
1

HAM-Nieuws januari 2021

                                                     

   HAM-NIEUWS

JAARGANG 35:  februari 2013

Info 
VERON-afdeling A01 

Alkmaar

Opgericht juni 1946

W.--  E.  L.-.. K-.- O--- M--   

B-... I.. J.--- 

H.... A.- M-- N-. I.. E. U..- W. - - S...

JAARGANG 43: januari 2021



2

HAM-Nieuws januari 2021



3

Maar er gloort licht aan de de horizon het 
“prikkie” komt er aan, dus nog even 

volhouden. 

Wij wensen u een voorspoedig en een 
gezond 2021 

HAM-Nieuws januari 2021

UITNODIGING VOOR DE BĲEENKOMST 

OP VRĲDAG 08 januari 2021 

Helaas een slechte start van het hobby jaar 
met lock down maar ook deze avond gaat 

niet door!
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Van de voorzitter

 

Beste medeleden, ik kreeg al het nieuwe concept van 
het Ham Nieuws in mijn mailbox en ik wilde eigenlijk 
zelf nog even een stukje aanleveren. Meeuwes snel 
een appje gestuurd, nota bene op zijn verjaardag, 
maar hij was akkoord dat ik nog even de tijd kreeg, 
waarvoor mijn dank. Ik weet niet uit mijn hoofd wat er 
allemaal in mijn vorige verhaaltje stond, maar dat ging 
hoofdzakelijk over het afgelopen jaar én wat voor een 
jaar was dat. Dit hadden we met z’n allen natuurlijk 
nooit kunnen bedenken. Circa twee jaar geleden 
mocht ik de rol van voorzitter op mij nemen. 



Het eerste jaar was redelijk 

normaal met helaas wat weinig evenementen. De 
vuurtoren was niet beschikbaar en een goed alternatief 
was er niet. Vorig jaar hadden we wel groen licht, echter 
gooide corona roet in het eten. De vuurtoren was 
gesloten voor bezoekjes. Inmiddels is er een andere 
sleutelhouder van de toren. Ik heb een prima gesprek 
gehad met de oude sleutelhouder maar de nieuwe is 
iemand bij de reddingsbrigade. Deze heer reageerde in 
2018 nogal kortaf op onze vraag om eventueel gebruik 
te mogen maken van een ruimte in het gebouw van de 
reddingsbrigade. Ik hoop dat hij wel mee wil werken 
zodra we weer mogen en kunnen gebruik maken van 
de vuurtoren. Rijkswaterstaat was in ieder geval 
positief! Hopelijk kan dit leuke evenement dit jaar wel 
doorgaan. Hiermee hebben we meteen een bruggetje 
naar het nieuwe jaar. Ik hoop dat we dan weer naar een 
normaal bestaan kunnen terugkeren. Op deze manier 
de voorzitter zijn is niet echt bevredigend natuurlijk. 


Het enige wat we nu doen is de wekelijkse ronde, wat 
wel erg gezellig is! Meteen even mijn dank aan Ton PA3BBY en Hans PH0V. Deze 
mannen nemen de ronde naadloos over als ik verhinderd ben. Soms een Youtube 
filmpje en een online vergadering van het bestuur en veel meer is er niet mogelijk 
onder de huidige omstandigheden. Simon heeft wel een modus gevonden voor de 
QSL-kaarten, waar we ook onze waardering voor mogen uitspreken. Er gebeurt 
dus wel wat op de achtergrond, maar zo willen we natuurlijk niet voor de afdeling 
bezig zijn. Maar er gloort licht aan het eind van de tunnel. 
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Het vaccineren gaat aanvangen per 8 januari, beginnende bij het 
zorgpersoneel, gevolgd door bewoners van verzorgingsinstellingen en 

daarna komen de 60 plussers aan de beurt. Ziehier het voordeel van de 
vergrijzing in onze hobby. Velen van ons zullen dus relatief snel aan de 

beurt zijn. Uiteraard hebben we ook veel gewaardeerde leden die een 
stuk jonger zijn, maar ik hoop dat we toch halverwege volgend jaar 

misschien weer het een en ander kunnen organiseren. Ik zit even 
hardop te denken en er moet nog binnen het bestuur over gesproken worden, 
maar ik denk dat we de eerste fysieke bijeenkomst misschien extra feestelijk 
moeten maken. Wellicht dan meteen een bingo of misschien een BBQ of iets 
dergelijks. Ik kijk er echt naar uit om iedereen weer eens in de ogen te kunnen 
kijken, en velen met mij, dat weet ik zeker. 


Een locatie zal het probleem niet zijn, we hebben een goede en betaalbare optie, 
daarover later meer. Meeuwes werkt nog aan een creatief alternatief voor de 
algemene ledenvergadering die in februari gepland stond. Hij kwam met een prima 

idee, gestoeld op hetzelfde principe als de regiobijeenkomst. Dit jaar waren wij de 
gastheer, maar ook dat ging niet door natuurlijk. Ik ben benieuwd hoe het HB de 
VR gaat realiseren. Maar ook daar creatieve geesten genoeg. Tot we weer bij 
elkaar mogen komen wil ik iedereen van harte uitnodigen om eens deel te nemen 
aan onze wekelijkse ronde op dinsdagavond om 19.30 uur op de repeater van 
Alkmaar PI3ALK. Ik wens alle leden en hun dierbaren een goed en gezond 2021 en 
hopelijk snel tot ziens!

 

Jan PA0JSY


                                            Hier kijken we weer naar uit!
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021 

Zoals bekend dient de vereniging één keer per jaar een Algemene 
Ledenvergadering te houden, maar zoals het er nu uitziet, zal een bijeenkomst niet 
mogelijk zijn en onder normale omstandigheden houden wij die in februari 2021.


De Regio-vergadering is b.v. als volgt verlopen, wij als A01 zouden deze in 2020 
organiseren, de secretaris heeft de betreffende verenigingen schriftelijk benaderd 
en gevraagd of zij punten hadden die zij als afdeling willen voorleggen aan zowel 
de deelnemende afdelingen en welke moeten worden voorgelegd aan het HB. De 
secretaris heeft de punten verzameld en naar het HB gestuurd en die zullen daar 
ter zijner tijd een antwoord opgeven.


Nu stellen wij als bestuur van de VERON-afd. A01 zo ongeveer de zelfde 
procedure voor.


1. De verslagen worden jullie toegezonden en hier kunt u per mail op reageren en 
mochten jullie vragen c.q.  voorstellen hebben kunnen jullie ook dit via de mail 
aan het bestuur kenbaar maken. De financiële verslagen, normaal uitgereikt op 
de vergadering, zullen nu door de penningmeester binnen petit overleg 
plaatsvinden in overleg met de kascontrolecommissie en deze zullen ook per 
mail hun decharge geven.


2. Wij zullen een termijn vaststellen waarbinnen wij graag jullie reacties binnen 
willen hebben.


Wij hopen dat jullie je kunnen vinden in deze werkwijze, want wij willen graag de 
continuïteit van de vereniging zoveel mogelijk waarborgen.


’73


Bestuur

VERON-afd. A01

Alkmaar


E-mail: a01@veron.nl
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Elfsteden-contest PA1MP en PE0JXA 




Nu zullen velen denken “Wie is dat, PE0JXA ?” 

Inderdaad , ik ben helemaal geen actieve zendamateur maar dit leek mij zomaar 
eens leuk om mee te doen.


In de categorie “Maatje gezocht “ benaderde ik Mark  PA1MP, waarvan ik 
vermoedde dat hij wel de nodige ervaring zou hebben, wij kennen elkaar al een 
tijdje door het Lighthouse-gebeuren op de van Speijk in Egmond .Hij de Brians en 
ik de stuff , zo dacht ik het wel te redden. Het idee vond bij Mark wel weerklank en 
zo spraken we af samen op pad te gaan.


In eerste instantie leek het mij een idee om tussen Zurich en Harlingen een locatie 
op de zeedijk te kiezen om zo voldoende antenne-hoogte te bereiken om 
hiervandaan zowel het verre Dokkum als de stations in de Zuidoosthoek te kunnen 
werken maar “Brains” had de reglementen goed gelezen en Mark zei dat het meer 
punten opleverde om buiten de regio Friesland te blijven en gewoon vanuit Noord- 
Holland te werken. Hij had ook al een locatie in zijn hoofd namelijk Oude Zeug in 
de Wieringermeer. Nou dat hebben we tijdens de contest geweten, als je als 
locatie “Oude Zeug “op gaf was dat aan de andere kant vaak eerst ongeloof en 
daarna hilariteit natuurlijk. Maar laat ik niet vooruit lopen. 


We spraken een middag af om samen te inventariseren wat we allemaal mee 
wilden nemen want ik heb in het verleden wel eens aan de    (vervolg pag. 9) 
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AANBIEDING JANUARI
De echte Arduino UNO  uit Italië
Super Prijs €5,95

Ceramische Condensators
                            50 x 0,1µF 50v Prijs €0,50

65 Dupont male to 
male draden diverse lengtes Prijs €1,95

Weerstanden set 600 stuks

30 soorten x 20 stuks Prijs €2,69

HAM-Nieuws januari 2021

Contact en Info 
EK ELECTRONICS ALKMAAR / WAARLAND 

E-mail: zenderspecialist@gmail.com

Tel: 06 453 20 435

mailto:zenderspecialist@gmail.com
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DARES-oefening “Wake Up “ in Zeeland meegedaan en wat we daar allemaal naar 
toe hebben gesleept is een verhaal apart en er werd besloten de Yeasu FT-897 , 
een 80 m dipool, een vier elements 2m Yagi, een X50 voor de breek een tien meter 
glasvezelmast, een mastvoet a la PA5KK , een serie glasvezel camouflage 
tentstokken en toch wel wat coaxkabel en verloop-connectors. Tafeltje en stoeltjes 
waren geregeld door Mark.


De voeding van de FT-897 betrokken we uit een 12V 32Ah gel-accu en zo gingen 
we Covid-proof, ieder met ons eigen voertuigje op zondagmorgen om negen uur 
naar de mooie polder. Mark was eerder op de plek als Jan en had een mooie stek 
op de dijk gevonden. Toevallig stond er een informatiebord over de polder wat we 
mooi als vaste basis voor het opzetten van de hoge mast konden gebruiken en 
met Ducktape werd de mast, na montage van de richtantenne, vastgezet . 


Na het schoren met de tuilijnen werd de 80m dipool in de mast gehesen en we 
konden blazen. Dat werd ook wel tijd want de klok had 11.00 LT aangegeven en de 
contest was begonnen. Mark maakte al snel de eerste verbindingen op 80m en het 
liep als een speer. Inmiddels had ik de mobiele set op de X50 aangesloten, meer 
uit baldadigheid als serieus en daar hoorde ik het station van PA1VW uit de 
koptelefoon, Gert stond met zijn ploeg in Workum feitelijk op zichtafstand. O, was 
er op FM ook activiteit? Ik had verwacht dat alles op SSB zou gebeuren, dat was 
weer een onverwachte multipier . Er bleken toch meer stations op 2m FM te zijn en 
zo kon ik onvoorbereid toch ook met de 8900 wat puntjes bij elkaar sprokkelen. 


Af en toe een slok koffie en een broodje , alles natuurlijk van thuis meegebracht 
want er was geen vistent zoals in Egmond bij het LH……….Maar de dag draaide 
aardig weg en eerlijk gezegd, werd het ondanks het zonnetje wel wat koud, daar 
boven op de dijk. Met een score van 141 punten en 11 multipliers dus ruim 1600 
punten zullen we beslist niet winnen maar we hebben samen wel een leuke dag 
gehad en zijn een ervaring rijker. Volgend jaar weer, denken we!!!!.


’73 Mark PA1MP en Jan PE0JXA  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Terugblik op de tijd....
Als je ouder word blik je nog wel eens terug, en ook kijkend op de activiteiten als 
zendamateur. Even een stukje leuke geschiedenis van onze vereniging, waar ik 
nog steeds met nostalgische gevoelens in vele opzichten op terug kijk....

Mijn werkzame leven heeft zich afgespeeld 
bij de ertsvoorbereiding van de Hoogovens, 
waar ik als storingsmonteur op elektrisch 
-en later ook instrument-technisch- gebied 
de fabrieken draaiende hield en “Mijn 
ingrijpen heeft gezorgd voor maximale CO2 
uitstoot, waarvan we toen nog helemaal 
geen benul hadden wat er toekomstig aan 
problemen van zouden ontstaan en nu als 
een doodzonde bestempeld zou kunnen 
worden….?” Dat heb ik 44 jaar gedaan. Nu 
al jaren met pensioen een terugblik op de 
hobby van zendamateur, en de dingen die dat met zich mee bracht.... Met collega’s 
samen geleerd, examen gedaan rond 1980 en geslaagd, daarna lid geworden van 
de Veron. En dat gaf openingen...

Voor mij, bij de contestgroep van ALK onder leiding van Hans, PH0V ( toen nog 
PA3AGS) waren we nadat we in de 80-er jaren kampioen in de QRP klasse, vanaf 
de flat in de Muiderwaard waren geworden, altijd op zoek naar betere locaties, en 
ook was er de behoefte om mee te doen in de klasse met meer vermogen dan de 
10 Watt in de QRP- klasse. Hans had lineairs gebouwd, we waren er klaar voor... 

Op mijn werk in ploegendienst, hadden we al een “J” antenne op een bandbrug 
gezet, waarmee we met collega’s en mensen in de buurt vaak contact hadden. 
Sommige wisten ons ook te vinden, zoals Frans PE1AYJ die kalkbollen kwam 
lossen met de trein en dan zijn loc stil zette om even een bakkie te doen...
En Ted, PA3ATO, die bij de Oxy zat net als Jan PA3CSM, Johan van de CV 
installaties, Arie van de PTT.... ach, ik kan er nog heel wat opnoemen.

Maar bij de afdeling “ Centrale” bestelden we in de middagdienst, op zondagen, 
altijd chinees, wat dan met een Hoogoven auto werd bezorgd bij de fabrieken. En 
zo kwam ik bij het bestellen in contact met de toenmalige chef van de wacht die 
bleek het zendamateurisme een warm hart toe te dragen. 
Ook de watertoren, aan de zuid/ west kant, van 78 meter hoog, viel onder zijn 
afdeling.... Tja, en dan worden ideeën en voorstellen ineens beloond en we kregen 
toestemming om daar met de contest-groep gebruik van te maken! 
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Dat werd een hele operatie, met auto’s vol en met 
aanhanger zelfs eerst inklaren bij de poort, want ja, 
het moet ook weer mee terug. Maar die privileges 
kreeg ik, en achteraf ook uniek! Er was een takel in 
de top van de toren, waar we een metalen bak mee 
ophaalden gevuld met antennes, zenders, rotoren 
etc.etc. Logistiek best een hele operatie. Het 
opbouwen was ook nog een hoop werk, maar 
uiteindelijk als dan de contesten op VHF, UHF en 
SHF van start gingen.... nou, dan bleek alle 
inspanning zich te lonen! Vrij zicht over zee en naar 
het zuiden... We hebben daar met vele landen 
gewerkt op voornamelijk 70 cm en 2 m en goede 
resultaten behaald. Zelf deed ik als operator ook 
mee natuurlijk, maar soms had ik middag- of 
nachtdienst en als het dan rustig was, zat ik daar 
ook, natuurlijk betaald door de baas....

Een bijzondere ervaring was, toen de kernramp van 
Tjernobyl plaats vond. Juist in een contest-weekend, 
waar we toch wat onzeker waren van wat ons te 
wachten stond, wat achteraf gelukkig mee viel...
We hebben er een aantal jaren gebruik van gemaakt 
totdat bekend werd dat de toren gesloopt zou worden. 
Dat is ook gebeurd. De sky- line van het gebied is 

daarmee verleden tijd geworden net als onze ervaringen....

Maar een mooie periode was het zeker, waar ik met genoegen aan terug denk! En 
ik denk dat een aantal van de toenmalige operators zich dat ook nog goed 
herinneren, zeker als ze dit lezen....

73-ers,

Jaap, PA3CSL
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RF Cafe Calculator Workbook 
RF Cafe Calculator Workbook is a collection of commonly used calculators 
including • ADC • Attenuators • Bandpass Filters • Cascaded Components 
• Coils / Inductors • Delta-Wye (Resistors) • Directional Couplers • Doppler 
Shift • Highpass Filters • Lowpass Filters • Mixer Frequency Conversion 
• Near / Far Field • Noise Figure|Temp • Path Loss, 1-Way • Path Loss, 2-Way 
• Propagation Time • Radar Blind Speed • Radar Horizon / Line of Sight 
• Rectangular Cavity • Skin Depth • Smith Chart • VSWR|RL|Gamma • Voltage 
Divider • Voltages & Power - Vrms, Vavg, Vpk 

HAM-Nieuws januari 2021



13
You may redistribute RF Cafe Calculator Workbook freely as long as no changes are made 
to it and you do not sell it. This free version is password-protected to prevent accidently 
overwriting equation cells, but it does not require a password to use. (Hover over yellow cell 
on Home page for password - see screen capture below)
The file is in an xlsx format compatible back to 2007 - and it may work for 
even earlier versions. 
-- Click Here to Download RF Cafe Calculator Workbook for Excel 

Website: https://rfcafe.com/business/software/rf-cafe-calculator-workbook/rf-cafe-
calculator-workbook.htm

Waarom is Amsterdam de hoofdstad van 
Nederland maar niet van Noord-Holland?
Dat danken we aan de Fransen. Toen Napoleon 
Nederland bezette, verdwenen de oude provincies. In 
plaats daarvan kwamen departementen. Het departement 
Holland (met als hoofdstad Den Haag) werd te groot. 
Daarom werd het in 1806 gesplitst in de departementen 
Maasland(hoofdstad: Den Haag) en Amstelland, dat 
Haarlem als hoofdstad kreeg. Amsterdam werd de 
hoofdstad van Nederland. Waarom? 

Amsterdam was Fransgezind en bovendien de grootste 
stad van het land. Maar meer dan ceremonieel was (en is) 
de titel hoofdstad niet. In bestuurlijk opzicht waren Haarlem 
en Den Haag veel belangrijker. Dat is na de Franse tijd zo gebleven. Haarlem bleef 
hoofdstad van hetzelfde gebied (dat in 1840 Noord-Holland werd) en Den Haag 
huisvestte de koninklijke familie en de landelijke overheid. Amsterdam heeft niets 
op dat gebied. Pas vanaf 1893 wordt hoofdstedelijkheid van de stad letterlijk in de 
grondwet vermeld.
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Infrarood zender / ontvanger

Leuk experiment om met de kleinkinderen te doen, simpel maar toch..!!


Als alles correct is aangesloten, straalt de IR-diode een krachtig licht uit in het 
infraroodbereik. Dit licht is onzichtbaar voor het menselijk oog, daarom moet je er 
een  “ontvanger” bij knutselen. Het beste is om de IR-zender samen op één 
breadboard of printplaatje te bouwen. Vervolgens kun je de IR-diode en de 
fototransistor zo op elkaar afstemmen dat het infrarode licht direct in de 
fototransistor valt. Als alles goed is bedraad zend de IR-diode een krachtig licht uit 
in het infraroodbereik. De fototransistor schakelt het signaal door en de rode LED 
zal gaan branden. Een kartonnetje tussen de IR-diode en de fototransistor 
onderbreekt de lichtstraal en de rode LED gaat uit. 

Als de LED wordt vervangen door een geschikt relais, kun je er van alles mee aan- 
en uitschakelen.


1 x IR-LED

1 x Rode LED

2 x R 1kΩ

2 x Batt 9 V met klip

1 x Fototransistor b.v. PT33IC


Evt. Breadboard of gaatjes printplaatje
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Radiations. 

Met zeventig behoor je al tot de ouderen en ga je al denken aan opruimen 
van de verzameling, echter voor je het weet ben je al bijna twintig jaar 
verder en staat alles er nog. Wel zijn er diverse onderdelen uit mijn 
lichaam verwijdert en stents aangebracht om verder te kunnen 

functioneren. Met gevolg geregelde controle in het zieken huis. 

Dit keer het zoveelste hart filmpje en ook nog een foto van de longen wegens mijn 
COPD. Met het filmpje was ik vrij snel klaar, maar de afspraak van de foto bleek 
twee uur later te zijn. . Ik zou dus  naar huis kunnen rijden met de auto maar om 
dan later weer een parkeerplaats te moeten zoeken ondanks dat ik in het bezit ben 
van een gehandicapte kaart toch meestal vrijwel onmogelijk. Ik dacht er nog over 
om een bezoek te brengen aan  Dick Zijlmans die in de buurt woont en te vragen 
wat hij bedoeld met een audio rubriek in het NVHR blad, Maar daar leek mij de tijd 
hiervoor niet voldoende. Trouwens het is nog de vraag is hij wel thuis.  


Reden dat ik besloot dan maar in het ziekenhuis te blijven tot de tijd daar is dat ik 
naar afdeling 130 kan gaan. Gelukkig zijn er vrijwel overal gratis koffie machines op 
diverse plaatsen in de gangen maar ik besloot toch maar naar het restaurant te 
gaan , waar wel de koffie betaald moet worden , echter ook 
de mogelijkheid iets er bij te kunnen  nemen. Als ik met mijn 
koffie en saucijzen broodje een geschikte plaats zoek om 
daar te gaan zitten hoor ik iemand mijn naam roepen. Achter 
in een hoek van het restaurant zag ik twee dames aan een 
tafeltje zitten waarvan ik er een direct herkende als Anneke. 
Het is nu al heel wat jaren geleden dat ik haar leerde kennen 
op Nijenrode  de Business Universiteit en nog altijd komen we elkaar telkens weer 
onverwacht tegen, Zij had mij ook gezien en wenkte mij om bij hun te komen 
zitten. 


Dat is toch wel een wonderlijk toeval en ik liep er gelijk heen en nam plaats op een 
stoel naast  Anneke . “Ook hier voor dokters bezoek? “ is gelijk mijn vraag. Dat 
blijkt niet geval , Anneke vertelde dat zij hier zijn voor een 
bespreking op afdeling radiologie en stelde mij voor aan 
de dame tegenover haar.  “Dat is dokter Colette Vallette 
 uit België waar ik mee samen werk aan een nieuw 
systeem op radiologie en Colette aankijkend , deze heer 
is Piet van Schagen waar ik het zojuist met je over had,” 
Het viel Colette schijnbaar op dat ik opkeek bij het horen 
van haar achternaam en zei “ Ja ik ben verre familie van 
de Ducretet constructeur Robert Vallette “ Ik wilde daar 
nog op ingaan maar Anneke nam gelijk het woord en 
vertelde dat Colette het artikel de Ultra lineaire 
eindversterker  in het blad 173 had gelezen en daar enige 
vragen over had. 

Zij had Colette al eerder gewezen op het Radio Café 
verslag van  5 oktober 2010 waar uitvoerig  een uitleg was besproken over deze 
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schakeling op ludieke wijze door mij 
als radio technisch adviseur  van de 
NVHR. Compleet met een duidelijke 
demonstratie van deze schakeling 
middels een daarvoor gebouwde 
versterker met twee maal EL84. 
Colette liet weten dat ook gelezen te 
hebben maar toch nog met vragen 
bleef zitten. Waarop Anneke zei “Piet is 
er nu om deze te beantwoorden. Haar 
eerste vraag was , wat vond U zelf van 
het artikel in het NVHR blad. Ik 
antwoordde: “Zeer verhelderend 
geschreven en begrijpelijk”. 


Het onderwerp is al vele malen vaker beschreven in diverse hoeken en tijdschriften 
waaronder Radio Electronica waar ik zelf ook voor schreef. Maar ik denk dat dit 
onderwerp in R.E toch geschreven zal zijn door Jaap Wigman. Het is nu zeker 
geen  opmerkelijk nieuwe schakeling waar iedereen van zal op kijken. Maar toch 
blijvend interessant voor zelf bouwers om daarmee te experimenteren en dan is 
deze uitleg in blad 173 aan te bevelen als leidraad.   Colette knikte begrijpelijk en 
vervolgde met de vraag “U ,schreef laatst over een lezing die u hield, waarbij 
gebruik werd gemaakt van een Tesla transformator met extreem hoge spanningen 
die hiermee werden opgewekt. Niet alleen dat u zelf werd omringt door een blauw 
groen licht maar ook een der aanwezigen die nieuwsgierig nader bij liep, zakte in 
een spagaat door beide benen  . Kunt u daar een begrijpelijke verklaring over 
geven ?  


De mee gebrachte machine is een zelf oscillerende Tesla trafo werkend in een 
frequentie van 2 megahertz , De secundaire is gewikkeld om een 45 cm  lange 
glazen buis met een doorsnede van 31 mm ( 10 maal Pi )en  met 3000 wdg Povin 
draad  0,12 mm  De primaire aan de voet van de verticale glazen pijp heeft slechts 
3 wdg.0,7 mm. Aangesloten op een 36 volt gelijkspanning middels een 

meegebrachte loodaccu geeft dat middels 
een krachtige eind tor een top tot top 
wissel spanning van ongeveer 50000. 
volt  Als ik een 40 watt TL buis met het 
ene eind in de buurt houd van de 
bovenste windingen dan zal deze fel op 
lichten Het andere eind van de TL buis 
houd ik vast en ik zit dan aan het eind van 
de golftrein en daar kan het Sint Elmus 
vuur optreden, Wat als een fosfor achtige  
groene lichtschijn zichtbaar is, wat voor 
de aanwezigen beangstigend kan zijn. 
Hetis wel eens gebeurt dat er iemand 

gillend de zaal uit rende. Door de wonderlijke schaduwwerking lijkt het alsof ik zelf 
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enigszins omhoog kom. Dat is maar schijn er gebeurt verder niets dat gevaarlijk 
kan zijn.

Wat de man betreft die in een spagaat ineen zakt , dat heeft te maken met het 
elektrostatische verschijnsel dat gelijke polen elkaar afstoten. De man had 
waarschijnlijk schoenen met rubber zolen en is zonder het te weten geladen met 
een statische hoge spanning door de straling van de Tesla.  


Het zal iedereen wel eens overkomen zijn dat na lange auto rit waarbij schoenen 
met rubber zolen worden gedragen en men na het uitstappen de metalen garage 
deur wil openen er een forse vonk vanaf de sleutel  naar het slot van de garage 
deur springt. Een hond die  blij de auto verlaat  geeft een jankende gil van schrik. 
Ik heb onder de auto een soepele stroom geleidende rubber strip die over straat 
sleept om dat te voor komen. Het zal ieder toch wel eens opgevallen zijn dat een 
vogeltje zittend op een hoogspanning voerende lijn van een bijvoorbeeld een tram, 
bij het neerdalen op de grond even van schrik opspringt.  Ook deze in een spagaat 
vallende man is echter door de elektromagnetische straling  van de  Tesla zonder 
het te weten geladen met een hoge spanning, zodat de benen nu door de gelijke 
lading uit elkaar gedrukt worden.

       

Arthur o Bauer schrijft daar over , dat om hoge spanningen te kunnen waar 
nemen ,is in 1783 door Gray en Canton  de eerste elektroscoop is ontworpen. 
Welke in 1787 door Bennet werd verbetert door twee blad goud elektroden te 

gebruiken. De werking berust op het 
bekende elektrostatische verschijnsel dat 
gelijke polen elkaar afstoten. De twee 
smalle  bladen hangen in de lengte iets uit 
elkaar aan hetzelfde aansluit punt . Het 
geheel is omsloten in glazen fles. Bij een 
hoge spanning stoten de beide bladen 
elkaar af, Men kan hiermee nog geen 
waarde bepalen maar wel of de spanning 
hoger of lager wordt, Op deze wijze 
gingen de beide benen van de man die op 
mij toe kwam lopen door dezelfde lading 
uit elkaar staan. Een lading die zo groot 
was dat er een totale spagaat gemaakt 
werd. 


Colette keek mij aan met enig ongeloof en zei “het lijkt mij meer een circus act”. Ik 
antwoordde haar ik zal het u bewijzen, Ik pakte van de tafel een paar tijdschriften 
en lag die op de grond en zei “gaat u daar maar eens op staan. Gelukkig deed ze 
dat en vroeg  “Wat gaat er dan gebeuren? “ Ik vertelde haar dat de grond de aarde 
is en u staat daar nu middels de tijdschriften geïsoleerd op. De ruimte om u heen is 
een en al trillingen in diverse frequenties, we horen dat niet allemaal want ons 
gehoor stopt bij ongeveer 15000 hertz. Maar het lichaam wordt met die 
onhoorbare herrie  geladen tot een bepaalde spanning. Laat nu uw armen langs
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het lichaam hangen en til een van de armen zijdelings omhoog zodat deze 
horizontaal van uit de schouder wijst. Colette deed wat ik haar vroeg te doen. Daar 
is zoals u zult merken enige energie voor nodig. Nu weer terug en dat herhalen met 
de andere arm. Voor beide bewegingen was inderdaad enige spierkracht voor 
nodig, 


Doe nu beide armen gelijk tijdig opzij. Colette deed wat ik haar vroeg en met 
verbazing riep zij “ dat gaat bijna vanzelf !!”  Anneke stapte gelijk van haar stoel en 
zei “Dat wil ik ook wel proberen, volgens mij is het de grootste flauwekul een of 
andere goochel truc.”  Ook zij ging nu op de tijdschriften staan en herhaalde de 
bewegingen met de armen. Zoals Colette dat deed en ook Anneke moest 
toegeven dat beide armen te gelijk horizontaal strekken opvallend gemakkelijker 
gaat dan slechts een arm. Duidelijk te vergelijken met de werking van een 
elektroscoop. Deze wonderlijke bewegingen bleven voor andere bezoekers van het 
ziekenhuis restaurant niet onopgemerkt en iemand meende zelfs dat we de 
vogeltjes dans demonstreerden. Anneke was even stil en na enig nadenken zei ze 
“De optredende wijdlopigheid in Herwijnen waar je over schreef in een eerder 
verslag zou dus toch veroorzaakt zijn door Radar straling.” 


Het was even nadenkend stil. Ik raadpleegde mijn horloge en zag dat het tijd werd 
om naar de eerste verdieping te gaan voor de foto van mijn longen. Ik bedankte 
voor de beide dames voor het gezellige onderhoud en wenste ze voor straks 
prettige feest dagen en een voorspoedig 2021.




Piet van Schagen. PA3HDY


TESLA TRANSFORMATOR 

Een tesla-transformator is een meertraps-transformator die rond 1891 werd 
ontwikkeld door de Servisch/Amerikaanse natuurkundige Nikola Tesla. Met deze 
transformator kan een zeer hoge spanning bij een hoge frequentie opgewekt 
worden. 


Bron: Wikipedia
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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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Einstein: 
We kunnen onze problemen niet oplossen met de 

denkwijze waarmee ze zijn gecreëerd.


