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UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST

OP VRIJDAG 08 juni 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 08 juni 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.
Er stond op de verenigingsavond van vrijdag 11 mei niet typisch een thema op de 
rol, maar de avond werd op alle kanten nuttig gebruikt, de voorzitter Fred PD0NQD 
geniet nog van zijn vakantie dus Simon PE1PGW nam de honneurs waar.

Zoals gebruikelijk werden er wat 
mededelingen opgesomd, Simon 
PE1PGW, Ruud PA3EQC en Ton 
PA3BBY waren naar de VR geweest, 
ons voorstel is op het laatste moment 
ingetrokken gezien het niet haalbaar was 
binnen de huidige statuten, Ron 
PA4RVS lichte het juridische aspect nog 
toe. Voorstellen kunnen in principe het 
hele jaar worden aangeleverd, maar dat 
is geen garantie dat ze altijd in 
behandeling worden genomen.
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Age PA0XAW stelde voor de LHW-cie bij elkaar te roepen op de avond, dat 
scheelde een ritje naar Anna Pauwlona, De pech dit 
jaar is dat de vuurtoren in Egmond aan Zee  ivm 
werkzaamheden niet beschikbaar is in augustus 
2018.  Voorgesteld werd om dan gebruik te maken 
van de vuurtoren in Den Oever, helaas deze biedt 
geen faciliteiten om de apparatuur te laten 
“overnachten” het is zeg maar een “kale” vuurtoren. 
Een mogelijkheid is er één dag gebruik van te 
maken, maar de cie. is er nog niet helemaal uit, dus 
nog even afwachten.

Cees Jan PA3GYG kwam terug op het eventueel 
plaatsen van een antenne voor club gebruik in de 
vlaggenmast op het terrein van onze 
verenigingslocatie er zou al een coaxkabel liggen 
naar het gebouw en vraagt hoe het er meestaat. Jan 
Borst PE1OFX vertelt hoe de huidige situatie is, de 
coaxkabel is ergens reeds “doorgeknipt” en verwijdert, 
waar dat precies is gebeurt is niet geheel bekend, maar het zal toch nog weer op 
de agenda worden gezet.

Van het HB was er een schrijven uitgebracht hoe om te gaan met de wet Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) inmiddels al uitgebreid bekent vanuit de 
media, dit geldt ook voor verenigingen, maar er kwam een paar uur later al weer 
een bericht dat het eerste als niet verzonden moest worden beschouwd. Het 
bestuur, met name de secretaris  gaat zo zorgvuldig mogelijk om met, 
emailadressen en alle aanverwante administratie.

De secretaris had een 
condoleancekaart gestuurd 
namens A01 n.a.v. het 
overlijden van Edwin Verburg, 
inmiddels een bedank kaart 
ontvangen van de familie.

Sommige amateurs krijgen hun 
QSL-kaart(en) retour als zijnde 
onbestelbaar of het QSL-bureau 
is opgeheven en in enkele 
gevallen is het geheel 
onduidelijk wat de reden is. De 
QSL-manager zal hier contact 
opnemen met het DQB, 

alhoewel op de website van de VERON vind je ook al informatie over calls enz.
HAM-Nieuws juni 2018
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Na al deze mededelingen was het tijd voor een 
aangenaam QSO, Simon PE1PGW had zijn 
nieuwe set meegenomen, een laptop en een 
magnetic loop antenne, om te experimenteren en 
te “oefenen” met PSK en iedereen kon daar van 
meegenieten, af en toe wat QRM, maar verder 
werkte het prima.

Rob PA1EMT had nog een voeding meegenomen en die 
was zo zwaar dat we er bijna krachtpatser moesten voor 
inhuren om dat ding boven te krijgen, helaas was er geen 
belangstelling voor en ging dus weer retour afzender.

Maar rond half elf gingen de laatsten huiswaarts en konden we toch terug kijken op 
een aangename en nuttige avond.

Dit is overigens ook het laatste HAM-Nieuws voor het zomerreces, dus mocht je 
tijdens het reces wat leuks hebben meegemaakt op je vakantieadres of andere 
hobby ervaringen, laat het de redactie weten en je  persoonlijke verhaal staat er zo 
in.

HAM-Nieuws juni 2018
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Het bestuur wenst jullie een hele fijne en zonnige zomer en kom gezond weer terug 
tot op de verenigingsavond van vrijdag 14 september.

‘73
Meeuwes PD5MES

(Nog 2 foto’s van de avond)

HAM-Nieuws juni 2018
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Boekenrubriek
Beste OM’s, XYL’s

Het is alweer een poosje geleden dat ik geprobeerd heb om een rubriek “Boeken” 
in ons maandblad “HAM-Nieuws” in te voeren, maar dat heeft blijkbaar geen 
opvolging gevonden.
Lezen de leden van onze vereniging VERON in Alkmaar en omgeving geen boeken 
en spelen ze alleen nog maar met een tablet of smartphone? HI
Onlangs was ik sinds lange tijd weer eens naar de bioscoop in ons dorp en wel 
omdat daar de film “Bankiers van het verzet” werd 
vertoond.
Het boek “Walraven van Hall-Premier van het verzet” waar 
deze film op gebaseerd is, heb ik alweer dan 10 jaar vóór 
ik in 1948 als dienstplichtig soldaat bij de Luchtmacht 
kwam, heb ik zo’n anderhalf jaar bij zo’n zelfde “kleine 
bankier” gewerkt en enig inzicht in die materie gekregen en 
o.a. bij de toenmalige Nederlandse Bank (op het Rokin in 
Amsterdam) geweest. Een deel van de film speelde daar. 
Dit boek is beslist niet meer te koop, maar daardoor dacht ik nog eens een poging 
te wagen voor onze rubriek: “Boeken in het HAM-Nieuws” en daar gaat ie dan!

Nu ik geen groot huis en vooral geen 
grote tuin meer heb duik ik af en toe in 
mijn boekenkasten om nog eens een 
boek te lezen dat ik al jaren niet meer in 
mijn handen heb gehad.
Het laatste boek dat ik net weer uit heb is: 
“Solo” van Roald Dahl ook al een oudje 
uit 1987, maar daar wil ik het niet over 
hebben, wel het boek: “Radar in 
Nederland 1940 - 1945” dat ik twee jaar 
geleden in de ontvangsthal van de 
“Tigerstelling” op Terschelling gekocht 
heb. Het is een fantastisch boek dat elke 
radioamateur  moet interesseren. Het is 
op A4 formaat gedrukt en heeft 259 
bladzijden.

Uiteraard heb ik het na aankoop gelezen, 
maar ik kwam onder de indruk van de 
geweldig uitgebreide beschrijving van 
elke radarinstallatie die toen door de 

Duitsers zijn geïnstalleerd, volgens de 

HAM-Nieuws juni 2018
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bekende Dr. F. Freulke meer dan 300 types en varianten.
Mocht er belangstelling voor zijn, wil ik dat boek ter inzage !! 
meenemen naar een volgende bijeenkomst. Als iemand het 
wil aanschaffen moet hij naar Terschelling, dat ik persoonlijk 
een van de mooiste vind van de Waddeneilanden en breng 
dan ook zeker een bezoek aan de “Tigerstelling”.

’73

Henk PA0PQ

Wat is metaalmoeheid?  
En kunnen andere materialen ook moe 
worden? Wordt een materiaal langdurig en 
zwaar belast, of juist kort maar intensief en 
vaak, dan wordt het uiteindelijk 'moe'. 

Het komt alleen bij metalen voor. Denk aan 
een vliegtuigvleugel die door het telkens trillen in de lucht langzaam zijn sterkte 
verliest. Metaal is opgebouwd uit een rooster van atomen. Soms ontstaat daarin 
een gat. Dat begint klein, maar kan zich uitbreiden als gevolg van belasting. 

Bijvoorbeeld in een sleutel, als die maar vaak genoeg kracht ondervindt bij het 
omdraaien in een slot. Uiteindelijk ziet de gebruiker alleen het uiteinde van zijn 
sleutel meedraaien; het meest belaste deel is verslapt doordat de minuscule 
scheurtjes in het metaal te groot zijn geworden. 
Zoiets als het materiaal laten 'uitrusten' kan niet. Zodra er scheurtjes zijn, herstellen 
die niet meer.

Bron: Quest

Breuk van een staaf van een 
groundplane-antenne door 

gedwongen trillingen afkomstig van 
een scheepsschroef

HAM-Nieuws juni 2018
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How to Build an Infra-Red Detector Circuit
  

In this project, we will build an infrared detector circuit using an infrared 
LED and an IR phototransistor.
The 2 electronic components work as a pair. One emits the infrared light 
(the IR LED) and the other detects the infrared light (the IR 
phototransistor).
An infrared LED is an LED that creates and beams out infrared light. 
Being that our circuit is made to detect infrared, we need the IR LED to 
be a source of infrared so that we can test our detector out.
An IR phototransistor is a transistor that detects infrared light. Only with infrared 
light will the phototransistor turn on and be in conduction mode. Without infrared 
and the phototransistor will not conduct across from collector to emitter. Therefore, 
if a load is connected to the output of the phototransistor, it will turn on if infrared is 
detected, and it will be off with infrared isn't detected.
Being that an IR phototransistor only reacts to infrared, it is perfect to be used for 
infrared detector circuits, which is one of the most used applications for it.
How the circuit works is very basic. An IR LED will beam infrared rays of light and 
the phototransistor, made up of infrared-light sensitive material, responds to this 
infrared light and conducts. Therefore, if an output is connected to the 
phototransistor, it will turn on when the infrared LED is beaming unimpeded on the 
phototransistor, and it will be off when the IR LED is not beaming on it.
Infrared LEDs and phototransistors are rated based on the wavelength of the 
infrared light. Therefore, a 940nm infrared LED must be matched up with a 
phototransistor that detects 940nm wavelength. They have to be matching pair in 
order to work. Therefore, in our circuit, we will use a 940nm IR LED and a 
matching 940nm phototransistor. 

Components
• 940nm IR LED
• 940nm IR phototransistor
• 2 470Ω resistors
• LED

The phototransistor and IR LEDs can be found from a number of online retailers, 
including ebay and taydaelectronics.
The type we will use is the common 940nm infrared LED and phototransistor 
combination. But, in actuality, you could use any wavelength; again as long as it's 
a matching pair between the IR LED and phototransistor, it wil work. So feel free 
to use others.

HAM-Nieuws juni 2018
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Wij zijn op vakantie 

HAM-Nieuws juni 2018

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

mailto:zenderspecialist@gmail.com
mailto:zenderspecialist@gmail.com
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IR Phototransistor Detector Circuit

The infrared (IR) detector circuit we will build with an IR phototransistor is shown 
below. 

 

This above circuit built on a breadboard is shown below. 

HAM-Nieuws juni 2018
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Risico’s van blikseminslagen in vliegtuigen 
verminderen

Blikseminslagen. 
Afbeelding: Edward Aspera 

/ United States Air Force

Volgens luchtvaartexperts 
wordt elk verkeersvliegtuig 
minstens één keer per jaar 
getroffen door de bliksem. 
Ongeveer 90 % van die 
inslagen worden 
waarschijnlijk veroorzaakt 
door het vliegtuig zelf: Bij 
onweer kan de elektrisch 

geleidende buitenkant van een 
vliegtuig werken als een bliksemafleider en een inslag veroorzaken. Er is kans dat 
het vliegtuig en de boordelektronica daardoor worden beschadigd.

Om het gevaar van blikseminslagen te ontwijken, worden vluchten bij onweer 
omgeleid naar veiliger gebieden. Maar nu stellen ingenieurs van MIT een nieuwe 
mogelijkheid voor, om het risico van blikseminslagen in een vliegtuig te 
verminderen: Een systeem dat het vliegtuig beschermt, door het te voorzien van 
een elektrische lading. Dat kan paradoxaal klinken, maar in simulaties is 
aangetoond, dat er duidelijk minder inslagen zijn, als het vliegtuig een bepaald 
potentiaal heeft.

Spanning met spanning bestrijden
Als een vliegtuig door een elektrisch veld vliegt, is de potentiaal aan de buitenkant 
normaal gesproken in evenwicht. Maar als een sterk extern elektrisch veld het 
vliegtuig polariseert, wordt één kant van het vliegtuig positief geladen, terwijl de 
andere kant negatiever wordt. Bij sterke polarisatie kan dan een sterk geleidende 
plasmastroom ontstaan, die kan werken als de beginfase van een blikseminslag.

De onderzoekers stellen voor, om een vliegtuig tijdelijk een negatieve lading te 
geven om het positief geladen uiteinde te dempen en zo te verhinderen, dat de 
lading een kritiek niveau bereikt en een blikseminslag uitlokt. De onderzoekers 
hebben bij modellen laten zien, dat deze methode in elk geval in principe werkt.

HAM-Nieuws juni 2018
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Het principe

Het team rondom emeritus Professor Manuel Martinez-Sanchez en de 
wetenschappelijke medewerkster Carmen Guerra-Garcia is nu van plan, om een 
vliegmachine uit te rusten met een geautomatiseerd besturingssysteem, dat 
bestaat uit sensoren en actuatoren met kleine voedingen. De sensoren zouden het 
omringende elektrisch veld bewaken op voortekenen van het ontstaan van 
geleiding, waarna de actuatoren van het vliegtuig in de juiste richting opladen. Voor 
dat opladen is minder vermogen nodig dan een gewone gloeilamp gebruikt.

Om misverstanden te voorkomen: blikseminslagen zijn voor de passagiers zelf 
ongevaarlijk, omdat het metalen omhulsel van het vliegtuig werkt als een kooi van 
Faraday. Ze zien hooguit een felle flits en horen een harde knal. Maar als een 
vliegtuig door de bliksem wordt getroffen, zijn extra veiligheidscontroles nodig, die 
de volgende vlucht kunnen vertragen. Die vertraging en de potentiële schade 
kunnen kostbaar worden, vandaar de grote belangstelling van 
luchtvaartmaatschappijen.
 
Bron: MIT News
 

Humor
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EPROM-Spiele

Letzte Woche hat Leonie irgendwelche alten Geräte zerlegt und mir einen ganzen 
Beutel ICs geschenkt. Darunter waren auch mehrere EPROMs. Die kann man 
löschen, neu programmieren und wieder verwenden. Aber kann man auch mit den 
programmierten EPROMs etwas anfangen, obwohl man nicht mal weiß, welche 
Daten sie enthalten? Man kann! Z.B. Spielen.

�

Spiel Nr. 1: 

Jedes EPROM ist ein riesiges Memory-Spiel. Man verbindet die acht 
Datenleitungen eines 27256 mit LEDs und alle Adressleitungen, /OE und /CS über 
Widerstände mit Masse, dazu noch Vpp und Vcc an eine Spannungsquelle von z.B. 
4,5 V oder 5 V. Die LEDs zeigen nun acht Datenbits an der Adresse 0000. 
Verbindet man jetzt A1 mit Vcc, dann sieht man die Daten an 0001 usw. Insgesamt 
gibt es 32768 Adressen. Einige davon kann man nun auslesen und vielleicht 
auswendig lernen. Wer schafft es als erster 100 EPROM-Datenbytes zu lernen?

HAM-Nieuws juni 2018



�17

�
Spiel Nr. 2: 
Man schleißt zwei oder mehr Schalter an Vcc und irgendwelche Adresseingänge. 
Dann legt man wahlweise irgendwelche anderen Adresseingänge an Vcc und 
probiert jeweils, welche Bitmuster man mit den Schaltern wählen kann. Da das 
EPROM unbekannte, praktisch zufällige Daten enthält, kann man ganz zufällig auf 
interessante Muster stoßen.

Spiel Nr. 3: 
Man verbindet einige oder alle Datenausgänge zusätzlich mit Adresseingängen. 
Was nun passier, kann niemand mehr voraussagen. Das EPROM allein ist jetzt 
schon fast so etwas wie ein Computer, und zwar ein ganz durchgeknallter. Man 
kann sich vorstellen, ein bestimmtes Bitmuster liegt an den Datenausgängen und 
legt die aktuelle Adresse fest. Unter ihr erscheinen aber neue Daten, die wieder 
eine neue Adresse einstellen usw. Das Ganze kann dazu führen, dass ein endloses 
Programm abläuft, und zwar mit rasender Geschwindigkeit. Dann sieht man, dass 
LEDs schwächer leuchten. Wenn beim Basteln zufällig auch das Kurzwellen-
Audion an ist, kann man ein lautes Rauschen hören, manchmal auch ein Pfeifen. 
Es kann aber auch passieren, dass das EPROM auf eine Adresse stößt, die das 
gleiche Muster hat, wie ihre Daten. Dann bleibt das Programm an dieser Stelle 
stehen. Es reicht aber, einige Verbindungen zu vertauschen, und schon ist wieder 
alles anders.

Spiel Nr. 4: 
Man bedient z.B. eine Adressleitung über einen Taster und zwei oder mehr 
verbindet man mit Datenausgängen. Nach etwas Probieren kann folgendes 
Verhalten erreicht werden: Nach einem Tastendruck läuft ein kurzes Programm ab, 
das nach kurzer Zeit in einem stabilen Zustand endet. Man sieht dann z.B. ein 
kurzes Blinken, das dann aufhört.

Der Ingenieur zeigt es täglich:  
Fast nichts ist unmöglich. 

(Dietrich Drahtlos)

HAM-Nieuws juni 2018
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Amateurs voor Amateurs  

Eraan              Eraf    
Er aan:

Voor een “oud” pc-project ben ik op zoek naar het 
volgende:

Floppy's van het 5.25 inch formaat.
Het gaat om DS-DD (Double-Sided, Double-Density) of (zie foto)
SS-DS (Single Side, Double-Density) maar dus géén
HD high density type die werken niet in mijn floppy drive.

Dus oude niet meer gebruikte of 
misschien nog nieuw in doos!!

Hoor het graag van U.

Rob PA1EMT 

contact: pa1emt@veron.nl

HAM-Nieuws juni 2018
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de 
volgende stations: juni 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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56. Five-Bands No-Tuner Antenna
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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”


