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UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST
OP VRIJDAG 10 januari 2020
IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK
DE OUDE WERF 18
1851 PW HEILOO
AANVANG: 20:00 UUR
Hek open ± 19.45 uur

Het bestuur van A01 wenst u een
Voorspoedig en Gezond 2020

“De Cilinder Dipool”
zeer kleine antenne óók voor binnen.
Door:
Bert Kruyswijk PA1B
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Mededelingen

uit de “kaasstad”
Op vrijdag 10 januari 2020 nodigen wij u graag uit op onze
maandelijkse verenigingsavond.
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Geen Algemene Ledenvergadering deze is verschoven
naar februari 2020 rust voor de penningmeester.
Dan komt Bert Kruyswijk
PA1B en hij geeft een lezing
over de Cilinder dipool (een
goed werkende HF-antenne
met de afmeting van een
UHF-antenne)

De cilinder dipool is een zeer kleine antenne die zeer goed
binnenshuis te gebruiken is. Natuurlijk komen in de lezing de bouw, de werking
aanpassing en stralingsdiagram aanbod. Het is een veel omvattende lezing en
daarom zowel voor de doorgewinterde als de beginner uiterst interessant bijna een
must.

U komt toch ook!! Tot dan!

Woordje van de voorzitter
Beste medeleden, er is alweer een jaar voorbij. Mijn
eerste jaar als voorzitter, en dat is me goed bevallen. Ik
heb privé wel een roerig jaar achter de rug, waardoor ik
me soms niet volledig kon geven voor de afdeling.
Verhuizingen, mantelzorgen voor moeder en
schoonmoeder. Mijn moeder is helaas eind november
overleden, maar ze heeft een mooi en lang leven
achter de rug en heeft de leeftijd van 91 mogen
bereiken. Echter kosten dit soort zaken wel veel tijd, en nog steeds. Tevens heb ik
mijn golden retriever Sara begin 2019 moeten laten inslapen, maar een paar weken
geleden werd ons een 11 maanden oude Labrador ons in de schoot geworpen en
daar beleven we weer veel lol aan. Voor 2020 ziet alles er dus wat gunstiger uit, en
pakken we de “radiodraad”weer op.
2019 was echter een mooi jaar voor de afdeling. We hadden een prachtige
goedgevulde agenda met interessante lezingen. Hiervoor verdient Ton de credits,
maar ook Simon, Rob en Meeuwes hebben zich buitengewoon ingezet voor de
afdeling. Ik heb grote bewondering voor mijn medebestuursleden.
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Afgezien van de jaarvergadering in januari en de VR-voorstellen in april, hadden we
Herman Sierag PA9HS in februari met zijn 3D-printer, Evert Bakker PA2KW over DX
in maart, Kees van Zuilen PA7TWO sloot daar mooi op aan in april (ná de
behandeling van de VR voorstellen) met een lezing over diverse software die bij
DX-en gebruikt kan worden. Jan Kanon PA7X mochten we verwelkomen in mei
met een leuk verhaal over de MARAC en deze lezing werd afgesloten met tot-rum.
Eigelijk wisten we niet precies wat dat “tot” inhield. maar dat bleek het dagelijks
rantsoen rum te zijn wat bij de Marine werd geschonken van halverwege de 19de
eeuw tot circa 1970. Voor onze afdeling was deze gewoonte even van stal
gehaald, wat door menigeen werd gewaardeerd. In juni hadden we Ivo Klinkert
PA1IVO te gast met zijn portable repeater controller.
Na de gebruikelijke zomerstop in juli en augustus was er in september ruimte voor
een avondje onderling QSO. Ook dat wordt op zijn tijd gewaardeerd. Zelf was ik
daar niet bij vanwege mijn vakantie in Portugal, maar van wat ik hoorde was dat
ook een gezellige avond. In oktober een hartstikke leuke verkoopavond/veiling.
Voor mij de eerste keer als veilingmeester. In november nu eens geen technische
verhalen, maar anekdotes van Ko Lagerberg PA0JY over zijn tijd bij PCH
(Scheveningen Radio). Traditioneel sloten we het jaar af met de bingo. Het lot wilde
dat ik de hoofdprijs won. Ik vond dat wel een beetje gênant, hi…., maar ik ga eens
kijken of ik die bon kan besteden ten gunste van de afdeling.
Wat mij bijzonder deugt doet is dat zeker de laatste paar maanden de opkomst
gestaag groeide. Gemiddeld zijn we ongeveer met een man of 18, maar dat was
nu zomaar rond de 25. De bingo werd door circa 35 mannen en vrouwen bezocht.
Ik miste wel Wim een beetje, want hij is wat handiger als barman dan ik… 😊 .
Maar niet alleen de bijeenkomsten in Heiloo zijn gegroeid, we mochten ons tevens
verheugen in een behoorlijke groei van A01. Momenteel telt onze afdeling 118
leden. Onderstaande zeven personen zijn dit jaar bij ons ondergebracht. Van harte
welkom!
Ed Koedijk PA3KOE, vanuit andere regio
Suus Koedijk PD3BOE, vanuit andere regio
Nico de jong PD1AKJ, vanuit andere regio
Sonja de Jong PD4SON, vanuit andere regio
dHr A. Louwe Alkmaar, nieuw Veron lid
dHr. K. Munnik Alkmaar, nieuw Veron lid
dHr. B. Heijselaar Alkmaar, nieuw Veron lid
De agenda voor 2020 begint zich ook alweer redelijk te vullen. Er staan ons weer
interessante lezingen te wachten. De jaarvergadering is echter nu in februari in
plaats van januari. Komend jaar moeten we tevens een nieuw onderkomen vinden.
Ko Hartog laat een nieuw pand bouwen in Alkmaar en op de nieuwe locatie is er
geen ruimte meer voor de muziekvereniging of Veron Alkmaar. We hebben de
directeur van Ko Hartog wel hartelijk bedankt voor de jarenlange gastvrijheid en
hebben een viertal cadeaubonnen gedoneerd die men met de Kerst onder het
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personeel heeft verloot. Dankzij goed meedenken van een aantal van onze leden,
hebben we meerdere opties voor een nieuwe locatie. We zullen deze gaan
beoordelen en de beste kiezen. Kosten, parkeergelegenheid, bereikbaarheid,
capaciteit et cetera worden hierin meegenomen. Ik heb er alle vertrouwen in dat
we weer een fijne honk gaan vinden!
Ik wens iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig 2020!
73, Jan – PA0JSY

Voorzitter: Jan PA0JSY

1e Secretaris: Simon PE1PGW

Penningmeester: Rob PA1EMT

2e Secretaris / Redactie:
Meeuwes PD5MES

Lid bestuur: Ton PA3BBY
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De laatste avond
De laatste verenigingsavond staat bij A01
altijd in het kader van gezelligheid voor
de leden en hun partners zo ook dit jaar
en het is elk jaar ook wel weer een
verrassing.
De voorzitter opende de avond met een
aantal mededelingen en dat we
waarschijnlijk het volgend jaar op een
andere lokatie zitten, daar Ko Hartog
vertrekt naar een andere lokatie, we
houden jullie op de hoogte.
Voor het bestuur is het: “Wat zullen we
dit jaar in de bingo gooien” je probeert toch wat leuks te verzinnen.
(foto de Hoofdprijs)
Wij krijgen van de penningmeester een budget en daar moeten we het mee doen,
het mag nog eventueel een paar procent meer zijn maar dan houd het ook op, ja
en eerlijk gezegd goed dat we zo’n penningmeester hebben die “op de kleintjes
let” hi.
Wat ik persoonlijk ook leuk vind, is dat we zelf maar uit moeten zoeken wat we
leuk vinden en dat ook niet met elkaar overleggen, alleen dat we op de vergadering
vooraf aan de avond de bonnen bij de penningmeester in moeten leveren,
declareren klinkt wat aardiger en wat we gekocht hebben zien we pas op de
avond.
Cees Jan PA3GYG en Hetty waren bereid de
avond weer vast te leggen op de gevoelig
“plaat” om een indruk weer te geven van de
avond. Dank hiervoor.
Henk PA0PQ kwam met zijn eigen
“versterker” aan, zijn gehoor laat hem wat in
de steek en je wilt de opgedreunde
nummers niet missen natuurlijk, het
apparaatje onder de bingo molen, dus dat
moet wel een hels kabaal zijn geweest.
Traditioneel draait Meeuwes PD5MES de
molen en het opsommen van de nummers door Rob, PA1EMT. Win je een prijs dan
wordt het een lootje trekken en daar hangt de gewonnen prijs aan vast.
Er waren ook nog een aantal presentjes gedoneerd door leden en dan wordt het
toch wat minder als je door het lot je eigen gedoneerde presentje weer moet
meenemen naar huis, beetje hilarisch maar ook wel grappig. (vervolg pag.9)
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Wim PD0WDV is meestal onze gastheer en verzorgt de catering de drankjes enz.
maar moest door gezellige familieomstandigheden verstek laten gaan, de
voorzitter Jan PA0JSY nam nu de honneurs waar, dat is wel even wennen, maar
met assistentie van Simon PE1PGW en Ton PA3BBY kwam dat allemaal zijn
pootjes terecht en de versnaperingen gingen er in als koek.
Jan PA0JSY scoorde dit jaar de Hoofdprijs, proficiat, meestal is dat een
waardebon van van een bekend internetbedrijf, maar dit jaar hadden we gekozen
voor een bon van Primera, deze kun je bij de betreﬀende winkel inwisselen voor
wat jou leuk lijkt, op van boekenbon, lunchbon tot een bon van de bekende
internetbedrijven
Rond de klok van 23.15 uur was het het klaar en konden we terug kijken op een
gezellige avond, het bestuur nog wat na evalueren en de boel opruimen om de
zaak netjes achter te laten en tegen tien voor twaalf sloten Rob en Meeuwes het
hek aan de Oude Werf in Heiloo.
Meeuwes
PD5MES
foto’s Hetty en Cees Jan Keesen, meer op de website https://a01.veron.nl
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Maand Aanbieding januari

16 punts schakel matrixbord €0,75

Set met 70 zener diodes €1,95

Rol soldeer 1e kwaliteit €1,60

AA119 DIODE 5 voor €3.00

SF20 Antenne 70cm / 2 meter voor €6,99
Contact en Info
E-mail: edkeijzerbeers@gmail.com of 06-453 20 435
HAM-Nieuws januari 2020
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DE QSL EN HET VERHAAL ERBIJ (11)
Uit mijn QSL verzameling over vliegtuigen en schepen, deze keer weer eens een
vliegtuig hoewel de twee afbeeldingen ook het dek van een (vliegdek) schip laten
zien.

Je ziet hierboven de landing van een “FAIREY GANNET” op het vliegdek van het
Engelse vliegkampschip HMS EAGLE. De landingshaak van het vliegtuig is net
vastgehaakt aan een landingskabel die over het dek gespannen is om het vliegtuig
af te remmen.
Op de QSL kaart hiernaast zie je het vliegtuig, al taxiënd, de vleugels in een soort
Z-figuur vouwen om zo ruimte te besparen in de hangar en op het vliegdek.
Op wikipedia vond ik nog een mooie foto van de gevouwen vleugel en zicht op het
motor compartiment; opgeborgen in de hangar.
Dit type vliegtuig werd gebruikt voor onderzeeboot bestrijding en kon daarvoor de
nodige ammunitie meenemen.
Beide QSL’s zijn van Jan – G0JCY, die de Nederlandse taal goed beheerst, in CW
en SSB. Zijn naam, Jan Stuart, doet ook zijn Hollandse roots vermoeden.
Ten tijde van ons QSO waren wij beiden lid van de RNARS (Royal Naval Amateur
Radio Society) en hebben wij op de wekelijkse netten van de RNARS menig
contact gehad. Jan had verschillende foto QSL kaarten met daarop een vliegtuig
van de RN (Royal Navy). Dus toen Jan hoorde van mijn loopbaan bij de Marine
Luchtvaart Dienst (MLD), kwam er voor elk QSO een andere foto QSL kaart.
Op de tweede QSL kaart vindt je mijn call als PA50XAW. Dit is een QSO uit 1995,
het jaar dat de VERON het 50 jarig jubileum vierde. Als prefix mocht je toen, in de
plaats van je origineel prefix cijfer, de cijfers 50 in je roepletters plaatsen.
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Enkele gegevens van het vliegtuig: snelheid 270 knopen; het had een dubbele gas
turbine motor die twee contra draaiende propellers aandreef; bewapening kon zijn:
torpedo’s, sono-boeien, diepte bommen, etc. Voor de verbindingen zat er een HF
en VHF radio aan boord.
Het vliegtuig had een crew van 3 man.

Hieronder het vliegtuig in een hangar met gevouwen vleugels en ontdaan van de
beplating over het motor compartiment. Deze foto is uit Wikipedia.

73, Age – PA0XAW.
=============================================================
=====================
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VINGER-VERLENGER

Misschien wel een handig dingetje, het is al oud, ik zag het staan in een hele oude
Dr. Blan, vooral als je bijvoorbeeld wat last van je handen of vingers hebt.
Prompt als je bezig bent zal er een boutje moertje of wat dan ook ergens tussen
vallen, maar met dit simpele hulpmiddeltje pak je het er zo weer tussen uit.
Je buigt van een stukje stevig draad met een dikte van een millimeter of 3 een paar
vingergrepen, dan lijkt het op een schaar.
Je soldeert het aan een krokodillenklem en klaar, het wijst zichzelf, je kan natuurlijk
zo’n soort chirurgen “klem” kopen, maar alles wat je zelf maakt geeft ook
voldoening en er ligt vast nog wel wat spul in de “rommelbox”
’73 Meeuwes

Cryptisch plaatje: Spreekt voor zich!!

Gevonden door: Cees Jan PA3GYG

Ieder zijn hobby toch! hi.

HAM-Nieuws januari 2020

15

Radioflits vanuit het Fort aan den Ham

Het fort aan den Ham is een mooie locatie om nagenoeg
zonder omgevingsstoring leuke verbindingen te maken. Even
een kleine opsomming van de activiteiten aldaar gepleegd.
Er wordt steeds meer door onze leden gebruik gemaakt van
de mogelijkheden om verre verbindingen te maken die in de
thuisomgeving meestal minder of niet mogelijk zijn. Met door
de Veron Alkmaar ter beschikking gestelde apparatuur
worden zeer mooie resultaten bereikt. We proberen de
gemaakte verbindingen zo goed mogelijk vast te leggen in
de database van QRZ.COM Neem er eens een kijkje zou ik
zeggen bij PI4ALK. De lokale storing is heel laag en dus
horen we bijna de gehele wereld binnen komen en zodoende
dus mooie resultaten.
(foto: Voorgrond: Fred PA3DLX Achtergrond: resp: Marc PA1MP en
Gert PA1VW)

Als vaste “klanten” zijn PA1VW Gert en PA1MP Marc regelmatig aanwezig en
maken leuke verbindingen met de modes FT8, PACTOR, SSB en FM.

(foto: Gerrit PD1GB)

(foto: Age PA0XAW)

Ook worden leuke verbindingen gemaakt in CW door PA0XAW Age en PD1GB
Gerrit die regelmatig langs komen.
Regelmatig krijgen we bezoek van PA0PQ Henk, PA5JD Jaap en PA7JH Jos zij zijn
ook verbaasd over de mogelijkheden op het Fort.
Aanwezige apparatuur op het fort;
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Antenne G5RV op 12 meter hoogte 2x13 meter.
Transceiver: JRC135 150 watt met MFJ tuner MFJ-971
Kenwood HF transceiver en FM transceiver, SSB en FM mode.
Andere activiteiten in het fort op het radio gebied zijn vintage militaire
communicatie apparatuur herstellen en weer operationeel maken.
Reeds bereikte resultaten zijn: WW2
ontvanger Reception Set R107
werkend gemaakt.
GRC3030 (Van der Heem)
weer werkend gemaakt.
Het fort is te bereiken bij en ligt aan de
provinciale weg N203 langs de
spoorlijn van Uitgeest naar Zaanstad.
(bij de stoplichten rechtsaf).
Adres: Busch en Dam 13,
1911MS UITGEEST.
Fort is open elke woensdag hele jaar door behalve Kerst en Nieuwjaar.
Leden van de Veron Alkmaar hebben vrij toegang tot het fort, maar niet meer dan 4
personen tegelijk. Gaarne een bericht vooraf wanneer je op bezoek wilt komen.
Mailtje of app naar PE1PGW is voldoende. Tel: zie colofon Ham-Nieuws.
Met vriendelijke groeten,
Het Veron fort team PE1PGW Simon en PA3DLX Fred.
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LUCHTVAART
LUCHTVERKEER OP NEDERLAND.
Men meldt aan het Haagsen
Aneta-kantoor:
In Mei zijn 171
verkeersvliegtuigen aan de
Waalhaven, de luchthaven
van Rotterdam aangekomen en
zijn er 183 vertrokken.
Voort bezochten 50
militaire vliegtuigen het
terrein en werden 74 proefen passagiersvluchten
uitgevoerd. Het getal bezoekers bedroeg 4317.
Te Schiphol, de luchthaven van Amsterdam, kwamen 137
verkeersvliegtuigen aan en vertrokken een gelijk aantal; 96
militaire vliegtuigen deden de haven aan. Van de Waalhaven
vertrokken dagelijks vliegtuigen naar Hamburg, Kopenhagen,
Brussel en Straatsburg, Londen en Parijs en komen vliegtuigen
uit deze steden aan. Van Schiphol vertrokken dagelijks
vliegtuigen naar Londen, Berlijn, Hamburg, Kopenhagen, Parijs
en Brussel.

Drukker dan Schiphol
Ooit was het Rotterdamse vliegveld Waalhaven de drukste
luchthaven van Nederland
Maasbode, 7-6-1924
Bron: Quest Historie scheurkalender
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De VERON afd. Noord Oost Veluwe
Organiseert op:

ZATERDAG
29 FEBRUARI a.s.
Van 9:00 tot ca. 15:00 uur

In MFC Aperloo
Stadsweg 27
8084 PH 't Harde
de 24e

ELEKTRONICA
VLOOIENMARKT
sĞƌŬŽŽƉǀĂŶƌĂĚŝŽĂƉƉĂƌĂƚƵƵƌ͕ƉŽƌƚŽĨŽŽŶƐ͕
ƚƌĂŶƐĐĞŝǀĞƌƐ͕ŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ͕ĂŶƚĞŶŶĞƐ͕ĂŶƚĞŶŶĞ
ŵĂƚĞƌŝĂĂů͕ĐŽĂǆŬĂďĞů͕>ͲƐƚƌŝƉƐĞŶĐŽŶƚƌŽůůĞƌƐ͕sǭƐ͕
ĐŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ůĂƉƚŽƉƐ͕ĐŽŵƉƵƚĞƌƚŽĞďĞŚŽƌĞŶ͕ƉůƵŐŐĞŶ͕
ďĂƚƚĞƌŝũĞŶ͕ĞůĞŬƚƌŽŶŝĐĂŽŶĚĞƌĚĞůĞŶ͕ŵŽŶƚĂŐĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͕ĞƚĐ͘
Entree: 3 Euro Kinderen t/m 12 jaar gratis entree

sZKEϯϰEŽŽƌĚKŽƐƚsĞůƵǁĞĞŵĂŝů͗ďĞƐƚƵƵƌΛƉŝϰŶŽǀ͘ŶůǀŽŽƌŝŶĨŽŬŝũŬŽƉǁǁǁ͘ƉŝϰŶŽǀ͘Ŷů
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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

HAM-Nieuws januari 2020

22

“Is het je ooit opgevallen dat
iedereen die langzamer dan jij rijdt
een idioot is, maar iedereen die
sneller gaat een maniak is?”
HAM-Nieuws januari 2020

