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* 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 december 2017
IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK
DE OUDE WERF 18
1851 PW HEILOO
AANVANG: 20:00 UUR

TRADITIE BIJ A01
EEN GEZELLIGE AVOND MET SPORT!!?? EN SPEL
NATUURLIJK WAT LEKKERS, EEN DRANKJE

EN LEUKE PRIJSJES.

U KOMT TOCH OOK?
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Mededelingen uit de Kaasstad
Alweer bijna een jaar voorbij…..!

INHOUD o.a
Laatste avond
Robotica
Isotron

p.5
p.7
p.9

Het laatste HAM-Nieuws van het jaar
2017 en de laatste verenigingsavond
van dit jaar en dat sluiten we graag af
Vliegverkeer
p.12
Verhaal
p.13
met een gezellige avond samen met
Nostalgie 1/2
p.16
uw partner, het jaar nog even
“doornemen” en een blik werpen op
Opendag
p.17
het komende jaar. Dat doen we met een hapje en een
HF-Speurneus
p.19
drankje en wie weet gaat u ook nog met een prijsje naar
QSL
p.20
huis. De verenigingsperikelen komen weer aanbod in
januari op de Algemene Ledenvergadering. De kerstbomen
liggen alweer bij de tuincentra en de kerstmenu’s vliegen je
alweer om de oren en straks in de stress hoe kom ik weer
van die paar kilo af, maar dat is van latere zorg.
De redactie en bestuur wensen u dan ook samen met uw dierbaren een hele fijne
decembermaand en zien u graag weer terug in 2018 op de verenigingsavonden en
een goede en vooral gezonde start in het nieuwe jaar.

2018

Het bestuur.

Uit: Jan Jans en de kinderen
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De laatste avond
De laatste avond stond in het kader van
een “verkoopavond” iedereen kon zijn
overtollige apparatuur, onderdelen enz
aanbieden en veel dingen werden aan de
man gebracht.
De voorzitter Fred PD0NQD trad op als
veilingmeester en deed dat met veel verve,
maar voor Rob PA1EMT ging het af en toe
wat te snel, omdat al het aangebodene dat
verkocht werd moest worden ingeschreven,
maar hij kreeg er steeds meer routine in.
Meeuwes PD5MES zat aan de “kassa” en
nadat alles door de handen van de veilingmeester was geweest konden de
amateurs worden uitbetaald minus de 10% zoals afgesproken in het
veilingreglement. In onze kast bij Ko Hartog stond ook nog de nodige handel en
enkele amateurs hadden het een en ander geschonken aan de vereniging en dat
heeft ons geen windeieren gelegd.
In totaal is aan de amateurs
€118,35 uitbetaald en de
clubkas van de vereniging
werd €91,65 rijker, €18 laat
nog even op zich wachten,
helaas er was geen
mogelijkheid om te pinnen
dus dat wordt “ouderwets”
overmaken.
Met dank aan Wim
PD0WDV die de zorgen van
de bar op zich had genomen
want een drankje en een
versnapering gaat er altijd
wel in.
Na nog een gezellig QSO werd de avond afgesloten en helaas moesten de niet
verkochte spullen weer retour naar hun QTH.
Meeuwes
PD5MES
Volgende pagina nog wat foto’s van de avond
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DE DRIE WETTEN DER ROBOTICA.
1. Een robot mag een mens geen letsel toebrengen, noch, door passief te
blijven, een mens letsel laten overkomen.
2. Een robot moet de door mensengegeven orders gehoorzamen behalve
wanneer die orders in strijd zijn met de eerste wet.
3. Een robot moet zichzelf beschermen zolang of voor zover dat niet met de
Eerste of Tweede Wet in strijd is.

Aangeboden door de bibliotheken “Nederland leest”

Handboek de Robotica, 56e druk, AD 2058
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Isotron
Het frame van de zelfbouw Isotron is gemaakt volgens onderstaande
tekening.

De door mij gebruikte spoel is gemaakt van zwart installatiedraad op een pvc
buis van 100 mm. Start met 16 of 17 wikkelingen voor de 40 meter uitvoering
van de antenne. Daarna, bijvoorbeeld met behulp van een antenneanalyzer,
de frequentie bepalen en eventueel de spoel afwikkelen. Een kwart of halve
wikkeling afwikkelen en weer meten en herhalen tot de gewenste frequentie
is bereikt. Let op! Bijknippen lukt niet zegt ook mijn kapper.
Zie vooral ook de uitgebreide beschrijvingen van Isotron zelfbouwantennes
op de website van PA0FRI.
Door: Cees Jan PA3GYG
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ISOTRON
ZELFBOUW
ANTENNE

PA3GYG

op
de
Dag van de Amateur
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🍾
Wensen iedereen goede en gezellige

Feestdagen en zeker weer een mooi en
gezond hobby seizoen in 2018!
Groeten Edwin & Danieĺa
Poot van Storm & Rico 🐈 🐶

Contact en Info
E-mail: zenderspecialist@gmail.com of 06-453 20 435
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Vliegverkeer
De intensiteit van kosmische straling neemt toe met de
hoogte boven zeeniveau, omdat de atmosfeer op
grotere hoogten minder straling afschermt. Zwaardere
deeltjes (neutronen, protonen) die de grond niet
kunnen bereiken, dragen op vlieghoogte wel bij aan de
stralingsdosis.
Het dosistempo van 40 nSv/h op grondniveau loopt op tot
4000 nSv/h of meer op vlieghoogte. Mensen die het
vliegtuig nemen worden daarom tijdelijk blootgesteld aan
een hogere dosis kosmische straling dan op zeeniveau.
Voor regionale vluchten in West-Europa is de dosis voor een passagier of
bemanningslid ongeveer 4 microSv per vlucht. Voor vluchten naar Noord-Amerika
is de dosis per enkele reis zo'n 0,04-0,05 mSv. Het aardmagnetische veld buigt bij
de evenaar de straling sterker af, de extra kosmische stralingsdosis is bij een vlucht
over de polen dan ook hoger dan bij vlucht over de evenaar. In 1997 bedroeg de
gemiddelde dosis voor een retourvlucht ongeveer 0,036 mSv.
Voor passagiers die vaak vliegen en bemanningsleden leidt dit tot een verhoging
van de jaardosis, waarbij in individuele gevallen zelfs jaardoses van 10 mSv
mogelijk zijn. Inmiddels is in regelgeving bepaald dat Europese
luchtvaartmaatschappijen de dosis van hun werknemers moeten registreren.
De toename in jaardosis door vliegen voor alle Nederlanders samen (de
toegevoegde collectieve jaardosis) bedraagt zo'n 300 mensSv. Dit betekent dat de
jaardosis per hoofd van de bevolking hierdoor ongeveer 0,02 mSv is. Dit is een
verdubbeling ten opzichte van berekeningen uit 2001.
De getallen op deze pagina zijn afkomstig uit het RIVM-rapport 'Kosmische straling
tijdens vliegverkeer'.
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Leuk foto verhaal
Dit is een leuk voorbeeld
hoe de Fotodienst van de
KLM destijds snel een
fotomontage kon maken. In
december 1933 zou de
nieuwste aanwinst van de
KLM, de Fokker F-20,
genaamd ‘Zilvermeeuw',
een versnelde retourvlucht
uitvoeren tussen
Amsterdam en Batavia.
In de nacht van het vertrek
geraakte de starter van één
der motoren defect,
waarna men snel een
normaal lijnvliegtuig van
deze route, de Fokker F-18
'Pelikaan', gereed maakte.
Met zeventig minuten
vertraging vertrok dit
vliegtuig, maar er was voor
de pers reeds een foto op
Waalhaven gemaakt van de
bemanning vóór de
'Zilvermeeuw'.
Toch publiceerden de
dagbladen de andere dag
een foto van de
bemanning, staande voor
de 'Pelikaan' op Schiphol.
Nog diezelfde nacht
hadden vakbekwame
retoucheurs van KLM’s
Fototechnische Dienst de crew voor de ‘Zilvermeeuw' weggehaald en voor de
‘Pelikaan' gezet. Die crew was van links: Smirnoﬀ, Soer, Grosfeld en Van
Beukering. De kerstpostvlucht werd toen in een recordtijd uitgevoerd.
Foto's: KLM Public Relations
No. 522747 en No. 522751.
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Nostalgie 1
Onlangs kreeg ik van Ruud
PA3EQC een paar krantenknipsels,
één uit 1987 en een van recentere
data nostalgie 2.
De eerste was een reportage in het
kader van “De dag van de
Alkmaarse Kabel” in september
1987 met als motto: “Communiceren
brengt mensen dichter bij elkaar” de
VERON-afdeling Alkmaar met als
voorzitter Wil Stilma PE1JRA en
secretaris Ruud Vogel PA3EQC,
(foto) zij gaven een demonstratie
wat de hobby allemaal wel niet
inhield, want toen was men ook al
niet zo op de hoogte wat het
allemaal voorstelde, voor het grote
publiek was het allemaal piraterij en dan heb je wat uit te leggen.
Op het Waagplein had men een shack in gericht en een antenne van 15 meter
hoog geplaatst.
Ook zij waren begonnen (illegaal) met een 27 MC “bakkie” en een hoop
knutselwerk natuurlijk wel spannend, maar uiteindelijk wordt je lid van een
zendamateurvereniging en behaal je je licentie, ja en dan kun je niet meer van de
knoppen afblijven en zoals in de reportage werd beaamt en wordt je vrouw een
“zendweduwe”, dat heet ook wel lichtelijk verslaafd. Nog een aardig detail de
VERON telde toen in 1987 12.000 leden en let wel: één op de duizend
Nederlanders had toen een licentie. (Bron krant)
Ruud PA3EQC

Een weetje
over het vernieuwde
Amsterdam CS
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Nostalgie 2
“Pornoharkje”
Maar ook de jaren 80 waren redelijk roerige jaren
in de ether, het aantal tv zenders waar je naar kon
kijken was beperkt en bestond hoofdzakelijk uit
Nederland 1,2 en 3. Je zag wel de nodige
antennes op de daken staan, de wel bekende
Fuba-antenne en daar kon je de diverse tv-piraten
mee ontvangen de programma’s zagen er echter
wel wat anders dan bij de legale zenders, de
“natuurfilms” waren zeer in trek met name de
Tiroler of Zweedse sex films, veel bewoners in Alkmaar en omgeving hadden hier
niet veel moeite mee en steunden de piraten dan ook van harte. Klinkende namen
als Orion TV en NOVA TV waren in de lucht. Er werd wel eens gesuggereerd dat de
TV piraten zijn begonnen in de shack van zendamateurs, maar dat is twijfelachtig,
geen enkele zendamateur zou het risico willen lopen dat zijn zwaarbevochten
licentie werd ingetrokken, maar ook zullen zendamateurs toentertijd niet heilig zijn
geweest.
Die er niet zo blij mee waren de videotheken want het scheelde hun heel wat omzet
en ze stonden dan ook op rand van oorlog met elkaar, de piraten en
videotheekhouder en er werd dan ook
regelmatig behoorlijk gedreigd, zo van: “we
komen wel even bij je langs” want als de
illegale zender de Radio Controle Dienst op
bezoek kreeg meestal bijgestaan door de
politie dan was men alle apparatuur kwijt en
een fikse boete die kon oplopen tot
duizenden guldens en de pakkans werd
steeds groter, alhoewel het OM ook niet wou
dat de openbare orde werd verstoort.

Maar in de jaren negentig veranderde het kijkgedrag er kwamen legale
commerciële zenders in de lucht, het internet deed steeds meer zijn intrede, dus
heel zoetjes aan verdween de piraat naar de achtergrond en is inmiddels wel
helemaal uitbeeld, alhoewel het internet bied nog genoeg mogelijkheden om als je
dat wil iets “illegaals” te bekijken en de Fuba-antenne of terwijl het “Pornoharkje” is
inmiddels wel van de daken, maar soms zie je nog weleens een verdwaalde, de
eigenaar durft vast niet het dak op, maar de herinnering staat er nog.
Met dank aan Ruud PA3EQC
HAM-Nieuws december 2017
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Opendag zend en luisteramateurs
Noord Oost Veluwe
Na het grote succes van voorgaande jaren organiseert de VERON ( Vereniging
Experimenteel Radio Onderzoek Nederland) afdeling Noord- Oost- Veluwe
donderdag 28 december, voor het zevende keer , haar traditionele open dag.
Deze dag wordt georganiseerd om geïnteresseerden kennis te laten maken met de
“radiohobby”.
De nadruk zal liggen op zelfbouw, Er zullen diverse NOV projecten te zien zijn die
afgelopen jaren door onze leden en andere hobbyisten gebouwd zijn.

Er worden diverse
demonstraties gegeven zoals:

-

-

- contacten leggen met
zendamateurs over de hele
wereld in spraak, morse code,
PSK ( een soort SMS), SSTV
(het verzenden en ontvangen
van digitale foto`s)
- SDR ontvangers, voor een
paar tientjes is een breed
ontvangst bereik mogelijk.
-Radiohobby en computer.
-Leger en maritieme zend en
ontvangst apparatuur.
Diverse leden laten hun zelfbouwprojecten zien en geven er uitleg over.

Leo Duursma PA0LMD, de bekende reparateur uit Oldebroek, zal ook dit jaar weer
aanwezig zijn met de nodige meet apparatuur om uw ontvanger, portofoon of
transceiver te controleren en na te meten.
HAM-Nieuws december 2017
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Mocht U specifieke wensen op meetgebied hebben, laat het van te voren weten zodat
we kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.

Graag willen wij ook mensen uitnodigen die het leuk vinden om hun projecten te
demonstreren en voorzien van de nodige informatie. Neem hiervoor a.ub.contact op
met de organisatie.
De opendag wordt gehouden in
Multi Functioneel Centrum “M.F.C Aperloo" Stadsweg 27 't Harde
van 10.00 uur tot 16.00uur.
Een hapje en drankje is tegen betaling verkrijgbaar.
Voor actuele informatie en een route beschrijving zie onze website www.pi4nov.nl
Namens de organisatie: Erik PH4CK
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HF-Speurneus met een LED
Leuk om te doen op een regenachtige dag
Elektromagnetische straling kan men niet ruiken. Om deze in het bereik van 100
kHz tot meer dan 1 GHz te kunnen detecteren, kunt u de volgende schakeling
maken, normaal zal de rode LED niet of slechts zwak branden. Zodra radiogolven
worden ontvangen, gaat de LED branden.
Benodigde onderdelen:

1. Tr. 2N3904
2. Tr. 2N3906
3. 1x Schottky-Diode BAT-85
4. 1x LED Rood
5. 1x Weerstand 1kΩ
6. 1x Weerstand 2,2 kΩ
7. 1x Weerstand 4,7 kΩ
8. 2x Weerstand 10 kΩ
9. 1x ker. Condensator 10 nF
10. 2x ker. Condensator 100 nF
11. 1x batterij aansluit klip
12. 1x batterij 9V
Eventueel experimenteren op een Bread-bord
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de
volgende stations: december 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.
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Er zijn altijd twee kanten:

ware woorden zijn niet mooi, mooie woorden
zijn niet waar
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