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Colofon

Bestuur:

Voorzitter:               Jan                       PA0JSY     06-36493312    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 08 februari 2019

IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK

DE OUDE WERF 18
1851 PW  HEILOO

AANVANG: 20:00 UUR

Lezing door:

Herman Sierag 

PA6HS 

over een zelfgebouwde 3-D Printer 

de gebruikte software en nog veel meer.

(zie tekst op pag.4)
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Mededelingen uit de Kaasstad

De VERON-afdeling A01 Alkmaar nodigt u uit op haar 
verenigingsavond van vrijdag 08 februari 2019. 

Herman Sierag PA6HS 
uit eigen gelederen, 
gaat ons wegwijs 
maken in de wereld 
van de 3D-printer, hij 
heeft er een zelf gebouwd, zowel de mechanische 
als de software kant, het laatste o.a. met Arduino. Er 
zijn verschillende soorten software ontwerpen 
beschikbaar en software die het ontwerp print 
gereed maakt. 

De eigenschappen van het materiaal waarmee wordt geprint komen aan bod. 
Zelfgemaakte klemmetjes voor bijvoorbeeld de Yagi-antenne. 

Herman neemt uiteraard de 3D-printer mee die op de achtergrond werkt, 
terwijl hij zijn verhaal vertelt. Dit wordt een buitengewoon interessante avond. 

U komt tocht ook!!! Graag tot dan.

De Laatste Avond 
De laatste avond stond in het kader van de Algemene Ledenvergadering, niet altijd 
de meest interessante, maar noodzakelijk. Cees Jan (interim voorzitter) opende 
met een terugblik op het overlijden van Fred PD0NQD in september 2018 en was 
content dat hij voor deze periode wat kon betekenen voor de vereniging tot de 
Algemene Ledenvergadering van 2019.

Hij had duidelijk aangegeven daarna geen functie te ambiëren in het bestuur. Het is 
dan ook fijn als je kunt mededelen dat zich spontaan een nieuwe voorzitter heeft 
aangemeld. 


Voordat de vergadering van start ging nog even  terug naar de bingoavond, sinds 
een aantal jaren zorgen Edwin en Daniela voor een heerlijke versnapering bij de 
koffie en dat wordt gewaardeerd. Op de avond was het de bedoeling als blijk van 
waardering een cadeaubon aan te bieden, maar helaas moesten zij de avond 
voortijdig verlaten, “maar wat in het vat zit verzuurd niet” zegt het spreekwoord, 
dus bij deze. “Edwin nogmaals bedankt voor jullie inzet”

Nu werd het hoogtijd om de agenda af te werken, de stukken van het afgelopen 
jaar werden met algemene stemmen goedgekeurd, de penningmeester kreeg weer 
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decharge van de kascommissie  het jaar werd weer positief afgesloten en de 
begroting voor 2019 zit weer solide in elkaar.

Het huidige bestuur blijft zitten en is dan ook zeer verheugd dat zich een voorzitter 
heeft aangemeld met name Jan Steen PA0JSY voor velen geen onbekende en hij 
heeft in verleden al eerder deel uitgemaakt van het bestuur van de afdeling A01. 
Gezien hij de enigste kandidaat is wordt er toch schriftelijk gestemd, met 19 voor 
en 1 onthouding neemt hij het stokje over van de interim voorzitter Cees Jan. 


Jan (zie foto) stelt zich zelf even voor en heeft als amateur inmiddels al een aardige 
staat van dienst achter de rug. (introductie op de web-
site)

In de rondvraag wil Meeuwes PD5MES nog even het 
woord om Cees Jan te bedanken voor zijn interim 
voorzitterschap en biedt hem het wel bekende A01 
presentje aan wat sprekers ook altijd ontvangen, een 
hele Edammer kaas met een fles wijn.


Nadat aan alle plichtplegingen zijn voldaan sluit Cees 
Jan de vergadering en bedankt een ieder voor zijn 
inbreng en wenst Jan PA0JSY heel veel succes. Hierop 
volgt nog een gezellig QSO en kan men de shack nog 
uitbreiden met spullen uit de nalatenschap van Fred 
PD0NQD, de opbrengst is voor de kas van de penningmeester.


Meeuwes 

PD5MES.


HAM-Nieuws februari 2019



�6

HAM-Nieuws februari 2019



�7

DE QSL-KAART EN HET VERHAAL ER ACHTER (3) 
Dit keer een QSL van 
een DX Pedition door 
Belgische amateurs 
naar het eiland 
Market Reef, het is 
eigenlijk maar een 
stukje rots wat in de 
Baltische Zee boven 
water steekt.

Google maar eens 
voor meer informatie.

Je kunt het vinden 
tussen Finland en 
Zweden. Het eiland is 
ook verdeelt tussen 
Finland en Zweden waarbij op het Finse deel een vuurtoren met enkele 
gebouwen staat.

Voor ons radioamateurs is Market Reef een apart DX land. Market Reef is niet 
bewoond, dus als er een DX Pedition van zendamateurs naar toe gaat dan kun 
je verwachten dat zij het druk krijgen met het maken van verbindingen.


Op zich niet zo’n 
bijzonder verhaal, ware 
het niet dat ik op een 
leuke manier 
opmerkzaam werd 
gemaakt op het station 
OJ0V, de call die 
gebruikt werd.

In een QSO op 40 
meter met Cecile – 
ON5TC,  bleek dit de 
vrouw te zijn van een 
van de DX Peditieleden 
(Ronald – ON5TQ) die 
mij erop attent maakte 

dat het betreffende station OJ0V (waar haar man dus was) op dat moment op 
20 meter in de lucht was met CW en goede signalen. Vlug dus naar 20 meter 
en daar kon ik in de pile-up het station even werken, met als beloning 
bijgaande QSL kaart. Weer een mooie foto QSL kaart van een vuurtoren! 

Age PA0XAW 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2 Meter Vertical Dipole Antenna
by James M Feldman W6JMF

Lots of images on page. Allow time to load!
I was looking to build an easy to breakdown 2 meter antenna for an event I was 
helping with. I have issues with J-poles, and while easy to build, I think they interact 
with their feedlines way to much. 1/4 wave ground planes work well, but will have 
half the signal of a dipole. I was going to be in a canyon area, and I actually didn't 
want a flattened pattern that most commercial antennas give. The "dipole 
doughnut" was what I needed. The following is what I came up with and has worked 
very nicely.

To start, a few warnings!!!
We're going to solder copper pipe with a torch. If you 
don't know how to do this, you may want to practice on 
scrap and check out some online videos of soldering 
copper pipe. We're also going to be using PVC pipe 
cement which is nasty on a couple of levels, beside 
being highly flammable (so make sure your torch is OUT 
before opening the cement). 

Be prepared to work with plenty of ventilation, 
disposable gloves and work clothes. The glue is dyed 
(blue or red) and it will stain you skin and clothes. This 
actually is fairly easy to assemble, but you'll spend more 
time getting the lengths trimmed if you're picky about 
your VSWR (and you should at least get it under 2:1 for 
your entire band).

My apologies to non-USA readers. I made this up from 
supplies that were easy for me to find. The concept is 
simple though so you should be able to adapt it to what 
you can find near you.

This is a pretty good club project, and some of the 
supplies are much cheaper if you buy bigger quantities. 
The PVC/copper pipe and fittings for instance.

HAM-Nieuws februari 2019
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Tools needed:

saw for PVC pipe, #80 or #100 sandpaper
copper tubing cutter,  propane torch for soldering (plus eye and hand 
protection) pliers or crimper for terminals, antenna analyzer or good VSWR 
meter, disposable gloves, drill and 3/8's drill bit adjustable wrench that fits 
the copper threaded fittings, single edge razor blade or very sharp knife to 
cut outer jacket of coax

Supplies needed:
PVC cement, solder and flux, shrink tubing (1/2”), electrical tape
8" UV resistant tie wraps, RG58 coax and PL-259 (UHF) connector

More on this latter, but at 144 Mhz you don't want much of this coax in your 
feed path. Definitely under 20 feet. I mostly use it on the arm due to its light 
weight. You want to switch to something with less loss for any significant 
run. You can cheat and buy a made up cable and just cut the connector off 
one end if you don't like terminating coax. Don't substitute anything with foil 
on the center insulator.

PVC: All PVC is schedule 40 1 inch. Tee's - 21/2" threaded slip fittings -
2 straight pipe - 4-5 feet, slip fit cap - 1 (maybe, read on)
Copper: all copper tubing is 1/2” caps - 2 threaded fittings - 2ea 1/2" 
32" straight pipe (we will cut this in half so if you end up with 2 16" pieces, 
that's OK) 10-24 x 1" brass machine screws - 4 10-24 brass hex nuts - 4 crimp 
on spade lug for #16-14 gauge wire - 2 Penetrox (optional)
Nice to have:
no prime paint for plastic - the glue looks pretty ugly on the white pipe, and 
you may want to make it look nicer.

(vervolg pag 12) 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Aanbieding deze maand.

1x MIC met Led indicatie zeer gevoelig, 
compatibel met Arduino of Rasberry PI
Bouwpakket €1,50

NEOSID COMPONENTEN

10x 5B75/2,2K €1,00            10x 7.1/0,98 UH Filter €1,00     10x 7.1/1.5 UH filter €1,00
         

FM Meetzender 50 Mw 

Bouwpakket €1,50  

HAM-Nieuws februari 2019
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E-mail: edkeijzerbeers@gmail.com of 06-453 20 435
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Getting Started! (See additional picture of the project here)

Finished Vertical Dipole 
Ready for Action!

To start, cut two feet of the PVC, 
and sand the edges smooth. If 
you intend to mount this on a 
tripod or atop a pole, install the 
cap. If you intend to clamp this to 
a pole or other upright, cut the 
tee that doesn't have the 
threaded inserts in half along the 
straight section so you have a 
half pipe. Dry fit the parts like the 
photos at bottom of page show, to 

make sure everything works before you glue (don't bottom out the connections or 
you may never get them loose again). Take it all apart, put on your gloves, and 
cement the pieces. You want to take a glue swipe at both surfaces. You only have 
maybe 15 seconds so move quick. When you add the second tee, have a large flat 
surface handy so you can align both ends by forcing the whole unit flat against it. 
Once that's all done, close the glue, take off the gloves, and set the piece aside for 
an hour or so. If you're doing this as a group, make sure all glue is sealed and the 
area vented before moving on to the copper.

Start with two 16" pieces of the copper tubing. I know that's short for a 2 meter 
dipole, but read on. Buff one end of each piece and the inside of the threaded 
fitting. Your going to need to coat both surfaces with some kind of flux. Plumbers 
use acid flux which you need to make sure you wash off after you're done. I used 
rosin flux and electrical solder rather than acid flux and solid plumbing solder. It's 
not right for hot water, but it works fine for this. Do the flux and buff thing to both 
pipes and fittings. Ideally, put them so they're in the air and supported so that 
gravity keeps them together. Heat the fittings and a little of the pipe. The solder 
should just wick into the gap. Work around the pipe till you see a little line of solder 
around the entire edge. Let these cool for 10 minutes or so. DO NOT PUT CAPS 
ON YET.

Lets assume about an hour has gone by and the PVC glue is fairly set. Take the 
copper sections and thread them in. You may need an adjustable wrench to get 
them in, but don't twist too hard, their not meant to go in all the way. Note how deep 
each end went in and using a pencil, mark the copper and the PVC end so each will 
go back to the same hole. I actually used colored electrical tape. Now place the 
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threaded end against the body and mark on the side of the tee, how far it went in. 
Taking the drill, place the edge of the bit (not the center) on the line so that it's 
closer to the center of the tee. The two holes should be aligned with each other and 
and approximately 90 degrees from the middle of the tee. Thread one of the hex 
nuts on each screw so that it's about 1/8th of an inch from the head. Thread or push 
the screw into the hole and then start the other hex nut on the inside. When you're 
done, the flat of the nut should face the opening, and the screw should be nearly in. 
(Editors note...the purpose here is that each end of the antenna copper tubing 
element (at the "T") touch tightly against the flat side of the nut inside the end of the
"T". You should show continuity from the tips of each antenna element to it's 
respective end on the coax feed when your done)

Time to add the coax. Take the non-connector end (the end at the antenna) and 
strip off about 1 and 1/2 inches of the outer jacket. Pull the center conductor out 
through the braid so you now have two separate "wires". Slip about a one inch 
piece of the heat shrink past this area, you'll be bringing it back later. Strip about a 
1/4" of the insulator off the center conductor. Crimp on the spade lugs. Put the 
center conductor lug on what will be the upper brass screw/terminal and the shield 
on the lower and tighten (If you have the Pentrox, a little between the brass and the 
lug would be a good idea). Now bring the heat shrink tubing tubing up so that the 
coax forms a "T". This is important, so check the photos at the bottom of the page if 
you need to. Shrink the tubing, and tie a wrap to hold in place. Get the electrical 
tape and a few ties handy. Wrap the coax around the pipe 5-6 turns, and while 
keeping the coils tight together us a tie wrap to hold them. Overwrap this with the 
electrical tape. It's very important that all the coils touch. This is what's called a 
solenoid balun. It is used to keep common mode currents off the coax. Now run the 
coax to the mount end with additional ties. Thread in the tubing and using a meter 
check to make sure you've got good conduct between the arms and the brass 
screws.

Okay, were nearly there. Assuming you have good contact between the antenna 
copper elements and the coax and no shorts, proceed to tune (you might want to 
lightly sand the bottom edge of the threaded copper fitting where it make contact 
with the brass and maybe even add a little Penetrox. Here we need either a good 
VSWR meter or an antenna analyzer. 
If you have an analyzer, sweep the 144-148 band. I'm guessing you'll find the 
antenna is too long, and you'll end up around 15" on each arm. I wouldn't remove 
more than 1/4" at a time. If you have an swr meter, check 144, 146 and 148Mhz on 
low power. You'll need to trim the same on both ends and the effective length is tip 
to tip. If you trim a little too much, the copper end caps can make up for that. Once 
you have a good match (and you should be under 1.3:1 at the middle freq), buff and 
flux the end caps and solder them on.

As you may have noticed, a little bit of the coax actually is part of the antenna which 
is why you can't use foil shield and why the arms are "short".

HAM-Nieuws februari 2019
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Mounting options: I opted to keep the tee and cap. I glued in a short piece of PVC 
tube and used threaded ends so I could add a removable mount tube. The mount 
tube has a notch cut in it and I use a hose clamp on the tripod section that fits into 
the notch so that it won't swing in the end. Another idea is to make an inverted "U" 
so you could hang it on a balcony railing.

"T". You should show continuity from the tips of each antenna element to it's 
respective end on the coax feed when your done)

Time to add the coax. Take the non-
connector end (the end at the 
antenna) and strip off about 1 and 1/2 
inches of the outer jacket. Pull the 
center conductor out through the braid 
so you now have two separate "wires". 
Slip about a one inch piece of the heat 
shrink past this area, you'll be bringing 
it back later. Strip about a 1/4" of the 
insulator off the center conductor. 
Crimp on the spade lugs. Put the center conductor lug on what will be the upper 
brass screw/terminal and the shield on the lower and tighten (If you have the 
Pentrox, a little between the brass and the lug would be a good idea). Now bring 
the heat shrink tubing tubing up so that the coax forms a "T". This is important, so 
check the photos at the bottom of the page if you need to. Shrink the tubing, and tie 
a wrap to hold in place. Get the electrical tape and a few ties handy. Wrap the coax 
around the pipe 5-6 turns, and while keeping the coils tight together us a tie wrap to 
hold them. Overwrap this with the electrical tape. It's very important that all the coils 
touch. This is what's called a solenoid balun. It is used to keep common mode 
currents off the coax. Now run the coax to the mount end with additional ties. 
Thread in the tubing and using a meter check to make sure you've got good 
conduct between the arms and the brass screws.

Okay, were nearly there. Assuming you have good contact between the antenna 
copper elements and the coax and no shorts, proceed to tune (you might want to 
lightly sand the bottom edge of the threaded copper fitting where it make contact 
with the brass and maybe even add a little Penetrox. Here we need either a good 
VSWR meter or an antenna analyzer. 
If you have an analyzer, sweep the 144-148 band. I'm guessing you'll find the 
antenna is too long, and you'll end up around 15" on each arm. I wouldn't remove 
more than 1/4" at a time. If you have an swr meter, check 144, 146 and 148Mhz on 
low power. You'll need to trim the same on both ends and the effective length is tip 
to tip. If you trim a little too much, the copper end caps can make up for that. Once 
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you have a good match (and you should be under 1.3:1 at the middle freq), buff and 
flux the end caps and solder them on.

As you may have noticed, a little bit of the coax actually is part of the antenna which 
is why you can't use foil shield and why the arms are "short".

Mounting options: I opted to keep the tee and cap. I glued in a short piece of PVC 
tube and used threaded ends so I could add a removable mount tube. The mount 
tube has a notch cut in it and I use a hose clamp on the tripod section that fits into 
the notch so that it won't swing in the end. Another idea is to make an inverted 
"U" so you could hang it on a balcony railing.

Related project images! 
Below are various pictures needed to help explain the 

construction. 
-----------------------------------  

Dipole Center "T" showing 
holes and elements  

Center Insulator "T" and 
Coax Connection Bolts  

HAM-Nieuws februari 2019
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Ready for RF! 
Email Jim for questions here -  

mtnredhed@gmail.com 
HAM-Nieuws februari 2019
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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-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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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de 
volgende stations: februari 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



�19

Een hond gaat op reis

Een hond verdwaalde op een keer
Ach, hij verdwaalde steeds maar meer.

Op alle straten scheen de zon.
De hond kwam aan op een station.

Dat lange ding….wat zou dat zijn?                              https://www.spoorwegmuseum.nl

Hij dacht misschien is het een trein.

Hij zocht een plaatsje eerste klas
omdat het daar zo rustig was.

Die avond had het jeugdjournaal
een vreemd verhaal:

Een hond ging helemaal alleen
en eerste klas naar Heerenveen.

Nu heeft zijn baas hem afgehaald
en ook die lange reis betaald

en zit die hond op zijn gemak
weer bij zijn etensbak

en hij vertelt aan ieder beest:
“ik ben met de trein in Heerenveen geweest”

Willem Wilmink (1936-2003)

Dit gedicht hangt in het Spoorwegmuseum Utrecht.

PD5MES (Ik vond dit gewoon leuk)

HAM-Nieuws februari 2019
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Welwillende meedenken.
“Ik begrijp niet helemaal wat je zegt, maar ik vind 

wel dat je het heel duidelijk uitlegt” 
Paulien Cornelisse


