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UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST
OP VRIJDAG 13 SEPTEMBER 2019
IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK
DE OUDE WERF 18
1851 PW HEILOO
AANVANG: 20:00 UUR
Hek open ± 19.45 uur

VRIJE AVOND
RUIM BAAN VOOR DE CREATIEVE AMATEUR

Wat improviseren
Zelfbouw
Hobby perikelen
Aan jullie het woord
of een gezellig

QSO natuurlijk
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Het zomerreces is weer voorbij, wij nodigen
jullie dan ook graag weer uit op de
verenigingsavond van vrijdag 13
september 2019, zelfde tijd en golflengte.
In eerste instantie hadden wij een spreker,
maar die zou worden opgehaald door onze
voorzitter en die geniet dan zelf van zijn vakantie.
Dus we starten met een “vrije” avond.

pag.20

Natuurlijk ook de gelegenheid om activiteiten van de
zomer te evalueren met medeamateurs, die misschien
bijzondere verbindingen hebben gemaakt of een projectje in elkaar hebben
geknutseld en die ervaring graag willen delen of wat u ook maar kwijt wil. Laten we
wel zijn een goed onderling QSO is zeker ook de moeite waard. Er komt altijd wat
ter tafel.
Graag tot vrijdag de 13de.

Van de voorzitter
Beste leden, even een woordje van uw nog
nieuwbakken voorzitter. Het eerste half jaar zit er op en
het bevalt mij uitstekend. Dit mede dankzij mijn
medebestuursleden, die zonder uitzondering allemaal
zeer gedreven en gemotiveerd zijn. De samenwerking
in ons groepje is buitengewoon goed en ontspannen te
noemen. Voor wat betreft de invulling van de avonden
hebben we een luxeprobeem. Reeds vroeg in het jaar
waren we al voor het gehele jaar volgeboekt en voor
komend jaar hebben we reeds wat aanbiedingen
gehad die nog ingepland moeten worden, zoals
antennes & QRP, QRP Algemeen, domotica en de
es’Hail satelliet. Over deze satelliet heeft al het een en ander in de Electron
gestaan en onze penningmeester heeft hem reeds kunnen ontvangen met
minimale middelen. Hij heeft mij een schotel met LNB ter beschikking gesteld om
er ook eens mee te kunnen experimenteren, echter door wat (te) veel privézaken
daar nog even niet aan toegekomen, maar dat gaat zeker komen. De es’Hail heeft
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tevens transponders aan boord, zodat met wat extra middelen via deze satelliet
verbindingen gemaakt kunnen worden. Tot het einde van het jaar hebben we nog
een avond met onderling QSO in september, een verkoopavond in oktober, een
avond met anekdotes over PCH (Scheveningen Radio) door Ko Lagerberg PA0JY
in november en uiteraard als sluitstuk de gezellige bingoavond in december. In
januari 2020 ontvangen we Ger Vermij PA0GWV met een lezing over ruimtevaart en
sterrenkunde.
Helaas moesten we dit jaar het vuurtorenweekend, ILLW, skippen. De vuurtoren in
Egmond was wegens renovatiewerkzaamheden helaas niet toegankelijk. Een
uitwijk naar de KNRM bleek ook geen optie te zijn. We waren daar helaas niet
welkom. Het hotel viel ook af vanwege een te hoog QRM niveau. Nog heel even
hadden we ons oog laten vallen op de vuurtorens in IJmuiden, maar ook dat bleek
een doodlopende weg. Laten we hopen dat we in 2020 weer de vuurtoren van
Egmond mogen bemannen, alhoewel we wel Rijkswaterstaat mee moeten zien te
krijgen. Mijn ervaring is dat het steeds lastiger wordt om iets bij een overheid te
bereiken, maar we gaan het uiteraard proberen.
Verder wil ik de X-phase-2 storingsonderdrukker onder de aandacht brengen. U
kent het principe vast wel. Met behulp van een extra, simpel antennetje wordt een
eventueel aanwezig stoorsignaal in tegenfase gebracht ten opzichte van datzelfde
stoorsignaal op de hoofdantenne. Er zijn leuke filmpjes over te vinden op Youtube.
Het is een makkelijk te bouwen kitje. Ik heb er reeds eentje besteld en ontvangen,
maar kreeg meteen het idee om dit eens onder de aandacht te brengen binnen
onze afdeling. Bij voldoende belangstelling kunnen we er een aantal nabestellen.
We besparen dan een deel van de verzendkosten. Wat ons ook een leuk idee leek,
was om dan bijvoorbeeld een soldeeravond/-middag te houden voor de
liefhebbers om zo, met behulp van medeknutselaars, dit kitje in elkaar te zetten.
Het kale kitje kost € 30,-. U krijgt hiervoor een fraaie doorgemetaliseerde print van
44x100mm en alle onderdelen (zie foto).
Daar komt, afhankelijk van het aantal
bestellingen, nog een klein beetje
verzendkosten bij. Ik hoop dat dit wat gaat
worden. Overigens zit er geen inbouwdoosje
bij, maar die kunnen we eventueel elders
bestellen met de benodigde pluggen etc. Het
totaal zal dan waarschijnlijk niet de € 50,- te
boven gaan. U kunt, indien u belangstelling
heeft, dit per e-mail kenbaar maken bij mij of
een van de andere bestuursleden.
Tot slot wil ik u er nog even aan herinneren dat 14 september de monumentendag
is en u welkom bent in Fort aan den Ham. We hebben daar een fraaie radioruimte
en een QRM-onderdrukker is daar niet nodig, hi. Zelf ben ik dan op vakantie (ook
leuk). Ik hoop u allen binnenkort weer te treﬀen in Heiloo. Mocht u geen
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regelmatige bezoeker zijn van de verenigingsavond, of wellicht nog nooit geweest
bent; u bent altijd van harte welkom. De sfeer is goed en laagdrempelig.

73, Jan PA0JSY

Consumpties
Helaas zijn wij genoodzaakt om de prijs van frisdranken, bier enz op de
verenigingsavond enigszins aan te passen. Van de huidige gevraagde
prijs betalen we namelijk ook de chips, nootjes enz. en dat gaat helaas niet
meer lukken. (prijsstijging in de supermarkten) Voorbeeld: op een treetje
Hertog Jan houden we per blikje maar €0,08 over.
Wij verhogen het bier, frisdrank enz. naar €1,20 en de koffie naar €0,80. naar
onze mening een schappelijke prijs. Zo kunnen wij de kwaliteit hooghouden)
Het bestuur.
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De laatste avond (14-juni-2019)
Het zomerreces is weer voorbij en de laatste avond is alweer drie maanden
geleden, toch er nog maar even op terugkomen. Als bestuur hopen we dat jullie
genoten hebben van de zomer, maar oﬃcieel is hij ook nog niet voorbij.
De voorzitter opende de avond met een paar mededelingen o.a dat het Lighthouse
weekend dit jaar niet door gaat, althans voor A01, de vuurtoren is nog steeds in
revisie en een alternatief ligt op dit
moment nog niet voorhanden.
Simon PE1PGW stelt het Fort aan
den Ham op zaterdag14
september, monumentendag, ter
beschikking van de zendamateur.
De voorzitter vond een interessant
kitje, een storing onderdrukker,
kosten zo’n €30, hij schrijft daar
zelf iets over in zijn stukje. Kees
PA7TWO maakte ons attent op
het volgende: 2 meter band in
danger: CQ solidarity nuevo. klik
op de link.
http://www.southgatearc.org/news/2019/june/france-proposes-144-146-mhz-foraeronautical-mobile-service.htm#.XQIUfTdNcwB

Ton van Leeden is bezig een 3D workshop te organiseren, als vereniging zijn we
natuurlijk bereid de nodige aandacht hier aan te besteden dat zal hem kenbaar
worden gemaakt door de secretaris.
“Dan is het de beurt aan Ivo Klinkert PA1IVO, Ivo stond niet op het “programma”
maar Robert van der Zaal PA9RZ (met een lezing over QRP) moest helaas door
familie omstandigheden afzeggen. Ivo was bereid om met een lezing Robert te
vervangen en daar waren op zo’n korte termijn Ivo zeer erkentelijk voor. Robert
heeft te kennen gegeven zijn lezing over QRP t.z.t. alsnog te geven. Wij houden u
op de hoogte”
Het werd een bijzonder interessante lezing, Ivo heeft al eerder een lezing bij ons
gehouden over satellieten, deze had als titel: Portable Repeater Controller.
Het een en ander o.a. ontstaan tijdens het Veron Pinksterkamp.
De Portable Repeater Controller, ontworpen door Leo PA0LEZ en Ivo PA1IVO, is
een repeater-besturing op basis van een microcontroller. Deze AVR microcontroller
zit vol met interessante (digitale) technieken, die los ook prima te gebruiken zijn
voor hobby-projecten met Arduino.
Tijdens de lezing werd uitleg gegeven over de werking en de mogelijkheden van de
repeater-besturing, waarbij interessante technieken voor Arduino projecten
uitgelicht worden. Er was ook een demonstratie-opstelling aanwezig waarmee
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iedereen tijdens de lezing kon meedoen en testen. Het liefst met een 2m/70cm
portofoon, en met DTMF-functie, en die had een van toehoorders dan ook mee.
De Portable Repeater Controller wordt op dit moment gebruikt in twee van de
Zaanse repeaters, PI3ZAZ op 2 meter en PI6ZAZ op 23 cm. Voor de
nieuwsgierigen, op de website
http://shop.emco-electronics.nl/portable_repeater_controller.html staat veel
informatie over de besturing, inclusief een manual.
En zoals altijd werd de avond afgesloten met de bekende kaas en fles wijn en het
was een buitengewoon interessant.
Meeuwes PD5MES.
Meer info..
Make: AVR Programming - Elliot Williams (voor het stapje na de Arduino)
Datasheet AVR microcontroller:
https://www.microchip.com/ (gratis)
Arduino homepage (om te starten):
https://www.arduino.cc/ (gratis)
AVR Freaks homepage (voor gevorderden)
https://www.avrfreaks.net/ (gratis)
Seeing circles, sines, and signals. A Compact primer on digital signal processing
https://jackschaedier.github.io/circles-sines-signals/ (gratis)
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DE QSL EN HET VERHAAL ERBIJ (7)

Deze keer ga ik met jullie de lucht in, en wel met twee QSL’s waarop een luchtschip
is getekend. Het betreft hier de QSL van een Tsjechisch station en de QSL van een
Italiaans station.
(luchtschip of zeppelin)

Achterzijde van de kaart; beetje jammer van de sticker met de informatie (vervolg p.12)
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Aanbieding van de maand
Kant en klare, geteste CW KG zender/ontvanger
in kunststof behuizing. Geeft bij 9 V 800 mw.
Bij 12 V 1200 mw.
Frequentie 7.023 Mhz en uitstekend bereik.
Voor VERON-leden geen €12,50 maar slechts
€9,99.
Voorraad minimaal dus bestellen is een pré

Super 1pF keramische condensators conditie
nieuw. Spanning 50 V Nauwkeurigheid 1 %
Per 10st. €0,50
Per 50 st. €2,00
Per 100 st. €3,50
Per 1000 st. samen €25,00

De wel bekende Diode 1N4148
per 30 stuks €0,49

TIP 41 per 5 stuks slechts €0,99

Contact en Info
E-mail: edkeijzerbeers@gmail.com of 06-453 20 435
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Beide stations maken gewag dat er in 1928 een Italiaanse Noordpool expeditie
heeft plaatsgevonden met het luchtschip ITALIA. Aan boord waren verschillende
wetenschappers en techneuten waaronder ook een Tsjech, vandaar dat deze
Italiaanse expeditie ook een Tsjechisch tintje had en dus de call OL90ITALIA.
Het Italiaans station IB2RT roemt meer de radioamateur in het algemeen en het
gebruik van de morse code die de gestrande bemanning van het luchtschip
gebruikt heeft voor en na de crash.
Want, bij het bereiken van de Noordpool is het luchtschip gecrasht, vlakbij
Spitsbergen, of op zijn Noors, Svalbard.
Volgens Wikipedia, vonden 8 expeditie leden de dood (gevolg van de crash of later)
en overleefden 8 mensen en het hondje van de gezagvoerder, de crash.
De bemanning heeft langer dan een maand vastgezeten op het ijs, eer zij werden
gered en opgepikt door de ijsbreker “KRASIN” , waarvan een kleine afbeelding is te
zien op de QSL van IB2RT.
Allebeide QSL kaarten reppen over een “Red tent” van waaruit met een nood
zendinstallatie wereldkundig werd gemaakt wat er met de expeditie was gebeurd.
De expeditieleden hadden deze tent rood gemaakt om eerder op te vallen in de
witte wereld van de Noordpool.
Twee amateur-stations uit twee verschillende landen die voor even een historisch
feit onder de aandacht hebben gebracht en mij weer twee leuke kaarten brachten
voor mijn lucht- en scheepvaart collectie.
’73 Age PA0XAW
===============================================================
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Award
Gerrit PD1GB en Age PA0XAW) hebben een award behaald tijdens het

“MOLEN WEEKEND 2019” door met een bepaald aantal molens te werken.
Proficiat!
Bestuur VERON-afd. A01
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Fort aan den Ham.

Beste medeamateurs,
We zijn als Veron Alkmaar al een paar jaar verbonden met het “Fort aan den Ham”
in Uitgeest.
Dit behoeft enige uitleg.

Foto: Gert PA1VW en Marc PA1MP

Fort aan den Ham is gelegen aan de spoorlijn tussen
Uitgeest en Krommenie/Assendelft, het fort maakt
onderdeel uit van een verdedigingsnetwerk t.b.v. de
stad Amsterdam.
Dit verdedigingsnetwerk bestaat uit 42 forten rondom
Amsterdam.
In 1995 is besloten om het fort open te stellen voor
het publiek. Hiervoor is de Stichting Fort aan den Ham
opgericht om het te besturen.
Doelstelling is militair historische waarden behouden
en of verbeteren.
Het fort maakt deel uit van de “Stelling van
Amsterdam” en is UNESCO Wereld Erfgoed.
Op het fort is ook een stukje ruimte ingericht in de
oude telegrafiekamer er zijn militair gerelateerde
communicatiemiddelen en in een tijdslijn tentoon
gesteld.
Dit omvat oude telefoons, portable radio’s, zenders en
professionele zend/ontvangers in veelal vervallen
staat.
Uitdaging voor de vrijwilligers PE1PGW en PA3DLX
en PA3KOE die deze apparatuur weer in werkende staat proberen te brengen.
Er zijn antenne installaties op het fort aangebracht om de gerepareerde apparatuur
te testen en verbindingen te kunnen maken met andere forten in de buurt.
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Fort bij Pampus en de forten bij Edam en Fort Veldhuis Heemskerk zijn bemand
door zendamateurs die de zelfde insteek hebben om het militaire erfgoed te
bewaren voor de gene die na ons komen.
Foto: Gerrit PD1GB

Als Veron Alkmaar hebben we vrije toegang tot het fort aan den Ham, elke
woensdag is het fort open en kan men (mits even van te voren aangemeld bij de
secretaris PE1PGW) naar harte lust verbindingen maken.
Het mooie is dat het fort in het open veld is gelegen en dus nagenoeg gevrijwaard
is van de voor ons zo vervelende QRM rondom ons eigen huis.
Foto: Age PA0XAW
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Er zijn al diverse leden jong en oud die regelmatig komen en de set aanzetten en
voor hen leuke verbindingen tot stand brengen.
Mede amateurs kunnen uitkomen met onze verenigings call PI4ALK daar de
verantwoordelijke zendamateur altijd aanwezig is PE1PGW.
Onze vereniging heeft twee HF transceivers en een tuner ter beschikking staan
voor de leden, natuurlijk kan men ook zijn eigen set meenemen.
Er is helaas geen internet aanwezig, misschien in de toekomst wellicht wel.
Er is een simpele Vhf transceiver (alleen FM mode) aanwezig en we luisteren uit op
145.350 MHz. Deze frequentie wordt door alle forten ( Stelling van Amsterdam)
uitgeluisterd.
’73 Simon.
PE1PGW

Contact zie bestuur op:

https://www.fortaandenham.nl/cms/

Fort open:
Elke woensdag van 10:00 uur tot 15:00 uur.
In de zomer
maanden elke
laatste zondag
van de maand.
Adres:
Fort aan Den Ham
Busch en Dam 13
1911MS Uitgeest
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Uitgebreid boek
over Amplifiers
klik op onderstaande link

FEATURING
* History and evolution of amplifiers and
valves How to make HF VHF UHF amplifiers.
* How to repair amplifiers in detail.
* Aerial tuning units.
http://hamradio.uz/media/uploads/2018/07/26/amplifiers-2014.pdf
Gelezen door: Cees Jan PA3GYG

Misschien handig om te weten!!!
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De zomer-QSL van het DQB komt pas in de 3de
week van september.
Houd rond die tijd de website in de gaten!!!!

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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Hoﬀelijkheid is als een luchtkussen, er zit niets in,
maar het verzacht de hobbels van het leven.
Arthur Schopenhauer, ﬁlosoof 1788-1860
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