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Colofon

Bestuur:

Voorzitter:   VACANT               a01@veron.nl

Secretaris:      Simon Rodenburg     PE1PGW    06-10886747                 a01@veron.nl

Penningm:      Rob Derlagen            PA1EMT    06-51618538    a01@veron.nl

Algemeen Lid:     Ton  Willemsen          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 09 november 2018

IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK

DE OUDE WERF 18
1851 PW  HEILOO

AANVANG: 20:00 UUR

De Wondere Wereld van het I.O.T 
(Internet of Things) 




Door Ton Willemsen PA3BBY 
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Mededelingen uit de Kaasstad


De VERON-afdeling 
A01 Alkmaar nodigt 
u uit op haar 
verenigingsavond 
van vrijdag 09 
november 2018. 
Ton Willemsen 
PA3BBY neemt ons 
mee in De Wondere 
Wereld van het I.O.T, 
Internet Of Things, 
vrij vertaalt “Internet 
der Dingen”. 
(afbeelding: Wikipedia) Een Thing (Ding) is eigenlijk 
een hele kleine en vooral zuinige microcomputer met 
draadloze communicatie en optioneel voorzien van 

sensoren (input) en actuatoren (output). “Things” communiceren met elkaar 
(Radio!) en/of met een centraal punt en kunnen onderdeel zijn van een groter 
apparaat of machine. 
De interesse van zowel de zakelijke wereld als van de zendamateur neemt steeds 
meer toe. Bedrijven investeren er al volop in, b.v. Intel (chips), T-Mobile en KPN 
(communicatie).
Ton PA3BBY kennen we al van zijn lezingen over Arduino en Raspberry pi, dit 
belooft ook weer een bijzonder interessant onderwerp te worden.

Graag tot dan!

De laatste avond 
De avond wordt traditioneel altijd geopend door de voorzitter met mededelingen 
van de bestuurstafel echter dit keer met een rouwrandje. 

Rob PA1EMT nam deze keer waar met een kleine terugblik op Fred PD0NQD, 
memoreerde o.a. terug naar de crematie en met name waren de zendamateurs 
goed vertegenwoordigd.

Hij was een gedreven voorzitter en als bestuur hebben we ook het gevoel dat we 
mank lopen, maar met zijn inspiraties en ideeën is dat voor ons weer een 
aansporing om op deze voet verder te gaan. Wij zijn echter wel op zoek naar een 
interim voorzitter in ieder geval tot en met januari 2019 na het houden van de 
algemene ledenvergadering, waarschijnlijk gaat dat lukken, jullie horen van ons
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Simon PE1PGW is inmiddels 
jarig geweest, 7+… en ook 
nog 40 jaar getrouwd en hij 
wil jullie allemaal een 
consumptie aanbieden 
tijdens de pauze, aan dit 
verzoek wordt voldaan en hij 
wordt van harte gefeliciteerd, 
Simon geniet van een paar 
dagen Terschelling. Simon en 
Anneke Proost! 

Een aantal punten kwamen 
nog even ter sprake, o.a. dat op 17 september Henk PA0PQ en zijn XYL Riet 65 
jaar waren getrouwd vanuit het bestuur was Simon PE1PGW op het feest 

aanwezig. Het was 
nog schrikken dat we 
hoorden dat Henk 
begin oktober was 
opgenomen met een 
lichte tia, maar kon 
een dag later al weer 
naar huis en zit er hier 
weer monter bij.

Henk wordt op 14 
december 90 jaar en 
heeft besloten dat hij 
zijn verjaardag niet 
viert maar bij leven en 
welzijn op onze 

bingoavond 
aanwezig zal zijn, 
dus dubbel gezellig.

Age PA0XAW stelde 
nog 2 DVD’s ter 
beschikking over 
het Light House 
weekend uit 2001 
waar onder andere 
Fred nog opstaat. 


Op de actie lijst van 
het bestuur stond 
nog het 
aanschaffen van 
klimgordels ivm met 
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beklimmen van de vuurtoren, het was voor Cees Jan een doorn in het oog dat Rob 
en Fred zo naar de top klommen. Fred zou deze aanschaffen, maar volgens Simon 
zijn klimgordels gecertificeerd  en dienen regelmatig te worden gekeurd. 

Voorgesteld wordt dan ook deze te huren, allicht ook nog voordeliger en daar is de 
penningmeester ook weer blij mee.


Jan PE1OFX ondersteunt het bestuur met het openen van het hek op onze 
verenigingslocatie, maar doordat hij regelmatig voor langere periodes niet 
aanwezig kan zijn levert hij de sleutel in.


Rob doet nog een oproep of er amateurs zijn die in het Jota weekend de scouting 
St-Laurentius willen ondersteunen, normaal genoeg, maar twee kunnen er door 
andere bezigheden niet aanwezig zijn, er zal nog een oproep via HAM-Flyer 
worden gedaan.


In de aankondiging stond dat het een QSO avond zou worden en dat werd het ook 
en er kwam nog wel een punt naar boven borrelen. In de buurt waar  Simon woont 

werd geklaagd dat 
hun Wifi signaal 
werd verstoord door 
vermoedelijk een 
zendamateur, deze 
klachten zijn niet 
geheel nieuw, 
volgens Ziggo lag 
het niet aan hun 
apparatuur, alles was 
gecheckt en 
vernieuwd,  ja en 
dan moet je wat 
anders verzinnen. 
Ton PA3BBY kende 

deze klachten en dit is al oud nieuws. Om dergelijke problemen dit op te lossen 
zou je hier het AT (Agentschap Telecom) bij in moeten betrekken, maar hij wees op 
een artikel op de site van de VERON. Klik maar eens op deze “links” voordat je 
initiatieven gaat ondernemen.


        https://www.veron.nl/nieuws/radiozendamateur-veroorzaakt-wifi-storing/

        https://www.veron.nl/nieuws/radiozendamateur-geeft-geen-wifi-storing/

Het werd uiteindelijk een gezellige avond en rond de klok van tien ging iedereen 
huiswaarts

Graag tot 09 november met een lezing van Ton PA3BBY (zie aankondiging)
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Ziekte en Zeer 
Beste OM’s, XYL’s


Als bestuur weet je niet alles van je 
leden en dat is ook zeker niet de 
bedoeling, maar het gebeurd toch 
regelmatig dat wij, en veelal achteraf 
horen, dat een lid ziek of in het ergste 
geval is overleden. Het laatste meestal 
via de verstrekte ledenlijst vanuit het 
HB en met daarbij de behorende 
mutaties.


De familie zal het lidmaatschap 
opzeggen, dat zal meestal niet direct zijn, maar voordat wij als afdeling het horen 
gaan daar soms weken overheen.


Bij ziekte e.d. is het vaak fijn als je een kaart ontvangt, want wie vindt 
belangstelling niet leuk, een mail of telefoontje of wat dan ook, daarom vragen wij 
als jullie om je heen horen dat een lid b.v ziek of erger, laat het ons dan weten, dan 
kunnen wij daar als bestuur op anticiperen. 


Dit geldt natuurlijk alleen als de betrokkene dat zelf ook op prijs stelt.


Een e-mail naar: a01@veron.nl is voldoende.


Bedankt voor jullie medewerking.


Bestuur A01.


MORSE  
Op NU.nl  stond een heel leuk stukje nostalgie (klik op de link)


https://nu.nl/wetenschap/5472692/geheim-agent-woii-stuurt-opnieuw-morsebericht-als-
eerbetoon.html

Voor u gelezen door: Cees Jan PA3GYG
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60 meter band 

De 5 MHz, ook wel de 60 meter band genoemd. Sinds 2015 mogen 
de F-amateurs ook uitkomen op deze 
band, wel op secondaire basis. Hier in 
Nederland is dat tussen 5.351,5 en 
5.361,5 MHz, niet groot maar toch weer 
een mogelijkheid voor ons om op dit 
gedeelte van het HF spectrum te 
experimenteren. 

Het vermogen dat wij mogen gebruiken is QRP, 
ik meen 15 watt PEP. Modes die wij kunnen 
gebruiken zijn  SSB, CW en andere digitale 
modes. Een echt bandplan heb ik nog niet 
kunnen ontdekken, maar CW wordt veelal laag 
in de band gedaan en digitaal hoog in de band. SSB hoor je maar een enkele keer. 
De digitale JT-modes (hoe ze ook maar mogen heten) hoor je s’avonds wel veel.


Mijn IC-706MKII heb ik gemodificeerd waardoor ik ook op 5 MHz kan uitkomen. 

In 2015 mocht je nog met 100 watt PEP uitkomen en ik heb toen Koeweit (prefix 
A4) kunnen werken. Een jaar later kwam dus de regel dat het uitgangsvermogen 
terug gedraaid werd tot 15(?) watt PEP. Om Koeweit met 15 watt te kunnen werken 
zal wel wat moeilijker worden…………..


Ondanks het lage vermogen kun je op deze band toch wel leuke verbindingen 
maken, en als je een verbinding hebt dan is er bij je tegen station vaak genoeg tijd 
om nog een lang QSO te maken, een echt QSO dus, dat niet alleen bestaat uit 
RST, NAME en 73, zoals je zo veel hoort tegenwoordig……

Overdag is de drukte aan stations niet groot, s’avonds is er vaak wel een 
verbinding te maken met Europese stations, maar zoals gezegd de drukte is niet 
groot.


Als antenne gebruik ik dezelfde lang draad (26 meter lang) die ik ook gebruik voor 
de andere HF banden; wel via een antenne tuner waarvan de banden schakelaar 
op 7 MHz staat. De aanpassing  van de antenne op de set is dan prima af te 
regelen voor 5 MHz. Sterkte signalen in de avond zijn voor Duitsland zo tussen 559 
en 599. Dit geldt ook voor België, Zwitserland en andere omliggende landen.


Tot nu toe door mij gewerkte landen zijn:   A4-Koeweit,  C31-Andorra,  DL-
Duitsland,  G-Engeland, GW-Wales,   HA-Hongarije,  HB9-Zwitserland, 
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 LA-Noorwegen,  OE-Oostenrijk,  ON-België, OZ-Denemarken,   PA-Nederland,  

S5-Slovenie,  SM-Zweden,  SP-Polen,  YL-Letland.


Nodigt het uit om toch ook eens wat te gaan doen op deze band?


Zelf geef ik bijna iedere avond wel even een CQ op 60 meter, zo rond 5.353, of ik 
probeer met een CQ roepend station te werken. Duitse, Belgische, Poolse en 
Zwitserse stations kom je het meest tegen.


Misschien tot werkens, 73, Age – pa0xaw.


Field strength meter

Description

This is a wide band signal strength meter circuit which responds to small 
changes in RF energy, designed to be used for the VHF spectrum and will 
respond to AM or FM modulation or just a plain carrier wave.

Notes

This circuit measures radio field strength by converting the signal to DC and 
amplifying it. This field strength meter was designed for VHF frequencies in the 
range 80 -110 MHz.
                                             (vervolg pag.12)                                                   
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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 november 2018
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(vervolg van pag.10)

The inductor L1 is 4 to 6 turns of 20 swg wire air spaced wound on a quarter 
inch former or similar. Alternatively an inductor of value 0.15 - 0.35uH will 
suffice. Sensitivity is not as good as I would have liked, but a small 9 volt battery 
transmitter will deflect the meters needle from a distance of up to two feet from 
the FSM. 
Higher power transmitters give higher signal strength readings and of course 
from much further away.The meter used was a signal meter with FSD of 250uA. 
Lower FSD meters will offer greater sensitivity.

The FET used in this circuit is a general purpose 2N3819. A small telescopic 
whip antenna is used for signal pickup. The 10k preset resistor is used to adjust 
bias of the FET circuit; with no transmitter present the meter reading is zero, 
adjust preset if not. The RF signal, whether modulated or just a plain carrier, is 
rectified and converted to DC by the diode,capacitor and 3.3M resistor. This 
small DC voltage just enough to upset the bias of the circuit and hence cause a 
deflection of the meter. 

Blijft licht maar doorschijnen? 
Niet als het ergens tegenaan komt, zoals een muur of 
ons oog. dan komt het licht niet verder meer. Licht 
bestaat uit elektromagnetische straling, oftewel 
golven die zich door de ruimte voortplanten. 


Is die ruimte een vacuüm, dus zonder een enkel 
molecuul of welk ander deeltje ook, dan worden de 
trillingen nergens door tegengehouden en reist het 
licht eindeloos ver. 


Om die reden kunnen we licht zien dat miljoenen of 
miljarden jaren geleden door sterren in het heelal is 
uitgezonden. maar op aarde is geen vacuüm. 


Het licht uit een zaklamp botst op de moleculen in de lucht (zoals zuurstof en 
stikstof) en dooft uit naar mate het verder komt en vakar botst.


Bron: scheurkalender Quest 
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Eenvoudig! 

Misschien toch leuk om nog eens wat mee te doen, samen met de 
kleinkinderen of gewoon zelf. De donkere dagen komen eraan, niet waar.

De onderdelen liggen vast nog wel ergens, in de junkbox.


En de vraag naar techneuten neemt toe.
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Software Defined Röhrenradio
Das Software Defined Radio (SDR) ist gerade hochaktuell. Die Idee ist klar: Ein 
ganz einfacher Empfänger wird durch geeignete Software zu einem Spitzengerät. 
Ganz neu ist das SDVR (Software Defined Valve Radio). Das Einröhren-Radio wird 
zum vielseitigen PC-Weltempfänger. Zur Stromversorgung dienen vier 
Mignonzellen als 6-V-Heizbatterie und ein zusätzlicher 9-V-Block als 
Anodenbatterie und zugleich als Röhrenchassis. Da wo man den Lack wegkratzt, 
lässt sich prima löten.
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Die Schaltung ist ganz einfach. Eine Triode in Audionschaltung arbeitet als 
Direktmischer. Eine Einstellung der Rückkopplung ist nicht erforderlich, weil der 
Empfänger immer stark schwingt. Ein Drehko ist ebenfalls entbehrlich, weil die 
Feinabstimmung per Software erfolgt. Die grobe Empfangsbereich kann über den 
Schraubkern der Spule eingestellt werden. Mit den angegeben Spulendaten 
arbeitet der Empfänger im 49-m-Band.

Und nun kommt das wichtigste, die Software. Ich verwende hier SDRadio von 
Alberto (http://digilander.libero.it/i2phd/sdradio/). Das Bild zeigt den Empfang 
einer AM-Station. Dank der verwendeten Soundkarte (externe USB-Soundblaster) 
mit einer Abtastrate von 96 kHz kann ein Bereich von 48 kHz abgestimmt werden. 

Hier konnten noch drei weitere Sender ausgewählt werden. Eine Schwäche des 
Empfängers ist, dass nur ein Kanal verarbeitet wird. Deshalb ist jeder Sender 

HAM-Nieuws november 2018

http://digilander.libero.it/i2phd/sdradio
http://b-kainka.de/iqrx3.htm


�17

zweimal zu sehen, es gibt also keine Spiegelfrequenzunterdrückung wie bei einem 
"echten" SDR. Das kann im Einzelfall auch zu hörbaren Interferenzen führen. Dann 
wählt man eben einen anderen Sender. Und wenn das Programm nicht gefällt, 
kann man immer noch zum Schraubenzieher greifen und einen anderen Bereich 
einstellen.
Die Schaltung funktioniert sicherlich mit vielen Röhren. Warum ich gerade die 
EC900 gewählt habe? Ist doch klar, weil sie so klein und schnuckelig ist! Sonst hat 
man das ja eher selten, dass die Batterie als Röhrenchassis taugt.

Wenn die Kathode glüht,  
freut sich das Gemüt.  

(Dietrich Drahtlos)

Bron: http://www.b-kainka.de/bastel114.htm
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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. 

QSL-Nieuws 
De QSL is niet geheel up to date  op bldz. 19, ik ga  3 november naar de Dag van 
de Amateur en neemt dan de QSL-kaarten mee, 4 of 5 november vinden jullie dan 
de actuele stand op de Web-site. www.a01.veron.nl , reden: dit bespaart namelijk 
behoorlijk wat portokosten voor het DQB.


’73 Simon PE1PGW
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de 
volgende stations: november 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
60. Dual-band Loop Antenna for 30m - 40m
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“Uiteindelijk gaat het niet om de jaren die tellen 
in je leven, maar te leven in jouw jaren”.


