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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:

QSL-manager:

Materiaalbeheerder:

www.dutchlighthouseaward.nl

Simon Rodenburg PE1PGW

06-10886747 of PE1PGW@veron.nl

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 maart 2019
IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK
DE OUDE WERF 18
1851 PW HEILOO

AANVANG: 20:00 UUR

“Succesvol DX-en”
Lezing door: Evert PA2KW
Gevolgd door een Powerpoint presentatie

“DX jagen op ontbrekende DXCC’s”
Door: Cees PA7TWO
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Mededelingen uit de Kaasstad
De VERON-afdeling A01 Alkmaar nodigt u uit op haar
verenigingsavond van vrijdag 08 maart 2019.

INHOUD:
*
*
*
*

Laatste avond
Radio leed
QSL-kaart?
Oproep PA2JSZ
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pag.19
* Lezing A57
moet én kunt leren.
* Antenne meetdag pag. 20
Dat niet alleen, wat heb ik nodig, wanneer moet ik er zijn
maar vooral hoe te handelen om met dat bijzondere
station te werken.
PA2KW gaat dit allemaal uit de doeken doen in een boeiende lezing.
Daar op volgend een Powerpoint presentatie door Kees PA7TWO met als titel:
“Band specific DXCC hunting using FT8 tooling revealed!”
“DX jagen op ontbrekende DXCC’s”
Deze presentatie omvat o.a. diverse benodigde softwareprogramma’s en hoe in te
stellen. DXCC’s die al tijden missende zijn sinds jaar 2000 op de lage banden.
Baanbrekend, want voor Kees PA7TWO zijn er al niet meer zoveel DXCC's te
werken. Voor velen is dit een onbekende manier van werken, zeker verassend.
Tot dan!!!

HAM-Nieuws maart 2019

5

De laatste avond.
De voorzitter Jan PA0JSY opent de avond met een
paar huishoudelijke mededelingen, eigenlijk was het de
“try-out" van onze nieuwe voorzitter en dat ging hem al
aardig af hi.
Ten eerst waren er geen VR-voorstellen ingediend voor
de VR in april 2019, de voorstellen van andere
afdelingen komen in april aanbod, om onze
afgevaardigden met een goed mandaat die kant op te
laten gaan.
Binnen de VERON zijn een aantal vacatures vacant,
welke dat zijn worden middels een HAM-Flyer bekend
gemaakt, inmiddels al gebeurd, dus mocht u ambitie
hebben schroom niet. Iedereen zal het zijn opgevallen
dat de Electron van februari helemaal in een nieuw
“jasje” oftewel de layout, mocht je er wat vinden dan
staat in de Electron de mogelijkheid om je mening
kenbaar te maken aan de redactie.
De aanvraag voor het ILLW weekend in augustus om gebruik te maken van de
vuurtorens wordt centraal geregeld, wat betreft de vuurtoren in Egmond aan Zee is
dat nog maar de vraag, hij staat nog in de steigers. maar we hopen dat het
onderhoud in augustus klaar is.
Op 14 en 15 september is het “Monumentenweekend” Simon PE1PGW heeft
toestemming om gebruik te maken van het Fort aan den Ham om die te
“activeren” het fort is die dag niet open voor het publiek, maar leden van A01 zijn
van harte welkom, A01 is namelijk donateur van het fort en dat betekent dat u
gratis gebruik kunt maken van deze faciliteit, de ruimte in de radiokamer is wat
beperkt, neem contact op Simon. En nog even dit, geen last van QRM ook mooi
meegenomen.
In de rondvraag vroeg Henk PA0PQ of er nog liefhebbers naar de nostalgie beurs
gaan in Emmen, één hand ging omhoog en Henk
reageerde: “Dan moet ik straks even met je
praten:. Toen werd het tijd voor Herman PA9HS

3-D Printer
Samenvatting

“Zoek je een tandwieltje op maat en je kunt het
nergens vinden, zelfs niet bij “Ali-E” in China stort
je dan in de wereld van de 3-D Printer.”
HAM-Nieuws maart 2019
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Dit onderwerp is zo fascinerend dat het bijna onmogelijk is om dat in één A-4tje te
omschrijven maar Herman lichte een tipje van de sluier op. Hij heeft het apparaat
helemaal zelf gebouwd, aangeschaft in Spanje. Het is een “P3steel” (type Prusa i3)
het heeft een stabiel frame en de onderdelen zijn makkelijk verkrijgbaar.
Zijn eerste kennismaking kwam door zijn zoon die hem meenam naar de
“Kaasfabriek” in Alkmaar waar je een cursus kon volgen en gelijk gebruik kon
maken van de apparatuur en als je daar voor slaagde kun je altijd weer beroep
doen op hun daar aanwezige kennis.
De opbouw is mechanisch, elektrisch, firmware en configureren.

Wat betreft de software gebruikte Herman Freecad dit is een ontwerpprogramma
en op internet beschikbaar freesource. Als je ontwerp klaar is gaat het naar de
Slicer en kan de printer aan het werk, je moet wel geduld hebben, want het gaat
langzaam, maar geduld in deze is een nobele zaak, maar dan is het genieten van
het eindresultaat en dat mocht wij ook beleven want onderwijl dat hij zijn verhaal
HAM-Nieuws maart 2019
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afstak was de printer aan het werk. Natuurlijk had Herman ook een aantal
voorbeelden mee. o.a. een Yagi antenne waarvan de bevestiging blokjes van de
reflectors defect waren opnieuw uitgeprint. Zelfs kastjes om je zelfgebouwde
apparatuur in te bouwen, lego-blokjes of een nieuwe dop voor je watertank in de
caravan inclusief schroefdraad. Verzin het maar.
Het materiaal dat werd gebruikt koop je op de rol en dat kost ongeveer €20 per
kilo en verkrijgbaar in allerlei kleuren. Dat materiaal kun je verdelen in PLA dat is
vervaardigd met bio materiaal, mais b.v. en ABS, maar ook PET van de flessen wat
ook in de vaatwasser kan.
Natuurlijk kun je ook op jacht gaan naar onderwerpen op internet, soms hoef je
niet alles zelf uit te vinden en daar zijn speciale sites voor waar je objecten kunt
vinden.
Ik heb geprobeerd om een beeld te schetsen van de avond, het is zo omvangrijk,
maar het maakte best wat los onder de aanwezigen nu is Herman een ras
hobbyist, hij koopt ook graag materiaal met een defect en dat inclusief met de
uitdaging om het weer aan de praat te krijgen. Ik heb nog de vraag gesteld of het
verslavend werkte zo’n 3-D printer, dat werd niet ontkent, het duurt lang voordat
het object klaar is, maar kan er gewoon een uur naar zitten kijken.
Toen Herman klaar was met zijn verhaal, was de printer dat ook en had een
bevestiging gemaakt voor waar je een schemerlamp kapje mee vast zit, Jan
PA0JSY ook weer blij.
De voorzitter bedankte Herman voor zijn prachtige lezing met het welbekende
Alkmaarse kaasje en iets om het “weg te spoelen” en wenste iedereen welthuis.
Meeuwes
PD5MES

(op pagina 9 meer informatie)
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(vervolg van pag 7)

Zoekmachines voor 3D ontwerpen, zoek hierin maar eens
op “Ham Radio", "Antenne" of "Antenna" bijvoorbeeld:

https://www.yeggi.com/
https://www.thingiverse.com/

Ontwerpprogramma's:
http://www.openscad.org/ (programmatisch ontwerpen, veelal technisch)
https://stephaneginier.com/sculptgl/ (boetseren)
https://www.freecadweb.org/ (vrij tekenen, maar ook maten kunnen opgeven)

Het slicerprogramma dat ik gebruik, er zijn ook nog andere:
https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software

Firmware te configureren voor vele soorten (zelfbouw) printers
https://github.com/MarlinFirmware/Marlinhttps://orballoprinting.com/en/

Hier heb ik mijn printer (Black edition) vandaan:
https://orballoprinting.com/en/

‘73 Herman PA9HS
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RADIO-LEED
Radio-leed.

De A.C. .R.O opgericht.
Als gevolg van den onlangs in verschillende
dagbladen verschenen oproep inzake “Radioleed" en van de vele daarop ingekomen betuigingen van sympathie, werd een dezer dagen
een vergadering gehouden van hen, die in dezen van hun instemming hadden doen blijken.
Na ampele bespreking werd daar tenslotte
overgegaan tot oprichting van het „Amsterdamsch Comité tot bestrijding, van, RadioOverlast" (A.C.R.O.), bestaande uit vijf leden.
Het comité stelt zich als allereerste doel:
te komen tot een verbod van het
(„hinderlijk”?) doen spelen van radiotoestellen in de buiten lucht of met geopende
ramen en deuren, doch zal zich bovendien
ernstig bezighouden, met de vraag, of, en zoo
ja, hoe ook aan het nog steeds toenemende
euvel van radio- en anderen muziekhinder
binnenshuis paal en perk gesteld zal
kunnen worden.
Meerdere bewijzen van instemming en aanmeldingen tot het lidmaatschap zullen alsnog
worden ingewacht aan het adres van het
comitélid: J. Brink, N. Amstellaan 139.

Het euvel van de radio
De huizen waren toen kleiner en de muren dunner,
de nieuwerwetse radio werd direct een groot probleem.
Dagblad De Tijd. 18 april 1929
Bron: Quest scheurkalender
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Aanbieding deze maand.
Breadboard
400 gaats

€1,25

LED Transparant Blauw 5mm 10 x

€0,50

LED Transparant Oranje 5 mm 10 x

€0,50

LED Transparant Geel

€0,50

5mm 10x

LET OP: LEDS zijn Transparant
Diode 1N4007 25 stuks

Ceramische condensators 0.1µF 50x

Set met krimpkousjes

€0,49

€0,99

€2,-

Contact en Info
E-mail: edkeijzerbeers@gmail.com of 06-453 20 435
HAM-Nieuws maart 2019
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De QSL kaart en het verhaal er achter (3)
Een prachtige foto van het opstijgen van een watervliegtuig of noemen
wij zoiets een vliegboot?
In 2017 was er de mogelijkheid om 9 van dit soort Ierse stations te
werken; vanaf EI11WAW tot en met EI99WAW.
Allemaal met verschillende voorstellingen op de QSL kaart.
Het was een soort promotie van “THE WILD ATLANTIC WAY” die door 9
counties loopt, langs de mooie Westkust van Ierland.
EI77WAW vertegenwoordigd de Countie LIMERICK waar, bij de stad
Foynes, in 1937 vliegboten vertrokken richting New Foundland, Lisbon,
New York, etc.
Het vliegveld is in 1946 gesloten.
Bij het werken van alle 9 stations was er nog een mooi award te halen (ik
heb helaas EI44WAW gemist)
Bijgaand ook nog een foto van het inwendige van dit vliegtuig.
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’73 Age PA0XAW
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OPROEP VAN:

Beste OM’s, XYL’s
Is iemand bekend met “CW type” van UA9OV????
Met name de macro’s
en eventueel bereid is mij daar wat onderricht in te geven.
Bijvoorbaat dank!!
’73
Jan PA2JSZ
contact
pa2jsz@amsat.org
of
pa2jsz@veron.nl
HAM-Nieuws maart 2019
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BEAMER

Beste OM’s, XYL’s
Op de verenigingsavond van vrijdag 08 maart 2019 willen wij als bestuur graag uw
toestemming om het aanschaffen van een nieuwe beamer.
Onze oude begint af en toe kuren te krijgen en met name ook de lamp wordt
minder, de kleuren worden wat flets, ook de aansluitingen zijn allemaal niet meer
up to date. Hij schijnt ook al meer dan 10 jaar oud te zijn. Dit was ons ook wel
bekend maar we hebben hem helaas niet meegenomen in de begroting van 2019,
vandaar onze vraag.
Wij horen het graag.
’73
Het bestuur
A01.

Trek er even een klein
halfuurtje voor uit: “Leuk”
https://www.youtube.com/watch?v=2roG4jIjvEk
Gevonden door:
Cees Jan PA3GYG
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ANTENNAS
63.

Inverted-V Beam Antenna for 30m
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de
volgende stations: februari 2019
Attentie: De QSL-manager gaat 09 maart naar de “QSL” dag en neemt dan de

post van maart mee, even geduld A.U.B

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
wilt nemen.
Maak eventueel een afspraak, zie colofon op pagina 2 in het
HAM-Nieuws.
’73 Simon Rodenburg PE1PGW
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VERON-Afd A57 SCHAGEN nodigt u uit voor een
lezing op
Vrijdag 19 april 2019 aanvang 20.00 uur

Beweging van Planeten en hun invloed….
Door: Dhr. Hoogerbeets
Op 15 maart 2019 heeft de VERON-afd. A57 Schagen de heer
Hoogerbeets uitgenodigd voor een lezing over de beweging van
planeten en de invloed daarvan op de aarde. Het blijkt dat de stand
van planeten en de combinatie van groepen planeten invloed
uitoefenen op onze aardkorst.
Die invloed manifesteert zich door aardbevingen Enkele daarvan
heeft hij met zijn computerprogramma kunnen voorspellen.
De avond heeft een open karakter. dwz dat deze voor iedereen toegankelijk is.
Omdat we onze clubavonden in een schoolgebouw houden, kunnen we niet
adverteren. We proberen wel met een persbericht de aandacht op deze avond te
vestigen. We brengen het ook onder uw aandacht, mochten er onder uw leden
belangstellenden zijn, dan aan zijn die van harte welkom.
Onlangs is in het Noord-Hollands Dagblad een paginagroot artikel ever de heer
Hoogerbeets en het door hem ontwikkelde programma verschenen. Reden om aan
te nemen dat dit een interessant onderwerp is.
Om onze clublocatie te bereiken vanuit Alkmaar:
Neem de N245. ga nabij Schagen bij het eerste verkeerslicht rechtsaf Ga op deze
weg bij het eerste verkeerslicht linksaf, de woonwijk in Dit is de Julianalaan
In deze straat, twee zijstraten voorbij, tot het parkeerterrein aan de linkerkant. Dat
is even voor de bushalte. Ga het parkeerterrein op en parkeer daar de auto
achterin, nabij het water. Het pad met de slalom-hekken leidt naar onze locatie,
dat is het gebouw met de hoge buitentrap
“73 Gerrit Dekker PA3DS
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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
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