1

HAM-NIEUWS
Info
VERON-afdeling A01
Alkmaar

Opgericht juni 1946

JAARGANG 35: februari 2013
W.-- E. L.-.. K-.- O--- M-B-... I.. J.--H.... A.- M-- N-. I.. E. U..- W. - - S...

JAARGANG 42: september 2020

HAM-Nieuws september 2020

2

HAM-Nieuws september 2020

3
UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST
OP VRIJDAG 11 september 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 NOG GEEN BIJEENKOMST
in september 😢
Covid-19 oftewel het coronavirus gooit nog steeds roet in het eten en
zeker in onze avonden, inmiddels zijn de maatregelen weer aangescherpt
en als bestuur zijn we ook van mening de kat niet op het spek te moeten
binden. dat is overigens ook het advies van het HB. (zie tekst HB van 16
augustus)
Geacht bestuur,
Zoals in de e-mail van het HB aan alle afdelingen van 18 mei jl. aan de afdelingen
geadviseerd is het noodzakelijk dat de afdeling een protocol maakt voordat een
afdelingsbijeenkomst georganiseerd kan worden. Het HB is van mening dat afdelingen daar
beter van kunnen afzien en daar in ieder geval zeer terughoudend in moeten zijn, en dat zij,
indien zij toch willen overgaan tot bijeenkomsten, vooraf dienen te overleggen met de
veiligheidsregio, met daarbij een verzoek om bevestiging.
Gelet op de huidige toename in het aantal besmettingen SARS-CoV-2 is deze e-mail helaas
noodzakelijk.
Met vriendelijke groeten,
Eric-Jan Wösten PA0ERC
Algemeen secretaris
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Mededelingen
INHOUD:

uit de “kaasstad”

I

n de brief van het HB staat hun advies, alhoewel er toch
afdelingen zijn die met een stevig protocol van start gaan,
deze bevinden zich in het m.n. oosten van ons land met
* Mededelingen
P. 4
name Twente, maar als je de besmettingen volgt van het
QSL
en
het
verhaal
P.
5
*
RIVM dan is daar de toename ook geringer dan in, zeg maar,
P. 8
* Bijzondere QSO
de Randstad.
P. 11
* ILLW 2020
Als bestuur hebben we geprobeerd er toch wat van te maken
o.a. een videoavond en op dinsdagavond de PI75ALK ronde
P. 14
* Stukje geschiedenis
daar kwamen toch interessante onderwerpen aan de orde en
P.15
* Eraan/Eraf
natuurlijk ook dat het LH-weekend niet door ging, dat was
*
Spanningsregelaar
P.
17
*
minder, maar de voorzitter houdt “het warm” dat als het
volgend jaar weer kan toegang hebben tot de vuurtoren in
P. 18
* QSL In / Out
Egmond aan Zee. De redactie mocht nog wat “stuf” voor een
P. 19
* QSL
HAM-Flyer
ontvangen,
overbodige
spullen en dan is het leuk om te horen
dat het een bestemming heeft
gevonden. Simon PE1PGW was nog
regelmatig op het fort en daar kon ook
nog, “onder afstand”gebruik van worden
gemaakt
wat ook is gebeurd.
Maar het zomerreces was er dit jaar
toch een waar je het gevoel van had dat
het allemaal wel veel beperkingen met
zich meebracht, een rondje museum of
pretpark moet allemaal van te voren worden gereserveerd en alles liep op een tijdschema
en maar, inmiddels liters ontsmettingsmiddel verder, zijn we er nog niet vanaf. Onlangs
hoorde ik op de radio een interview met, Jan Cremer precies die van dat boek: “Ik, Jan
Cremer” soms lijkt het of je in een gevangenis zit, maar de celdeuren zijn niet gesloten.
Wij zullen ons nog een periode aan de regels moeten houden, want geen mens zit te
wachten op nogmaals een volledige lock down en mocht u nog op vakantie zijn geweest
hopen wij dat u er lekker van genoten heeft.
Toch gaan we proberen er nog een mooi hobby jaar van te maken, wellicht op een andere
lokatie omdat Ko Hartog zoals u weet gaat verhuizen, maar dat horen jullie op tijd.
’73
Bestuur A01

De PI75ALK ronde op dinsdagavond wordt wegens succes voortgezet!
Maar vanaf heden om 19.30 uur i.p.v. 20.30 uur CU on PI3ALK .
’73 De ronde leiders
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DE QSL EN HET VERHAAL
door pa0xaw

HMS Belfast onder de Towerbridge, London oktober 1971.

Deze QSL kaart laat het Engelse oorlogsschip HMS Belfast zien toen het 40 jaar
geleden onder de Tower Bridge in London doorvoer en er naast, op een vaste plek,
ging afmeren.
Voor dit heugelijke feit is de speciale call GB40HMSB in oktober 2011 actief
geweest.
De kruiser HMS Belfast kwam in 1939 in dienst bij de Royal Navy (UK) net voor het
uitbreken van WWII. Het schip is vernoemd naar de hoofdstad van Noord-Ierland,
en is gebouwd in de dertiger jaren van de vorige eeuw.
Na de in dienst stelling, ging de Belfast in WWII vrachtschepen escorteren in de
noordelijke oceaan, rond IJsland, Canada, Rusland en Noord Amerika.
In 1944 is de Belfast ingezet bij operatie “Overlord” waarbij de geallieerden
landingen op de Normandische kust uitvoerden.
Daarna, in 1945, ging de Belfast naar de Pacific om daar tegen de Japanners te
vechten.
Na het einde van WWII was het voor de Belfast nog niet voorbij wat oorlog betreft.
Het schip heeft van 1950 t/m 1952 ook haar steentje bijgedragen in de Koreaanse
oorlog.
In 1963 is HMS Belfast, na een lange en actieve periode, uit dienst gesteld.
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Enkele turbulente jaren volgden over de sloop of verbouw, financiën en eigendom
van het schip. Uiteindelijk heeft defensie het schip overgedragen aan een zgn.
trust die nu ook de exploitatie als museumschip uitvoert. Als museumschip is het
voor het publiek geopend in 1978, en er komen nu elk jaar zo’n 250.000
bezoekers.
De RNARS (Royal Navy Amateur Radio Society) heeft de radio kamer op het schip
weer ingericht en heeft als dank daarvoor een permanent amateur radio station,
GB2RN, aan boord van de Belfast, zie ook de QSL hier naast. Ieder jaar met
Pasen wordt een zgn. “EASTER ACTIVITY WEEK” gehouden, waar je als RNARS
lid aan mee kan doen; aan boord overnachten is dan mogelijk. Wel wordt
verwacht dat je dan bij toerbeurt het radio station activeert en bezoekers te woord
staat.

Tijdens zo’n Paasweek in 2011 heb ik de boven vermelde verbinding gehad met
GB2RN.
Achter de sleutel zat Harm – PA3CTK (SK) die destijds de Paasdagen, aan boord
van de Belfast doorbracht, samen met enkele andere leden van de RNARS en daar
druk was met de call GB2RN. Hieronder het front van de QSL waarop je ziet hoe
HMS Belfast er heden ten dage bij ligt nabij de Tower Bridge in London.
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GB2RN is regelmatig te horen op de HF banden. De operators behoren tot de
Belfast groep van de RNARS en zijn meestal in CW actief, maar in SSB en digitaal
is het station ook wel te werken.
Iets heel anders; mijn verzameling van QSL kaarten waarop een schip of vaartuig
staat, verdwijnt in het niet als je op de website van DL8NBM/MM kijkt. Een kijkje
daar is echt de moeite waard!
Type de call DL8NBM/MM maar eens in op www.qrz.com.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Bijzondere QSO door Kees PA7TWO
Op 01-07-2020 had ik (PA7TWO - Kees) vernomen dat 6O1OO (home call EP3CQ)
Operator. Ali vanuit Somalia de 60m band ging activeren. 6O1OO (6751KM
afstand) is het enige legale en active station vanuit dit DXCC. Een QSO tijdens
deze 60m activatie zou een ATNO tussen onze beide DXCC's kunnen opleveren.
Na 9 dagen (!) 24/7 geskimmed te hebben kwam Ali op 10-07-2020 om 21:54 UTC
op de 60m band en riep CQ. Ik was op dat moment net bezig aan afronden van een
QSO met ZP4KFX uit Paraguay. Tussen het QSO door gaf ik een ontvangst-rapport
naar Ali. Deze kwam terstond voor me terug, maar propagatie liet het afweten.
Echter enkele RX/TX cycles later en precies bovenop een propagatiegolf kwam
toch het verlossende bericht: "73". Mijn rapport was in goede staat ontvangen en
het QSO was compleet!

Het QSO is ook vastgelegd in PSK reporter:
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(vervolg van pag.8)
Deze historische QSO heeft geresulteerd in een ATNO (All Time
New One) op de 60m band tussen beide DXCC's, zoals bevestigd
daags na het QSO via email door OM Ali:
--------------Ali Solhjoo <ep3cq@hotmail.com>
Wed 7/15/2020 12:26 AM
Dear Kees,
That is affirmative ANTO on 60m.
I will be leaving here to Germany after 5 month hopefully around first
week of August. I will be back again within 2-3 month. I am/was stuck here
because of flights unavailability due to Corona virus.
I will check and reply all received QSL cards when I am in Germany. I
have received thousands of QSL cards and hope to be able to answer
them all. I don’t have a QSL manager as I like to open the envelopes and
reply each one myself personally, it gives me a good feeling 😊
VY 73! de Ali
---------------

Het is feitelijk een dubbele ATNO, voor zowel de '60m band' als wel
'60m band in FT8 mode'. Nu nog de QSL-kaart zien te
bemachtigen...
Vy 73, de Kees - PA7TWO - M5TWO
DX IS and CW RULES!
Twitter: @PA7TWO

Mocht u ook een bijzondere verbinding hebben gemaakt
laat het weten, delen in de hobby altijd leuk!!
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ILLW 2020
Voor de uitbraak van het corona virus hadden wij (PA0XAW en PD1GB) al besloten
om dit jaar aan het ILLW mee te doen en een tweetal vuurtorens te activeren; het
radio lichtschip “Jenni Baynton” NL-0047 in Harlingen op zaterdag en op zondag
de vuurtoren bij Julianadorp NL-0037.

Een mooi zicht op NL-0047 in de haven van Harlingen
Dus zaterdag 22 augustus om negen uur vertrek van huis over de afsluitdijk naar
Harlingen en om 11.00 uur werd het eerste QSO met een Zweeds station gemaakt,
SK5BN, ook een vuurtoren.
De bandcondities waren redelijk en we hebben in SSB en CW leuke QSO’s
gemaakt. Geen bijzondere DX, alleen Europa met Aziatisch Rusland als uitschieter.
Ook enkele Nederlandse stations gewerkt, PA0VLD en PA2TMS beiden vanaf Texel
en Frits PD0FSB/LH die bij de vuurtoren van Den Oever heeft gestaan.
Onze set-up is een IC-706MKIIG en de antenne een end-fed voor 40-20 en 10, die
bijna vertikaal hing, door de stormachtige wind lukte dat niet helemaal. Met een
kleine antenne tuner tussen antenne en de transceiver hebben wij ook een tiental
verbindingen gemaakt op 30 meter (10 MHz).
Ongeveer om 15.00 uur waren wij uitgewaaid en de hele zaak weer ingeladen, op
naar huis voor een welverdiend borrel.
Gerrit ging de accu, die wij gebruiken als voeding, weer opladen voor de volgende
dag.
Zondagmorgen ook weer om negen uur vertrek van huis en het was bijna 10.00 uur
dat wij ons eerste QSO maakten, ook dit keer met een Zweeds station SA4AQW.
Achter deze call blijkt PA7MM te zitten die we de vorige dag ook gewerkt hadden.
Andere Nederlanders deze dag waren PA0CBE die in Frankrijk vertoefde en verder
(weer) PA2TMS en Frits PD0FSB/LH.Vooral op 40 meter kregen wij het druk dit
keer, met zowel SSB als CW.
(vervolg. pag.13)
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SUPER WEERSTANDEN MAAND!!!!!
Waarden: 0,1 Ohm,
0,43 Ohm,
1 Ohm,
2 Ohm
Prijs per stuk slechts €0,05

Verzenden kan heel makkelijk, al wilt u er 1.

Contact en Info
E-mail: edkeijzerbeers@gmail.com of 06-453 20 435
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Er stond weer een harde wind maar gelukkig bleef het, op een paar spetters na,
verder droog. Helaas kregen we al vroeg problemen met de accu (ouderdom of
zo?) en hebben we noodgedwongen maar toch met een voldaan gevoel, de boel in
moeten pakken.

De mobiele shack met zicht op NL-0037 Julianadorp

PD1GB in de operating positie
Plannen voor volgend jaar hebben wij al weer en wij gaan dan ook (bij leven en
welzijn) zeker weer meedoen aan dit jaarlijkse evenement.
73, Gerrit-PD1GB en Age-PA0XAW.
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Stukje geschiedenis.
De eerst onbewuste radiouitzending vond plaats in 1787 toen de Italiaan Luigi
Galvani (1737-1798) experimenteerde met een elektriseermachine en een als
antenne fungerende metaaldraad waaraan kikkerpoten hingen. Bij het ronddraaien
van de machine gingen de kikkerpoten bewegen door de elektrische prikkels die in
de antenne werden opgevangen. Pas een eeuw later ging men doelgerichte
proeven nemen.

Eén van de bekendste onderzoekers was de Duitser Heinrich Herz (1857-1894).
Zijn meest bekende experiment (1888) was wel dat waarbij hij parabolisch
gevormde reflectoren op enkele meters afstand van elkaar op elkaar richtte. Door
in het brandpunt van de ene reflector een vonk te laten overspringen, kon hij een
vonk opwekken tussen twee geleiders in het brandpunt van de andere reflector. De
door Herz opgewekte vonken bestonden uit korte stroomstoten, die men kan
opvatten als korte reeksen radiogolven (vonkzender). Met dergelijke proeven werd
in feite de elektromagnetische golftheorie van James Clerk Maxwell(1831-1879)
bewezen dat elektromagnetische (voortaan EM te noemen) golven zich door de
ruimte kunnen voortplanten en elders EM verschijnselen opwekken.
Het was de verdienste van praktisch georiënteerde fysici als de Amerikaan Nicola
Tesla (1856-1943), de Italiaan Guglielmo Marconi (1874-1937), de Duitser
Ferdinand Braun (1850-1918) en de Rus Alexander Stepanovitsj Popov
(1859-1906) dat zij technieken ontwikkelden om ontvangstook over grotere
afstanden mogelijk te maken.
De Fransman Edouard Branly (1844-1940) demonstreerde in 1891 een systeem
voor draadloze telegrafie op korte afstand.
In 1897 werd door Marconi al een maatschappij opgericht tot exploitatie van
radioverbindingen en 1898 voltooide Popov een systeem voor radiocommunicatie
tussen oorlogsschepen en de vaste wal.
(vervolg pag. 15)
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Met een vonkzender slaagde Marconi er in 1901 in om een morse letter S van
Cornwall (Egeland) naar Newfoundland (3200 Km verder~) over te seinen. Hiermee
was een wereldwijde belangstelling voor het fenomeen radio ontstaan en kon een
versnelde ontwikkeling plaatsvinden. Men neemt aan dat Marconi bij zijn eerste
transatlantische uitzending enorm veel geluk heeft gehad (of zelfs dat de ontvangst
op verbeelding berustte), omdat moderne berekeningen aantonen
dat de beschikbare zendenergie en de gevoeligheid van de
ontvanger te gering waren om ontvangst mogelijk te maken.
Hoe het zij, rond 1910 waren al veel schepen uitgerust met
installaties voor radiotelegrafie. In 1909 werd aan Marconi en
Braun gezamenlijk de Nobelprijs voor natuurkunde toegekend.
Een stormachtige ontwikkeling werd mogelijk dank zij de
ontwikkeling van de vacuumelectronenbuizen.
Foto’s (wie is wie)???hi
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Spanningsregelaar
Een spanningsregelaar is in het algemeen een schakeling, al dan niet
elektronisch, die ten doel heeft een aangeboden spanning zo goed mogelijk
op een bepaalde waarde constant te houden, onafhankelijk van fluctuaties in
de voedingsspanning en de belasting.
In de electronica verstaat men onder een spanningsregelaar een schakeling
of een actieve component die aan de uitgang een constante spanning geeft.
De eenvoudigste spanningsregelaars bevatten een zenerdiode (voor de
referentiespanning), een weerstand en een transistor in een
gemeenschappelijke-collectorversterker configuratie, soms ondergebracht in
één behuizing.
Vanwege de aanzienlijke stroomsterkte en het onvermijdelijke verschil tussen
ingangs- en uitgangsspanning dissiperen spanningsregelaars veel vermogen.
Fabrikanten kiezen daarom vaak voor een behuizing die aan een koelprofiel
kan worden geschroefd, zoals TO-220 of TO-3.
Naast eenvoudige vaste spanningsregelaars zijn er ook instelbare
spanningsregelaars, met afhankelijk van de schakeling 3 tot 5 aansluitingen.

Schema van een spanningsregelaar (RLast staat voor de belasting)
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QSL ophalen of aanbieden op het fort
Onze QSL-manager, kreeg woensdag 26
augustus bezoek op het Fort aan den Ham
van Gert PA1VW en Marc PA1MP, ten
eerste hadden ze QSL-kaarten aan te
bieden, maar wilden ook zijn volle koffer
verlossen van een aantal kaarten.
En dan nog effe lekker blijven hangen om
een verbinding te maken en natuurlijk een
gezellig QSO, Fred was er ook, dus genoeg
te bepraten over de hobby.
Trouwens elk lid van onze afdeling A01 is
welkom op het fort en je kunt dan gelijk je
QSL brengen of in ontvangst te nemen.
Simon is in principe elke woensdag van
10.30 uur tot 15.00 uur aanwezig. Graag
wel een berichtje vooraf dan neemt hij de
QSL-koffer mee.
* Adres: Fort aan den Ham. Bush en Dam
13 1911 MS Uitgeest.
* QRV op woensdag van 10.00 uur tot
15.00 uur 145.350 Mhz
* Ophalen en brengen bij mij thuis kan
ook.
* mob: 06 - 108 86 747
* e-mail: PE1PGW@veron.nl
’73 Simon PE1PGW
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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.
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“Jedes Wort ist ein Vorurteil”
(Elk woord is een vooroordeel)

Friedrich Nietzsche, ﬁlosoof, 1844-1900
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