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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

Algemeen Lid:    Ton                           PA3BBY      Privé                            a01@veron.nl

Algemeen Lid:  Meeuwes Schulting   PD5MES    072-5611415 a01@veron.nl

Financiën: Regio Bank V&S       Rek: NL 85 RBRB 0706 4787 97      Veron 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 12 oktober 2018

IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK

DE OUDE WERF 18
1851 PW  HEILOO

AANVANG: 20:00 UUR

Avond met onderling QSO, 

hobby perikelen, volop gelegenheid

voor de creatieve en innovatieve radiozendamateur

of een vraag?

Eigen “bouwprojecten” altijd welkom.

HAM-Nieuws oktober 2018
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Mededelingen uit de Kaasstad


De VERON-afdeling A01 Alkmaar 
nodigt u uit op de verenigingsavond 
van vrijdag 12 oktober 2018. Het zal 
een avond worden met een 
dubbelgevoel. Voorzitter Fred PD0NQD 
overleden op 25 september, het zal een 
avond worden waar zeker 
herinneringen worden opgehaald aan 
zijn lange periode als voorzitter van A01 
en vooral voor zijn inzet. Wij wensen 
nogmaals zijn XYL Karin, kinderen en familie veel sterkte voor de 
toekomst.


In het stuk “Anders dan andere jaren” LH-weekend, geschreven 
door Jaap PA5JD waar de crew nog contact heeft gehad met 
Fred via Face-time tijdens zijn verblijf in het VUmc in Amsterdam 

en nog de wens werd uit gesproken dat hij er volgend jaar weer bij zou zijn om de 
VERON-vlag op de vuurtoren te plaatsen, helaas, het kan verkeren.


De laatste avond

Rob PA1EMT en Simon PE1PGW openden de avond en deden verslag van de 
laatste ontwikkelingen wat betreft de Vz. Fred PD0NQD, Meeuwes PD5MES  is op 
vakantie. Zoals bekend heeft Ron PA4RVS zijn bestuursfunctie neergelegd, dus 
een plaats vacant. 

Ton PA3BBY wilde zijn plaats wel innemen, hij werd voorgesteld aan de leden en 
deze stemden in met zijn toetreden tot het bestuur. Ton van harte welkom en voor 
dat je het weet ben je wegwijs in de materie. Helaas gaat de verkoopavond in 
oktober door de onverwachte omstandigheden binnen het bestuur niet door, maar 
wat in het vat zit verzuurd niet. 

Je kunt ook altijd nog vrijgebruik maken van het Fort aan den Ham. De scouting 
Limmen is inmiddels voorzien van een zendamateur tijdens de Jota 2018, 
Heerhugowaard is nog zoekende.
Ondanks geen item werd het nog een latertje, 
maar wel gezellig.

Toch nog even dit!   (foto Hans Boot 
Nieuwsblad Castricum) 
Henk PA0PQ en Riet van Stigt 
waren op 17 september 2018 
liefst 65 jaar getrouwd.  
Nogmaals gefeliciteerd. 
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Anders dan andere jaren

Het ILLW is sinds jaren een vast terugkerend evenement in de activiteit van leden 
van onze Alkmaarse radioclub.
Eén jaar nadat John Forsyth en Mike Danrymple een begin maakten met dit 
evenement is ook VERON Alkmaar jaarlijks actief vanuit de vuurtoren van Speyk in 
Egmond aan zee.

Goede contacten met de reddingsbrigade en natuurlijk eerder via ons lid van de 
afdeling Cees Bakkum (SK), als broer van de laatste vuurtorenwachter, maakten 
dat wij jaarlijks terecht konden op de toren in het derde weekend van augustus.

Ieder jaar, voor wat we toch wel een vaste crew kunnen noemen, begon de 
voorpret al met het voorbespreken van het draaiboek. Wat moet er mee aan 
spullenboel, welke radio gaan we gebruiken, wie bouwen op, is de call 
aangevraagd, loglijsten, QSL kaarten etc. etc.

Op de zaterdag wordt het station dan opgebouwd.
HF beneden in de hal met de FD4 vanaf de rondloop op de toren afgespannen naar 
het duin achter de vuurtoren. VHF alles naar boven sjouwen. Meerdere keren de 
trap op en af.
Telkens weer ergens halverwege toch maar ff uitrusten. De hartslag komt echt in 
het ( donker) rood en het zuurstofgehalte gevaarlijk laag. Komt vast door de 
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gemiddelde leeftijd van de Nederlandse zendamateur. Op je 50e wordt je tot de 
jeugdleden gerekend.
132 treden zijn het geloof ik van onder naar boven. En terug natuurlijk.

Hoe anders dit jaar.

Door groot onderhoud van zo’n beetje alle vuurtorens in Nederland, zijn de 
vuurtorens, en dus ook de van Speyk, dit jaar niet toegankelijk voor de radio 
amateurs.

Wat nu te doen?

Vele ideeën passeerden de revue. Ergens bij de vuurtoren gaan zitten, een andere 
vuurtoren werd voorgesteld. In Den Oever vanuit de auto. Er werd zelfs voorgesteld 
om maar een jaar over te slaan.
Dat zou toch zonde zijn, een traditie van bijna 20 jaar om zeep.
Op de verenigingsavond in juni kwam Jan Borst met een geweldig idee.

HAM-Nieuws oktober 2018
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Hij zei:” mijn zoon werkt in Hotel Zuiderduin, hij zou eens kunnen vragen of jullie 
daar terecht kunnen. Op steenworp van de van Speyk.” Contact is gemaakt en een 
paar crewleden zijn naar Hotel Zuiderduin gegaan om de locatie en de 
mogelijkheden te bekijken.
Op de vierde verdieping is een mooie vergaderruimte met een groot balkon waar 
de antennes opgesteld kunnen worden .

Vooreen bijdrage per persoon voor koffie en fruit en de zaalhuur kan de ruimte twee 
dagen gebruikt worden!

Zoals gebruikelijk op de zaterdag het station opgebouwd.
Nu eens niet al de trappen op en af, maar gewoon de hele zooi met de lift naar de 
vierde verdieping.
Antennes opgebouwd. De FD 4 van het balkon naar beneden afgespannen, naar 

een mast aan het hek van de overburen en nog Twee End Feds voor de Hf.

HAM-Nieuws oktober 2018
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Voor VHF de horizontaal voor twee meter op rotor en de verticaal er bovenop voor 
twee, 70 cm en 6 meter. Een mooie ruime zaal met alle voorzieningen maar ook 
helaas met veel QRM. S9 +20 dB gaf de meter vaak aan. Het maken van 
verbindingen kan dan alleen met heel sterke stations.
Toch nog op VHF Engeland gewerkt en verder veel Nederlands verkeer en 6 meter 
gaf wat openingen richting Hongarije zowel in Phone als CW.

HF met Phone viel niet mee maar in CW ging het ietsje beter, er zijn in deze modes 
toch nog enkele verbindingen gemaakt. Dit jaar geen PSK of andere digitale 
computer modes.

Hoe anders ook dan andere jaren was het ontbreken van enkele vaste crewleden.
Ab, onze sleutel bewaarder van de vuurtoren, was niet te bereiken. Henk PQ kon 
dit jaar niet meedoen.
Fred kon niet aanwezig zijn door zijn opname in het ziekenhuis. Twee weken 
voordat het light house evenement van start ging moest hij, voor langere tijd, met 
spoed opgenomen worden.
Gelukkig konden we Fred in het ziekenhuis toch nog een beetje betrekken bij het 
evenement.

HAM-Nieuws oktober 2018



�11

Aanbieding oktober 

50 x Ceramische condensator 104 pF/50 volt

                                     Slechts €0,99




  10 × rode led's
  10 x blauwe led’s          Slechts €0,75
  10 x gele led's
  10 x groene led's




          Koperen plaatjes 5 x 7 cm met eilandjes 

                          Per stuk €0,35 

Bestel en ik neem het mee naar de verenigingsavond. 

Andere wensen ? Neem contact op. 

HAM-Nieuws oktober 2018
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Op beide dagen hebben we via Facetime contact gehad en kon hij toch nog even 
aanwezig zijn. We hebben Fred allemaal even kort kunnen spreken en heeft hij 
kunnen zien hoe wij dit jaar de traditie voorzetten. Volgende keer is Fred er vast en 
zeker weer bij om de antennes en de VERON vlag weer op de gerenoveerde 
vuurtoren te plaatsen.
Ook onze gezamenlijke gang naar de plaatselijke viskraam moesten we dit jaar 
zonder Fred maken.
Egmond aan Zee was een paar dagen voor het light house weekend nog even 
groot nieuws.

Door een naar verluid jammerlijk verkeerd uitgevoerde gasfleswissel is het 
restaurant de Klok aan het Pompplein door brand volledig verwoest.
Saillant detail, het op YouTube getoonde filmpje van de brand is vanaf het balkon 
gefilmd onder het balkon waar wij de antennes op hebben geplaatst.

Traditioneel wordt het lighthouseweekend afgesloten met een gezellige avond 
ergens in een restaurant in Egmond aan Zee. Vaak “de Chinees”.
Dit jaar hebben we gekozen om bij het buffet bij hotel Zuiderduin aan te schuiven.

HAM-Nieuws oktober 2018
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Volgend jaar het derde weekend van augustus (17 en 18) hopen we weer met de gehele crew 
vanuit de gerenoveerde van Speyk QRV te zijn. Zou er budget zijn voor een lift?
Zo niet, dan sjouwen we alles wel weer naar boven. We zullen de traditie 
voortzetten.
We zullen wel moeten, want de visboer onder aan de toren rekent op ons…….

Met dank aan de leden van de crew en hun partners voor wederom een geweldig 
lighthouseweekend: Gerrit Brand PD1GB,Rob Derlagen PA1EMT,Age de Jong 
PA0XAW, Cees Jan Keessen PA3GYG,Marc Pol PA1MP, Jan Schijf PA2JSZ, Jan 
Stenneberg PE0JXA, Henk van Stigt PA0PQ, Martijn Stolte PA1MS,Ab Visser 
NL12611, Gert van Westerlaak PA1VW en Fred van Welij PD0NQD, die er volgend 
jaar natuurlijk weer gewoon bij is het derde weekend van Augustus.
En natuurlijk Jan Borst voor de tip en Zuiderduin voor de prachtige locatie
Een speciaal woord van dank voor Rob Derlagen PA1EMT onze coördinator en 
materiaalbeheerder

TNX, Jaap Dorhout PA5JD, QRT………….

HAM-Nieuws oktober 2018
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Vuurtoren Van Speijk in de steigers

Wat is de oudste zoekmachine op internet? 

Altavista was in 1995 de eerste 
zoekmachine waar gebruikers gewoon 
wat trefwoorden in konden typen. De 
zoekmachine 'kroop' vervolgens over het 
wereldwijde web op zoek naar sites met 
een overeenkomstige tekst. Altavista was 
direct een succes, al werd het al snel 
ingehaald door concurrenten als Google. 


In 2013 stopte de zoekmachine definitief, nadat die al eerder was opgekocht door 
Yahoo! Vóór Altavista waren er ook al zoek- machines-,Maar die werkten niet zoals 
wij dat nu gewend zijn. Ze konden slechts zoeken in een lijst met sitenamen. Hun 
eigen site moesten eigenaren vaak zelf aanmelden bij zo'n zoekmachine, anders 
stond die simpelweg niet in het bestand. Dat was onhandig natuurlijk, en dat 
kostte bijvoorbeeld Aliweb, dat werd gelanceerd in 1993 en wordt gezien als de 
eerste zoekmachine, daarom de kop.


Bron: Quest 

HAM-Nieuws oktober 2018
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Das Dipmeter
Das Dipmeter war mal das wichtigste Messgerät für jeden, der mit Hochfrequenz zu 
tun hatte. Es besteht aus einem abstimmbaren HF-Oszillator, dessen Schwingkreis 
in die Nähe eines untersuchten Schwingkreises gehalten wird. Wenn die Frequenz 
übereinstimmt, entzieht das Messobjekt dem Oszillatorkreis Energie. Das kann 
man messen.

Der Versuch wurde mit einem Kosmos-Baukasten ausprobiert. Man beachte: Der 
obere Schwingkreis mit einem Festkondensator hat keine leitende Verbindung mit 
der übrigen Schaltung. Er ist aber magnetisch mit dem unteren, Drehko-
abstimmbaren Schwingkreis gekoppelt, so dass er bei gleicher Frequenz zu 
Schwingungen angeregt wird. Das sieht man an einem Ausschlag des Messgeräts.
Das Dipmeter nennt man auch Grid-Dip-Meter (Gitter-Ausschlag-Messgerät), weil 
die Geräte ursprünglich mit Röhren gebaut wurden. Über den Gitter-Ableitstrom 
konnte man die Schwingkreis-Amplitude messen. Meist hatte man viele Spulen 
zum Auswechseln und mehrere Frequenzskalen.

Natürlich wurden Dipmeter auch mit Transistoren gebaut. Heute sind sie etwas aus 
der Mode gekommen. Nur die Funkamateure wissen noch damit umzugehen. 

HAM-Nieuws oktober 2018
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Dabei ist der Bau sehr einfach. Damit man mit einer kleinen Spannung von nur 1,5 
V auskommt, kann eine Schaltung mit zwei Transistoren genommen werden. Sie 
hat auch den Vorteil, dass die Spule keine Anzapfung braucht. Man kann also leicht 
viele unterschiedliche Spulen für alle möglichen Frequenzbereiche anschließen.

Manchmal hat man kein ausreichend empfindliches Drehspul-Messwerk zur Hand. 
Statt der Zeigeranzeige kann eine akustische Ausgabe verwendet werden, also ein 
Tongenerator, dessen Frequenz mit der Eingangsspannung ansteigt. Ein 
Resonanz-Dip verrät sich dann durch eine Absenkung des Tons. Die Schaltung 
braucht weniger Strom vom Messgleichrichter als das Messgerät. Deshalb kann 
man den Oszillator mit weniger Emitterstrom etwas schwächer schwingen lassen. 
Die Empfindlichkeit steigt, das Dipmeter kann einen Schwingkreis also auf größere 
Entfernung messen.

Praxis und Theorie  
widersprechen sich fast nie.  

(Dietrich Drahtlos)

HAM-Nieuws oktober 2018
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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-site. 

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. 

HAM-Nieuws oktober 2018
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de 
volgende stations: oktober 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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59.Tri-band Delta Loop Antenna for 80m - 40m - 30m
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Kan het weekend even over nieuw? 
Ik was namelijk nog niet klaar”


