

�

PD0NQD met zijn PSK station, de man met donkere bril is PA1VW.

HAM-Nieuws september 2017
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�
De gemonteerde antenne wordt geplaatst door PA1EMT

�
PA1EMT noteert 1 van de gewerkte stations

HAM-Nieuws september 2017
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“Lighthouse” weekend augustus 2017

Gehouden op zaterdag en 
zondag resp.19 en 20 
augustus 2017 op in de 
vuurtoren “J.C.J. van 
Speyk” te Egmond aan 
zee.
De vuurtoren, stammende 
uit 1834, werd bemand 
door een veertien tal 
amateurs van de VERON-
afdeling  Alkmaar . Onder 
het Lighthouse nummer NL 
0014.

Nadat de materiaalbeheerder Rob PA1EMT de nodige 
spullen omstreeks 09.30 uur had afgeleverd kon worden 
begonnen met opbouw van antennes, transceivers en 
toebehoren.

Boven in de toren werd het VHF en 
UHF station geïnstalleerd. 
De transceiver bestond uit een FT 736 
R en als antennes fungeerde een vier 
elements  draaibare Yagi voor 2 meter  
en een vertical een zgn X2000 t.b.v.  2, 
70 en 50 Mc.

Onder in de toren op de begane grond 
het HF station bestaande uit een TS 
850 S, ware het niet dat de voeding ontbrak. De rest van de zaterdag werd gewerkt 
met een FT 897.
Het antenne park voor HF bestond uit een FD 4 antenne en een meerbanden 
vertical.
Zondag werd de eerder genoemde FT 897 vervangen door de TS 850 S . Plus een 
lineair.  Bovendien werd op zondag de FT 897 gebruikt in combinatie met digitale 
modes voor HF. De antenne hiervoor een “High-end fed”.

Op HF werden in totaal 70 verbindingen gemaakt en op 2 meter 50 verbindingen. 
Daarnaast is er door middel van de digitale modes nog acht verbindingen gemaakt

HAM-Nieuws september 2017
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op HF.

Rond een uur of vier 's 
middags brak het 
moment van opruimen 
aan en rond  een uur of 
vijf ging het grootste 
gedeelte van de crew 
traditioneel naar de lokale 
chinees. 

Ondanks de matige tot 
slechte condities een 

geslaagd weekend in de vuurtoren.

’73 Jan PA2JSZ

Fotoimpressie van een geslaagd Lighthouse weekend 2017
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De koffer dreigt over te lopen

“Kom alstublieft de QSL post ophalen”.!!!!!

Het is voor velen van ons een mooie 
bevestiging van soms moeilijk te verwezenlijken 
(QRM van soms 5-9++) contacten/verbindingen 
met collega zendamateurs, ophalen dus.
 

 
Met vriendelijke groet en ’73
Simon.

HAM-Nieuws september 2017
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de 
volgende stations: september 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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Voor de liefhebbers van:  

“LANGDRAAD ANTENNES” 

Gespot door: Cees Jan PA3GYG


Klik op de “link” 


http://www.kc7hxc.us/links/radio/hf/Long-Wire%20Notes/longwire-kc7hxc.pdf
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Wees consequent.
In Utrecht hebben we ongeveer zestigduizend studenten.
Ik schat dat daarvan drie een licht op hun fiets hebben.

Maarten van Rossem  (scheurkalender 2017)


