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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 10 mei  2019

IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK

DE OUDE WERF 18
1851 PW  HEILOO

AANVANG: 20:00 UUR

MARAC
Sinds: 1986

Marine Amateur Radio Club

Voordracht: Jan PA7X en Ruud PD0RH
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Mededelingen uit de Kaasstad

Op vrijdag 10 mei 2019 nodigen wij u graag 
uit op onze maandelijkse verenigingsavond. 

Jan PA7X en Ruud PD0RH zullen een 
lezing geven over het ontstaan en de 
activiteiten van de Marine Amateur Radio 
Club kortweg de MARAC genoemd. 


Officieel sinds 1986 is dit een hechte community van 
Radioamateurs van de Koninklijke Marine of met een 
andere nautische achtergrond (zoals b.v. de 
Koopvaardij of Offshore). 


Vanaf vorig jaar januari zet zij zich in voor 
restauratie van en het gereed maken van het clubstation PI4MRC 
in de radiohut van de mijnenveger ex Hr Ms Hoogeveen. 
(afgemeerd aan Oude Rijkswerf kade in Den Helder). Het beloofd 
een leuke avond te worden waarbij uiteraard de traditionele rum 
niet zal ontbreken. 


Graag tot dan !
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De laatste avond.

De avond werd geopend door de voorzitter PA0JSY en april is ook altijd de maand 
van het bespreken van de VR voorstellen, want op zaterdag 13 april zouden de 
afgevaardigden: Jan PA0JSY, Ton PA3BBY en Ruud PA3EQC  de afdeling: A01 
vertegenwoordigen op de VR, maar helaas kwam er voor Ruud een kink in de 
kabel, zijn gezondheid liet hem even in de steek en vond de reis naar Apeldoorn 
net even iets te veel van het goede. Simon PE1PGW had zich al voorgenomen ook 
naar de VR af te reizen, dus uiteindelijk gingen toch 3 mensen op pad.
Gelukkig gaat het met Ruud inmiddels weer de goede kant op.

Na het bespreken van de 
voorstellen was het de 
beurt aan Kees PA7TWO 
met een presentatie 
rondom  het “DX jagen op 
ontbrekende DXCC’s” of 
“Band specific DXCC 
hunting using FT8 
revealed” . Voor Kees zijn 
er al niet meer zoveel 
DXCC’s te werken, maar 
voor velen een onbekende 
manier van werken, dus 
verrassend en dat was het.
Hoe gaan we om met de info rondom DXCC stations en hoe bouw je een QSO op 
in deze zeer speciale manier van verbindingen tot stand brengen, veelal in extreme 
omstandigheden qua afstand en locatie.

Er wordt vanuit gebieden die soms moeilijk en 
sporadisch te bereiken zijn verbindingen tot stand 
gebracht.
Dit alles moet dan in zeer korte tijd gebeuren om 
zoveel mogelijk QSO's tot stand te kunnen 
brengen.
Propagatie en menskracht zijn mede bepalende 
factoren om de QSO's tot een succes te brengen.

Kees bestede veel aandacht aan hoe men om kan 
gaan met de info van een gemaakte QSO en dit 
vast te leggen  en te loggen in diverse software programma’s
Ik heb geprobeerd om een indruk van de avond te geven, maar het omvat zoveel! 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Het was een zeer goed verzorgde 
en gepresenteerde lezing, en daar 
was onze nieuwe beamer natuurlijk 
ook debet aan hi 
Traditioneel werd Kees PA7TWO 
door de voorzitter bedankt voor zijn 
inzet met een Alkmaarse kaas en 
een slok om het weg te spoelen.

Verslag: Simon PE1PGW

Links naar de presentatie: 

https://a01.veron.nl/download/Band-specific-DXCC-hunting-using-software-tooling-revealed_v0.4.pptx
https://a01.veron.nl/download/Band-specific-DXCC-hunting-using-software-tooling-revealed_v0.4.pdf
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DE QSL EN HET VERHAAL ERBIJ (5) 

Dit keer een mooie QSL- kaart 
waar het lichtschip ELBE-1 op 
staat. 
De QSL-kaart zelf zegt eigenlijk 
al genoeg, een legendarisch Duits 
lichtschip. 
Op het internet is over dit schip 
veel informatie te vinden. 
Operator Uwe – DK1KQ is actief 
in CW op alle banden ook met de 
call DL0CUX, wat de call  van 
het lichtschip zelf is. 

Volgende keer iets meer over 
DL0CUX. 
  
73, Age – PA0XAW 

HAM-Nieuws mei 2019
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Wijziging in wetgeving op komst voor /m 
stations

05/04/2019/16 Reacties/in apparatuur, overheid /door PH4X

Ben je met regelmaat mobiel QRV via een 
repeater? Let dan op. De wetgeving zal per 1 
juli a.s. wijzigen. Daardoor is het vasthouden 
van een microfoon niet meer toegestaan, zo 
leert navraag bij de Rijksoverheid.

Op basis van de huidige wet- en regelgeving is 
het degene die een motorvoertuig, bromfiets, 
snorfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt, 
verboden tijdens het rijden een mobiele 
telefoon vast te houden. Onder een mobiele 
telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van mobiele 
openbare telecommunicatiediensten (artikel 61a Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990). 

Onder dit huidige verbod valt het vasthouden van een microfoon tijdens het rijden 
niet. U dient echter wel rekening te houden met artikel 5 van de 
Wegenverkeerswet, op basis waarvan het verboden is zich zodanig te gedragen 
dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het 
verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.
Voor de volledigheid wil ik u er nog op wijzen dat het verbod in artikel 61a van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in juli 2019 wordt uitgebreid 
naar een verbod van het vasthouden van alle mobiele elektronische apparaten 
tijdens het rijden, voor bestuurders van alle voertuigen. Onder mobiele 
elektronische apparaten worden ook mediaspelers met een video- of audiofunctie 
verstaan. Van vasthouden is geen sprake als een microfoon en/of oortje op of aan 
het lichaam gedragen wordt. Het blijft ook toegestaan een mobiel elektronisch 
apparaat te bedienen via een knopje aan een snoer. Met de nieuwe bepaling wordt 
het continu vasthouden van een microfoon of oortje wel verboden.

Mobiele gebruikers doen er goed aan een hands-free set in te bouwen. Standaard 
setjes zijn voor ca. 50 euro te koop bij Wimo in Duitsland en compatible met de 
meeste VHF/UHF dual-banders. Zelf een schakelaar inbouwen en een zwanenhals 
monteren kan natuurlijk ook. Stel wel de Time-out Timer (TOT) van je 
zendontvanger in.
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Experimenteren met Power-FET’s

In veel junkboxen liggen vast nog 
wel een paar oude harde schijven 
die je echt niet meer nodig hebt, 
maar op één of andere manier toch 
ook nog maar niet voor de 
vuilnisbak. Ze bevatten immers nog 
prima componenten, zoals Power 
Field Effect-Transistors (power FET).


Net als een normale transistor heeft een 
FET drie aansluitingen, in plaats van de 
emitter is er de bronaansluiting( Source)
(S), in plaats van de collector de 
afvoeraansluiting (Drain) (D) en in plaats 
van de basis de poort (Gate) (G). 
Grundlagen zum FET


De FET kan een lamp aanzetten net 
zoals een transistor. Het speciale is dat 
de poort als een condensator isoleert. 
Eenmaal opgeladen tot ca. 5 V voert 
de FET uit. In het onderstaande circuit 
heb je alleen de twee linker contacten 
nodig, raak die aan en het lampje 
brandt. Met rechts gaat ze weer uit.


(Vervolg pag.12) 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Wij zijn op vakantie 

La douce France 

HAM-Nieuws mei 2019

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

mailto:zenderspecialist@gmail.com
mailto:zenderspecialist@gmail.com
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(Vervolg van pag. 10) 

Ook heel eenvoudig: Een Sensordimmer met 
slechts één extra condensator van bijv. 0,22 μF 
tussen Gate en Drain. Als je links aanraakt, 
wordt het lichter en de rechterkant wordt het 
donkerder. De ingestelde helderheid blijft 
urenlang hetzelfde. Overigens zou de lamp niet 
sterker moeten zijn dan ongeveer 6V / 0,1 A, 
anders wordt de FET te heet. Met een beetje 
afkoeling zou het meer moeten zijn. Alleen de 
spanning mag nooit hoger zijn dan 12 V!


Nog een leuk circuit? Het “minuten” 
licht: een condensator aan de Gate 
wordt via een knop opgeladen en 
ontlaadt langzaam weer via een 
weerstand met hoge impedantie. Het 
licht blijft een tijdje helder, wordt 
vervolgens geleidelijk donker en gaat 
uiteindelijk helemaal uit. Het 
stroomverbruik is dan nul, dus de 
batterij blijft vol.


Toelichting FET-dimmer: Johannes Tasch 
heeft de FET-dimmer geprobeerd. "Het 
werkte, maar ik hoorde altijd een gezoem op 
de radio als ik de lamp had gedimd. 
Metingen van dichtbij lieten zien dat de 
dimmer begon te oscilleren op een bepaald 
helderheids niveau van de lamp, en de brom 
was een lage frequentie Als stroombron 
gebruikte ik een batterij van 6 V, de lamp 
geeft  bij 6 V 3 Watt. De condensator is 5 μF 
300 V.”


De HF-vibraties kunnen optreden omdat de 
toevoerleidingen samen met de condensator een resonantie-circuit vormen. Een 
weerstand van 1 kΩ in de gate-lijn bracht de nodige verzwakking. Sindsdien is er 
weer stilte op de radio.


HAM-Nieuws mei 2019
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Toegift: 


De paasei-verfmachine Als je 
de power FETs hebt 
uitgebouwd, is de rest ook nog 
te gebruiken. Jonas Ruchti 
schreef: Precies op tijd voor 
Pasen: een machine die het 
paaseieren schilderen iets 
sneller maakt. Een oude harde 
schijf werd gemotoriseerd 
door rubberen ring en motor, 
schakelaar, potentiometer en 
batterij. Je zou ook de 
ingebouwde stappenmotor 
kunnen gebruiken, maar dat 
was te ingewikkeld voor mij. 
Het ei is zo centraal mogelijk met wat plasticine "gelijmd", als hij niet in het midden 
staat vliegt het ei erna een korte tijd af. 


Zelf uitgeblazen eieren werken niet goed omdat ze te licht zijn. Maar je snapt het, 
zonder de noodzaak van een vaste hand, de perfecte lijn. Omdat het moeilijk is om 
de Fet-plaat op de aluminium behuizing te solderen, werd alles voorlopig met 
kleefband bevestigd.  Het traditionele paaseieren schilderen is verleden tijd!!!!!

Helaas de Paasdagen 2019 zijn voorbij, dus tijd om te oefenen tot 2020. hi. 

Bron: Das Elektronik-Labor


HAM-Nieuws mei 2019
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Overzicht van landen/gebieden waar geen 
QSL-bureau (actief) is. (maart-2019) 

3B Agalega, Mauritius, 
Rodriguez

KH8 American Samoa

3C Ecuatoriaal Guinee J8 St. Vincent

3DA Swaziland P2 Papua New 
Guinea

3W Vietnam P5 Noord Korea

3X Guinee PZ Suriname

4J Azerbaijani S0 West Sahara

5A Libie S7 Seychellen

5R Madagascar S9 Sao Tome & 
Principe

7O Jemen ST Sudan

7P Lesotho SU Egypt

7Q Malawi T2 Tuvalu

8Q Maladiven T3 Kiribati

9L Sierra Leone T5 Somalie

9N Nepal TU Cote d'Lvoire

9U Burundi T8 Palau

9X Rwanda V3 Belize

A3 Tonga V4 St. Kitts & Nevis

A5 Bhutan V6 Micronesie

A6 U.E.A. V7 Marshall Islands

A9 Bahrain VQ9 British Indian 
Ocean

C2 Nauru Territory

C5 Gambia VP2E Anguilia

HAM-Nieuws mei 2019
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Hoe krijg je de kogel in een kogellager zo rond 
zonder naad? 

Om een perfect ronde kogel te krijgen, wordt zeer puur staal gebruikt, 
dat zo min mogelijk is vervuild. dat zorgt voor keiharde kogels. De 
bollen worden geperst uit metaaldraad. Naden en andere oneffenheden 
worden in een schuurtrommel in enkele dagen afgesleten. Dat maakt de 
bal perfect rond. 


Bekijk het fabricageproces op http://tinyurl.com/8ar4he 

 

C6 Bahamas VP2M Montserrat

CN Morocco VP6 Pitcairn

D2 Angola XU Kampuchea 
(Cambodja)

D4 Kaapverdische eil. XW Laos

D6 Comoren XY-XZ Myanmar

E3 Eritrea YA Afghanistan

E5 North & South Cook Z2 Zimbabwe

H4 Solomon Island Z6 Kosovo

ET Ethiopia Z8 South Sudan

HH, 4V Haiti ZA Albania

HV Vatican City State ZD7 St. Helena

HZ Saudi Arabie ZD8 Ascension

J5 Guinee Bissau ZD9 Tristan da Cunha

J6 St. Lucia

HAM-Nieuws mei 2019
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Eraan

Hallo mede-zendamateurs.

Voor onze scouting ("Angela" in Heerhugowaard) ben ik op zoek naar wat 
beugels etc. Om antenne-masten op het clubgebouw te zetten. Wie heeft nog 
wat liggen dat we mogen gebruiken?

Alvast bedankt.

Reacties graag naar:

pd0wdv@gmail.com.

73 de PD0WDV, Wim

HAM-Nieuws mei 2019
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ANTENNAS

64. ZL-Special Beam Antenna for 15m  

HAM-Nieuws mei 2019
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de 
volgende stations: mei 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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 'Eerst gedaan en dan bedacht/ heeft menigeen 
verdriet gebracht’. 

Willem Bilderdijk


