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Het bestuur nodigt de leden, van de VERON-
afd. A01, samen met hun partners uit voor de 

“einde jaars” gezellige avond.

Met een hapje en een drankje en misschien wint 
u ook nog wel een prijs.
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UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST


OP VRIJDAG 13 december 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 13 december 
2019 nodigt de VERON-
afdeling A01 Alkmaar 
haar leden uit op de 
maandelijkse 
verenigingsavond. 

“Zoals bekend eindigen 
we elk jaar traditioneel 
met een gezellige avond, 
een gokje wagen samen met uw partner en genieten van 
een hapje en een drankje”, en meestal gaat u niet met 
lege handen naar huis, pech kan natuurlijk ook. Neem 

vooral pen of potloot mee!!!

”U komt toch ook?” De QSL-manager staat ook weer tot uw dienst.

Tot dan. 

De laatste van 2019. 
Dit is alweer de laatste HAM-Nieuws van het jaar 2019 en soms lijkt het wel of de 
jaren steeds sneller gaan, dat is natuurlijk onzin. Maar als je in begin oktober 
alweer de sinterklaas spullen, pepernoten, chocoladeletters en kerstartikelen ziet 
liggen wekt dat alweer het gevoel op dat het jaar bijna weer voorbij is.


Eerst nog onze gezellige avond, maar als bestuur wensen u fijne feestdagen en 
een goede start in 2020 en een mooi hobby jaar, het is ook nog een schrikkeljaar 
en telt februari weer 29 dagen.


’73


Het bestuur  


Bord in Zuid-Afrika 
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De laatste avond 
De voorzitter opent de avond en heet iedereen 
welkom en we starten weer met nieuws van de 
bestuurstafel, er is nog steeds belangstelling 
vanuit de scouting om een cursus N cq F te 
organiseren dit vraagt nog wel wat 
voorbereiding, hoeveel hebben er werkelijk 
belangstelling en bijvoldoende deelnemers 
moet er toch een soort van “must” achter 
zitten, b.v. 12 avonden á €60,00 en elke avond 
dat je komt €5,00 retour. De veiling in oktober 
bracht voor de kas van de penningmeester 
nog €62,50 op.


Natuurlijk zijn we druk bezig om een andere stek te zoeken als Ko Hartog gaat 
verhuizen, inmiddels hebben we wat opties, mede dank aan Herman PA9HS, Cees 
Jan PA3GYG, Jan PA3RQR en Jan PA0JXA we houden jullie op de hoogte. Hier 
speelt zeker mee de toegankelijkheid van het gebouw. De voorzitter was benadert 
door Dhr Gunther, hij is gestopt met de hobby en bood wat materiaal gratis aan, 
enkele dingen waren wel bruikbaar voor ons verenigingsmateriaal.

Jan PA0JSY en Ton PA3BBY gaan als afgevaardigden van afdeling A01 naar de 
regiovergadering. De x-phase noisekiller kid blijft actueel in maart komt de Dhr. 
Mans over zelfbouw projectjes. 

Dit was al een aardige opsomming waar we al zo mee bezig zijn en toen gaf de 
voorzitter graag het woord aan onze spreker Ko Lagerberg PA0JY


Scheveningen Radio 

Zijn lezing met verhalen en anekdotes over Scheveningen 
Radio zijn eigenlijk ontstaan op de “soos” waar Ko regelmatig 
deel van uitmaakt en daar worden natuurlijk allerlei verhalen 
opgehaald uit een ver verleden en hoe het toentertijd toe ging 
op de locatie IJmuiden en zo ontstond het idee dit eens 
allemaal op te schrijven en te archiveren en dan krijg je een een 
verzameling materiaal waar je wat mee kunt en dat deel je dan 
graag met andere belangstellenden. Hij was ooit begonnen op 
de toenmalige Hoogovens het huidige Tata Steel en zo kwam hij 
terecht bij Scheveningen Radio.


P- Paraat, C-Correct, H-Hulpvaardig 
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Het was voor mij niet mogelijk om het allemaal samen te vatten, maar het werd 
smaakvol vertelt en vooral ook wel de spanning die ontstond als er noodoproepen 
binnen kwamen, het draaide vaak om mensenlevens, schepen in nood of 
ongevallen aan boord en een misverstand lag altijd op de loer en als je voor het 
eerst op noodverkeer zat en dan was dat zeker in het begin een zenuwachtige 
toestand.


Je moest natuurlijk wel goed bespraakt zijn en als je enigszins door je neus sprak 
dan was er altijd nog dokter IJsvogel die dan je neusbotje wel recht zette.

Sleepboten in nood zoals de “Holland “ van Rederij Doeksen op Terschelling, nu 
kun je als passagier ook mee op rondvaarten.

Per maand werden er zo’n 300 telgrammen door geseind maar met de Kerst liep 
dat in de duizenden.

Een bijzondere noodoproep vind je op deze link.


https://www.anderetijden.nl/aflevering/565/Kapitein-Carlsen-en-de-Flying-Enterprise


Ook bijzonder was de kotter UK 141 Jacob, zij had een sterke radiozender aan 
boord en was zeer verdienstelijk met de Watersnoodramp in 1953 of de ms.Tohoro 
dat werd Thor zo ontstond er weleens een spraakverwarring.


De sfeer was uitstekend en collegiaal, zo kwam er een nieuwe collega en die 
maakte ter plekke nasi goreng, ik had dat nog nooit gegeten, maar het het 
smaakte voortreffelijk


Maar er waren ook wel eens delicate onderwerpen, maar ja je had nu eenmaal 
geheimplicht.!!!!


Het was een gezellige avond nog wat QSO en iedereen ging huiswaarts om weer 
te genieten van het weekend.


Meeuwes

PD5MES
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Radio-Holland HAM radio receiver type R2000. 

De R2000 eigen ontwerp van Radio-Holland, gebouwd in de jaren 70 en 80 vorige eeuw. 
Hoofd- en Noodontvanger op veel schepen waar Radio Holland service aan verleende.
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Cadeau 



Op vrijdag 15 november 2019 hebben wij 
namens de VERON-afdeling A01 Alkmaar een 
cadeau aangeboden aan Ko Hartog, wat we 
zo periodiek altijd doen. (foto Bjorn en Jan)


Het heeft altijd nogal wat voeten in de aarde, 
ten eerste waar kunnen wij hun een plezier 
mee doen! dus eerst maar eens 
geïnventariseerd, in het verleden al eens een 
projectiescherm aangeboden en een air-fryer, 
maar het werden dit keer 4 cadeaubonnen 
van de Mediamarkt en die worden verdeeld/
verloot onder het personeel.


De directeur Bjorn Dielemans heeft het 
hartstikke druk, dus voordat je een afspraak 
hebt gemaakt duurt dat even, eerst per telefoon, maar uiteindelijk lukte het de 
voorzitter op het persoonlijk mailadres.


We werden hartelijk ontvangen om 09.30 uur met koffie en een gezellig QSO en 
daarna de overhandiging van de bonnen, want om 10.00 uur stond er alweer een 
delegatie te wachten.


De voorzitter sprak zijn waardering uit voor de inmiddels, al jaren, dat we gebruik 
mogen maken van hun kantinefaciliteiten voor onze verenigingsavonden en het 
wederzijdse vertrouwen.

Want zoals bekend verhuist Ko Hartog naar een andere lokatie en zijn wij inmiddels 
druk bezig op zoek naar een andere, we hebben wat opties, dus we gaan er vanuit 
dat het gaat lukken en we houden jullie op de hoogte.

Nogmaals dank aan Ko Hartog


’73


Jan PA0JSY


Meeuwes PD5MES
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DE QSL EN HET VERHAAL ERBIJ (10) 
Het jaar 2019 wil ik uitgaan met twee QSL kaarten met daarop de afbeelding van 
een Nederlands Marine schip. Allereerst met een kaart uit 2014 van Jan - PE1RMO 
die ten tijde van ons QSO op een berg in Duitsland zat, in het kader van het SOTA 
(Summits On The Air)programma. Voor meer info over SOTA zie: www.sota.org.uk.


De afbeelding is van Zr. Ms. ROTTERDAM, die in dienst kwam bij de KM in 1998. 
Het is een amfibisch transportschip met een groot helikopterdek en dito hangar, 
waar plaats is voor 6 NH-90 helikopters.

Het schip heeft verder o.a. een eigen hospitaal met operatiekamer, heeft een 
installatie aan boord om van zeewater drinkwater te maken en kan zo’n 600 
mariniers met hun materieel vervoeren.

Op internet (wikipedia) is heel veel meer info over dit schip te vinden.


Als tweede zie je een QSL kaart uit de vorige eeuw. Deze speciale QSL kaart is 
uitgeschreven in 1982.

De speciale call PA6KM was er om aandacht te geven aan de Nationale 
Vlootdagen, zoals dat toen genoemd werd; de tegenwoordige Marinedagen.

Operator achter de microfoon was hier Herman - PA0QLD (SK).


Op de QSL kaart is een fregat van de “VAN SPEIJCK “ klasse te zien op volle en 
ruwe zee. Deze klasse,  van totaal 6 schepen, is in 1967 in dienst gesteld.

Bij zulk weer was het dan ook niet de bedoeling om op de voorplecht (in marine 
termen  ‘de bak’) van het schip een luchtje te gaan scheppen………..achterop het 
helikopterdek kon dat nog wel. 


HAM-Nieuws december 2019
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Aan boord was plek voor 1 helikopter die gebruikt werd voor de onderzeeboot 
bestrijding.

Zelf heb ik, alles met elkaar, zo’n 5 jaar gevaren op dit type fregat.


Fijne Kerstdagen en veilige jaarwisseling. CU in 2020! 

73, Age – PA0XAW. 
================================================================================== 

HAM-Nieuws december 2019
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AANBIEDING DECEMBER 

 

Super Condensator 

500 PF 700 V.

Per stuk: €0,45 


Mini  Stereo Versterkertje 

3 Watt

Prijs: 
€1,75 

 

                                            Diode 1N4145 

                                          25 stuks Prijs: €0,49
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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? 2 Radioverbindingen met 
onderzeeboten Communicatie op extreem lage 

frequenties 
De ontvangstkant 

Uit het voorgaande kunt u concluderen dat 
de antenne eigenlijk het grootste probleem 
vormt voor het zenden op de ELF-banden. 
Datzelfde geldt voor het 


ontvangen. Ook hiervoor zijn de 
afmetingen weer te groot om in 

werkelijkheid uit te voeren. Daar komt nog bij dat een onderzeeboot niet voorzien 
kan worden van een raamantenne zoals die uit figuur 1, want dat komt natuurlijk 
de mobiliteit niet ten goede. Behalve het voorgaande is er nog een beperkende 
factor, die onlosmakelijk verbonden is met zeescheepvaart. Elke stalen boot wordt 
door het zeewater aangetast (corrosie noemen we dat), maar het ergste daarbij is 
dat er daardoor kleine spanningsverschillen ontstaan tussen het schip en het 
water. Dit zijn gelijkspanningen, maar door het langsstromende water krijgen deze 
een wisselend karakter met een lage frequentie en zodoende kunnen ze de 
communicatie behoorlijk storen. Dit maakt dat een antenne op de onderzeeër of 
vlak in de buurt niet mogelijk is. Daarom slepen de boten een lange kabel achter 
zich aan, waarop twee elektroden zijn bevestigd (een 230 m achter de boot en een 
op een af- stand van 530 m). Tussen beide elektroden wordt door het ELF-signaal 
een spanning geïnduceerd die via de kabel naar de ontvanger in de onderzeeër 
gaat. Uiteraard heeft deze antenne constructie nog het voordeel dat stoorsignalen 
vanuit het schip ook voor een groot deel geëlimineerd worden.


Bandbreedte en seinsnelheid 

Aangezien het rendement van zowel de zend- als ontvangstantenne niet al te groot 
is, zorgt men er voor dat de energie die daadwerkelijk omgezet wordt in een 
elektromagnetische golf niet meer dan 10 Hz van het frequentiespectrum in beslag 
neemt. Met andere woorden; men zorgt er voor dat de bandbreedte van het 
signaal zo klein mogelijk is. Dit houdt wel in dat er niet met spraak gewerkt mag 
worden, omdat daar een bandbreedte van minimaal 2400 Hz voor nodig is. De 
enige manier om het zendsignaal zo smal mogelijk te maken, is door te moduleren 
met een telex- of morsesignaal met een zeer lage seinsnelheid. Over het algemeen 
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wordt er gewerkt met een 5-bits-telex-kode, die dusdanig versleuteld is dat alleen 
de ontvanger waar- voor het bericht bestemd is er iets leesbaars van kan maken.

Wie nu denkt dat onderzeeërs die 10.000 km van het zendstation verwijderd zijn 

ondanks de 
beperkte 
bandbreedte een 
“knuppel dik" 
signaal ontvangen, 
die hebben het 
behoorlijk mis.

Nee, het signaal dat 
ontvangen wordt 
komt nauwelijks 

boven de ruis uit. Zelfs met de bandbreedte van 10 Hz, is het bepaald geen 
sinecure om het signaal uit de ruis te destilleren. Eigenlijk zou de bandbreedte nog 
kleiner moeten zijn, want daarmee wordt de signaal/ruis-

verhouding groter. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan, want nu heeft men al de 
grootste moeite om het informatiesignaal in de beperkte bandbreedte van 10 Hz te 
drukken.

Door de slechte signaal/ruis- verhouding is men genoodzaakt om de seinsnelheid

uiterst beperkt te houden.

Het kost namelijk de nodige tijd om te detecteren of het uitgezonden bit een "een" 
of een "nul" voorstelt. Voor een betrouwbare overdracht is gebleken dat een 
seinsnelheid van 0,06 bit per seconde nog net haalbaar is. Dit betekent wel dat 
men ongeveer een kwartier nodig heeft om een bericht van 10 tekens over te 
zenden.


Nieuwe ontwikkelingen 

Dat de ELF-communicatie ten behoeve van onderzeeboten niet "je van het" is, zal 
uit het voorgaande wel duidelijk zijn. Toch gaat men voorlopig door met deze 
manier van communiceren, omdat men weinig andere keus heeft. Onlangs is in 
Amerika zelfs een nieuw ELF-station operationeel geworden. Daarnaast wordt er 
hard gewerkt aan een ander systeem dat niet alleen betrouwbaarder werkt, maar 
ook tweerichtingscommunicatie mogelijk maakt. Hierbij denkt men met lasers een 
heel eind in de goede richting te komen. Licht dringt namelijk veel gemakkelijker 
door zeewater en bereikt al vrij snel een grote diepte. Het enige probleem bij lasers 
is, dat de lichtbundel gericht moet worden op de plek waar de onderzeeboot zich 
op dat moment bevindt, hetgeen dus inhoudt dat er direct zicht moet zijn tussen 
boot en laser. Dit probleem denkt men te kunnen oplossen door gebruik te maken 
van satellieten die rond de aarde draaien. Een paar jaar geleden is men daarom 
begonnen met de eerste experimentele satellieten de ruimte in te sturen en naar 
verluidt blijken de resultaten hoopgevend te zijn. Toch zal het nog wel de nodige 
jaren duren voordat de laser de ELF-zenders verdrongen heeft. Tot die tijd zal men 
zich nog moet behelpen. 


Om zelf te proberen 
HAM-Nieuws december 2019
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Dat het voorgaande verhaal geen verlate 1-april-grap is kunt u zelf nagaan met een 
simpel experiment. Hiervoor heeft u nodig twee audioversterkers (een van ca.10 W 
en een met een MD- of microfooningang), een oude luidsprekertrafo of een beltrafo 
en tenslotte vier metalen pennen. De vier pennen slaat u met een onderlinge 
afstand van enkele meters in de grond. Op deze pennen worden de ver- sterkers 
aangesloten zoals in figuur 3 te zien is en uw ELF-zend- en ontvangststation is 
klaar. 


Toelichting figuur 3: Met deze proefopstelling kunt u zelf vaststellen dat  draadloze 
communicatie op de ELF-band echt mogelijk is. 

Met deze opzet hebben we bij ons in de achtertuin een afstand van 30 meter 
kunnen overbruggen, iets dat nu niet bepaald revolutionair te noemen is. Toch is 
het wel het bewijs dat communicatie via ELF mogelijk is. Veel nuttig effect heeft 
deze manier van signaaloverdracht, dus helaas niet, maar het is wel leuk om uw 
huisgenoten en vrienden te laten zien dat er "muziek in de grond zit”. Wanneer u 
van plan bent om het experiment na te doen, dan moet u met het volgende 
rekening houden:

De luidsprekertrafo zorgt er voor dat de uitgangsspanning van uw versterker naar 
een hogere waarde getransformeerd wordt. Blijf dus uit de buurt van de pennen 
en de trafo-aansluitingen. 
Overigens: de trafo die wij in het schema aanbevelen, zullen velen niet hebben.

Gelukkig is dat geen probleem, omdat nagenoeg elke luidsprekertrafo gebruikt kan 
worden. Het enige waar u op moet letten, is dat de wikkelingen en de kern het 
vermogen van 10 W moeten kunnen verwerken. Dus gebruik nooit de 
impedantietrafootjes uit transistorradio's. Deze zullen onmiddellijk de geest geven, 
waardoor de kans groot wordt dat uw versterker het voorbeeld volgt. 


Noot: Het artikel heeft ooit in het hobbyblad Elex (1988 pag.10) gestaan het kleine zusje 
toentertijd van Elektuur het was een zeer geliefd blad. Alle jaargangen zijn ooit in Pdf op CD 
gezet!!!       
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Aangeboden  t.e.a.b:

 

Scheidingstransformator  3 kW
Vertragingsrelais,   Max stroomrelais

Zekeringhouders

INFO en CONTACT:
Ruud PA3EQC 

E-mail: pa3eqc@amsat.org  

HAM-Nieuws december 2019
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Aangeboden  t.e.a.b:
Stornophone 6000  /   Microfoon  /   Antenne
Beschermkap microfoon  /   Handleiding   

Ombouw handleiding naar 2 meter

INFO en CONTACT:
Ruud PA3EQC 

E-mail: pa3eqc@amsat.org

HAM-Nieuws december 2019
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ANTENNAS 
67. Linear Loaded Sloper Antenna for 160 meter  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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de 
volgende stations:

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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“Al reizend ervaart men het leven
vreemden overal anders

en overal eender”.

Ingang: Station ’s-Hertogenbosch


