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

AANVANG: 20:00 UUR

Na het behandelen van de Voorstellen VR80

Een Powerpoint Presentatie

“DX jagen op ontbrekende DXCC’s”
Door: Kees PA7TWO
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Mededelingen uit de Kaasstad
“Band specific DXCC hunting using FT8 tooling
revealed!”
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“DX jagen op
ontbrekende
DXCC’s”
Deze presentatie
door Kees PA7TWO
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!!!

De laatste avond
De voorzitter Jan PA0JSY opent de avond met enige mededelingen van
huishoudelijke aard.
Edwin Keijzer van EK-ELECTRONICS is opgenomen in het ziekenhuis.
U kunt zich nog steeds aanmelden voor het Monumenten weekend van 14 en 15
september 2019, Fort aan den Ham staat dan ter beschikking voor de leden, graag
aanmelden bij Simon PE1PGW én een locatie met heel weinig QRM en een
schitterende radiokamer.
De kans dat de vuurtoren van Egmond aan Zee beschikbaar is voor het ILLW
weekend is niet groot, hij staat nog volop in de steigers. We gaan proberen of we
gebruik kunnen maken van de locatie van de KNRM eventueel met een donatie.
Aan de leden wordt gevraagd of we kunnen investeren in een nieuwe beamer, de
huidige is al niet zo jong meer en mist ook enkele aansluitingen ment name b.v
HDMI, maar wordt ook zwakker.
In de rondvraag wordt gevraagd hoe men de layout van de huidige Electron vindt
in het laatste nummer van maart waren de “gaten” opgevuld, maar een schema
van een 80m-ARDF-ontvanger onleesbaar. De voorzitter verteld dat er een nieuwe
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redactie is aangetreden, maar er bestaat een mogelijkheid om feedback te geven
zodat men daar van de opmerkingen gebruik kan maken.
Hierna gaf de voorzitter het woord aan Evert Bakker PA2KW om ons weg wijs te
maken in de wereld van het DX-en met name het:

“Succesvol DX-en”

Evert PA2KW stelde zichzelf voor, hij heeft een eigenbedrijf en de kans bestond dat
hij een oproep zou kunnen krijgen, maar dat bleef hem deze
avond bespaart. Zijn eerste vraag naar de toehoorders was:
“Wie DX-en” er wel eens, schoorvoetend staken er een paar
amateurs hun hand op.
PA2KW stelde zich zelf verder voor, ooit begonnen als lid van
school-clubstation PI1GOE 1980, het begon met het maken
van een Amroh ontvanger, later een TS 520.
In 1981 de call PE1FLY, / 1982 PA3BZL en in 2004 PA2KW
De lezing was werkelijk een eye-opener en had zoveel
aspecten dat het bijna ondoenlijk is dit in een paar woorden te
beschrijven, maar een ding is zeker om een verbinding
totstand te brengen moet je er echt wat voorover hebben,
want het is het pakken van “het moment” rekening houden
met tijdszones, er worden zelfs wel vakanties voor verzet of
simpeler een verjaardag om het moment te pakken en dan moet je misschien echt
wel eens in conclaaf met je XYL, hi. En een heel belangrijk item goed kunnen
“luisteren” dat bleek wel uit de geluidsfragmenten.
DX-ing:
* VHF: MS / Tropo / ES / EME.
* HF : 1982 -1992 20m/15m/10m
2008 - ……..+ WARC en Low Bands
* Modes: (1)CW / (2) SSB / (3) RTTY
Het werd een goed gevulde avond en ik denk dat Evert PA2KW er nog wel een
paar avonden mee kan vullen. Nieuwsgierig kijk eens op:
https://www.arrl.org
https://dxcheat.com https://dxsummit.fi
Hieronder nog een paar sheets die werden getoond en
wat gelijk een beeld geeft van de avond.
Natuurlijk werd de avond weer afgerond met het
welbekende Alkmaarse kaasje en een fles wijn om het
“weg te spoelen”.
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DE QSL KAART EN HET VERHAAL ERACHTER (4)
Deze keer een QSL met daarop afgebeeld enkele leuke foto’s van
schepen, waarbij er 1 foto bij mij uitsprong, nl. die van m/v
BLOEMFONTEIN.

(vervolg pag.9)
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(vervolg van pag.7)

De m/v Bloemfontein is in 1934 gebouwd in Amsterdam en in 1959
gesloopt in Hongkong.
PA0GRU ook wel PG6F, heb ik regelmatig gewerkt en dit keer was het
tijdens de velddag contest 2018. Zelf zat ik toen portabel (QRP) in
Drenthe.
Op de achterkant van de QSL zie je Dick – PA0GRU nog als een jonge
RO op enkele van de schepen waarop hij gevaren heeft.
En de naam Bloemfontein? Dat was de naam die ik gebruikte als ik
clandestien bezig was op de middengolf, eind vijftiger jaren.
Een AL-4 zendertje met een 2 lamp’s versterker als modulator; tja je moet
ergens beginnen………..
73, Age PA0XAW
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1. Naar welke kant zou een kompas wijzen als je
hem in de ruimte gebruikt?
De aarde is een grote magneet met een plus- en een minpool: de magnetische
noord- en zuidpool. Een kompasnaald doet weinig anders dan aangetrokken
worden door de noordpool van deze gigantische magneet. Vlieg je weg van de
aarde, dan houdt die aantrekkingskracht na verloop van tijd op. De kompasnaald
zal dan in een willekeurige richting wijzen. Tot je ergens in de ruimte een ander
magnetisch hemellichaam (zon, planeet, ster) tegen komt. Dan wijst je naald
daarheen.

Chaos in de shack!

Denk eens aan: Eraan/Eraf iets voor u?
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Wij zijn op vakantie

La douce France

Contact en Info
E-mail: edkeijzerbeers@gmail.com of 06-453 20 435
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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.
Praxis und Theorie
widersprechen sich fast nie.
(Dietrich Drahtlos)
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.
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.
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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.

Die Bastelecke
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Henk PA0PQ
Doordat ik, door storingen vrijwel geen QSO’s kan maken en toch radio-actief
wil blijven, heb ik mede uit nostalgische overwegingen een C.W. zender
gebouwd met een Geloso-VFO en een 807 zendbuis.
Maar daarvoor heb ik nodig: Eraan dus:
1. Transformator met 2x 400 Volt bij 120 – 150 mA én eventueel een
bijbehorende smoorspoel.
Eraf:
1. Gebruikte, maar in redelijke staat
verkerende Fritzel: 2 elements – type
FB13, Beam-antenne. Compleet met
Balun, en montage klemmen voor
10/15/20 meter, de langste ( reflector )
= 7,75 met met complete
documentatie.
2. Lang geleden heeft Philips bouwdozen voor radioamateurs op de markt
gebracht en ik bied aan:
Een Philips Versterker type HF10 met EF86- Ecc83 en 2x EL84.
Compleet met uitvoerige documentatie.
Door mij gebouwd, maar nooit in gebruik genomen:
1 Gebruikte Geloso- 40 Watt – versterker, type G1/1040A met eindtrap 2x
EL34 – meerdere microfoons enz. aansluitingen. Met 3 reserve buizen EL34
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Ooit op een radiomarkt gekocht vanwege fluwelen geluid ( met buizen ) maar
ook nooit in gebruik genomen.
Wie biedt en maakt mij gelukkig?
Ruilen kan ook.
Henk PA0PQ
e-mail: havanstigt@ziggo.nl
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Van A28 Leiden
Geachte geïnteresseerde,
Om de gebruikers een ongestoorde ontvangst te
garanderen is de omzetter PI2NWK overgeschakeld naar
het gebruik van CTCSS met een subtoon van 88,5Hz.
We vragen alle gebruikers de tranceiver/portofoon voor
PI2NWK de subtoon in te stellen.
Zie: https://a28.veron.nl/pi2nwk/
Namens het bestuur van afd. Leiden A28
Jaap van Duin PA7DA
Gelezen door Cees Jan PA3GYG

Misschien handig !!
Testing Jig Eases Job of Measuring Junk Box Resistors
Paul Danzer, N1II, was faced with sorting a box of 100
old resistors to verify their approximate values. The
idea of attaching digital multimeter clip leads to each
resistor 100 times was not very appealing.
His solution was to build a fixture from thin sheet
aluminum. Each leg is approximately 1 inch wide, and
the tops are bent over to eliminate any sharp edges.
The meter leads are clipped to each leg. To measure a
resistor, all you have to do is lay it across the two legs.
If the connection seems a little less than solid, a bit of finger pressure applied to
the resistor might help. Quick and easy!
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de
volgende stations: april 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
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 19 april 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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“Ik heb de ruitenwissers van mijn auto gehaald,
ik was die parkeerbonnen spuugzat”
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