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Eindejaar verhaaltje 

Ik heb even na moeten denken over mijn verhaaltje 
voor het decembernummer van HAM-Nieuws. Het 
was een allesbehalve normaal jaar te noemen. We 
hadden alleen aan het begin van het jaar twee 
bijeenkomsten, waarvan ik de eerste helaas heb 
moeten missen wegens spit in de rug. 

Dat was eigenlijk de enige lezing in 2020 en wel van 
Bert PA1B over zijn cilinder dipool. De tweede 
bijeenkomst betrof de algemene ledenvergadering 
waar we nog een nare mededeling te horen kregen 
betreffende Gert PA1VW die een ernstige ziekte onder 
de leden had. Gelukkig gaat het weer goed met hem 
en hij is weer actief bezig en laat zich regelmatig op 
het fort zien. Vervolgens werden we opgeschrikt door 

de corona uitbraak. 

Ik herinner me nog dat ik naar een TV-
programma zat te kijken waarin Bruno Bruins te 
gast was en deze een briefje in zijn handen 
gestopt kreeg waarop stond dat de eerste 
coronabesmetting in ons land was vastgesteld. 
Er brak toch wel paniek uit. Iedereen op mijn 
QRL werd naar huis gestuurd nadat bleek dat 
het aantal besmettingen fors opliep. We 
moesten thuiswerken en de snelwegen waren 
uitgestorven. En er was iets met toiletpapier of 
zo…

Op een of andere manier zijn we er nu toch een beetje aan gewend geraakt. We 
zitten nu zo tussen de 4 á 5000 nieuwe besmettingen per dag, maar het is druk op 
de weg en de afgelopen dagen was het veel te druk in de winkelcentra vanwege 
Black Friday. Voor mij onbegrijpelijk, enerzijds dat de mensen zelf daartussen 
willen lopen, anderzijds dat het uitverkoopfestijn gewoon door mocht gaan, wat 
een harde dobber is voor alle horecaondernemers die hun deuren gesloten moeten 
houden.


Vanuit het HB kwam eerst het bericht dat de VR wel gehouden kon 
worden als we het aantal aanwezigen onder de 100 hielden. Wij van 
het bestuur Alkmaar hebben hierop gereageerd dat wij het niet 
verantwoord vonden, ook gezien het feit dat veel medeamateurs zich 
qua leeftijd in de risicozone bevinden. De VR werd vervolgens 
afgeblazen. Waarschijnlijk zijn er uit andere afdelingen ook berichten 
gekomen van soortgelijke strekking. Het HB gaf tevens het dringende advies geen 
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bijeenkomsten meer te houden. Die hebben we dus na februari ook niet meer 
gehad, wat erg jammer was want Ton PA3BBY had een prachtige kalender vol met 
interessante lezingen. 


Nu zijn we bijna een jaar verder en nog steeds kunnen we niet bij elkaar komen. Ja, 
we hebben een mooie hobby waar we in principe niet de deur voor uit hoeven, 
maar we missen elkaar, de gezellige avonden en interessante lezingen. Wie had 
gedacht dat we nooit meer in Heiloo zouden zijn? We hebben echter een aantal 
opties voor onze bijeenkomsten zodra dat weer kan en mag. Hoe houden we 
ondertussen de club bij elkaar in deze tijden? We houden wel 
bestuursvergaderingen via Houseparty en hebben we een Alkmaar-ronde op de 
dinsdagavond vanaf 19.30 uur op de 2m repeater van Alkmaar PI3ALK 
(145.000/145.600). Meestal hebben we daar een groepje van een man of 10 
gemiddeld en kletsen daar een beetje bij. Dat clubje mag van mij best groter 
worden, dus u bent allen van harte welkom om eens mee te doen of alleen even in-
melden en meeluisteren. 


Door het thuiswerken is het wel wat makkelijker af en toe wat aan de hobby te 
doen. Zo heb ik een setup gemaakt voor de es’ Hail satelliet (QO-100) op basis van 
een Adalm Pluto met een wifi-versterker. Ik heb daar al veel verbindingen mee 
gemaakt en het is erg leuk om te doen. Nu ben ik bezig iets in elkaar te knutselen 
voor 70cm. Ik heb een transverter gekocht waar circa 2 Watt uitkomt en een 
bouwpakketje voor een eindtrap. Eerst ontving ik de verkeerde, nl de HF uitvoering 
voor de FT817. Vervolgens eentje van een onbekend type waar ik geen schema/
bouwbeschrijving van kon vinden. Driemaal is scheepsrecht en nu heb ik de juiste 
ontvangen. De wintermaanden kom ik dus wel weer door. 


Ik wil afsluiten met iedereen een hart onder de riem te steken. We gaan hieruit 
komen. We gaan weer bijeenkomsten organiseren, maar natuurlijk alleen als het 
veilig kan en dat zit er zeker aan te komen. Begin volgend jaar komen de vaccins 
beschikbaar en deze zijn meer dan 90% effectief, wat heel hoog is vergeleken met 
bijvoorbeeld een griepvaccin. Dus het ziet er gunstig uit.


Verder wil ik mijn medebestuursleden, Meeuwes, Rob, Ton en Simon, hartelijk 
bedanken voor hun inzet en creativiteit. Ik denk dat ik voor de hele groep spreek 
als ik zeg dat ik snak naar een echte vergadering bij een van ons thuis in plaats 
van via een beeldschermpje.


Ik wens u fijne feestdagen en een goed 2021 en hoop dat we ergens in het 
komende jaar weer bij elkaar kunnen komen!


Blijf gezond!


73, Jan – PA0JSY 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HF-speurneus met LED of draai spoelmetertje  

Leuk om samen met de kleinkinderen te maken of gewoon zelf, er ligt 
waarschijnlijk genoeg in de “junkbox”


Elektromagnetische straling is niet te ruiken, maar met dit experiment wel te 
detecteren.  Het bereik ligt tussen 100 kHz tot meer dan 1 Ghz.

Normaal gesproken brandt de rode LED niet of slechts heel zwak. Zodra 
radiogolven worden ontvangen, licht de LED helder op of slaat de meter uit.


Benodigd:


1 x TR 2N3904, 1 x TR 2N3906, 1 x Schottky-Diode BAT 85, 1 x LED Rood, 
Weerstanden: 4 x 1kΩ, 1 x 2,2 kΩ, 1 x 4,7kΩ, 2 x 10 k Ω,  1 x Ker.C10 nF, 2 x Ker. 
C 100 nF. 1 x 9 volts Batterij. 


Alles kan op een breadboard of printplaatje. Gebruik voor de antenne een stuk 
draad van zo’n 50 cm lengte. 
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DE QSL EN HET VERHAAL door: PA0XAW 

 

Tot slot van dit jaar laat ik een oude QSL kaart van mij zelf zien; tachtiger jaren van 
de vorige eeuw.

Te zien zijn enkele Heathkit apparaten die ik toen had. Rechtsonder mijn allereerste 
(1971) transceiver, een HW-101 waar ik later de WARC banden nog heb 
ingebouwd; helemaal boven een HW-8 voor het QRP werk, in het midden een 
SB-102 die nog steeds in gebruik is voor het gewone werk en linksonder een 
HW-100. Deze set heb ik ooit eens via een ruil in mijn bezit gekregen. Inmiddels is 
de foto/ QSL niet meer actueel, er zijn spullen in andere handen gekomen en mijn 
Heathkit verzameling is na al die jaren wat anders geworden. Over die HW-100 
gaat dit verhaal.

In deze HW-100 zijn door de vorige eigenaar een aantal modificaties aangebracht, 
o.a. een R.I.T. en een voorversterker die alleen werkt als de 10 meterband wordt 
ingeschakeld. Schema’s hiervan zijn helaas verdwenen, maar het werkt. Ook is nog 
een Heathkit CW filter gemonteerd waardoor een extra schakelaartje op het front is 
geplaatst. Ik heb met deze HW-100 leuke verbindingen gemaakt tot er op een 
kwade dag tijdens een QSO er opeens geen vermogen meer uitkwam, zero, nul 
komma nul. Ontvangst is er wel maar een transceiver moet twee kunstjes 
vertonen, ontvangen plus zenden.




De voorversterker die alleen op 10 
meter ingeschakeld wordt. 

(vervolg pag.9) 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“Daar ga ik later wel eens naar kijken” was toen het idee. De HW-100 belande op 
de plank en heeft daar een aantal jaren stof staan happen.

In het corona tijdperk ben ik begonnen om een andere set van Heathkit, een 
HW-101,  weer werkbaar te maken. Er moesten in die set enkele oude C’s 
vervangen worden en ook wat weggelopen (in waarde) weerstanden werden 
vernieuwd; 2 nieuwe eindbuizen er in, daarna de hele zaak afregelen en de 
HW-101 werkt weer naar behoren. 

Ook mijn SB-102, die ik nog regelmatig gebruik in een contest, kreeg de jaarlijkse 
“APK” en daarna had ik weinig omhanden en het was (is) nog steeds  coronatijd en 
dan is een beetje prutsen en knutselen in de veilige omgeving van je shack een 
mooie bezigheid. Dus mijn oog viel op die HW-100.

Wat te doen met dat oudje. Ik heb er toch wel goede herinneringen aan.

Slopen voor onderdelen bij een eventuele reparatie van een andere Heathkit?

Eerst maar eens kijken hoe het beestje na al die jaren  op de plank er uitziet, en 
dus de kap eraf. Binnen zie ik de modificaties die aangebracht zijn; het is toch 
altijd weer een mooi gezicht, draaicondensatoren met rubberen aandrijf riempjes, 
natuurlijk veel buizen, en veel ruimte op het chassis; heel wat anders dan de 
huidige generatie transceivers. In die ruimte is in de loop van de tijd wel enig stof 
binnengekomen maar na het verwijderen van dat stof ziet het er weer redelijk 
uit……….toch slopen? Nog effe niet.

Ik besluit om eens spanning op de set te zetten. Na enige tijd opwarmen (tja 
buizen) komt er ruis uit de aangesloten luidspreker en, belangrijker, er is geen rook 
te zien! So far so good.

Volgende stap, de antenne aansluiten en ik hoor morse signalen (wat anders!) op 
20 meter. Ja, ik kan het ook niet helpen, de ontvanger stond afgestemd in het CW 
deel van 20 meter, dus…………

Slopen? Nou mooi niet! Ik ga deze set ook opknappen en afregelen tot een 
werkbare HW-100.





De VFO knop met links de schakelaar voor het CW/SSB filter en 
rechts de RIT. 
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Allereerst maar de hele kast verwijderen zodat ik overal goed bij kan komen en de 
spanningen en weerstandswaarden kan meten die er moeten zijn volgens het 
boekwerk van de set.

Ik ben, na het nodige stof te hebben verwijderd, verrassend weinig afwijkingen in 
spanningen en  
andere waardes tegengekomen; al die jaren op de plank hebben daar weinig 
invloed op gehad. 

Bij het verder zoeken naar de oorzaak van het plotselinge wegvallen van het 
vermogen ben ik eerst maar eens in het voedingsapparaat en de power amplifier 
(PA) gedoken.

Op het oog kon ik niks zien, geen oververhitte onderdelen en ook de spanningen 
vanaf het (aparte) voedingsapparaat naar de transceiver waren volgens de 
metingen aanwezig.

Al snel kwam ik er achter dat de hoogspanning op de beide eindbuizen er niet 
was; het schema volgend en na wat meten, bleek  RF choke L901 de oorzaak, een 
breuk of wat dan ook, zie dat deel van het schema.

Een andere L901 uit een sloop set gehaald en in de HW-100 gesoldeerd en er was 
weer enig vermogen waar te nemen.

Dat blijkt dus mee te vallen, nu alles weer afregelen, pre-selector-, oscillator-, en 
driver- spoeltjes, je bent even bezig maar na dat alles heb ik weer een goed 
werkende HW-100.

Nog voor ik de kast er weer omheen plaats kan ik het niet laten om even een CQ 
op 40 meter te geven, op die band is altijd wel een tegen station te vinden. En ja 
hoor, DK1QG – Chris (QTH bij





Buizen, variabele C’s, veel ruimte met linksonder de PA en 
rechts boven (blauw) de RIT potmeter. 
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Schemadeel van de eindtrap met linksboven de schuldige L901. 

Hamburg) komt terug op mijn CQ en wij hebben een leuk QSO in CW. Volgens het 
logboek van Chris

hebben wij elkaar al eerder gewerkt en hij is te spreken over mijn signaal. Hij wil 
ook wel een SSB QSO maken om naar het SSB signaal te luisteren, maar dat kan 
niet omdat de microfoon aansluiting op deze HW-100 niet meer de originele 
Heathkit aansluiting heeft. De microfoon voor deze aansluiting ligt ergens achter 
een schuifdeur en ik had geen zin in om die microfoon op dat moment te gaan 
opzoeken………. en trouwens, ik ben toch niet van plan om SSB te gaan 
gebruiken met  deze set, alleen maar CW,  een microfoon is dus niet nodig. 
Volgens Chris – DK1QG een goed idee!

Ik speel verder nog wat met de RIT, de voorversterker en het CW filter, alles werkt 
nog steeds goed.

Nu de VOX goed afregelen voor CW gebruik en als laatste nog wat poetswerk aan 
het chassis en de kast.

De HW-100 is dan klaar voor het grote werk en dat komt goed uit want de SAC 
contest (Scandinavië Activity Contest) komt er aan en dat is een mooie 
gelegenheid om de set eens goed warm te laten worden.

Inmiddels is die contest geweest en ik heb daar een aantal uren aan mee gedaan 
waarbij geen verborgen kwaaltjes naar voren zijn gekomen.

Al met al, er zit nog wel “ziel” in dit oudje en daarom is sloop een woord dat er niet 
bij past.


Als ik dit schrijf, zitten wij volop in de tweede golf, geen radiogolf maar 
corona en ik kan, behorende tot de grijze golf,  het best mijn vrije tijd in de 
shack doorbrengen. Radio’s (omroep) om te repareren of af te regelen heb 
ik genoeg staan maar daar heb ik even geen zin in en dus maar iets 
anders, een set (ook van Heathkit)                               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waarvan ik totaal niet weet hoe dat erbij staat. Het gaat in deze om de HR-10B 
ontvanger, de DX-60B zender en de HG-10B bijbehorende VFO.

Jaren geleden ooit eens “geërfd” en er nooit iets mee gedaan. Tijd genoeg om nu 
eens aandacht aan dit trio te schenken.

Voor de geïnteresseerden, dit drietal is eind jaren ’60 begin jaren ’70 door Heathkit 
op de markt gebracht. Geschikt voor de 80, 40, 20, 15 en 10 meter. 

De zender is AM/CW,  geschikt voor 4 kristal - frequenties of is aan te sluiten op de 
buitenboord VFO.

Je hebt het inmiddels wel door, wat betreft de radio hobby ben ik nog wel even 
bezig hier. 

Over de afloop van dit project hoor je in de loop van het nieuwe jaar misschien wel 
meer.





Zender links, VFO rechts en bovenop de ontvanger. 




Zanddijk-Groote Kaap

• Zichtbaarheid in zeemijlen: Wit 11, Rood 8 en 
Groen 8

• Lichtkarakter: Oc WRG 10s
• Lichtbron: LED  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DEZE MAAND IN DE AANBIEDING 

Een pracht van een loop antenne voor een top 
ontvangst breedbandig loopt van 100 kHz -30 mHz.
De loop is zwaar verzilverd en die draait op een 9 volts 
batterij. 
Prijs is €33,95 incl. verzendkosten door heel 
Nederland. 

100 x 100 Ω weerstand super prijs €1,-

100 x groene LED 3mm super prijs €1,-

50 x 1N4148 diode top prijs €1,-

 
5 December “cadeau prijs” dat weet 

alléén de Sint en Kerstman.*

* (alleen te krijgen als u alle dingen koopt wat hierboven staat voor de spotprijs van 
€35,-)  inclusief verzendkosten door heel Nederland. 

Wordt alleen verzonden ivm de corona toestanden. 
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Contact en Info 
EK ELECTRONICS ALKMAAR / WAARLAND 

E-mail: zenderspecialist@gmail.com

Tel: 06 453 20 435
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STRALING door: PA3HDY

Aan de Waaldijk in de Betuwe ligt het  dorpje Herwijnen met nog 
mooie statige oude huizen. Niet erg groot maar toch nog ruim 2000 
inwoners. Best kans dat als je daar een wandeling maakt dat je Flipje 
tegen komt.  Een foto  maken is af te raden , want wat je ook voor de 

lens krijgt, op de achtergrond is altijd wel een 
windmolen te zien voor stroom opwekking. Grote draaiende wieken 
die met wind kracht proberen uit de bouwkosten te komen alvorens 
ze zijn afgeschreven. De bewoners zijn er niet blij mee, je hoort ze 
toch draaien vooral als het ook nog regent. Menige vogel legt het 
loodje als ze geraakt worden door een propellerblad. 

Maar erger nog zijn de radar installaties, twee voor het 
luchtverkeerleiding systeem  en ook nog een als buien Radar voor de KNMI. Ach 
op voorbijvarende schepen op de Waal ziet men ook radar antennes rond draaien, 
Het zal dus wel meevallen. Maar nu wil de defensie een grote krachtige Radar 
plaatsen op 1500 meter van de bebouwing zoals voorgeschreven wordt vanwege 
veiligheid. Echter nu staan die molens in de weg en moet de afstand verkleind 
worden naar 600 meter. Het zijn nu juist die verhalen in kranten over 5GH telefonie 
die de bewoners schrik aan jagen. Voor grappenmakers leuk de mensen op stang 
te jagen. 
Iemand beweerde dat men straks een ei op een houten lepel buiten het raam kan 
houden die binnen de korst mogelijke tijd gekookt is. Dat is wel erg vergezocht en 
onmogelijk. Je moet die lepel ook nog vast houden. Maar stel de Radar werkt in de 
2 cm band ( 15 Gigahertz ) dan kunnen we dat super hoogfrequent  geluid noemen 
en alles wat in dezelfde afstemming is zal mee gaan trillen. Wij horen dat niet, onze 
oren komen niet hoger dan 15000 hertz. 

Daarbij het is ook nog pulserende energie te vergelijken hoe je wild appelen uit een 
boom schud. Zulke verhalen die verteld worden of die te lezen zijn in het regio 
zondags blad, dat geeft de bewoners toch te denken. Er worden ontmoeting 
avonden gehouden waar deskundige sprekers proberen alles uit te leggen en 
commissies samen gesteld die orde op zaken proberen te stellen. 
Zelfs een Ronde Tafel Conferentie waar hoog geleerden  de voor en tegens tegen 
elkaar afwegen om uiteindelijk er voor te zorgen dat toch alles weer tot rust komt. 
Tot dat een geroutineerde zendamateur uit Lisse op het idee komt om te bellen 
naar 072 5628011 in Alkmaar. Niet dat nu alles over duidelijk wordt 
er is nu al zoveel gesproken over micro golf geluid, enkele 
inwoners  vragen zich al af , of misschien zilver papier achter het 
behang te plakken een zekere bescherming biedt tegen de 
straling. Een telefoon werkend met een frequentie van 935 
megahertz tegen een oor houden is voor de hersenen ook geen 
pretje en zeker niet aan te bevelen.  (Vervolg pag. 16)
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Maar met Radar spreken we over Gigahertz en daar moeten wij ver vandaan 
blijven. Het zal wel in lands belang nodig zijn, maar diegene van de defensie 
commissie die  het plannen zullen altijd een plaats bepalen ver van hun bed, zodat 
zij zelf er geen last van  hebben. Gegevens en berekeningen worden versluierd 
beschreven zoals geleerden dat plachten te doen met veel tekens en overbodige 
Griekse tekens zodat men al snel het blad omslaat om dat maar gauw te vergeten. 
Men noemt het wiskunde, kennis die men moet wissen, ook als het niet regent,  
Zeker niet vragen wat het betekent. Want dan lijk je erg dom en niet voor je taak 
geschikt.
Iemand merkt op dat het maar een halve seconde sterke puls is van 250 volt/meter, 
welke zo om de acht seconden wordt uitgestoten door de draaiende antenne , 
tenminste als ik het goed heb begrepen en dan is het gemiddelde 15 volt/meter en 
dat is ver onder de toegestane norm. Iemand roept: “Zo moeten we niet rekenen” 
De gespreksleider van de Ronde Tafel Conferentie Herwijnen laat gelijk weten, “Het 
is kortstondig maar wel langdurig! ”

De veldsterkte wordt berekend in de vrije ruimte dat wil zeggen dat er geen 
obstakels mogen zijn zoals grote metalen voorwerpen zoals olietanks , grote 
hijskranen, gebouwen en andere storende voorwerpen zoals we tegenwoordig veel 
windmolens hebben geplaatst, die het door de antenne uitgestraalde 
elektromagnetische veld in grootte en richting kunnen doen veranderen.
De antenne moet minstens volgens de voor geschreven lengte in meters op 
afstand  staan  van de uitgestraalde frequentie boven het maaiveld.

De afstand tot de antenne mag een minimum afstand niet overschrijden. Dit houdt 
verband met de omstandigheid dat men in de directe  omgeving te maken heeft 
met het zogenoemde nabije veld. Met eenvoudige middelen kan de veldsterkte van 
dit veld niet worden berekend of gemeten worden omdat in dit nabije veld zowel 
elektrische als magnetische velden apart aanwezig zijn.  De sterkte van beide 
velden is sterk afhankelijk van het type antenne.
Niet ioniserende straling kan zorgen voor een thermisch effect, met het gevolg van 
een vernietigende  verwarming van gevoelige inwendige lichaam delen. Waaronder 
de voorplanting organen. Dus het is zeker niet raadzaam om voor een radar 
antenne te gaan staan als men aan een gezin uitbreiding wil beginnen..

Maar in Herwijnen staan al twee radarzenders 
plus de voorbijvarende schepen met Radar 
installaties. Als er nu nog een ongelooflijke 
zware Radar die krachtig uitstraalt in de halve 

centimeter  band  in het dorp 
wordt geplaatst, kan men 
geen televisie meer zien of 
men moet met de ogen in 
het zelfde ritme mee 
knipperen. Iemand stelde 
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voor deze gigant te plaatsen in Dodewaard daar is nog ruimte zat. Maar daar zijn 
waarschijnlijk al andere plannen voor. Een golfveld bij voorbeeld. (foto Defensie)

Een wandelaar die dorstig geworden de dorpskroeg binnen stapt ziet dat er enkele 
bewoners aan de stamtafel zitten, De wat opgewonden stemmen zijn duidelijk 
hoorbaar en dat gaat voornamelijk over het microgeluid en de komst van de 
gigantische radar. Bij het raam plaats genomen kijkt hij naar de voorbij varende 
grote schepen met hun draaiende antennes boven op de stuurhut. De kastelein zet 
het bestelde glas bier bij hem op tafel. “Mooi weer meneer om even een straatje om 
te gaan.” De wandelaar knikt bevestigend en kijkt naar zijn glas en zegt “Een mooie 
schuimkraag.”  De kastelein wat bedeesd “Nog wel, als het hier zo 
doorgaat met dat onhoorbare micro geluid kan ik straks tappen zonder 
koolzuur, dan schuimt het vanzelf ”  hij slofte weer terug naar de bar.

PA3HDY Piet van Schagen.

https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/rondetafelgesprek-herwijnen

INGEZONDEN.
RADIO-MISERE 

  De Zaagmolendrift is thans onbewoonbaar door
de jammerende, schetterende ongenietbare radio-
muziek, die een radiokastenhandelaar naar voren 
tracht te brengen.
  Beleefd zou ondergetekende den bevoegden auto-
riteiten willen verzoeken, dit te beletten, daar ge-
noemde 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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Hier een verslag van uw verslaggever,  
“”Kareltje Knutselaar.”” 

Toen ik laatst weer een keer langs Uitgeest reed op weg naar huis (Alkmaar), 
besloot ik om weer eens bij onze secretaris, Simon PE1PGW langs te gaan voor 
een bakkie troost en een praatje.


Zoals ik al verwachte was Simon weer met een 
interessant project bezig: de reparatie van een zwart/
wit televisie uit het bouwjaar 1959, op de kop af 61 
jaar geleden. Het gaat om een Philips 17TX250A, 
voor die tijd een vrij moderne  televisie. 


Zou dit apparaat nog werkend te krijgen zijn? Zou het 
lukken???


Wat de 17TX250A betreft, toen Uw verslaggever in 
1972 begon als Radio/TV/KTV monteur was dit 
toestel al een beetje bejaard. Er werd niet zo 
eerbiedig mee omgegaan: “Na inruil meestal direct 
de container in”. (foto: Simon PE1PGW + directie)


Gelukkig heeft Simon in het verleden een 
vooruitziende blik gehad en walla: ‘Daar staat ie nu op de werkbank, in vol ornaat’.


Hier wat foto's van de voor-, achter- en binnenkant van de Philips 17TX250A:
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En nu het verhaal van Simon: 

	 Bij het aanzetten had ik even beeld en na een paar minuten kwam er al rook 
uit dus nu, storing zoeken. Eerst maar het schema opgezocht van een Philips 
17tx250A / 06 en het apparaat maar meteen uitgekast.. 	
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Het eerste probleem was een sluiting in het gloeidraden circuit, een defecte 
condensator die sluiting maakte, waardoor een voorschakelweerstand is 
doorgebrand.  

Hieronder ziet U het deel van het schema van het gloeidraadcircuit met de 
falende condensator en weerstand: 

	

 

	 foto: de verbrande weerstand in volle glorie: 
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Maar helaas: geen nieuwe weerstand voorradig maar door wat weerstanden bij 
elkaar en aan elkaar te knopen, toch weer de juiste waarde gekregen.  

Zie foto hieronder voor de oplossing. 

	  

	  

 

De televisie weer in elkaar gezet en die speelde een paar minuten, echter 
hierna weer een fikse vlam en rook 	 !!!!. 
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	 Na enig speurwerk kwam ik er achter dat de buisvoet van de PL36 ietwat 
verkoold was en daardoor de hoge spanningen, daar aanwezig, er een sluiting 
tussen de aansluitpunten ontstond. 

	

 

	 Het enige wat ik hier aan kon doen was een andere buisvoet er in te 
plaatsen, had ik gelukkig nog in de grote voorraad rommel die ik heb liggen. (Wie 
wat bewaard heeft wat)!!!  
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Verder was er het probleem dat de rastertrafo behoorlijk wat lawaai maakt, heb dat 
wat kunnen reduceren met wat seconden lijm in de kern te laten lopen.  Zie 
hieronder de rastertrafo (links) 

 

	 	   

	  

Maar het probleem bleef nog wel een beetje. 

Toch maar de televisie weer in de kast gemonteerd. 

Nadat opgelost te hebben kon ik eindelijk naar het beeld kijken, ik heb gelukkig nog 
een beeldgenerator die dat mogelijk maakt.  Het is de bekende Philips PM5509. 
Eigenlijk wel jammer dat analoge televisie niet meer bestaat, anders had ik de TV 
antenne er op aan kunnen sluiten. 
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	 Het beeld had bijna geen contrast meer door wat buizen te vervangen en de 
kanalenkiezer diverse keren geschakeld te hebben was er eindelijk een redelijk 
beeld. Zie afbeelding van de kanalenkiezer hieronder:	

 

Maar helaas, om een en ander in te stellen kwam het volgende punt naar voren.  

Alle potmeters stonden vast en er was geen beweging in te krijgen.  

Ik heb er wat oplosmiddel ingespoten en na een paar minuten kwam er 
toch beweging in en werkten alle potmeters weer zoals het zou moeten 
zijn.  

HAM-Nieuws december 2020



26

	 

 

de bekende KONTAKT 60 spuitbus, 
wie kent hem niet 

	   

Ik hoop dat de persoon voor wie ik de TV heb gerepareerd ( hij luistert veelal 
mee in de wekelijkse ronde) er een leuke tv aan heeft, beetje nostalgie uit de 
jaren ’50. 

Maar nu weer terug naar Uw verslaggever.  

Het werd nog een interessante middag. 


Simon PE1PGW kan het allemaal interessant en smaakvol vertellen en is een 
goede gastheer voor ondergetekende geweest.


Uw verslaggever,  

“”Kareltje Knutselaar” uit Alkmaar 

(Pseudoniem naam bekend bij de redactie) 

 

                                                 1959 

               2020 
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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


