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UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST

OP VRIJDAG 11 mei 2018

IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK

DE OUDE WERF 18
1851 PW  HEILOO

AANVANG: 20:00 UUR

Een avond voor QSO, hobby perikelen,

voor de creatieve en innovatieve radiozendamateur

Neem gerust een eigen “bouwproject” mee

of even napraten over de VR
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Mededelingen uit de Kaasstad





Op vrijdag 11 mei 2018 nodigen wij u graag uit op onze 
maandelijkse verenigingsavond. 
Helaas hebben we nog geen thema er zijn wel opties 
maar nog geen toezeggingen, we houden u op de 
hoogte via de bekende kanalen, HAM-Flyer cq web-site. 
Natuurlijk altijd gelegenheid om van gedachten te 
wisselen met medeamateurs of een hobby probleem 
voorleggen, twee weten er altijd meer als één. Neem 
eventueel een projectje mee, wat is er interessanter dan 
eigenbouw!! Werkt het niet? Hulp in de zaal! Tot dan.

De QSL-manager staat ook weer tot uw dienst. 
Aanvang 20.00 uur. 
Hek open 19.45.

Adres: Ko Hartog. De Oude Werf 18. 1851 PW Heiloo.
Meer verenigingsinfo op http://www.veronalkmaar.nl

De Laatste avond.
De verenigingsavond van vrijdag 13 april stond in het licht van het bespreken van 
de VR-voorstellen en het waren er dit keer nogal een paar zo’n 23 voorstellen. 
Maar de start was lekker rommelig, Rob had zijn auto volgestouwd met de spullen 

van George Albus, dit ivm het 
verhuizen naar het buitenland. 
Hij had het opgehaald op die 
voorwaarde “alles of niets” het 
werd dus alles.

Sommige spullen zijn helemaal 
niet “boven” gekomen bij Ko 
Hartog, maar verdwenen tegen 
een donatie aan de 
penningmeester zo in de 
kofferbak van de liefhebber en 
laten we eerlijk zijn 
radioamateurs zijn 
verzamelaars en je weet nooit 
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of het nog eens van pas komt. Het leek dus ook wel wat op een kofferbak verkoop.
Maar de rest kwam op tafel te staan en ook daar werd er nog gretig in gegrasduind, 
er kwamen ook nog wel wat bijzondere dingen boven water, b.v. een 
kaarsenkandelaar, lipstick, dames nylonkousen een naaisetje voor de vakantie, 
altijd handig als je een knoop aan je jas moet zetten, maar verder raakte de tafel 
aardig leeg.
Maar ondanks dat moest Rob toch nog een paar dingetjes retour mee terugnemen.

Toen werd het toch tijd om de 
voorstellen te behandelen dit keer 
zonder onze voorzitter Fred 
PD0NQD die had andere 
verplichtingen, Simon PE1PGW en 
Rob PA1EMT namen de honneurs 
waar en er werd over sommige 
punten flink gediscussieerd en na 
voorstel 11 werd het daarom tijd 
voor de pauze. Na de pauze werd 
de rest behandeld en we gaan er 
vanuit dat onze afgevaardigden 
beslagen ten ijs komen.

Na nog wat QSO werd de 
avond afgesloten maar toen 
was het inmiddels ook kwart 
voor elf, Rob PA1EMT en 
Meeuwes PD5MES sloten 
de boel af en stapten in de 
auto. Maar tot onze 
verbazing stond zo’n 
honderd meter verderop Ton 
PA3BBY naast zijn auto, 
stoppen natuurlijk en vragen 
wat het probleem was. 
“Lekke band” en s’avonds 
laat op een industrieterrein 
nodigt nou niet bepaalt uit 
om daar alleen te staan, dus 
ons opgeworpen als “ANWB-pechhulp” band gewisseld en een kwartiertje later kon 
de reis richting huis worden worden voortgezet.

Al met al geen saaie avond.

Meeuwes
PD5MES

HAM-Nieuws mei 2018
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RADIOMARKT TYTJERK

�

Overzicht van een deel van de markt
Links van het midden onze verkoopstand, met groen doosje op tafel.

Enkele weken geleden kwam Age – PA0XAW met het idee om weer eens naar de 
radio vlooienmarkt in Tytjerk te gaan om wat overtollige radiospullen uit de shack te 
gaan verkopen. Age was daar 8 jaar geleden ook al eens geweest om te verkopen 
en had daar goede herinneringen aan.
Ik, Gerrit PD1GB, had daar direct zin in. “Dat wil ik wel eens meemaken en dan ga 
ik mee als verkoper in opleiding, HI”. Zo gezegd zo gedaan, en met een volle auto 
met radiospullen zijn we op zaterdag     7 april om 07.00 uur vertrokken uit Anna 
Paulowna over de Afsluitdijk richting Tytjerk.
We kwamen ca. 09.00 uur aan, en daar waren al mensen bezig met het inruimen 
van de tafels. Bij de marktmeester had Age van tevoren 2 tafels gereserveerd en 
die stonden op een mooie plek, vlak bij de ingang.

HAM-Nieuws mei 2018
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Alle meegenomen spullen (voedingen, 2 meter ant., radio-onderdelen, buizen, een 
Heathkit HW-100, AM-radio’s, onderdelen van PC’s, boeken, meet instrumenten,  
etc. etc.) kwamen op de tafel.

Na het inruimen van de tafel een bak koffie en om 09.00 uur kwamen de eerste 
mensen binnen en het  begon vol te lopen met potentiële kopers. Er werd aardig 
wat verkocht en menige koper ging met een tevreden glimlach weer naar huis.

Om 14.00 uur weer opruimen, niet verkochte spullen weer in de auto. Daarna nog 
een drankje en op naar huis, waar wij om 16.30 arriveerden.
Het was een mooie zonnige dag, het was gezellig en in de shack van Age is weer 
wat meer ruimte.

‘73

Gerrit PD1GB & Age PA0XAW

Gerrit bezig om PC-onderdelen te verkopen

HAM-Nieuws mei 2018
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Age wachtend op kopers; hier stond onze stand nog aardig vol, maar s’middags was het grootste 
gedeelte verdwenen!

Buis  Elektronenkanon. 
Is er vanavond nog iets leuks op de buis? 


Decennialang was er niets mis met deze uitdrukking. 
Het belangrijkste onderdeel van je tv was immers de 
kathodestraalbuis.

Dat was een glazen buis zonder lucht waarin 
elektronen worden afgevuurd op een scherm met een 
fosforlaag. De beeldbuis werkte prima, maar was nogal 
uit de kluiten gewassen. Daarom werd hij tussen 2000 
en 2010 langzaam  vervangen door platte lcd- en 
ledschermen. Gelukkig leeft de buis nog voort in de taal. Als je vraagt of er iets 
leuks op de led of op de lcd, dan snapt niemand wat je bedoelt.


Als een Hagenees ût ze buis mot huillûh, dan heeft dat niets met televisie te 
maken.


QUEST 
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Op zondag 13 mei 2018 houdt 

Henk van Stigt PA0PQ bij  

“Boekhandel LAAN” 

Burgermeester Mooijstraat 19 
1901 EP Castricum 

zijn lezing over  

“De Enigma” (de)codeermachine 

Aanvang: 14.00 uur 

“Het is wel ‘moederdag’ dus gezellig samen heen!! 

HAM-Nieuws mei 2018
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Das Breitband-PC-Radio
PC-Radios sind ja nichts ungewöhnliches. 
Aber mit Kurzwelle und dann noch 
breitbandig, das kann man nicht kaufen, 
das muss man selber bauen. Batterie 
oder Netzteil braucht man nicht. Die 
Stromversorgung kommt direkt vom PC, 
und zwar aus der seriellen Schnittstelle

Das Radio wurde mit dem 
Experimentiersystem "Elektronik-Start mit 
dem PC" (auch bekannt unter "ELEXS") 
aufgebaut. Es wurden nur Bauteile aus 
der beiliegenden Tüte verwendet. Deshalb ist die Dimensionierung etwas 
ungewöhnlich. Meist wählt man den Basiswiderstand wesentlich größer. So geht es 
aber auch sehr gut. Antennenanschluss und der NF-Ausgang wurden mit 
Krokodilklemmen verbunden. Das NF-Signal wird in die Soundkarte des PCs 
eingespeist.

Die Schaltung zeigt diesen einfachen Audion-Empfänger. Der Transistor in 
Emitterschaltung demoduliert AM-Signale an seiner exponentiellen 
Eingangskennlinie. Da die Basis-Emitterdiode vorgespannt ist, reichen HF-
Spannungen von einigen Millivolt für eine Demodulation. Die Audionschaltung ist 
daher wesentlich empfindlicher als eine einfache Dioden-Gleichrichtung. 
Mancher wird sich fragen: wo ist denn da der Drehkondensator? Einen Drehko 
gibts hier nicht. Der Empfänger ist extrem breitbandig und empfängt (gleichzeitig!) 
alle starken Sender vom 49-Meter-Band bis zum 19-Meter-Band. Die Spule wurde

(vervolg pag.13) 
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Wij zijn op vakantie 
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zweilagig mit 15 Windungen auf einen Bleistift gewickelt. Es ergibt sich eine 
Induktivität von etwa 2 µH. Der Transistor hat eine Basiskapazität von ca. 100 pF. 
Damit liegt die Resonanzfrequenz bei 11 MHz. Der geringe Eingangswiderstand 
des Transistors dämpft den Schwingkreis so, dass sich ein Gütefaktor um Eins 
ergibt, das heißt die Bandbreite liegt ebenfalls bei etwa 11 MHz. Also zwischen 6 
MHz und 17 MHz kommt alles durch. Dieser völlige Verzicht auf die übliche 
Selektion bringt überraschende Ergebnisse.
Weniger ist mehr, spricht der Philosoph. Für den Nachrichtentechniker heißt das: 
Weniger Trennschärfe = mehr Bandbreite = mehr Information. In der Tat taucht man 
hier ein in ein Meer von Wellen und Tönen. Völker und Nationen verschaffen sich 
Gehör. Die besonderen Ausbreitungsbedingungen auf Kurzwelle bringen es mit 
sich, dass mal der eine und mal der andere Sender stärker hervortritt. Man hört 
Nachrichten in mehreren Sprachen gleichzeitig, Musik von Klassik bis Pop oder 
Volkslieder aus fernen Welten. Ohne die übliche Kurbelei schweift man völlig 
entspannt durch den ganzen Kurzwellenbereich.

Glaubst du nicht? Eine Hörprobe im MP3-Format (207 KB)

Die Stromversorgung des 
Radios muss durch ein 
Programm (Hyperterminal 
reicht) erst eingeschaltet 
werden, indem man die Leitung 
DTR an der seriellen 
Schnittstelle von -10V auf +10V 
schaltet. Wenn das vermieden 
werden soll, kann man einen 
PNP-Transistor einsetzen. Die 
alternative Schaltung zeigt 
noch weitere Änderungen. 
Ingeniermäßig korrekter ist es, wenn man einen Koppelkondensator einsetzt und 
nicht mit einem Gleichspannungsanteil auf den Eingang der Soundkarte geht. 
Außerdem gehört es sich eigentlich, dass man Reste der Hochfrequenz durch 
einen parallelen Kondensator kurzschließt. Mit diesen Änderungen passt das Radio 
auch ganz gut direkt an eine Stereoanlage, einen Endverstärker oder an 
Aktivboxen. Dann kann man auch den ganzen PC weglassen und statt dessen eine 
Batterie verwenden. Es geht fast alles zwischen 1,5 V und 12 V.

Das Ziel muss sein:  
Billig, einfach und klein.  
(Ing. Dietrich Drahtlos)

HAM-Nieuws mei 2018
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Makers van de Radio
Makers van de Radio uit het 'Maandelijksch 
Orgaan van de Vereeniging van 
Radiotelegrafisten ter Koopvaardij en bij de 
Luchtvaart dit keer één van de beroemdste 
docenten van Europa uit zijn
tijd, professor Kirchhoff, die als bekendste feit 
ons 2 wetten heeft nagelaten.

Een belangrijk aandeel in de studiën in het 
midden van den 19e eeuw in het wezen van 
den elektrische stroom heeft Kirchhoff (1824 
-1887) gehad. Hij ving zijn studie aan op de 
universiteit van zijn geboortestad, waar de 
beroemde professor in de mathematische 
natuurkunde, Franz Neemann (1798-1895) tot 
zijn leeraren behoorde, wiens invloed in vele 
wiskundige uiteenzettingen van Kirchhoff s 
onderzoekingen te herkennen valt. In 1838 
werd Kirchhoff benoemd tot privaatdocent aan 
de universiteit te Berlijn, in 1850 tot professor te 
Breslau en in
1854 tot professor te Heidelberg. In Breslau was hij eenjaar lang tezamen met 
Burnsen werkzaam geweest, die echter reeds in 1852 naar Heidelberg gegaan 
was. Kirchhoff behoorde tot de beroemdste docenten
van Europa. Zijn colleges, waarin een volkomen beheersen van de leerstof tot 
uitdrukking kwam, en die door vlot en nauwkeurig uitgevoerde proefnemingen 
vergezeld werden, trokken toehoorders uit alle landen van Europa naar Heidelberg. 
In 1859 publiceerde hij in de maandelijkse berichten van de Berlijnsche academie 
een verhandeling over de Fraunhofer’sche lijnen, waarmede hij de basis legde voor 
de wetenschappelijke spectraal-analyse.

Op het gebied der elektriciteit is Kirchhoff’s naam in de eerste plaats gevestigd door 
zijn wetten betreffende de stroomsplitsing, welke hij in 1847 publiceerde, nadat hij 
twee jaren tevoren reeds een verhandeling over de verbreiding der elektrische 
stromen in vlakken het licht had doen zien. Maar talloze malen komt zijn naam
voor in de geschiedenis der geluidsleer en lichttheorie, en ook in die der warmte-
theorie en van de mechanica.
Van groot belang voor de wetenschap is het jaar 1851 geweest. Twee belangrijke 
feiten vonden daarin plaats, n.1. de publicatie van de theorie der magnetische 
inductie van Lord Kelvin (1824 -1908) en de uitvinding van het inductieapparaat van
Ruhmkorff.

HAM-Nieuws mei 2018
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Misschien is Kelvin's naam wel in de eerste plaats verbonden aan het kompas, 
door hem in 1868 geconstrueerd,
dat, zij het ook van diverse verbeteringen voorzien, toch hoofdzakelijk in dezelfden 
vorm, nog steeds gebruikt wordt. Voorts is hij de opsteller ener theorie over de 
atoombeweging (1867), terwijl hij belangrijke onderzoekingen verricht heeft op

het gebied van het licht en de warmteleer.

Vóór zijn verheffing in den adelstand droeg hij de naam van William Thomson, 
onder welken hij ook veel in geschiedkundige en natuurkundige werken voorkomt. 
De tweede hoofdwet der mechanische warmte-theorie is van hem, evenals de 
eerste afleiding van het absolute nulpunt van temperatuur (1854). Van hetzelfde 
jaar dateert het naar hem genoemde Thomson-effect.
Ook op het gebied der elektriciteit komt zijn naam herhaalde malen voor. In 1853 
zag zijn formule voor de frequentie van elektrische trillingen het licht, in 1856 
ontdekte hij, dat de weerstand van een geleider onder den invloed van een 
magneetveld, aan verandering onderhevig is. In 1872 construeerde hij zijn 
kwadrant - elektrometer, welke nog heden ten dage gebruikt wordt in natuurkundige 
laboratoria. Het door Ruhmkorff in 1851 geconstrueerde inductie-apparaat had in 
hoofdzaak den zelfden vorm, waaronder het thans nog bekend is, echter ontbrak 
de condensator, welke parallel aan den onderbreker geschakeld wordt, teneinde 
het vonken tegen te gaan. Deze condensator werd aan het apparaat in 1853 
toegevoegd door Fizeau.

Bron: Stichting Historisch materiaal Radio-Holland
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Dat zijn er nogal wat! 
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Antenne perikelen rond de 2m repeater PI3ALK 
Op 26 April hebben Hans 
PH0V en ik, Rob PA1EMT 
weer een beklimming gemaakt 
naar de top van het dak van de 
HVC, de vuilverbranding, in 
Alkmaar.
De eerste lift brengt je op 10 
meter boven de grond de 2e lift 
gaat naar 25m op deze hoogte 
bevindt zich de regelkamer van 
het HVC.  Bij de dienstdoende 
wacht moeten we onze 
werkvergunning ophalen 
alvorens wij met ons werk mogen beginnen.  Nu nog 25 meter omhoog via het 
trappenhuis waar je de indringende guur van vuilnis je tegemoetkomt en dat 
klimmen valt nog niet mee met materiaal en gereedschap mee voor deze two Old 
Men. 

Het doel van dit bezoek is het 
vervangen van de antenne wat in de 
periode die de
2m repeater nu actief best al een paar 
keer is voorgekomen. 

Hoe komt dat, zult u zich misschien 
afvragen, wel het lijkt erop dat bijna 
geen enkele amateur-antenne 
opgewassen is tegen de 
omstandigheden die zich op 50 meter 
boven de grond afspelen.  De 
weerelementen spelen daarin een 
belangrijke rol, wind lijkt altijd vrij spel te 
hebben op en rondom het vrije uitzicht 
van de antenne. 
Na wat overleg en checken op internet 
kwamen via www.2ehands.nl  bij Rein 
PA4URK uit en hij woont ook in Urk 
terecht die een nieuwe professionele 
Procom antenne in doos aanbood (zie 

foto).
Het type wat Rein te koop had was een Procom CXL 2-1LW/I, een antenne die uit 
één stuk bestaat. Dus niet zoals bij de meeste, uit 2 delen, wat de robuustheid niet 
ten goede komt. 

HAM-Nieuws mei 2018
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Na wat heen en weer mailen met Rein was de deal gesloten. Omdat onze 
secretaris Simon PE1PGW regelmatig in Lelystad (Aviodrome) te vinden is heeft hij 
de antenne bij Rein opgehaald, nog bedankt Simon top!
Procom antennes worden vaak gebruikt in de nautische industrie op schepen met 
een wind load specificatie van 160 km/h, dus zit het dus met die robuustheid wel 
goed. De CXL 2-1LW/I heeft een frequentieband van 145 – 165 MHz dus voor 
145.600 met shift -0,6 MHz net geschikt zou je zeggen. Nadere specificaties: de 
antenne heeft antenne een gain van 2 dBi (of 0 dBd), minder dan de tot nu toe 
gebruikte antennes van Diamond en Televes. 

Toen de antenne binnen was heb ik de antenne-analyzer er op aangesloten en hij 
dipte mooi op de frequenties voor ons gebruik. Na montage op de HVC bleek de 
antenne in praktijk een prima SWR te hebben. Met Gert PA1VW werden de eerste 
QSO’s gemaakt. 
De praktijk moet verder uitwijzen hoe deze antenne zich gedraagt, we zien daarom 
uw test rapporten graag tegemoet.
Speciaal dank aan onze sponsors, zonder hun financiële steun is het in de lucht 
houden van PI3ALK en PI2ALK niet mogelijk. Mocht U ook een donatie willen doen 
graag naar rekening nr. van VERON Alkmaar, Regio Bank nr. 
NL85RBRB0706478797 met vermelding “repeater” en uw “call”. Bij voorbaat onze 
dank.
Hieronder nog een kleine foto impressie. Tot werkens via PI3ALK!

’73 Hans PH0V en Rob PA1EMT 
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Amateurs voor Amateurs  

Eraan              Eraf    

Helaas geen aanbod deze maand 


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. 
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55 Multiband Dipole Antenna
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de 
volgende stations: mei 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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Het grote probleem van het liegen ligt in de waarheid 
die Aristoteles erover heeft gezegd. Hij zei: “Het enige 
dat men met liegen bereikt, is niet geloofd te worden 

wanneer men de waarheid spreekt”


