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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 09 maart 2018

IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK

DE OUDE WERF 18
1851 PW  HEILOO

AANVANG: 20:00 UUR

“Berging van een Engelse bommenwerper WW2  

met een volledige Poolse bemanning” 



Door: Wil Stilma PE1JRA 
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Mededelingen uit de Kaasstad 




“Berging van een Engelse bommenwerper 
WW2  

met een volledige Poolse bemanning” 



Op vrijdag 09 maart 2018 
nodigen wij u graag uit op 
onze maandelijkse 
verenigingsavond. Wil 
Stilma PE1JRA geen 
onbekende voor veel leden 
van A01 geeft een 
bijzondere interessante 
lezing. “Berging van een 
Engelse bommenwerper 

WW2 met een volledige Poolse bemanning.” Momenteel is het bergen van 
gecrashte vliegtuigen uit WO 2 regelmatig in het nieuws onlangs nog op NPO 2. 
De lezing kent vele onderwerpen. o.a. Toedracht berging op het IJsselmeer, zoeken 
naar vermiste bemanningsleden, marifoon (technisch en functioneel, berging 
wrakstukken, demonstratie Avro Lancaster en Boeing B29 bommenwerper en nog 
veel meer.

Dit wordt zeker een buitengewoon interessante avond. U komt toch ook?

De laatste avond
De voorzitter opende zoals gewoonlijk de avond, helaas 
met een droevige mededeling, op 3 februari is plotseling 
overleden Edwin Verburg PE5EDW, voorzitter van de 
afdeling A46 Zaanstreek voor velen ook bekend als een 
fervent “vossenjager” wij wensen zijn familie en vrienden 
veel sterkte toe.

Jan Steen PA2JS wijst nogmaals op de dringende behoefte aan een medewerker 
voor de redactie van de Electron, zie de oproep in de Electron en de HAM-Flyer 
01-18 de voortgang van het blad staat zwaar onder druk.
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INHOUD o.a


* Berging	 	      p.4

* Laatste avond	      p.4

* Bougie	  	      p.7


* Geactiveerd F.a/dH.	      p.9

* Eraan / Eraf	 	      p.13

* Frequenzerweiterung    p.14


* OV1	 	 	      p.15

*  QSL		 	      p.18

* Antennas	 	      p.19
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Na de mededelingen stond de 
avond in het kader van “99 Jaar 
Radio Omroep” Kier Heeck 
startte zijn voordracht wat er in die 
99 jaar al zo verandert is en dat 
werd een zeer levendige avond

Kier noemde zo enkele data op de 
periodes dat zich de omroep 
ontwikkelde, november 1891 
deed de AM zijn intrede, 1960 de 
FM en 2013 de DAB+. De HF 
transistor de wel bekende OC 
44/45 zo rond 1960 en de eerste 
miniatuur buizen in 1950 ECC81 

EF86 en EL84 om er een paar te noemen. Bekende namen als Ferdinand Braun, 
kristaldetector en in 1918 Edgar Howard Armstrong met de Super Heterodyne 
Ontvanger. 


En zoals bekend kwamen er ook 
de nodige formule’s aanbod en 
dat is zeker een specialiteit van 
Kier, het duizelt je voor de ogen 
maar gelukkig ook de bekende 
kreet “O Ja “ dat zat zo. Alles 
ging gepaard met duidelijke 
overzichten op de beamer.


Het is de bedoeling dat over een 
paar jaar het DAB+ systeem het 
huidige FM voor een groot deel 
gaat vervangen, in sommige 
Scandinavische landen is het al 
zover, althans deels beperkt zich 
toch nog grotendeels rond de 
grote steden. Uit de zaal klonk de kreet dat sommige, die een DAB+ aan hebben 
geschaft, toch de ontvangst nog wel nog wat te wensen overlaat, bij 
ondergetekende werkt het overigens uitstekend. 


De avond vloog voorbij, dus Kier kwam met een toegift over filters, ook zijn 
specialiteit, “How Electric Filters Cam About” maar daar kun je nog wel 
drieavonden mee vullen. De avond eindigde met de welbekende “Kaas en een 
slokje om het weg te spoelen” voor de spreker en nog wat QSO.


Meeuwes

PD5MES
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Bougie als bliksembeveiliging
Het idee om een bougie te gebruiken als vonkenbrug tegen te hoge spanning 
op een open voedingslijn is al zo oud dat velen van u het wellicht niet 
kennen. In QST van september 1977 brengt E.E. 'Dutch' Zuch, W5PC het 
weer eens onder de aandacht. Zie fig. 1. 

De bougie is hier vastgezet in een stuk aluminium staf dat gemonteerd wordt 
bij het punt waar de voedingslijn het huis binnen gaat. Het stuk staf wordt 
goed geaard. Een paar kunststofkapjes zorgen ervoor dat de isolatie van de 
bougie niet nat wordt. Bij een dubbeldraads voedingslijn zijn twee bougies 
nodig: voor elke draad een. Bij een enkeldraads-voedingslijn, zoals 
bijvoorbeeld wordt gebruikt bij een windom-antenne, is een bougie genoeg.

Fig. 1. Bougie als overspanningsbeveiliging bij een open antennevoedingslijn.

Bron: Rob;s web

HAM-Nieuws maart 2018



�8

HAM-Nieuws maart 2018



�9

Woensdag 07 februari Fort aan den Ham 
geactiveerd.

Woensdag 07 februari, het weer was zonnig en de temp. was min 2 graden.
Om plm. 10.00 uur reden Age PA0XAW en Gerrit  PD1GB  naar het fort
waar Simon PE1PGW ons om 11.00 uur al stond op te wachten.
Na een heerlijke kop koffie en een koek gingen we terug naar Simons werkplaats 
om de apparatuur te installeren. Als eerste ben ik, Gerrit, om 11.40 uur begonnen 
met verbindingen te maken in BPSK-31 op de 20 meter. Ik hoorde veel Oost -
Europese landen en natuurlijk onze Russische vrienden met heel veel vermogen. 
HI. Maar ze kwamen 5/9 binnen.

Na ± 1.5 uur ging Age op de key kijken of hij nog wat Qso’s kon bemachtigen.

HAM-Nieuws maart 2018
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En dat ging vrij aardig.
Ik heb het niet echt bij gehouden maar ik dacht dat Age zo’n 8 à 10 QSO’s 
heeft gemaakt en ik zelf in BPsk31 ook ongeveer 10 QSO’s

De conditie’s waren in het algemeen goed.
Om 14.30 uur hebben we de boel weer ingepakt en gingen we weer richting 
Anna Paulowna.   Al met al was het een leuke dag. 

Simon bedankt.

Hier een lijst waar men ons gehoord heeft.

HA2KSD 7018.0 CW CQ 32 dB 18 wpm 1227z 07 
Feb

GW8IZR 7018.0 CW CQ 37 dB 18 wpm 1227z 07 
Feb

DL3KR 7018.0 CW CQ 18 dB 18 wpm 1227z 07 
Feb

DK3UA 7018.0 CW CQ 14 dB 18 wpm 1227z 07 
Feb

HA1VHF 7018.0 CW CQ 17 dB 17 wpm 1227z 07 
Feb

SM6FMB 7018.1 CW CQ 18 dB 18 wpm 1227z 07 
Feb

HB9BXE 7018.0 CW CQ 29 dB 18 wpm 1227z 07 
Feb

HB9DCO 7018.0 CW CQ 36 dB 18 wpm 1227z 07 
Feb

DO4DXA 7018.0 CW CQ 37 dB 18 wpm 1227z 07 
Feb

HB9JCB 7018.0 CW CQ 36 dB 18 wpm 1227z 07 
Feb

DK9IP 7018.0 CW CQ 22 dB 18 wpm 1227z 07 
Feb

OH6BG 7018.0 CW CQ 27 dB 18 wpm 1227z 07 
Feb

TF3Y 7018.0 CW CQ 14 dB 18 wpm 1227z 07 
Feb

!  PI4ALK

!  PI4ALK

!  PI4ALK

!  PI4ALK

!  PI4ALK

!  PI4ALK

!  PI4ALK

!  PI4ALK

!  PI4ALK

!  PI4ALK

!  PI4ALK

!  PI4ALK

!  PI4ALK
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Via het “RESERVE BEACON PROJECT” kun je zien dat wij met PI4ALK wereldwijd 
zijn gehoord op 40 meter als ook op 20 meter.

’73,

Gerrit    PD1GB

DK0TE 7018.0 CW CQ 35 dB 18 wpm 1227z 07 
Feb

HA6PX 14039.
9

CW CQ 8 dB 20 wpm 1203z 07 
Feb

CT1BOH 14040.
0

CW CQ 7 dB 19 wpm 1203z 07 
Feb

RU9CZD 14040.
0

CW CQ 6 dB 20 wpm 1203z 07 
Feb

TF3Y 14039.
9

CW CQ 12 dB 20 wpm 1203z 07 
Feb

W1NT 14039.
9

CW CQ 24 dB 20 wpm 1203z 07 
Feb

KM3T 14040.
0

CW CQ 14 dB 20 wpm 1203z 07 
Feb

!  PI4ALK
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!  PI4ALK
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Arduino pakket allemaal onderdelen om projecten te bouwen.

Zak vol voor €5,95

120 Ω weerstanden 100 á €0,50.

 

    

     10 × rode led's
     10 x blauwe led's
     10 x gele led's
     10 x groene led's

Samen voor €0,50

Natuurlijk neem ik weer genoeg mee om lekker te snuffelen.
 

HAM-Nieuws maart 2018

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

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


�13

Amateurs voor Amateurs  

Eraan              Eraf    

Gemiddeld houden wij één keer per jaar als afdeling A01 een verkoopavond, 
maar het zal je maar gebeuren dat je graag eerder van je overtollige hobby 

spullen af wil


of  

het omgekeerde, je zoekt wat!!.


We maken graag wat ruimte in het HAM-Nieuws om je oproep te plaatsen en 
niet alleen hier in dit blad maar ook op onze web-side.


Wel een paar regeltjes, het is niet de bedoeling om er een commerciële 
handel van te maken en het moet ten alle tijden relevant zijn aan onze hobby.


Dus u wil ERAAN of ERAF laat het de redactie weten en dan komt het ook op 
de web-site.


Het woord is aan jullie!! 

HAM-Nieuws maart 2018
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Kenwood TS870S Frequenzerweiterung 

Da der Kenwood TS870S leider in 
seiner nicht erweiterten Variante 
bei Auslieferung beispielsweise in 
40m nur bis 7100 khz sendeseitig 
funktioniert, muss er in seinen 
Erweiterungsmodi (amerik.Mod) 
durch Auslöten vom Widerstand 
R244 gebracht werden. 
Dies ist bei dem Gerät sehr gut zu 
realisieren. 
Das Gerät muss zunächst von der 
Spannungsversorgung getrennt 
werdenDie Frontblende muss nach 

dem Öffnen und  
Abnehmen der Gehäusehälften in Serviceposition abgeklappt werden. 
Danach ist der Prozessor und die daneben befindlichen Widerstände gut zu 
erkennen. 
Nachdem R244 ausgelötet wurde, kann das Gerät wieder zusammen gebaut 
werden. 
Danach wird der TRX an seine Spannungsquelle angeschlossen und mit 
einem gleichzeitigen Reset wieder eingeschaltet. 
Dies geschieht, indem A=B gedrückt und das Gerät  
eingeschaltet wird. 
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Een OV1 met transistoren voor de 80 meterband 
Artikel uit Electron september 1995 toentertijd geschreven door PA0KLS uit 
Valkenswaard


Een bekend begrip uit vroeger jaren: de OV1, de meest simpele ontvanger voor de 
80-meter band. Vele old-timers hebben daarmee de eerste schreden gezet in hun 
amateur leven. Twee buisjes, een handjevol onderdelen en een gevoelige 
koptelefoon was alles dat je nodig had.

Daarmee haalde je heel amateur-Europa in huis. Met de komst van de transistor 
was het daarmee ineens afgelopen. 'Een 0V1 gaat niet met “transistoren", aldus de 
kenners. Jammer voor de new-comer, jammer voor de jeugd. Ja, zo jaag je de 
amateur de winkel in. Omdat ik het niet kon geloven heb ik de soldeerbout maar

eens heet gestookt. Wat bleek? Er kan van alles mis gaan, maar als je het goed 
doet maak je een puike SSB- en CW-ontvanger uit gewone onderdelen en voor 
heel weinig geld. Belangstelling voor de gehele tekst dan moet je terug naar 
september 1995 in de Electron, maar voor de echte liefhebber zullen de schema’s 
voor zich spreken De OV1 staat ook in de het welbekende “Jongensradio” uitgave 
vijftiger jaren van De Muiderkring
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de 
volgende stations: februari/maart 2018

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.

’73 Simon Rodenburg PE1PGW
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ANTENNAS 
52. All-Bands Antenna


53. All-Bands Dipole Antenna
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“Zou een slotenmaker ook vijvers maken”


