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

Helaas geen avond in
april en mei
Dit is de boosdoener

WEL OP
DINDAGAVOND CORONA RONDE OP PI3ALK (145.000 Mhz)
TIJD 20:30 uur
’73 Bestuur VERON-afd. A01
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Helaas nog geen verenigingsavond, als bestuur vinden
we dit niet verantwoord en wij houden ons aan de
maatregelen en adviezen van het RIVM en de overheid.
De afgelopen geplande avond hadden we ook al
gecanceld, maar ook toen hadden we geen andere
keuze.
Ook de QSL-manager heeft geen post ontvangen daar
ook de medewerker van het DQB-kantoor door ziekte is
geveld.
De VR-raad wordt ook opgeschoven naar betere tijden
en het betrof ook maar één voorstel.
Wij proberen jullie zoveel mogelijk op de hoogte te
houden wat er allemaal nog op ons afkomt.

Daar we toch wat gebonden zijn aan huis in de huidige omstandigheden hebben
wij het geluk een veelzijdige hobby te omarmen en daar kan men zich vele uren in
verpozen.
De shack opruimen of altijd dat projectje af te maken waar maar nooit wat van
kwam.
Wij hopen dat we in mei misschien weer een avond kunnen te kunnen plannen,
maar allemaal garantie tot aan de voordeur maar wij houden u op de hoogte via de
bekende kanalen.
Nu gaat het om onze gezondheid, dat staat vóórop.
’73
Bestuur VERON-afd. A01
Alkmaar.
Houd afstand!!!!!
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DE QSL EN HET VERHAAL

PA0XAW

Laatst werd mij de vraag gesteld of ik zelf ook een QSL kaart heb gehad met de
afbeelding van een vliegtuig of schip erop. Ja, dat heb ik.
Hieronder een QSL kaart van mij (1975) met als achtergrond de afbeelding van een
“FAIRY SWORDFISH MKII”. Deze QSL kon je toen, als lid, bij de RNARS bestellen.

De “Swordfish” is een jaren ’30 torpedobommenwerper uit de vorige eeuw. Tijdens
WWII is dit type ook door de Nederlandse Marine gebruikt. Het vliegtuig squadron
860 werd tijdens WWII in Engeland opgericht en vloog vanaf omgebouwde
Koopvaardij schepen met dit vliegtuig.
Squadron 860, waar ik heel wat jaren werkzaam ben geweest, bestaat nog steeds
en is gestationeerd op het Maritiem vliegveld De Kooy. Het vliegt nu met de NH-90
helicopter.
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Onder mijn QSL zie je nog een kleurenafdruk van de “Swordfish” op een QSL van
G4IVW, ook een RNARS lid.
De “Swordfish” kon 1 torpedo meenemen en had daarnaast nog een
machinegeweer aan boord, wat nog wel te zien is op de QSL van G4IVW.
Een recente QSL kaart van mij is de onderstaande, met daarop kleine
afbeeldingen van vliegtuigen en helicopters waaraan ik heb gewerkt in al mijn
jaren bij de MLD.
Te zien is het allereerste vliegtuig waaraan ik gewerkt heb, een Beechcraft TC-45J
(rechts onder) en het laatste vliegtuig voor mij was de Lynx helicopter (2e v. links).
Dit soort QSL kaarten vind gretig aftrek bij leden van o.a. MARAC, RNARS, of
andere Navy clubs.

HAM-Nieuws april 2020

7

Nog een speciale QSL en Call die ik als RNARS lid, in het jaar 2010 gebruikt heb.
Te zien is o.a. een fregat van de “van Speijkklasse” en een “WASP”
boordhelicopter.
=============================================================

INGEZONDEN.
RADIO-MISERE
De Zaagmolendrift is thans onbewoonbaar door
de jammerende, schetterende ongenietbare radiomuziek, die een radiokastenhandelaar naar voren
tracht te brengen.
Beleefd zou ondergetekende den bevoegden autoriteieten willen verzoeken, dit te beletten, daar genoemde straat door een dergelijk radio-gejammer
niet vooruitgaat en men bovendien met dichte
ramen moet zitten.
EEN ZAAGMOLENDRIFTBEWONER.

Radio-gejammer
Voorwaarts, 8-9-1930
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Een historische "first" op de 60m band tussen
PA(7TWO) en VP8(PJ) South Orkney Islands.
Na aankondiging dat VP8PJ South Orkney Islands DXpeditie actief de 60 meter band ging activeren, ben ik na
het bestuderen van propagatie-tools en toepassen mijn op
eigen 60 meter operating practice letterlijk elke minuut
waarvan ik tot de conclusie kwam dat er een QSO
mogelijk moest zijn tussen onze DXCC's, de DX-ped gaan
monitoren met de tools zoals uiteengezet in mijn recente
prestatie op VERON-afd. A01.
Dit heeft geleid tot een histories feit en uniek resultaat:
Op 25-02-2020 om 21:40 UTC heb ik een QSO volbracht met VP8PJ op
5.35786MHz (de 60 m band) in FT8 mode.
Omdat ik geen andere PA stations voor mij een QSO zag maken, speelde ik met de
gedachten dat dit QSO echt heel bijzonder kon zijn en wellicht een "first" op de 60
meter band tussen PA en VP8 opleverde.
Voor de zekerheid maar even de QSL-manager Tim M0URX gevraagd, die
ondanks zijn drukke QSL werkzaamheden, zeer snel reageerde met een reply op
mijn email:
Tim Beaumont <tim@m0urx.com>
Sat 2/29/2020 10:26 PM
Kees as far as i can tell you are 1st PA and 10th overall in the 60m log.
Kindest Regards, Tim Beaumont MØURX
83 Limbrick Avenue Tile Hill Coventry
West Midlands CV4 9EX ENGLAND
United Radio QSL Management Bureau
https://www.M0URX.com
Cell No +44 7976 292980

************************
De conclusie: Een "first" tussen PA <> VP8 South Orkney Islands op de 60m band
is een feit! Een dubbele zelfs, want op de 60m band is het QSO in mode 'FT-8' ook
uniek geweest tussen de twee DXCC's.
Jullie zullen begrijpen dat ik zeer content ben met dit resultaat. Een
spreekwoordelijke “Kers op de taart” in mijn radioamateur carrière!
Vy 73, de Kees - PA7TWO - M5TWO
DX IS and CW RULES!
Twitter: @PA7TWO
HAM-Nieuws april 2020
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Poor Man´s experimental kit
Je hebt niet veel ruimte nodig voor een experimentele kit. Een lege CD-hoes
is genoeg, want alles past er in. De basisplaat is een stuk karton met
bijpassende sleuven. De contacten zijn paperclips.

Met in totaal 20 aansluitpunten heeft u voldoende ruimte voor een
eenvoudige schakeling. Op de afbeelding ziet u een eenvoudige optische
schakelaar, die met acht contacten werkt. Ik wil echter niet ontkennen dat de
structuur relatief tricky is. Niet alleen train je je elektronische vaardigheden,
maar beheers je vaardigheden én uithoudingsvermogen. Als alles dan werkt:
sluit de klep om het te bewaren.

De bovenste contactrij is nu vanaf de buitenkant toegankelijk. Hier kunt je de
bedrijfsspanning creëren. Het platte ontwerp kun je aan de muur hangen.
HAM-Nieuws april 2020
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HELAAS DEZE MAAND GEEN
AANBIEDINGEN
IVM
CORONA PERIKELEN
GRAAG HOPELIJK TOT DE VOLGENDE
MAAND
‘ 73
Edwin

Contact en Info
E-mail: edkeijzerbeers@gmail.com of 06-453 20 435
HAM-Nieuws april 2020
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Maar opslag in de CD-standaard is ook handig. Dit lost een serieus probleem
op van de elektronica hobby: meestal is alles altijd chaotisch en stoﬃg. Maar
nu is elk circuit stapelbaar en stofvrij, plezierig voor iedereen.

Dit is het schema van een fotocel. Als het donker wordt, is de LDR hoog
ohmig. Er is voldoende basisstroom om de transistor in te schakelen. Maar
naarmate het helderder wordt en de LDR-weerstand daalt onder ongeveer 4
KΩ, wordt de basis-emitterspanning minder dan 0,6 V. Dan wordt de
basisstroom erg klein, zodat de collectorstroom ook afneemt en de LED
dooft. Bij voldoende helderheid stroomt er vrijwel helemaal geen
collectorstroom. In het licht vereist het circuit daarom weinig vermogen,
namelijk alleen de stuurstroom van ongeveer 60 microampère.

Kent u dit nog!!

Post Telegraaf Telefonie
HAM-Nieuws april 2020
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Onderwerp besproken in het Radiocafé
Ruim 60 jaar later kunnen we in elk geval vaststellen dat transistortechniek niet alleen
een uiterst belangrijke rol heeft gespeeld bij de verdere ontwikkeling van de
radiotechniek, maar dat veel moderne middelen zoals computers, automatisering,
smartphones en het internet rechtstreeks te danken zijn aan de transistor uit 1948.

Binnenkant Philips Kajak
De eerste transistor 1948
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Zomaar wat
Soms zit je maar wat te surfen op het internet en kom je wel eens aardige dingen
tegen, niet altijd hoogstaand maar gewoon leuk. Bijvoorbeeld in dit geval een
leugendetector, grappig om wat te spelen met onderdeeltjes uit de rommelbak,
want dat blijft daar meestal ook jaren in liggen. Hier dan ook het schemaatje en de
bron is circuitonline. Gewoon de zaak wat aan elkaar solderen of gebruik maken
van een breadbord, maar de geur van soldeertin is ook
wel aardig. (zie onder)
Maar daar wordt onder andere gesproken over een
darlington (dubbele transistorschakeling) en dit was dan
ook de aanleiding om eens te zoeken wie was nou
Darlington. Dat vind je overigens ook zo.
Sidney Darlington was een
Amerikaans technicus geboren in
Pittsburg, 18 juni 1906 en
overleden in Exeter (New
Hampshire) maar de uitvinder van
deze configuratie, de darlingtontransistor. Het was vast een
workaholic want hij nam twee transitors mee naar huis om te
experimenteren, hij schakelde ze in serie en zo lukte het hem de versterkingsfactor
te verhogen. Hij vroeg hier in 1953 octrooi op aan van zijn uitvinding de
“semiconductor signal translaties device”

Leugendetector
Jeroen Vreuls

Dit is een leuke schakeling die goed past op feestjes. De detector reageert op
veranderingen van de weerstand van de huid.
Bij een leugen daalt de weerstand van de huid door emotionele veranderingen.
Hierdoor stijgt de spanning op T1. Deze gaat geleiden en stuurt de darlington T2
en T3 open, en de LED D1 gaat branden. C1 onderdrukt stoorpulsen van het
menselijk lichaam.
De twee elektroden moeten in de hand worden gehouden. Zorg wel dat de druk
erop gelijk blijft. Ze kunnen bijvoorbeeld van een stukje printplaat gemaakt worden.
Je kunt de elektroden ook op de hand plakken. Stel dan de potmeter zo in dat de
LED net niet gaat branden.
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Onderdelenlijst
•
•
•
•
•
•
•
•
•

R1 = 10 kΩ
R2 = 100 kΩ
R3 = 47 kΩ
R4 = 47 Ω
P1 = 1 MΩ
C1 = 100 nF
D1 = LED rood
T1 = BC 547B
T2, T3 = BC 557B

Making a Transistor Radio
Stukje historie: Gelezen door Age - PA0XAW
In 1974 werd de G-QRP Club opgericht door George Dobbs, G3RJV (SK
sinds maart 2019).
Deze G3RJV, bekend in de QRP wereld, heeft veel artikelen geschreven
over QRP en aanverwante zaken.
In 1972 heeft hij o.a. een boek geschreven met als titel: “Making a
transistor radio”.
HAM-Nieuws april 2020
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Pure nostalgie met prachtige illustraties; waard om eens te kijken op de
volgende site.
Het boek is daar als e-book te lezen.
https://archive.org/details/MakingATransistorRadio
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ANTENNAS
70.

Clothesline Antenna

DEZE MAAND HEEFT DE QSL-MANAGER GEEN QSL
ONTVANGEN VAN HET DQB IVM MET ZIEKTE.
De koﬀer is overigens nog niet leeg!!!!!!!!!!
’73
QSL-Manger
Simon PE!PGW
Overzicht op pagina 19 van maart
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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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Biljarten.
Eveneens in Parijs werd het wereldkampioenschap tien over rood
gehouden. De Nederlander Hennie Jansen werd voor de zesde
achtereenvolgende keer tweede, wat dat betreft begint hij al aardig
op Joop Zoetemelk te lijken….die kon ook niet biljarten.
Herman Finkers
Uit: “Verzamelde vertelsels en verzen”
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