
�1

HAM-Nieuws oktober 2019

                                                     

   HAM-NIEUWS

JAARGANG 35:  februari 2013

Info 
VERON-afdeling A01 

Alkmaar

Opgericht juni 1946

W.--  E.  L.-.. K-.- O--- M--   

B-... I.. J.--- 

H.... A.- M-- N-. I.. E. U..- W. - - S...

JAARGANG 41: oktober 2019



�2

HAM-Nieuws oktober 2019



�3

VERKOOPAVOND   

BIJ A01 

 
Alléén spullen gerelateerd aan de hobby! 

 

HAM-Nieuws oktober 2019

UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST


OP VRIJDAG 11 OKTOBER 2019


IN DE KANTINE VAN

KO HARTOG ELECTROTECHNIEK


DE OUDE WERF 18


1851 PW  HEILOO


AANVANG: 20:00 UUR


Hek open ± 19.45 uur

Te Koop Bieden! T.E.A.B. Gratis
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Mededelingen uit de “kaasstad” 

                                                    Verkoopavond 

Op de verenigingsavond van vrijdag 11 
oktober houdt de VERON-afd. A01 
Alkmaar een verkoopavond. Dus kijk eens 
rond in de shack of er spullen over 
kompleet zijn en nog interessant genoeg 
voor  een mede zendamateur. 
Er zitten wel een paar regels aan 
verbonden en die vind je in het veilingreglement op 
bladzijde 19 van dit blad. Het belangrijkste is dat het 
gerelateerd is aan de hobby en beslist nog bruikbaar. 
Spullen die op het eind van de avond niet in andere 
handen zijn overgegaan, dien je weer mee te nemen 

naar je QTH.

Het bestuur

De laatste avond. 
Het was de eerste avond na het zomerreces, iedereen is 
nog niet terug, maar je moet toch weer van start. Het 
werd een gezellige avond, mededelingen o.a dat de 
locatie bij Ko Hartog op de tocht staat i.v.m. 
verhuizing ,QSO en Simon PE1PGW had o.a. een FT 8 en 
twee een magnetic-loop antenne meegenomen. 

Eén op 40 meter met CW en 20 meter met FT8.

De antennes stonden gewoon “geparkeerd op het pad 
naast de auto’s. Er was veel interesse in de demo’s met de magnetic loop 

antennes en in de onderlinge QSO’s kwam toch ook naar voren om 
meer van die praktijkavonden te houden!! 

Natuurlijk zijn er ook nog een paar verbindingen gemaakt en die 
komen in het log van PI4ALK.

Cees Jan PA3GYG had nog wat boeken in de aanbieding en deze 
hardware bracht nog €15,00 op.

Verder hopen we weer op een “vruchtbare winterperiode” met 
interessante sprekers enz. 


Simon PE1PGW.


(vervolg pag.5 foto impressie) 
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VUURTORENWEEKEND 2019     

Enkele dagen voordat het ILLW 2019 op 17 en 18 augustus van start 
zou gaan besloten wij, tijdens een bakkie koffie, toch nog wat te doen 
tijdens dit aankomende ILLW weekend. De vuurtoren van Egmond, 
jarenlang de thuisbasis van “ons” ILLW, kan vanwege renovatie werk 
geen doorgang vinden, en dus besloten wij, Gerrit – PD1GB en Age – 
PA0XAW, om de vuurtoren van Julianadorp te gaan activeren vanuit de 
auto. Deze vuurtoren ligt a.h.w. in onze achtertuin.


We hebben ons op de website van het ILLW aangemeld en door onze onvolprezen 
redacteur is er ook nog een HAM-Flyer uitgegaan om Alkmaar en omstreken te 
informeren.


Zaterdag de 17e hadden wij om 09.30 UTC ons eerste QSO op 20 meter met 
PSK-31.  Maar de condities vielen wat tegen op 20 meter. Terug in frequentie en 
naar 40 meter waar wij met SSB en in CW in de weer zijn geweest. Deze dag zijn 
nog met 7 andere vuurtorens gewerkt.


Marc – PA1MP kwam ons verblijden met een bezoekje deze dag. Om 12.30 UTC 
gingen we QRT.


� 


EEN SELFIE VAN DE BEIDE OPERATORS BIJ VUURTOREN NL0037 

Zondag waren wij om 08.30 UTC weer present. Ditmaal met een dipool voor 40 
meter inplaats van de 3-banden End-Fed antenne.  Age is nog van het principe: 
“zoveel mogelijk koper in de lucht” dat is beter voor de ontvangst en het zenden, 
en dan is zo’n End-Fed toch een groot stuk kleiner. Het leek ook wel dat wij beter 
te horen waren dan een dag eerder en ook de ontvangst leek beter.


De hele dag alleen op 40 meter gezeten met goede condities, de meeste 
verbindingen in SSB en ook nog wat CW natuurlijk. Wij hebben 5 Nederlandse 
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stations gewerkt waaronder “onze” Cees-Jan PA3GYG. Ook een QSO met 
PD0FSB/LH, Frits, die bij de Lange Jaap, van Den Helder zat; hij kwam na gedane 
zaken daar bij de vuurtoren nog even buurten bij ons in Julianadorp.

Memorabele QSO’s ? Een Duitser die keihard was en in het vakantiepark achter 
ons bleek te zitten; gevolg een S-meter die over de rooie was. 


Ook het QSO met GB2LV/G3VTT, Colin was leuk. Colin kwam terug in het 
Nederlands en bleek onze taal te hebben geleerd tijdens zijn tijd als DJ/technicus 
aan boord van het radioschip van RADIO WADDENZEE/RADIO SEAGULL. Zo’n 8 
jaar geleden heb ik dat schip ooit eens bezocht toen het op de Waddenzee voor 
anker lag, zie foto. Er kwam een heel verhaal van Colin en wij moeten elkaar toen 
aan boord gesproken hebben. Radio WADDENZEE is ook al weer 
historie…………..Al met al hebben wij een fijn weekend gehad dat zeker een 
vervolg krijgt.


  


 Op weg (2011) naar radio   
Waddenzee

                            





   PD1GB achter de PSK positie 
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DE QSL EN HET VERHAAL ERBIJ (8) 




Deze keer zomaar een leuke foto van een onderzeeër die op het droge ligt bij (of 
moet ik zeggen ) in een museum van Malmo. Het QSO was met SM7GUY – Ingvar 
die ik dit jaar ook nog werkte als SE7M vanuit de vuurtoren van Malmo. 


Gedurende mijn tijd bij de Koninklijke Marine. ben ik wel eens 
wezen oplopen op een Engelse onderzeeër maar ermee het 
zeegat uitgaan heeft mij nooit kunnen bekoren. Een enge 
bedoening en dan het idee van die plons water om je 
heen………… Nee dan sta ik liever op een open dek van bijv. een 
Fregat, lekker in de frisse lucht. 


(vervolg pag.9) 
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Invar, SM7GUY,  heb ik nog gewezen op het feit, dat wij in Den Helder ook een 
onderzeeër hebben liggen bij het Marine Museum daar, helaas geen amateur call 
maar een bezoek zeker waard is.


Mocht je een bezoek willen brengen; als je richting de terminal gaat waar de boot 
naar het eiland Texel  vertrekt, dan zie je rechts van de terminal het Marine 
museum en de onderzeeër liggen. Op het museum terrein is volop parkeerruimte.




De schroeven van onderzeeër “TONIJN” , bij Marine Museum, Den Helder. 

’73 Age PA0XAW

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++
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Aanbieding deze maand! 

Super FM meetzendertje 
Bouwpakket  prijs: €2,75 

     
Set 300 weerstanden 30 soorten x 10 stuks  

1/4 watt 1% Prijs € 2,50 

Ceramische Condensators 

1pF / 50 V Per stuk €0,02  
Goedkoopste van NL 

                 LED 3 mm in de kleuren  

                 Blauw, Rood, Geel of Groen 
                  
                 Prijs €0,02 per stuk. 

HAM-Nieuws oktober 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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Verslagje van Open Monumentendag 14 september 2019. 
Animo om op 
monumentendag op het Fort 
aan den Ham was redelijk tot 
goed te noemen.


Ton PA3BBY en Jos PA7JH 
waren aanwezig op het fort 
en hebben genoten van de 

stilte op het fort en in de ether S-0  op de meeste banden en dat is natuurlijk heel 
mooi.


Echter er waren veel contesten op de banden en weinig mogelijkheden om leuke 
verbindingen te maken. Tevens hadden we alleen de zaterdag maar hiervoor 
beschikbaar.


Maar er is wel Operations Practice opgedaan en handig voor een volgende sessie. 
Even een foto bijgevoegd van de loopantenne, werkt mooi op diverse banden.


’73 Simon PE1PGW


(onder kleine fotoimpressie) 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Soms begint het weer te jeuken…….. 

 
Toch wil ik hobbymatig even wat met jullie delen, wat 
ook voor andere amateurs als het zo ter sprake komt, 
interessant kan zijn. Ik heb al een paar jaar geen 
FB13 en draadantennes meer op het dak, alsmede 
gerichte antennes op rotor voor VHF en UHF. Puur uit 
zorgen voor onderhoud, dat ik vanwege mijn leeftijd 
en de daarbij behorende “ soepelheid” niet meer kon 
doen. Maar nu na jaren zonder HF antennes, en met 
slechts een rondstraler op 2 en 70 (zie foto genomen 
van af het huis van de redactie)waar zelden wat te 
beleven is, begon het toch weer te jeuken....  Had op de vliering al eens een 

draadje aan een coax 
gebonden want die 
liggen er nog steeds en 
waarmee ik soms wel 
eens een morse QSL 
kon volgen, met moeite 
want de snelheid raak je 
kwijt als je het lang niet 
meer hebt gedaan.... 
Tja, en dan lees je 
ineens de antenne 
ontwikkelingen rondom 
de magnetic loop.... 
Wim Abbo, uit Obdam 
had er ervaring mee. 
Met hem gemaild, hij 
had hem al niet meer 

vanwege andere aspecten 
van de hobby, maar was er wel positief over. Duur, maar wel een fijn idee om 
daarmee toch veilig in huis mee te experimenteren.... Of in de tuin met een paar 
kabeltjes.... Kortom, het besluit genomen en vanwege de bij voorkeur 
binnenopstelling gekozen voor de “ stealth loop” antenne. Bij mij op de vliering 
gezet, onder een pannendak met houten betimmering. Niet optimaal, en daardoor 
niet overal de ideale SWR. Maar dat is het negatieve.... Ik kan er nog wat mee 
draaien, misschien vind ik zo nog betere resultaten. Natuurlijk kan je van zo’n 
antenne geen dx verwachten. Maar de avond na de dag van opstellen..... werkte ik 
met goede rapporten toch met Litouwen, Bosnië, Servië en Hongarije, zowel in CW 
als USB. En het feit al weer wat ontvangst te hebben, over de banden tussen 40 en 
10 m weer wat te kunnen horen.... CW weer wat aan het ophalen, want 20 wpm is 
wel het minimale, wat ik ook wel vroeger beheerste... Nu moet ik alle zeilen 
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bijzetten maar ik merk door te doen, en er zijn ook leuke apps voor om te oefenen, 
dat het me toch wel weer gaat lukken....

Tja, dan nog even over die antenne....  Deze huizen hebben een 
vliering, maar nergens een luik. Vroeger deed ik alles zelf, dus 
ook een vlizotrap plaatsen.... Maar die vliering was niet 
bevloerd. Dus met glaswoldekens alles geïsoleerd, en een 


houten vloer aangebracht! Zo ontstond een bergruimte voor 
dozen vol speelgoed, kleertjes en weet ik veel van de kinderen, 
wat ik nu doos voor doos naar beneden haal, de kinderen laat 
kiezen, en de rest gaat naar de kringloop of Lekerwaard 
rommelmarkt..... De dakplaten zijn van spaanplaat, aan de 
buitenkant wat isolatie en pannenlatten en dakpannen. Veel 
metaal zit er niet in. Wel in het betonnen muurtje tussen de 
buren, maar daar kon ik in de opstelling van die antenne redelijk 
op afstand van houden. Destijds heb ik wel de antennes van het dak laten halen, 
maar de coaxkabels liggen in een keurige kabelgoot en eindigen opgerold op het dak 
of de vliering. 


Zo ziet die toegang er op de tweede verdieping uit. Ook lopen er besturingskabels 
naar boven, telefoon, rotor, vloerverwarmingspomp etc. En die kabel van de 

voormalige rotor heb ik gebruikt voor 
het weerstation op het dak! Incl. 
voeding, want batterijen wisselen op 
de schoorsteen zag ik niet zitten.... 
Weerstation een beetje aangepast, 
werkt perfect! En zo had ik ook een 
kabeltje over waarmee ik de antenne 
kon bedienen... Want die heeft een 
stappenmotortje, die de 
plaatcondensator versteld, 
afhankelijk van de frequentie. Daarbij 
hoort een besturingskastje met een 
toetsenbordje, waarop je de 
frequentie instelt. 


De antenne wordt in serie met de set en het kastje gezet. Kastje heeft een 24 V 
stekkervoeding die erbij zit. 

Zo ziet dat eruit. Het display geeft de frequentie weer, en na tunen de SWR. De 
antenne van mij is een “ stealth loop”, op een onderstel van verstelbare pootjes. 


Zwart gemoffeld aluminium, oerdegelijk en omdat het binnen staat opgesteld niet 
onderhevig aan de elementen. Zelfs bij onweer hoef ik de pluggen er niet uit te 
draaien, wat ik bij de buitenantennes altijd wel deed....

Op die vliering heb ik een beetje moeten schuiven met dat ding om de meest ideale 
SWR te krijgen. De uiteindelijke opstelling ziet er zo uit.


HAM-Nieuws oktober 2019



�15

En het luik zit er naast waar wat metaal aan zit. Dus gesloten luik, en meten.... 
Uiteindelijk na wat schuiven is nu dit het resultaat. 


10 meter swr 1,3

12 meter swr 1,2

15 meter swr 1,6

17 meter swr 1,5

20 meter swr 1,2

30 meter swr 1,3

40 meter swr 1,2


Nou had ik destijds met buitenantennes niet eens veel betere swr verhoudingen, dus 
hoopgevend. Tja, en dan ga je luisteren, en wetend dat de condx momenteel erg 
slecht zijn, ben je dan toch erg benieuwd of er wat te horen is.... Maar al snel 
kwamen er mooie signalen binnen.... Sinds jaren afwezigheid op de HF banden 
werkte ik de eerste avond na het opstellen al met Hongarije, Bosnië, Spanje, 
Frankrijk en in CW ( alle moed verzameld want na jaren is de snelheid weggezakt en 
na 6x zijn call gehoord te hebben)  toch nog even met 20 wpm met Litouwen. 


Een dag later hoorde ik tot mijn grote verbazing stations uit Argentinië en Brazilië, 
heb er zelfs nog naar geroepen, maar in de pile-up kon ik er niet door komen... 

en tijdens de WAE-DX contest van 14/15 september kon ik ook nog wat uitproberen,  
tot mijn verbazing werkte ik met stations uit Aziatisch Rusland, Canada, USA, 
Brazilië, Marokko, Koeweit en Madeira. 


Die antennes zijn niet goedkoop, maar voor klein behuisde amateurs een 
mogelijkheid om toch weer wat QSO’s te maken. 


Of voor ouder wordende amateurs die het dak niet meer op durven zoals ik.... Toch 
weer leuk, om na jaren de QSL- manager weer eens wat kaarten aan te kunnen 
bieden..... 


Maar ach, je bent van de straat toch?


73-ers, Jaap, PA3CSL….. 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Voor mensen van mijn generatie die 
het niet doen, en niet begrijpen 
waarom Facebook bestaat: 
Ik probeer vrienden buiten Facebook te maken 
terwijl ik dezelfde principes toepas. 

Daarom loop ik elke dag op straat en vertel voorbijgangers wat ik heb 
gegeten, hoe ik me op dit moment voel, wat ik de avond ervoor heb gedaan, 
wat ik later zal doen en met wie. Ik geef ze foto’s van mijn familie, mijn hond 
en van mijn tuinieren, dingen uit elkaar halen in de garage, het gazon water 
geven, sta voor oriëntatiepunten, rondrijden in de stad, lunchen en doe wat 
iedereen en iedereen elke dag doet. Ik luister ook naar hun gesprekken, geef 
ze de "👍 duimen omhoog👍 " en vertel hen dat ik ze leuk vind. 

En het werkt net als Facebook. 


Ik heb al vier mensen die me volgen: twee politieagenten, een privé-detective 
en een psychiater. 


A Noni Moose (Uit CQ-DATV # 73 )


BBQ 
Afgelopen zomer de gas b.b.q vergeten; gelukkig bracht de buizen amplifier 

uitkomst…                    gelezen door: Age PA0XAW 

=================================================================================  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65. Half-Sloper Antenna for 160m
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VEILING REGLEMENT. 
Alle op de veiling in te brengen artikelen dienen van dusdanige kwaliteit te zijn, dat ze voor 
kopers hobby-waarde vertegenwoordigen. 

Voor een ingebracht artikel kan een minimumprijs worden verlangd. Voor alle ingebrachte 
artikelen gelden daarnaast de volgende regels:  

• De eventuele minimumprijs is op het artikel aangegeven; 

• Het artikel is voorzien van een conditiebeschrijving waarvoor de verkoper garant 
staat; 

• De minimumprijs staat in redelijke verhouding tot de waarde van het aangeboden 
artikel, e.e.a. ter beoordeling van de veilingmeester of een bestuurslid van de 
organiserende afdeling. 

Ingebrachte artikelen zonder vermelde minimum prijs worden door de Veilingmeester 
aangeboden voor een naar zijn oordeel redelijke start prijs.  

Tien procent van de verkoopsom tot € 70 wordt ingehouden ten bate van de verenigingen. 
Voor bedragen boven € 70 wordt vijf procent ingehouden. 

De veilingmeester bepaalt het bedrag van de eerste inzet en het bedrag waarmee elk bod 
wordt opgehoogd. 

Na de uitspraak “verkocht” door de veilingmeester wordt het bieden gestaakt. Een bod, 
gedaan gelijktijdig of na deze uitspraak, is niet meer geldig. 

Alle ingebrachte goederen moeten duidelijk worden voorzien van naam, call of NL- 
nummer van de inbrenger. Tevens dient te worden vermeld of het artikel werkt en 
compleet is. Indien deze vermelding ontbreekt, wordt aangenomen dat het artikel niet 
werkt en/of incompleet is. 

De inbrenger vrijwaart de VERON-afdelingen Alkmaar voor aanspraken als gevolg van 
schade of gevolgschade, ontstaan door de ingebrachte artikelen. 

Het bestuur van de VERON-afdelingen Alkmaar accepteren geen enkele 
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit of de goede werking van de aangeboden artikelen. 
Inbrenger en koper zijn hiervoor onderling zelf verantwoordelijk. 
Betaling dient uitsluitend contant en ter plaatse te geschieden aan de veilingmeester. Na 
afloop van de veiling rekent de veilingmeester af met de inbrenger(s). 

Bij het verlaten van de verkoopruimte neemt iedereen zijn of haar in eigendom verworven, 
alsmede zijn of haar niet verkochte artikelen mee. 

Door het inbrengen dan wel kopen van artikelen op de veiling verklaart men zich akkoord 
met de regels van dit veilingreglement. 

Het bestuur van de afdeling Alkmaar ziet tijdens de veiling toe op de naleving van deze 
regels. 

Bestuur VERON Alkmaar 
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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

Er is weer QSL van het DQB en wel voor de 
volgende stations: oktober 2019
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Het HAM-Nieuws komt 10 keer per jaar uit en wordt 
geplaatst op onze web-site:


 https://a01.veron.nl


Advertentiekosten €50,00 per JAAR!


INFO: redactie@veronalkmaar.nl


QR-code VERON Alkmaar

“Oktober wijnmaand”

“Eén glaswijn is gezond, de rest van de fles is voor de lol”

Stond op een bord bij een uitspanning in België

Wij maken graag ruimte voor uw advertentie 

Voor informatie zie kader 

Denkt u bij uw aankopen aan onze adverteerders!

https://a01.veron.nl
mailto:redactie@veronalkmaar.nl
https://a01.veron.nl
mailto:redactie@veronalkmaar.nl

