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HAM-Nieuws januari 2019

Colofon

Bestuur:

Voorzitter: (Interim) Cees Jan              PA3GYG   072-5090880    a01@veron.nl

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

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

Algemeen Lid:       Ton                        PA3BBY     Geen                                a01@veron.nl

Algemeen Lid:       Meeuwes              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 11 januari 2019

IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK

DE OUDE WERF 18
1851 PW  HEILOO

AANVANG: 20:00 UUR

ALGEMENE LEDENVERGADERING

VERON-Afdeling A01

Alkmaar

Het bestuur van A01 wenst u een

Voorspoedig en Gezond 2019

HAM-Nieuws januari 2019

akkoord?
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Mededelingen uit de Kaasstad

Op vrijdag 11 januari 2019 houden wij van de  
VERON-afdeling A01 Alkmaar haar 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
Wij willen graag als bestuur met jullie van 
gedachten wisselen over de afdeling en waar we staan 
en wat onze plannen zijn voor het komende jaar en hoe 
het afgelopen jaar is verlopen.

De agenda, verslagen enz, ontvangen jullie via het HAM-
Nieuws of HAM-Flyer en nadat alles is besproken en ter 
discussie heeft gestaan, natuurlijk nog een gezellig 
QSO.
Heb je iets specifieks te melden of wilt deelnemen aan 
het afdelingsbestuur, maak het vooraf kenbaar via 
a01@veron.nl

Graag tot dan.

De laatste avond.

HAM-Nieuws januari 2019

INHOUD o.a
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De laatste avond staat bij A01 al vele jaren in een 
gezellig afscheid nemen van het jaar en dan vullen we 
de avond in met een vrolijke bingo en natuurlijk gaat het 
niet om het winnen en om de knikkers, maar is dat wel 
zo hi. Rob PA1EMT als “omroeper” en Meeuwes 
P5MES als “draaier” kijken zo af en toe de zaal in en 
dan zie je dat er best fanatiek en met enige passie de 
cijfers worden weg gestreept.


Maar de avond werd geopend door Cees Jan PA3GYG 
(interim voorzitter) en hij memoreerde eerst even terug.  
Ik sta hier als interim voorzitter omdat het bestuur mij 
heeft gevraagd om de honneurs na het overlijden van 
Fred PD0NQD waar te nemen tot de algemene 
ledenvergadering van januari 2019, ik ben niet zijn 

vervanger maar ik 
ben blij op deze manier iets voor de afdeling 
te kunnen doen. Zijn XYL Karin was ook 
uitgenodigd, maar begrijpelijk dat zij hier 
vanaf zag.


Hij vraagt eerst echter de aandacht voor nóg 
een feestelijke gebeurtenis. Henk PA0PQ is 
vandaag 90 jaar geworden en hij gaf de 
voorkeur dit samen met Riet zijn XYL met 
ons te vieren. Henk heeft al het nodige 
gedaan voor de afdeling en daar is zeker de 
steun van Riet ook debet aan geweest en 

dat al 65 jaar. Daar hoort natuurlijk ook een presentje bij, een boek bijvoorbeeld, 
maar gezien de brede belangstelling van Henk, valt dat 
nog niet mee, want als je denkt er een gevonden te 
hebben dan is de reactie “die heb ik al “ dus het werd een 
boekenbon, kun je het lekker zelf uitzoeken. Voor Riet een 
versnapering en natuurlijk werd er spontaan het “lang zal 
hij leven in gezet” en dat klonk niet slecht, misschien een 
idee om een  “A01 HAM CHOIRE” op te richten !!!


Na deze woorden werd het tijd om met de bingo te 
starten, want er waren alleen niet heel veel presentjes te 
verdelen, tegen de 60 stuks, maar daar lagen ook nog de 
nodige versnaperingen, van heerlijke brownies bij de 
koffie, verzorgt door Edwin en Daniela, de hartige hapjes 
met vlaggetje, kaas, worst door Simon PE1PGW de 
“kippiepan” stond ook op te warmen en dit werd allemaal 
in de hand gehouden door Wim PD0WDV en zoals altijd in 
stijl.


HAM-Nieuws januari 2019
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Dus de bingo kon beginnen, we 
spreken altijd een paar spelregels af 
om misverstanden te voorkomen. 
Alle presentjes zijn voorzien van een 
nummer en bij een goede bingo 
trekje een lootje dat correspondeert 
met een nummer op het presentje, 
geen discussie mogelijk en ja hoe 
het uitvalt is dan altijd een 
verrassing, maar ruilen mag altijd. De 
laatste ronde is voor de hoofdprijs en 
mochten er meer zijn dan één goede 
bingo, moeten de deelnemers een 

cijfer opschrijven en welk cijfer uit de 
molen komt die het dichtst bij het 
opgeschreven nummer ligt, heeft de 
hoofdrijs. 

Dit jaar twee goede bingo’s Wil XYL 
van Age PA0XAW en Joop PA3JVA , 
dus werden de nummers  genoteerd 
respectievelijk 13 (ongeluksgetal !!!!!) 
en 57. De molen werd geschut en wat 
denk je wat nummer 13 rolde eruit, Wil 
nogmaals hartelijk gefeliciteerd.


Helaas eindigde de avond voor Edwin 
en Daniela wat abrupt, Edwin raakte 
buitenbewustzijn, dus dat was even 
schrikken, vooral als je daar niet mee 
op de hoogte bent, maar deze situatie is inmiddels een deel van zijn leven 
geworden, hij komt langzaam weerbij, maar is dan helemaal op.

De volgende dag mailde Edwin dat er geen reden tot paniek is en mocht het op de 
clubavonden gebeuren, geen ambulance bellen ik kom vanzelf weer bij en wij zijn 
volgend jaar gewoon weer van de partij en hij eindigde met “fijne feestdagen en 
een super goede jaarwisseling”.


De gezellige avond eindigde na middernacht, de prijzen waren verdeeld en wie 
helemaal niets had gewonnen ging toch nog met een prijsje naar huis. Wim 
PD0WDV, Rob PA1EMT en Meeuwes PD5MES kregen nog een attentie voor hun 
inzet, er ligt er nog een klaar voor Edwin. 


Cees Jan wenste iedereen wel thuis, fijne feestdagen en een goed 2019


Meeuwes

PD5MES


HAM-Nieuws januari 2019
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Foto’s   Hetty Keessen

Bingoavond 2018
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Het Gezicht van de QSL-Kaart en zijn verhaal er 
achter (2) 

Door: Age PA0XAW


Een mooie QSL kaart gemaakt van 
een zwart-wit foto, begin vorige 
eeuw. 
Afgebeeld een vliegtuig van het 
type: ALBATROS FII, alhoewel ik 
over dit vliegtuig type niks op het 
internet kon vinden, zullen de 
makers van de kaart wel gelijk 
hebben. 
Het afgebeelde vliegtuig werd 
gebruikt tijdens de EERSTE 
BALKAN OORLOG in oktober 
1912; op de foto is de datum duidelijk te lezen. 
Achterop de kaart is te lezen waarom de speciale call LZ105PBP werd 
gebruikt, nl. het was het eerste vliegtuig dat als bommenwerper in deze Balkan 
Oorlog is gebruikt. 
Op het Turkse treinstation van Karaagac werden er 1 of meerdere bommen 

gegooid. 
  

Goede lezers 
zullen opmerken 
dat op de QSL 
kaart een 
verkeerde datum 
van het voorval is 
afgedrukt, nl. 16 
october 
2012………. 
  

Kan nog bij gezegd worden dat deze Balkan Oorlog een opstapje was tot het 
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. 

HAM-Nieuws januari 2019
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J.C.J. van Speijk langer in de steigers. 
Beste van de vuurtoren crew dit wordt nog spannend met het komende Lighthouse  
Weekend in augustus 2019


De onderhoudswerkzaamheden 
aan de vuurtoren in Egmond 
aan Zee duren langer dan 
aanvankelijk gepland. De 
steiger om de vuurtoren zal 
daarom langer blijven staan en 
pas in het voorjaar van 2019, 
als de conserverings- 
werkzaamheden aan de 
vuurtoren zijn uitgevoerd, 
worden afgebroken.


Volgens de oorspronkelijke 
planning zou dit op 1 oktober 
2018 zijn afgerond. Dit blijkt 
echter niet haalbaar omdat 
aanvullend onderzoek heeft aangetoond dat in de bestaande verflaag Chroom-6 is 
verwerkt. het verwijderen van de verflaag met Chroom-6 vereist zeer uitgebreide 
en aanvullende veiligheidsmaatregelen voor de omgeving en de werklieden.


Rijkswaterstaat heeft hiervoor meer tijd nodig om met verschillende experts een 
goedgekeurd en veilige methode te ontwikkelen en te toetsen. Daar komt bi dat de 
weersomstandigheden in de winterperiode ongunstig kunnen zijn voor de 
werkzaamheden rond de vuurtoren.


Daarom is recentelijk besloten om de 
werkzaamheden aan de vuurtoren stil 
te leggen en op z’n vroegst weer begin 
mei 2019 op te starten.


Meer informatie over chroom-6 vindt u 
op www.rijkswaterstaat.nl/chroom6


Bergens Nieuwsblad van 12 december j.l.

Gelezen door Cees Jan PA3GYG

HAM-Nieuws januari 2019
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AANBIEDING JANUARI 

Set met 200 diverse transistors

A1015 - BC327 - BC337 - C1815 - S8050 -S8550 - 2N2222 
- 2N2907 - 2N3904 - 2N3906

SAMEN IN MOOI DOOSJE  Prijs €4,25

Keramische Condensators

25 × 1NF   
25 × 10 NF
Zeer nauwkeurigheid en tot 100 volt 
spanning .     Prijs €0,50

Micro Versterker uitgang: 3 watt

Voor diverse testjes bv opsporen van defecten in radio's 
versterkers of als voorversterker werkt op gelijkspanning 5 volt

Prijs: €3,99

Bestel en ik neem het mee naar de verenigingsavond. 
Andere wensen ? Neem contact op. 

HAM-Nieuws januari 2019

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

mailto:zenderspecialist@gmail.com
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Wirksamkeit einer Mantelwellensperre

�

5 MHz/Skt, Cursor bei 30 MHz

Die Mantelwellensperre besteht aus einem Ferritkern, auf den mehrere 
Windungen Koaxkabel gewickelt sind. Damit hat man eine Induktivität 
mit entsprechend hohem induktivem Widerstand. Eine Messung mit einem 
Spectrumanalyzer zeigt eine Dämpfung von ca. 25 dB, wenn der 
Generatorausgang und der Messeingang jeweils 50 Ohm haben.  Bei ca. 
1,5 MHz ist die Dämpfung größer, weil sich offenbar eine Parallelresonanz 
ausbildet. Ab 15 MHz wird die Wirkung schlechter, weil die Kapazität der 
Wicklung parallel liegt. Mit weniger Windungen könnte man die Resonanz 
nach oben verschieben.

HAM-Nieuws januari 2019
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Zum Vergleich mit direkter Verbindung: 0 dB

Ich hatte schon länger den Eindruck, dass die Sperre nur dann gut 
funktioniert, wenn der Dipol niederohmig ist, sich also in Resonanz 
befindet. Wenn man aber die Anpassung erst beim Transceiver macht, ist 
die Antenne selbst auf einigen Bändern nicht in Resonanz und relativ 
hochohmig. Die Drossel ist dann weniger wirksam. Um das zu simulieren, 
habe ich einen Widerstand von 470 Ohm in Reihe zum Messeingang 
gelegt, was eine Dämpfung von rund 20 dB ergibt.  Zusammen mit der 
Drossel wurde nur etwa 30 dB erreicht, d.h. die Mantelwellensperre bringt 
bei einer hochohmigen Antenne nur noch etwa 10 dB. 

Siehe auch: Hintergründe und Messergebnisse bei DL4ZAO: 
 www.dl4zao.de/_downloads/Balun_dl4zao.pdf

HAM-Nieuws januari 2019
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ANTENNAS
62. Dual-Band Sloper Antenna

HAM-Nieuws januari 2019
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Museum
Afgelopen zomer was ik samen met mijn XYL een 
weekje in de Harz in Duitsland, ooit wel eens in 
de buurt geweest maar nu was het bedoeling de 
omgeving wat beter te leren kennen, het was net 
in die periode dat het overal snik heet was, dus je 
hield je vanzelf wel wat gedeisd. Dan is de airco 
in je auto een zegen en dat geldt ook voor musea. 
Niet altijd waar je gelijk in de zomer naar toe gaat maar je bent toch in de buurt.

Dus op het internet kijken wat er overal zoal viel te beleven en dat was eigenlijk 
heelveel. Maar je hebt ook zo wel je voorkeuren en toen bleek dat er een “Luftfahrt 
Museum” in Wernigerode stond, niet gelijk de keuze van mijn XYL, maar het was er 
koel!


Nu was ik voor mijn “nummer” in militaire 
dienst lichting 66 - 8, dus al een week of 
wat terug hi, opkomst in Nijmegen op de 
Luchtmacht Instructie Opleidingen School 
ook wel het LIOS genoemd na de 
opleiding geplaatst op de vliegbasis 
Leeuwarden en daar was toentertijd o.a. 
de Starfighter F-104 gestationeerd en ik 
had het daar uitstekend naar mijn zijn, daar 
in het hoge noorden.  
Ik vond de F-104 een fascinerend toestel, 

zijn vormgeving, de messcherpe vleugels en die enorme pitotbuis op zijn neus en 
dan die kerels die er meevlogen, super stoer vond ik dat. 

Regelmatig moesten we daar nog weleens wachtlopen bij de alert-hangars, daar 
stonden die dingen in volornaat en bij een alarm zaten ze binnen een minuut of vijf 
in de lucht. De heren sliepen ter plekke in nabij gelegen kamers met de uitrusting 
aan. 
Nou was dat wachtlopen ook niet alles en vooral in de nacht super saai en dan liep 
je meestal met je “maatje”. Op een nacht liep ik met “kakkie” zijn echte naam weet 
ik niet meer, alleen dat hij uit Den Haag kwam, maar hij kon nergens met zijn 
vingers van afblijven.  

Hij was nogal nieuwsgierig van aard en gaf mij zijn UZI, een pistoolmitrailleur van 
Israëlische makelij en hij het trapje op naar de cockpit en stapte er ook in, 
waarschuwde hem nog: “zit nergens aan”. Dit alles was natuurlijk ten strengste 
verboden, maar wat geschiede hij zat toch ergens aan en de cockpit sloot en 
“kakkie” schrok zich kapot en wist ook zo gauw niet wat hij moest doen om er uit te 
komen. Goede raad was duur, ik een van die vliegers gewaarschuwd  en vertelt wat 
er gebeurd was, antwoord: “Het is zeker die “kakkie” kennelijk was hij geen 
onbekende en helaas moest ik dat beamen”, laat hem daar maar een uur zitten.  

HAM-Nieuws januari 2019
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Na een uur kwam er een te hulp en heeft een bleke “kakkie” verlost uit zijn benarde 
positie, verder kwamen we er goed af. Het was overigens heel simpel om die 
cockpit te openen, maar er stonden  mij te veel woorden op van “Warning hier 
Warning daar Rescue hier en Rescue daar. Maar vergeten doe ik het nooit meer. 

Maar om terug te komen op het museum, daar stond een “uitgeklede F-104”, waar 
je kon zien hoe de romp was opgebouwd allerlei apparatuur zichtbaar o.a. de radar 
in de neus, het boordkanon, 6 loops, de motor enz. (zie foto’s)

Wat overigens ook mooi was voor de ware freaken kon je kleine onderdelen van de 
vergane glorie kopen, b.v. een buis uit de electronica van de F-104, maar ook van 
een Messerschmitt  een deel van de stuurknuppel b.v. trouwens een mooie manier 
om voor het museum geld te genereren.

Mocht je in de buurt komen van dit museum is het zeker de moeite waard om een 
stop in te lassen, ja en toen wij weer buiten de deur stonden was het gewoon weer 
bloedheet.


Ik weet het verhaal heeft weinig met radio te maken, maar vond het wel leuk om te 
vertellen.

P.S. Wij waren onlangs nog in de culturele hoofdstad van Europa, Leeuwarden, 
toch nog gezocht naar de kroeg waar we als militair een biertje dronken, volgens 
mij hete dat toen BAR 99 ergens aan de gracht, maar niet meer teruggevonden. 
Wel een paar startende F-16 vliegtuigen gehoord, wat een herrie zeg!!!!!.


Meeuwes

PD5MES


HAM-Nieuws januari 2019
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Eraf

Uit de shack van Fred van Welij PD0NQD

Kijk op de Website van A01

Laatste Nieuws  http://a01.veron.nl

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

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 website  

HAM-Nieuws januari 2019
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de 
volgende stations: januari 2019

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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Geef me werk wat bij me past
en

ik hoef nooit meer te werken
Confucius


