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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

2e Secretaris:

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:

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

AANVANG: 20:00 UUR

“WERKEN MET “LAAG” VERMOGEN”
“WAAROM 100 WATT ALS HET OOK QRP KAN”

Door:

Robert van der Zaal
PA9RZ

HAM-Nieuws juni 2019

4

Mededelingen uit de “kaasstad”
INHOUD:
* Laatste avond pag.5
* QSL-verhaal? pag.9
pag.12
* Impedantie
*
*
*
*

Molenweekend
PA6MP
pag.14
Eraan/Eraf
pag.16
Gastles
pag.17

pag.19
* QSL
* YOTA Bulgarije pag.20

Op vrijdag 14 juni 2019 nodigen wij u
graag uit op onze maandelijkse
verenigingsavond
Sommige amateur zend-ontvangers
ondersteunen vermogens tot wel 100
Watt, en in sommige delen van de
wereld , zoals de Verenigde Staten
mogen zend-amateurs zelfs tot 1500 Watt gaan.
QRP aanhangers stellen, dit is niet altijd nodig, het
verspilt immers vermogen en vergroot de kans op
interferentie in nabije apparatuur (zoals TV, Radio, etc)

Robert van der Zaal (PA9RZ) zal ons op de avond
inwijden in de geheimen van QRP, of om zijn eigen
woorden te gebruiken:
“QRP, het werken met “laag” vermogen: waarom?
hoe? en wat kun je ermee?”
Tot dan!

Zomerreces.
Dit is alweer de laatste HAM-Nieuws voor het zomerreces en wat u ook gaat doen
deze zomer, hopelijk wordt het een mooie met behaaglijk weer en misschien heel
veel QSO een hapje en een drankje, als het een niet lukt smaakt het andere wel en
graag zien we jullie in alle gezondheid weer op de verenigingsavond in
september.
Tot dan!
’73
Bestuur
VERON-afd A01
Alkmaar
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De Laatste Avond.
De laatste avond hadden we de “Marine” op bezoek,
maar zoals gebruikelijk trapte de voorzitter af met een
paar mededelingen die o.a. op de bestuurstafel ter
sprake zijn geweest.
O.a het LH weekend in augustus, helaas hebben we
nog geen lokatie kunnen vinden, het gesprek met de
KNRM bracht niets op. De voorzitter doet nog een
poging met IJmuiden, maar dat is ook nog maar de
vraag.
Het bestuur heeft besloten dat de donatie aan het Fort aan den Ham wordt
gecontinueerd, dus de leden van A01 kunnen gratis gebruik maken van de
radiokamer c.q. shack, dé lokatie zonder QRM, maar bij bezoek even een
e-mail aan Simon PE1PGW: a01@veron.nl Helaas zijn we genoodzaakt de
consumpties na het zomerreces iets te verhogen koﬃe naar €0,80 en de
frisdranken met € 0,20 om het allemaal kostendekkend te houden en de
kwaliteit graag willen handhaven.
De voorzitter stelde nog een paar Electrons “Jeugd en Jongeren” ter
beschikking en dat paste keurig in het voornemen van Ruud PA3EQC en Jan
PE1OFX zij gaan op maandag 13 mei een demonstratie “zendamateurisme”
geven op de OBS “De Zeswielen” aan groep 8 en vragen of er amateurs even
rond 10.30 uur QRV willen komen om de jeugd een beeld te geven wat het
inhoud een verbinding te maken. PD5MES maakt er nog een HAM-Flyer van.
Cees Jan PA3GYG had nog een vraag over de
avond van september.
Toen werd het hoogtijd dat de Marine in actie
kwam, met vier man sterk kwamen zij uit de
Marinestad Den Helder in de volksmond ook wel
Nieuwediepers genoemd.
De lezing werd in een duopresentatie
gepresenteerd door Jan PA7X en Ruud PD0RH en
zij vertegenwoordigen de MARAC “Marine Amateur
Radio Club” een hechte club oﬃcieel sinds 1986,
speciaal voor leden met een Marine of nautische achtergrond, hierbij valt ook
te denken aan de Koopvaardij of Oﬀshore. Het doel een oude verbintenis met
verbindingen maken o.a. in Morse telegrafie en Telex, maar ook het seinen met
vlaggen en lampen. Voorlopers van de club PA6KM vlootdagen station, PI1DD
Amateur station KIM en PI1KM Verbindings school Amsterdam.
Het motto is dan ook MARE VINCULUM NOSTRUM “De zee is onze band”
HAM-Nieuws juni 2019
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Na de uitleg van het ontstaan van de MARAC zet de club zich ook in voor de
restauratie van de radiohut van de voormalig mijnenjager Hr.Ms. Hoogeveen.
De oude apparatuur kwam uitgebreid aanbod en is altijd weer een lust voor het
oog. De mijnenjager ligt aan de
Oude Rijkswerf kade in Den
Helder, de aandrijving van het
schip is grotendeels verwijderd,
maar dat maakt het niet minder
uniek en als club kun je daar trots
op zijn. Telexmachines, Racal
RA17L3 ontvanger, SAGEM TX20
telex v/d Heem HZO 01/00 zend/
ontvanger letterlijk en figuurlijk
een radiohut vol.
Traditioneel sluiten de heren de
presentatie naar oud gebruik af
met een glaasje rum en dan waan
je even op een VOC schip. hi
Het geheel werd nog afgesloten met een film over een velddag in Den Helder
opgenomen in 1965, het terrein van toen is nu volgebouwd en mijn buurman
merkte nog op: “kijk sommige zitten nog in het pak met een stropdas om”
maar het was ook 54 jaar terug.
Traditioneel gaan de sprekers met een “kaas en een fles wijn” naar huis, maar
dit keer had de MARAC ook nog een “aandenken” voor A01 een prachtig
schild. Wij hebben geen eigen home, maar het zal in de radiokamer op het fort
beslist niet misstaan. Het was een mooie avond.
Meeuwes
PD5MES
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DE QSL EN HET VERHAAL ERBIJ (6)

Vorige keer, bij de QSL van DK1KQ, beloofde ik om deze keer de QSL van het
lichtschip ELBE 1 te tonen, DL0CUX. Deze call is regelmatig te horenmet first
operator Uwe - DL1KQ achter de sleutel of microfoon.
De call DL0CUX, is als eerbetoon naar de havenplaats Cuxhaven, de huidige
thuishaven van de ELBE1.
Sinds 1988 is het schip niet meer operatief als lichtschip.
Enkele gegevens: 61,5 meter lang; 9,55 meter breed en het schip heeft een
diepgang van 4,72 meter en het heeft een gewicht van 645 BRT.
In haar werkzame leven van ELBE1 waren de radioroepletters: DFPB, en lag het 5
NM buitengaats voor de monding van de rivier Elbe.

De vereniging die dit schip beheerd en onderhoudt vaart nog regelmatig met dit
schip waarbij er ook passagiers meegenomen (kunnen) worden.
De clubcall DL0CUX is dan ook maritiem mobiel te horen.
Zendamateurs kunnen in de haven en ook varend gebruik maken van de clubcall.
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Er is een verticale antenne met toploading op de achtermast geplaatst; de
voedingsspanning is ook aanwezig. Er wordt wel verwacht dat de eigen
zendapparatuur wordt meegenomen om te gebruiken.

Het is voor passagiers ook mogelijk om aan boord te overnachten.
Informatie daarover geeft Uwe - DK1KQ; zie verder de site op QRZ.COM.

Op
deze foto zie je de

ELBE1 al varend het cruisschip “Deutschland “ passeren. Een afbeelding waar
twee mooie schepen op te zien zijn.

AGE PA0XAW
=========================================================================
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Wij zijn op vakantie

Contact en Info
E-mail: edkeijzerbeers@gmail.com of 06-453 20 435
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Impedantie aanpasser
Waneer je een signaal hebt van 20 of zelfs bijna 30volt top/top, bijvoorbeeld vanaf
een high level mixer of vanaf een afstemkring, en je hebt een symmetrische
voeding van plus en min 15volt, dan heb je een probleem wanneer je een
laagohmig impedantie wilt aansturen. Je kunt van alles bedenken met
complementaire eindtrappen en dergelijke, maar het wordt allemaal niets. Een
emittervolger is eigenlijk de oplossing echter dat stuit ook weer op de nodige
problemen. Trafo wikkelen is ook niet ieders hobby maar lost eigenlijk ook niet op.
De oplossing is dus twee emittervolgers en
dan koppelen zoals het
schema hier naast aangeeft. De
schakeling versterkt dus niet maar
past slechts de impedantie aan. Doordat
het emittervolgers zijn hebben de
transistors een grote bandbreedte. Een
BC547 /BC557 zijn mogelijk nog bruikbaar
op 3,5MHz. Op 1,5Mhz gaat het
in ieder geval zonder problemen.
Ook is het geheel zeer stabiel en treden er
geen oscillaties op daar het emittervolgers
zijn en dus geen rondgaande
Versterking van 1 kunnen hebben.
R1 is gelijk aan R4 en R2 is gelijk aan R3.
De Ingangimpedantie is dan Hfe maal R1
wat dus zoals
verwacht van een emittervolger, hoog is.
Wanneer je in een impedantie van 50 ohm je vermogen wilt afgeven, dan moet de
bron impedantie ook 50 ohm zijn. Dit wordt door vele hobbyisten vergeten en
vooral bij actieve antennes wordt veel gezondigd. Wanneer wederzijdse reflectie
optreedt, is het echter zeer belangrijk dat de coaxkabel aan beide zijden zijn
karakteristieke impedantie ziet.
Dat betekent dat R2 en R3 gelijk moeten zijn aan 50 ohm. Ik kies dus voor 56 ohm
want dat is een normale waarde. Dat betekent dat van de wisselspanning op de
basis, de helft daarvan zichtbaar wordt over de belasting aangesloten op “out”
wat volgens alle theorieën correct is.
De “out” staat wat DC niveau betreft net als het DC ingang niveau op 0 volt. De
emitter staat dan 0,7 volt hoger of lager, net welke emittervolger je neemt. Over de
56 ohm weerstand staat dus 0,7 volt DC wat een gelijkstroom van 12,5mA door de
weerstand oplevert.
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Door de emitter weerstand R1 en R4 vloeit ook deze stroom. Neem voor de
transistors een extra 2mA zodat de totale stroom door R1 en R4 op 14,5mA
uitkomt.
De spanning over R1of R4 is 15volt min 0,7volt is 14,3volt. R1 en R4 krijgen dus
ieder een waarde van 986 ohm wat ik dus weer afrond op 1Kohm.
De Ingangimpedantie bedraagt bij een Hfe van 250 in dit geval 250Kohm.
De grap is, dat de meeste stroom door de weerstanden vloeit die ook warm
worden.
De transistors voeren in rust slechts 2mA.
Probeer hier maar eens een beter alternatief voor te vinden!
Piet PA0PRG
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Molenweekend – PA6MPV
Vrijdag, 10 mei 2019 zijn Age PA0XAW en Gerrit PD1GB afgereisd naar de molen
in ’t Zand die wij gingen activeren tijdens het “Mills on the Air “ weekend.
Het is een polderscheprad molen van de “Stichting de Zijper Molens”. De molen is
gebouwd in 1597. Verdere info is te lezen op QRZ.com onder de call: PA6MPV.
Daar aangekomen hebben we de antenne ( End-Fed voor 40m-20m-10m )
opgetuigd. Lengte Mast was 10M. Age had de IC-706 meegenomen en ook een
interface om PSK te kunnen doen. Zelf had ik een laptop meegenomen waar het
programma FLDIGI op staat.

Foto: In de verte de molen PV waar wij zaten.
De set stond in een hokje waar we uit de wind e.d. zaten.
Het was wat fris buiten maar om ± 12.00 uur kwam zowaar de zon om de hoek
kijken.
De condities waren niet al te best maar we hebben toch nog wel wat QSO’s
kunnen maken die dag. In PSK hebben we nog een QSO met een station uit ZuidAfrika dat aanriep na een CQ van ons .
HAM-Nieuws juni 2019
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Al met al hebben we vrijdag toch nog op 40m 8 QSO’s in CW en 3 QSO”s in PSK
gemaakt.
Zaterdag, 11 mei 2019 waren wij weer op lokatie bij de molen. Het weer was
zonnig maar erg koud. Age had ipv de IC-706 een Kenwood TS-530SP
meegenomen. Deze aangesloten en geluisterd op de 20 en 40 m. Er waren
Engelsen, Italianen, Russen en wat Duitsers te horen. Geen Nederlandse stations.
Ook op deze dag waren de condities niet al te best. Op 40 meter waren de
Engelsen die meededen aan het Molenweekend aardig actief en daar hebben wij
enkele leuke verbindingen mee gemaakt.
Op 40 meter 11 Qso’s: 8 in SSB - en 3 in CW. Op 20m: 6 in SSB.
Om 14.00 uur alles weer ingepakt en op naar huis. Zondag hebben we vanwege
“Moederdag” niet mee gedaan.
Ondanks de mindere condities en weinig QSO’s toch nog een paar leuke radio
uurtjes gehad.
‘73
Gerrit PD1GB.

Foto: In het veld heeft de oude getrouwe TS-530 SP het nog best
naar de zin.
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Gastles “DE ZES WIELEN”
Op 13-5-2019 hebben Ruud PA3EQC en Jan
PE1OFX een gastles gegeven aan groep 8 van de
o.b.s “De Zes Wielen”
Mijn jongste kleinzoon zit in die klas, en evenals bij
zijn 2 oudere neven heb ik hier ook een gastles
gegeven. Gastles houdt geen 50 of 60 minuten in
maar een marathon van 8.00 tot 14.00 uur.
Gelukkig werden we hierbij terzijde gestaan door
Gert PA1VW en Wim PD0WDV.
Na het gedeeltelijk opbouwen van de antenne op
het schoolplein begon de les.
Om het begrip radio uit te leggen begonnen met
een stukje simpele theorie. Nog moeilijk genoeg
voor groep 8.
Echter een demo met een toongenerator en een
oscilloscoop door Jan maakte het iets duidelijker.
Voor sommigen een taai gedeelte de pauze die
werd door de kinderen gebruikt om op het
schoolplein te rennen en te gillen en door Jan en
mij gebruikt om de antenne installatie af te maken.
Na de pauze werd begonnen met een demo van
HF maar door slechte condities en ook doordat de
antenne vlak bij het gebouw stond lukte dit niet erg
goed.
Dan maar overgestapt op UHF. Gelukkig is er de
repeater PI3ALK en waren 2 amateurs QRV om de
leerlingen te woord te staan.
Gert en Wim nog hiervoor mijn dank, het werd erg
leuk door jullie gedaan.
Ongeveer 15 kinderen hebben een verbinding
gemaakt. Op een klas van 27 is het moeilijk kiezen,
wanneer iedereen zijn vinger opsteekt om een verbinding te maken. Hier kwam de
ervaring van juf Nienke goed van pas. Ik kreeg een beker met ijslolly stokjes.
Op ieder stokje stond een naam van een leerling. Het probleem wie een verbinding
mocht maken was hiermee opgelost.
Na dit erg leuke gedeelte was het tijd voor de volgende pauze waarbij Jan en ik erg
genoten van onze koﬃe, daarna verder gegaan met een JOTA Signaal peiler, QSL
kaarten, portofoon en het beantwoorden van vragen.
Daarna kwam het herkennen van morse tekens, alle kinderen kregen een blaadje
met de morse tekens. Ik seinde korte woorden en er moest geroepen worden wat
het was. De klas was verdeeld in groepjes van 5 á 6 kinderen en bij het goed
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roepen ( soms ook raden ) van het geseinde woord kreeg de groep een punt. Uit
de winnaar van de groepen werd tenslotte een winnaar gekozen.
Prijs voor de winnaar was een ballpoint van “uiteraard” de VERON, door de korte
voorbereiding n.l. nog geen PR-pakket van de VERON gehad om uit te delen.
De tijd tot 14.00 uur
was zo voorbij en na
een luid applaus
begonnen Jan en ik
aan de afbouw. Bij
elkaar voor Jan en
mij een leuke dag.
Twee dagen later
kwam het pakket van
de VERON met voor
ieder kind een
ballpoint,
Jeugdtijdschrift
Electron, badge, en
een blaadje over
morse.
Het pakket is naar de
school gebracht en
uit gedeeld.
In verband met de
wet op de privacy zijn
er geen foto’s
bij dit verhaal
‘73
Ruud PA3EQC
Jan PE1OFX

Foto's van de "zijsprong" op de antennemast
Het voordeel is 2 antennes op 1 mast en geen 2 masten meenemen
op vakantie
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de
volgende stations: juni 2019

“De kaartenbak zit vol graag uw QSL ophalen voor het
zomerreces”
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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Youngsters On The Air
Klik op de link
https://www.veron.nl/nieuws/aanmelding-yota-zomerkamp/.

Wist u dat………
Op 6 januari 1935 meldde de Telegraaf dat men in de Kalverstraat de eerste
rijdende koﬀer had gesignaleerd. Het was een nieuwe uitvinding van den heer
H.H.J Slabbers, hij had hier patent op aangevraagd en woonde in Driebergen. De
wielen waren intrekbaar een ware sensatie. Heden ten dage rammelt het van die
rolkoﬀers in Amsterdam allemaal op weg naar hun Airbnb Bed en Breakfast!!!
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Het is jammer dat mensen hun problemen niet
kunnen ruilen, iedereen weet hoe hij die van een
ander moet oplossen
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