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Lezing door: 

Ko PA0JY 
Nostalgie, Anekdotes


Telegrafie


Telefonie 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UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST


OP VRIJDAG 08 NOVEMBER 2019


IN DE KANTINE VAN

KO HARTOG ELECTROTECHNIEK


DE OUDE WERF 18


1851 PW  HEILOO


AANVANG: 20:00 UUR


Hek open ± 19.45 uur
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Mededelingen uit de “kaasstad” 

Op vrijdag 08 november 2019 nodigen wij u 
graag uit op onze maandelijkse 
verenigingsavond. 


De avond zal worden ingevuld door Ko 
Lagerberg PA0JY. De lezing gaat o.a. over PCH 
(roepletters van Radio Scheveningen).

Ko was in het verleden operator telefonie van allerlei 
type toestellen en later ook telegrafist. De inhoud 
bestaat uit een 30 tal gebeurtenissen welke hij in de 
jaren 1951 - 1961 heeft meegemaakt, het wordt een 
avond vol nostalgie en anekdotes. U komt toch ook!!


Tot dan!

De laatste avond. 
De laatste avond stond in het kader 
van een verkoopavond en dat is 
altijd weer verrassend, want je weet 
nooit wat er allemaal uit de shack 
naar boven is getoverd. Zoals altijd 
opent de voorzitter de avond en dat 
gaat meestal gepaard met een paar 
mededelingen. 

Onder andere de scouting zoekt 
zoals elk jaar weer naar 
zendamateurs die mee willen doen 
met de jaarlijks JOTA zo ook weer dit 
jaar, maar er klinken ook geluiden op 
vanuit de scouting of er nog mogelijkheden zijn om een cursus op te starten om in 
het bezit te komen van een licentie. 


Dit bied perspectief want dan 
kan de scouting zichzelf 
bedruipen en wat jong talent 
aan amateurs is ook nooit 
weg.  De voorzitter kijkt en 
zoekt uit wat de 
mogelijkheden zijn.

Dirk Duyvel “scouting” laat 
op 19 oktober tijdens de 
JOTA een ballon op met een 
zender eraan, wat daar de 
bedoeling van is heeft u op 
de website of middels een 
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HAM-Flyer kunnen lezen. Inmiddels is dat al gebeurd, maar het zo leuk zijn als zij 
hun ervaring willen delen, het is in ieder geval een mooi initiatief.

Verder is het inmiddels wel bekend dat we opzoek moeten naar een andere lokatie 
voor onze avonden, want Ko Hartog gaat naar een andere bedrijventerrein. Als 
bestuur zijn we al druk aan het oriënteren, maar mochten jullie suggesties hebben 
dan zijn we daar zeer erkentelijk voor en willen dat graag horen, het gaat ons 
uiteindelijk allemaal aan. Om de zoveel tijd bieden wij Ko Hartog wat aan voor de 
gastvrijheid, altijd in overleg en eerdaags zal dat worden aangeboden.


Hierna werd het tijd 
om de veiling te 
starten, de voorzitter 
Jan PA0JSY trad op 
als veilingmeester, Ton 
PA3BBY en Rob 
PA1EMT achter de pc 
om de aangeboden 
waar in te schrijven en 
de prijs te noteren. 
Simon PE1PGW en 
Meeuwes PD5MES 
liepen wat in de “wei” 
rond om de spullen te 
showen.  In het begin 
liep het wat rommelig maar naar mate de avond voortschreed raakten we wat los 

op het systeem, je 
doet dit ook niet elke 
maand.

Sommige artikelen 
werden aangeboden 
en de opbrengst was 
voor de clubkas. 
Ook werd het per 
doos aangeboden, 
maar helaas werd 
niet alles verkocht, ja 
en dan gaat het weer 
mee terug naar de 
QTH.

Henk PA3RQR bood 
een koffer aan, met 
een verrassing, 

bieden en een gok wagen en dan pas kijken wat er in zit. Het was een “oude” 
grammofoonkoffer LP’s, vinyl is overigens weer zeer in trek, maar dat zat er niet in. 
Het eerste bod €10,00 maar kwam uiteindelijk voor €15,00 in andere handen. Het 
beste is misschien om het thuis te openen, om een teleurstelling te voorkomen, 
maar de nieuwsgierigheid won het. Inhoud een koffer vol losse spulletjes, voer 
voor de knutselaar.
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De pauze schoot er bijna bij in, toch nog maar even wat drinken, maar dit keer had 
de cateraar de nootjes e.d. vergeten op tafel te zetten, volgende keer beter.

Rond 22.15 uur sloot de voorzitter de avond, maar het was hartstikke gezellig.


Meeuwes

PD5MES
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DE QSL EN HET VERHAAL ERBIJ (9) 

Deze keer een foto (ansichtkaart) van het fraaie jacht “ELETTRA” welk jacht 
eigendom is geweest van Marconi, de man die als eerste een morse verbinding 
over de Atlantische Oceaan heeft gemaakt.


Dit experiment van Marconi vond plaats op 12 december 1901. Het zendstation 
van Morse stond aan de westkust van Cornwall bij Poldhu.


DE SHACK MET ANTENNE’S VAN GB2GM (foto van qrz.com.) 
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Op dezelfde plaats waar Marconi zijn experiment uitvoerde is nu een amateur 
station en het Marconi centrum gevestigd, in een barak, waar ook de Poldhu 
Amateur Radio Club in huist.


De kaart met het jacht van Marconi kreeg ik kortgeleden toegestuurd van Eb  - 
ZL4RM/PA0JAG die dit jaar enige tijd door o.a. de UK heeft getoerd met een 
camper, en ook een bezoekje heeft gebracht aan  dit uiterste puntje van Cornwall.


Voor meer informatie over GB2GM ga je even naar QRZ.COM. Daar is ook een 
mooie luchtfoto te vinden waarop e.e.a. duidelijk te zien is en waar ook de website 
van de Poldhu ARC te vinden is met info over die radio club. Een internet bezoekje 
waard.


Ook een mooie site is die van de Marconi Radio Club – W1AA. Heel veel historie 
over Marconi.

Google maar eens op:  https://qsl.net/w1aa

Hieronder nog een afbeelding uit 1903 van het Marconi station met antennes op 
Poldhu.


73, Age – PA0XAW 
================================================================================  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ANTENNAS 

66. Two-Bands Half Sloper for 80m - 40m 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Aanbieding deze maand!

LED set 40 stuks in de kleuren

                 Blauw, Rood, Geel of Groen 
                  
                 Prijs €0,75 

10 x BC 549 NPN

Prijs €0,99

      10 ×1nF condensators 1Kv 

       Prijs €1,20

Andere wensen!!! neem contact op met:

HAM-Nieuws november 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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Beste medeamateurs:

Met Jan PA2JSZ kreeg ik toevallig  laatst een gesprek over radioverbindingen 
op onderzeeboten, dus ging ik eens opzoek en vond een aardig artikel 
hierover en dat leek mij leuk om met jullie te delen. 

’73 Henk PA0PQ 

HOE WERKT DAT? 1 
Radioverbindingen met onderzeeboten 

Communicatie op extreem lage 
frequenties 

Tegenwoordig is het geen enkel probleem 
om met elk willekeurig punt op

aarde radiocontact te onderhouden. Lukt 
het niet op een van de


kortegolfbanden, dan kan er altijd 


overgeschakeld worden naar satellieten die rond de aarde draaien. Elk willekeurig 
punt is echter overdreven; eenonderzeeboot die op een behoorlijke diepte zit, is 
niet gemakkelijk te bereiken, omdat het zeewater een keurige afscherming vormt 
voor de hoogfrequentgolven. Aangezien deze communicatie van essentieel belang

kan zijn, heeft men naar een oplossing gezocht, die geleid heeft tot een zeer 
opmerkelijk resultaat: communicatie op een frequentie beneden 100 Hz.


Wanneer we praten over draadloze communicatie met onderzeeboten, dan hebben 
we het over radioverbindingen over grote afstanden. Kleine afstanden zijn altijd wel 
te overbruggen, waarbij men gebruik kan maken van diverse technieken. Nee; het 
gaat met nadruk om de grote afstanden. Hierbij is het van essentieel belang dat de 
radiogolven het zeewater binnendringen. Dit is alleen mogelijk wanneer de zender 
op een zeer lage frequentie werkt. Aan het oppervlak van het water treedt namelijk, 
net als bij metalen geleiders, het huideffect (skin-effect) op, een effect dat

vermindert wanneer de frequentie maar laag genoeg is.


Het communicatieprobleem met onderzeeboten was al in de tweede wereldoorlog 
actueel. De Duitse U-boten die op de Atlantische Oceaan opereerden, moesten 
vanuit een hoofdkwartier op het land gedirigeerd kunnen worden. Om dit mogelijk 
te maken, bouwde de firma C. Lorenz AG een enorme zender, die werkte in het 
frequentiegebied tussen 15 en 60 kHz.

Deze zender, die de mooie naam Goliath kreeg, leverde een vermogen van 1000 
kW aan een antenne die was opgehangen aan 15 stalen masten van 175 m hoog. 
Om voor een goede aardpotentiaal te zorgen werd een aardnet aangelegd dat 
samen met de antenne een oppervlak van 4 vierkante kilometer in beslag nam. Het 
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geheel stond in het waterrijke gebied van het dal van de Elbe bij Calbe. De zender 
werd hoofdzakelijk voor telegrafie gebruikt, maar boven 30 kHz was Heli-schrijven 
(een soort telex) en zelfs spraak mogelijk. Met deze zender waren de Duitse 
onderzeeboten over de gehele wereld bereikbaar, mits ze maar niet te diep zaten. 
Hierbij was de maximale diepte afhankelijk van de afstand die overbrugd werd. Zo 
bleek in de Atlantische oceaan nog ont vangst mogelijk tot ca. 20 meter, terwijl 
men in de Indische oceaan tot een diepte van ca. 15 meter kon gaan. Uiteraard 
was het radioverkeer eenzijdig, want op een onderzeeboot is nu eenmaal geen 
plaats voor een groot antennepark en een zender van vele kilo- watt's. Voor het 
retourverkeer moesten de boten dus steeds naar de oppervlakte komen om via 
kortegolf terug te zenden. Ook langegolf-zenders in bezet gebied werden voor de 
communicatie met onderzeeboten gebruikt. Zo ook de "lange Gerrit" die in 
Kootwijk stond en tegen het einde van de oorlog door de Duitse troepen 
opgeblazen werd.


Grotere diepten 

Voor de Amerikaanse marine werd in de jaren vijftig het communicatieprobleem 
pas echt actueel toen de nucleair voortgestuwde Polaris-onderzeeërs in gebruik 
werden genomen. Deze moesten uit veiligheidsoverwegingen op grote diepte 
blijven, hetgeen inhield dat er communicatie noodzakelijk werd tot ruim 100 meter 
onder water. Met het Duitse systeem is deze diepte niet haalbaar, dus moest er 
naar een nog lagere frequentie uitgeweken worden. In 1955 werd er een 
commissie opgericht, die al snel met het voorstel kwam om gebruik te maken van 
de zogenaamde ELF-band Extremely Low Frequency, de band tussen 30 en 3000 
Hz). Op deze  frequentie is namelijk het huideffect van het zeewater nog veel 
kleiner dan in het gebied tussen 30 en 60 kHz, maar even belangrijk is ook het feit 
dat de demping van het water af- neemt bij een lage frequentie. Bij 1 MHz 
bedraagt deze ca. 35 dB/m, terwijl ze op 100 Hz nog maar 0,35 dB/m is. Mede 
door de te verwachten storingen van de 50- en 60-Hz-lichtnetten, kwam men 
uiteindelijk terecht op een frequentie van 76 Hz. Om voor zon lage frequentie een 
antenne te maken, was echter een probleem op zich. Immers een normale 
dipoolantenne zou voor 76 Hz een lengte moeten hebben van bijna 2000 km. Dat 
zon antenne in de praktijk nooit uitgevoerd kan worden, spreekt voor zich. Daarom 
wordt gewerkt met verkleinde raamantennes, welke bestaan uit draden die aan het 
einde geaard worden. Daarbij is het gewenst dat de aard- weerstand tussen de 
uiteinden hoog is zodat de stroom diep door de aarde van het ene uiteinde naar 

het andere gaat. Zo 
wordt bereikt dat de 
mechanische 
afmetingen een stuk 
kleiner kunnen zijn, 
terwijl elektrisch 
gezien het raam toch 
nog redelijk groot is. 
In figuur 1 is 
schematisch 

weergegeven hoe 
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zo'n antenne er uit ziet — een antenne die overigens gebouwd is in het National 
Forest Park in Noord Wisconsin (Amerika).


Toelichting figuur 1: Omdat de golflengte op ELF in de duizenden klimmers loopt, 
moet ook een grote antenne gebruikt worden. Zo groot zelfs dat ze in de praktijk 
nooit gerealiseerd kunnen worden. Om toch een signaal uit te kunnen zenden, 
wordt gebruik gemaakt van een raamantenne waarvan de afmetingen eigenlijk nog 
veel te klein zijn.  

De antenne is dwars door dit park opgehangen aan houten palen van tien meter 
hoogte. Men heeft trouwens twee van dit soort raamantennes gebouwd. Een in 
noord/zuid-richting en een in oost/west-richting, om zodoende de gehele wereld te 
kunnen bestrijken.

Ofschoon we nu niet bepaald kunnen zeggen dat het hier om een kleine antenne 
gaat, blijven de afmetingen ten opzichte van de golflengte aan de krappe kant. Dit 
komt vooral het rendement niet ten goede. Uit metingen is gebleken dat slecht 
0,0002 % van het toegevoerde vermogen omgezet wordt in elektromagnetische 
golven. Als u daarbij bedenkt dat de gebruikte zender 450 kW kan

leveren, dan wordt er slechts 1 W aan effektief vermogen uitgestraald. Toch is dit 
genoeg om de gehele wereld te bestrijken, waarbij de onderzeeërs zich op grote 
diepte mogen bevinden.

Zo zijn in de Middellandse Zee signalen vanuit Wisconsin tot op een diepte van 
130 m nog goed waargenomen.

Het zendstation in Wisconsin is overigens slechts een testopstelling, want al sinds 
de zestiger jaren ligt er een ontwerp op de tekentafel voor het antennesysteem uit 
figuur 2. Deze antenne zou moeten bestaan uit tweehonderd draden die door 
honderd zenders van elk 100 kW gevoed worden.

Aan dit project is echter vroegtijdig een einde gekomen, omdat allerlei instanties 
zich zorgen gingen maken over mogelijke schadelijke gevolgen van ELF-stralingen. 


Toelichting figuur 2: In 
de jaren zestig was men 
van plan om in Amerika 
een antenne te bouwen 
die een oppervlakte van 
100 bij 100 km in beslag 
zou nemen. Aan dit 
project is echter een 
vroegtijdig einde 
gekomen, omdat men 
vreesde dat ELF-stralen 
allerlei nare gevolgen 
zouden hebben. 

(Wordt vervolgt) 
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“JOTA” weekend 2019”. 
Traditie getrouw ook in 2019 het “Jamboree On The Air” weekend en wel op 17, 18 
en 19 oktober j.l.  Georganiseerd en gehouden bij de Scouting groep St.Laurentius 
gevestigd in de Stalpeartstraat 31  in Alkmaar.


Ter ondersteuning van de activiteiten aanwezig: 


       Rob PA1EMT                      Jan PA2JSZ                       Herman PA9HS 

Het JOTA- station draaide onder de call “PA9HS/J”.


Een week eerder vrijdag 12 oktober de “verticals” voor 2 meter en 70 cm in kantel-
mast van de scouting en één in de kantel-mast van Henk PA0PQ 

Leden van de scouting hadden een houten constructie gebouwd waarin het 
voedingspunt voor de Hf - dipool werd bevestigd.


De meeste verbindingen werden gemaakt  op 2 mtr en 70 cm. SSB signalen zijn 
voor jeugdige scouts moeizaam waarneembaar (hi).

Zaterdag ochtend kwamen jeugdige scouts langs de zendamateurs welke middels 
radioverbindingen met andere scouting groepen vragen gesteld en beantwoord 
werden.

Daarnaast waren de oudere scouts betrokken bij de zgn “CROSS”.

Deze bestaat uit een thuis team en een mobiel team.

Beider teams moeten de meest bizarre opdrachten en vragen beantwoorden.

Ook bij dit onderdeel verlenen de zendamateurs hun medewerking.


De uitslag: een verrassende eerste plaats. Chapeau 


Geen sinecure maar het betekent wel dat St-Laurentius in 2020 de cross moet 
organiseren.


’73 

Jan PA2JSZ


(fotosessie volgende pag) 
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SCOUTING SINT LAURENTIUS 
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dr Blan serie   Vlot, Pittig en Joviaal   
ontvanger uit Radio Bulletin  No. 1,  12e Jaargang 1942 

In enkele streken en steden van ons land wordt nog altijd gelijkstroom geleverd. 
men heeft daar dus apparaten nodig die op deze stroomsoort kunnen werken, 
doch die bij eventuele overgang op wisselstroom niet onbruikbaar worden. Zulk 
een apparaat is in onderstaand schema voorgesteld. Het is uitgevoerd met 
502-532 spoelen doch vanzelfsprekend kan ook elk ander voor den tweekringer 
geschikt stel spoelen dienst doen. 

Afschakelen van C10 is dan niet nodig. Zoals steeds bij dergelijke ontvangers moet 
zorgvuldig gewaakt worden tegen de mogelijkheid van het aanraken van het onder 
spanning staande chassis (hier bij inbegrepen assen en zelfs schroefjes in 
knoppen) let ook op de seriecondensatoren in antenne en aardleiding. De 
gloeidraden van alle buizen staan in serie (in een bepaalde volgorde, let op de 
letters) en zijn via de regulatorbuis C1 en eventueel de schaalverlichtingslampjes 
aan het net aangesloten. C15 (C18) kan men ook parallel aan den gelijkrichter 
verbinden, de waarde kan dan 0,01 mfd. zijn. 

De kwaliteit moet zeer goed zijn. Bij voeding uit het 110V. wisselstroomnet wordt 
de spanning in de gelijkrichter verdubbeld. Gelijkstroomvoeding is in deze 
schakeling niet mogelijk. Het betrokken teken is een abuis. Zekeringen in beide 
netleidingen zijn zeer aanbevelenswaardig (b.v. 0,3 A)


SCHEMA SLEUTEL:  

R  1	 	 250 Ohm

R  2	        15.000   ,,

R  3            30.000   ,,

R  4            25.000   ,,

R  5            1  Meg   ,,

R  6          250.000   ,,

R  7              1.000   ,,

R  8          100.000   ,,

R  9              3.000   ,,

R 10                150   ,,

R 11                100   ,,

R 12                125   ,,      3 Watt


C  1,    2             afstemcondensator

C  3,  10,  12                        300  pF

C  4,  5,  6,  11, 15,  18          0,1 µF
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C  7                           max.   300  pF     

C  8,                                       50  pF

C  9,  14                              1000 pF

C 13                                    2 á 8 µF

C 16,  17                                 32 µF

C 19,  20,  21                          32 µF


Noot: Belangrijk. Tussen R7 en het knooppunt van R8 - C12 h.f. smoorspoel dient een 
condensator van 0,05 µF te worden opgenomen, terwijl vanaf de aansluiting van deze 
condensator en R7 een boosterlekweerstand van 0,5 MΩ naar aarde moet leiden.


Ik vond de dr Blan in een kringloopwinkel en voor €0,25 kon ik het niet laten liggen en dan blader 
je het door en lees je dat er in het verleden in Nederland twee netwerken bestonden een gelijk- en 
wisselstroom netwerk. 
Daarom leek het mij leuk dat in ons blad te plaatsen en misschien dat een liefhebber nog een kist 
vol van deze onderdelen heeft. Denk het niet!! 

Meeuwes PD5MES 
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de 
volgende stations: ná 2 november 2019 DvA.

Voor actuele informatie zie de website

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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Rijk verleden
Ik was dronken toen ik je ontmoette.

Ik was dronken toen ik je verloor.
Wat kan er nog een hoop gebeuren
tussen twee dronkenschappen door.

Uit: Pessimisme kun je leren.
Lévi Weemoedt


