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lthans dat hopen we, maar de vaccinaties
komen wat op stoom en veel kwetsbare
groepen, ook binnen onze
vereniging, zijn in middels
gevaccineerd, maar wij zij er nog
niet en om risico’s zoveel mogelijk
te vermijden starten we de
avonden niet eerder op als ná
het zomerreces.

Het is toch een bijzonder periode
geweest maar sommige dingen gaan
gewoon door zoals het 75 jarig bestaan van onze
afdeling en zoals door de voorzitter al was
aangegeven laten we het niet zomaar aan ons voorbij gaan, een feest was direct
niet aan de orde en je wil ook dat alle leden er enigszins bij betrokken worden.
De special call waar we jullie al over hebben ingelicht, maar
toen kwam de vraag op: “Kunnen we nog wat verzinnen
voor de leden in de vorm van een aandenken”, daar
hebben we als bestuur aardig over zitten brainstormen en
dan hebben vijf mensen allemaal zo hun eigen idee, maar
ook veel gegoogeld en kwam de voorzitter met een leuk
idee waar we ons wel in konden vinden en als het goed is
hebben jullie het inmiddels ontvangen, met een
begeleidend briefje van de voorzitter: Wel goed in de enveloppe kijken hi.
Beste leden van afdeling Veron Alkmaar.
De Veron is opgericht in 1945 en bestond in 2020 dus 75 jaar. De afdeling Alkmaar is
echter een jaar later opgericht, t.w. in 1946. Onze afdeling bestaat dus dit jaar 75 jaar.
Daarom bieden wij u deze jubileum pennenset aan als aandenken aan dit heugelijke feit.
Tevens ontvangt u, indien beschikbaar, uw QSL-kaarten. Dit is echter een eenmalige actie.
Hierna dient u deze zelf weer op te halen bij de QSL-manager.
’73 Het bestuur van A01, PA3BBY, PD5MES, PE1PGW, PA1EMT en PA0JSY

De penningmeester, geen krent hoor, hi, maar wel de waakhond van de
‘verenigingsportemonnee’, vond het wel een rib uit zijn lijf en stelde voor dat het
toch aan de leden moest worden voorgelegd want het was niet meegenomen in de
begroting van 2021.
We hopen dat iedereen het kan waarderen en er veel plezier aan mag beleven,
alles naar eer en geweten.
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Máár daar waren we er niet mee, de QSL-manager stond op en maakte van de
gelegenheid gebruik om zijn QSL-ko er te legen, ook dat zullen jullie inmiddels wel
hebben vernomen. We hadden als bestuur afgesproken als PostNL het presentje
persoonlijk door de brievenbus te werpen, dit om de kosten te drukken en wat
beweging in deze tijd van beperkingen kon ook geen kwaad. Dus het hele bestuur
zat op de ets.
Deze QSL-actie is eenmalig, dus de volgende keer zijn jullie er zelf weer
verantwoordelijk voor.
Toch nog een probleem, we hebben drie leden die in het buitenland
vertoeven, Spanje, Zwitserland en Nieuw-Zeeland ja, en wie mocht die
wegbrengen, dure grap en op kosten van de club, hi, hoor de
penningmeester al!!, aangezien het reizen in deze pandemie niet is aan te
raden, maar besloten er toch een paar postzegels aan te wagen.
Bestuur A01

RF UIT DE OUDE DOOS (PA0XAW)
De laatste tijd breng ik nogal wat tijd door in mijn shack, en afgaande op de
gesprekken die ik beluister op de 2 meter coronaronde van de afdeling Alkmaar,
ben ik daarin niet de enige. Nu ben ik altijd wel ergens mee bezig, is het niet een
oude Heathkit werkbaar maken dan wel een oude omroepontvanger repareren of
de junck-boxen eens opruimen, en naar die boxen of dozen heb ik laatst eens lang
naar zitten staren en ik kwam tot de conclusie dat de “rommel” die daar in ligt,
voor mij nog te waardevol en veel te goed is om op te ruimen, ik kan er beter wat
mee gaan doen dacht ik, iets van maken “just for the fun”.
En bij mij borrelde het idee op om weer eens een eenvoudige zender te maken met
(oude) buizen zoals een AZ-1 in het voedingsapparaat en een AL-4 als zendbuis.
Dus gewoon terug naar eind jaren ’50 de tijd waarin ik voorzichtig begon met de
radio hobby.
Een zender voor 160 of 80 meter.
In mijn LTS-tijd (jaren ’50 vorige eeuw dus) rommelde ik, samen met vrienden van
school, al met AM zenders op de middengolf ergens bij de 200 meter ( 1,6 MHz).
Met wat aanpassingen moest ik met dat zenderontwerp toch ook wel op 1,8 MHz
en/of 3,5 MHz kunnen komen.
Eerst maar eens het voedingsapparaat maken met als gelijkrichtbuis de AZ-1.
Probleem was om een voedingstrafo te vinden want enkele jaren terug heb ik een
tweetal nagenoeg nieuwe verkocht op een radiomarkt, spijt, spijt, spijt!
Dan maar een oude buizenradio slopen die daar toch al voor was veroordeeld. Zo
gezegd zo gedaan en een mooie zwarte trafo was voor mij. Helaas zat er geen 4
volt wikkeling op voor de gloeispanning van de buizen die ik had bedoeld voor mijn
zender, alleen maar een 6,3 volt wikkeling. Toch ben ik aan de slag gegaan met
deze trafo, die 4 volt komt later wel…………..

ff
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DE GEDEMONTEERDE TRAFO

Een smoorspoel lag ook bij de oude spullen, zo te zien nog in orde ook. Een
elektrolytische condensator van 2 keer 40uF bij 350 volt was ook vlug gevonden.
Zal die nog wel OK zijn?
Op internet heb ik ooit eens gelezen dat je een elco eenvoudig kan controleren met
hulp van een ohm meter, Google maar eens op “regenereren elco”.
Met de ohm meter op weerstand meting (Mohm) en dan de plus van de meter op
de min van de elco, de min van de meter op de plus van de elco. Als de meter
uitslaat en dan langzaam terugloopt naar oneindig is dat een teken dat de elco niet
lekt; voor mij ook een teken dat ik de elco wel op spanning durf te zetten.
OK, de onderdelen van het voedingsapparaat zijn er en ik monteer alles op het
lege chassis van die oude omroepradio en daarna bedraden volgens het volgende,
vast wel bekende schema.
De AZ-1 voeding zoals die staat in een buizenboekje van de Muiderkring uit 1966.

secondaire spanning vanaf de trafo die ik gebruik is 2 keer 210 volt, en de
gloeidraad spanning is 6,3 volt. Dat laatste is dus eigenlijk te hoog voor beide
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buizen die ik ga gebruiken voor mijn bouwsel, maar ik ga het er toch op wagen. De
buizen zullen bij die te hoge spanning echt niet direct de geest geven is mijn
gedachte………Na het bedraden van de voeding is mijn loon een mooie 280 volt
DC voor het zend gedeelte.

Hier is de opbouw te zien, de trafo met daarnaast de smoorspoel en daar weer
achter de AZ-1.
Achter de 2 x 40 uF elco staat de AL-4.
Naast de elco is nog een luidspreker trafo te zien die als modulatie trafo was
bedoeld maar bij nader inzien ben ik van dat idee af gestapt, ik hou het maar bij
CW deze keer.
Nu nog de oscillatorspoel wikkelen, draaicondensator en klein spul monteren en
dan spanning er op!
De oscillator hing in mijn LTS tijd direct aan de antenne en dat gaf natuurlijk
problemen in de buurt maar daar lag ik toen niet wakker van.
De oscillator spoel had een bepaald aantal wikkelingen waarvan wij zeker wisten:
dat was de goede verhouding. Ik spreek over wij, want meer jongens op de LTS
hadden zo’n zender en zo hielden wij contact met elkaar. Sociale media in de jaren
’50!
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Om nu op 160 meter uit te kunnen komen met hetzelfde ontwerp schema, heb ik
de verhoudingen en het aantal wikkelingen aangepast.

Hier is de jaren ’50 middengolf oscillatorspoel te zien, gewikkeld op een plastic
pillen esje. Met deze spoel zat ik, natuurlijk op een dummy-load, “netjes” bij 1,6
MHz. Met een tiental wikkelingen meer en een andere aftakking kwam ik in de
buurt van 160 meter uit, 1,8 MHz. Met de draaicondensator was elke frequentie op
160 meter te maken.

fl
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Bij Gerrit – PD1GB sloeg bij ontvangst de s-meter rechts in de hoek, maar dat telt
eigenlijk niet mee want Gerrit woont bij mij om de hoek. Mijn antenne is een 26
meter langdraad die rechtstreeks op de spoel was aangesloten, een goede, juiste,
aanpassing was ver te zoeken denk ik.
Ik heb met deze Tx maar niet geprobeerd om een QSO op 160 meter te maken.
Maar het was wel leuk om weer eens met buizen te rotzooien en dus kwam het
idee om dan maar een “echte” zender te maken, nu voor 80 meter maar wel weer
met dezelfde twee oude buizen. Een kristal voor 80 meter had ik niet maar na een
oproep (via onze onvolprezen HAM-FLYER) plofte een aantal dagen later een 3,5
MHz kristal in de brievenbus. Afkomstig van Hans – PH0V, zeer gewaardeerd!

Hier nog een sfeer foto met het hele spul onder spanning; de warme gloed van de
buizen, een oud aluminium chassis, draai condensator, pure nostalgie toch?!?
Nu ga ik mij storten op het maken van een kristal gestuurde 80 meter zender, ook
weer met deze beide oude buizen. Hoe het a oopt is nog onbekend

fl
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CERTIFICAAT
Dit certi caat krijg je door het werken met een speciaal station.
Dit station SQ8LUU (Poolse) was ter ere van de 230th geboortedag van
Morse.
Onder mijn eigen call heb ik het award ook gekregen.

czw., 29 kwi 2021 o 15:21 Quicknet (pa0xaw) (2) <pa0xaw@quicknet.nl>
napisał(a):

Like to apply for this award, my QSO:
29-04-2021 – 10.09 – SQ8LUU – 14 MHz – CW – 599send – 599received
Tnx for nice event and 73, Age, operator of PI75ALK

fi
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Aanbieding van de Maand
Condensator 2200 pF / 250 V 10 stuks slechts € 0,2

Blower 250 V voor Koeling € 5,00 1 stuks op voorraad

Philips Dioden mixer type: PM 958
voor de hobbyist: Slechts 1 op voorraad €15,0

Schakelaar nieuw ac 125 V / 8 amp
Per stuk slechts €

0,60

9volt batterij plug met lange vertinde draden.
Per stuk € 0,3

Contact en Info
EK ELECTRONICS ALKMAAR / WAARLAND
E-mail: zenderspecialist@gmail.com
Tel: 06 453 20 43
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Geboorte van een scheerapparaat.
Naast het werk voor de Duitse Luftwa e gaat Philips ook gewoon door met
innovaties op ander, vaak huishoudelijk gebied. In 1939 presenteert het bedrijf
namelijk de Philishave, het eerste elektrische scheerapparaat. daarnaast
ontwikkelen ze tijdens de oorlog het zogeheten Verduisteringsrijwiellampje. Dit is
een peervormig zwart gespoten lampje waar slechts op de onderste helft een
lichtdoorlatend venster is uitgespaard.
Op deze manier ben je nauwelijks waar te nemen door de Duitsers, terwijl je wel
kunt zien waar je etst. Vooral handig na de avondklok wanneer straatlantaarns zijn
gedoofd. Voor werkplaatsen en fabrieken die heimelijk willen doorwerken, zijn er
de Philips Protector Lampen. met deze lamp heb je volop licht, terwijl het vanuit de
lucht niet is waar te nemen.
Ook de “Philetta” (een kleine radio van bakeliet) en “knijpkat” (een door een
handdynamo aangedreven zaklamp) vinden gretig aftrek tijdens de oorlog.
bovendien smokkelen werknemers kleine radiolampen mee naar buiten. Zodat via
clandestiene radio’s, gemaakt in sigarenkistjes of uitgesneden boeken, naar de
verzetsradio geluisterd kan worden.
P.S Meneer Frits Philips heeft ook veel betekent voor zijn werknemers en gezorgd
dat zij niet werden gedeporteerd, om als dwangarbeiders te werken in Duitsland,
het was vaak kiezen of delen.
Uit: Quest Historie 2010

ff
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Belevenissen in de seinzaal en op het water
Gelezen door: Henk PA0PQ
Het is DONDERDAG 9 mei 1940. Wil Keizer, 18 jaar. moet om 23 uur aan
haar eerste nachtdienst op het telegraafkantoor aan de Nieuwezijds
Voorburgwal beginnen. Het is een schitterende dag geweest en ook de
volgende dag belooft het lekker zonnig te zijn. dat komt goed uit, want onder
haar arm draagt zij twee peddels. Ze heeft net een tweepersoonskano
gekocht met maar één stel peddels. De volgende morgen om half acht uur
heeft zij afgesproken met een vriendin om de kano bij Het Nieuwe Meer op
te halen en naar een nieuwe ligplaats op de Oosterringdijk te varen.
Wil FaddegonKeizer: “Het begon
meteen al zo gek,
de chef late dienst
was de chef
nachtdienst de
bijzonderheden aan
het doorgeven. Ze
hadden het over iets
(foto Archief
Telegraafkantoor
Amsterdam)
dat nog moest
gebeuren en ik
hoorde de chef late
dienst zeggen: “Nou ja, dat zal er toch wel niet meer van komen, want dan
zijn we al in oorlog”. Ze keken allebei heel zorgelijk. Wij waren natuurlijk
enorm nieuwsgierig, waar zou dát op slaan? En dat vroegen we ook. Maar
vroeger was het wel anders dan nu. De chef was meneer en U en daar had je
niets aan te vragen. Nou, we hadden ons er niet mee te bemoeien, aan het
werk! Niets aan de hand. Klaar. We waren al sinds augustus gemobiliseerd
en er waren al zoveel geruchten geweest over het uitbreken van de oorlog,
dus we vergaten het weer”.
Daar begint ’t
Het was s’avonds nooit zo bar druk, we zaten met een man of vijf, zes in die
enorme lege seinzaal. Het had iets mysterieus. het was mijn eerste
HAM-Nieuws mei 2021
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nachtdienst en wat me opviel was dat je alle geluiden, waar je overdag niet
van merkte, nu wél hoorde. Overal hingen klokken en iedere minuut dat die
klokken versprongen klonk dat als een enorme knal! Een rustige nacht,
sommigen hadden een handwerkje bij zich, of breiwerk. niets bijzonders.
Maar opeens begon een lampje te branden van een toestel, dat normaal
gesproken ’s nachts buiten werking was.
Ik geloof dat ik het nu nog zie gebeuren, ik zie mezelf nóg verbaasd kijken.
Wat krijgen we nou? Ik herinner me nog dat de chef nachtdienst er
persoonlijk op af ging. Er kwam een bandje uit. Ongeveer gelijktijdig
meldden zich nog een paar toestellen, die geen dienst hadden. De chef bleef
geschrokken zitten kijken. “Daar begint ’t gegooi in de glazen”. Het waren de
eerste telegrammen van gemeenten in het oosten van het land aan de
regering in Den Haag, dat Duitse vliegtuigen het luchtruim geschonden
hadden.” “Als razende begonnen we alles door te seinen. We vroegen een
tweede lijn aan met Den Haag om alles vlugger te kunnen verwerken, maar
dat kon niet, die arme stakker zat daar ook maar in z’n eentje. En wij wilden
iets doen, zo vlug mogelijk, iets nuttigs…. Want we hadden het idee dat wij,
op de Amsterdamse seinzaal, verantwoordelijk waren voor het land.”
“Steeds meer telegrammen, ze kregen allemaal een blauw vlaggetje. Dat
betekende ‘Grootste spoed, regering’. En maar steeds dat gevoel van
verantwoordelijkheid: ‘Ik ben bijna de enige die nú wakker is, alle mensen
slapen nog, ik moet Nederland redden’. En toen
kwamen de telegrammen van onze regering uit Den
Haag. Bestemd voor de regeringen in Londen,
Brussel en Parijs. Ik denk dat ik het telegram naar
Brussel door moest seinen, want ok herinner me
nog dat de tekst in het Nederlands was. “Duitse
troepen hebben om zo en zo laat ons luchtruim
geschonden. Dringend verzoek om hulp’. Naar ons
idee spande het er toen echt om. Dus wij raakten in
een volslagen wanhoop toen het ons niet lukte
gehoor te krijgen.”
“Het erge was dat omstreeks diezelfde tijd Berlijn
plotseling begon te seinen. Geen van ons te
bewegen om naar het toestel te gaan. ‘Ja, daar
begint Berlijn ook nog! Toe maar, jullie kunnen bársten!” Een heel duidelijk
gevoel: dát, dat is onze vijand. En de telegrammen bleven een hele tijd uit
het toestel handgen. De vijand bedienen, terwijl onze bondgenoten geen
gehoor geven…..Geen sprake van! Zelfs de chef had er begrip voor, maar
uiteindelijk heeft hij toch een van ons opdracht gegeven de telegrammen te
verwerken. Onze eerst sabotagedaad!”
“Uiteindelijk bleek dat Londen, noch Parijs en Brussel ko e zaten te drinken,
ze zaten in de schuilkelder. Luchtalarm.”

ffi
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Boegeroep
Om zeven uur zat de dienst van Wil Keizer erop. Ze had nog wel willen
blijven, maar om half acht uur had ze die afspraak met haar vriendin om de
nieuwe kano te halen. Gekleed in haat gebloemde jurkje kwam ze naar
buiten, de peddels in haar hand. Op de stoep stonden drommen mensen
voor het speciale mededelingenbord met het laatste nieuws, eigenlijk de
eerste muurkrant.
Een luid boegeroep. “Die wil zeker naar Engeland. Met peddels in een
onderzeeër!” “ Ik lachte maar wat mee, ik had m’n best gedaan. Als ze
oorlog wilden maken, moesten ze hun gang maar gaan, maar ik ging m’n
kano halen. Op de afgesproken plek stond m’n vriendin te wachten. met van
die slaapogen. Wat er toch wel aan de hand was? Er waren zoveel mensen
op straat! Ze had niets gemerkt!”
“Bij het botenhuis waren ze vreselijk nerveus, er waren al bommen gevallen
op Schiphol. Ze hadden me niet meer verwacht, nee. Zo schattig, ze gingen
meteen ko e voor me zetten, want ‘je hebt een zware nacht gehad en je
moet wakker blijven’. Ondertussen wilden ze alles weten, maar opeens dacht
ik aan m’n geheimhoudingsplicht en wist niet meer wat ik nu zeggen of
verzwijgen moest.”
Op weg terug naar de stad zagen ze de eerste vliegtuigen naderen. “Ik zie
me nog zitten: ‘Wat zouden dat nou zijn? Engelsen of Duitsers? Jé, er valt
wat uit! En op dat moment wisten we het zeker. Duitsers! Want Engelsen
zouden Schiphol toch niet bombarderen?! Maar er viel een heleboel mis, niet
op Schiphol, maar in het water. Hele fonteinen spatten op. Op Schiphol
begonnen ze terug te schieten, maar we waren niet bang. Nee, waarom? Ze
schoten toch op elkaar, niet op ons!
We zijn op een goed moment maar doorgevaren.”
En daar loerde het echte gevaar. Van Het Nieuwe Meer via de Schinkel naar
het Zuider-Amstelkanaal. Bruggen volgepakt met mensen die naar het
bombarderen van Schiphol; stonden te kijken. “Jongens, een
mo enonderzeeër op weg naar Engeland! We gaan hem bombarderen!”
Faddegon: “We werden bekogeld met zand en stenen, bespogen….het was
werkelijk doodeng. En bij ieder brug ging het op dezelfde manier. We wisten
geen raad.”
Heksenketel
“ach het was bij nader inzien absurd. Twee meisjes in een kano op die eerste
oorlogsdag. Een stel idioten, stapelgek! Toen ik thuis kwam, was mijn
moeder bezig met stroken bruin plakband de ramen te beplakken tegen
eventuele versplintering. Daar heb ik nog ijverig aan mee geholpen. Maar het
echte besef dat het oorlog was, kwam pas later. De bom op Blauwburgwal.
En later tijdens die pinksterdagen op het telegraafkantoor. Al

ffi
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ditelegrammen….Familieleden die wilden weten hoe het met de rest van de
familie ging. Een heksenketel. Toen begon het door te dringen. En toen
kwam het bombardement op Rotterdam. Toen besefte ik eigenlijk pas echt
wat oorlog was.”
Bron:
Parool zaterdag 5 mei 1990

PostScript en Pdf-bestandsformaat
De Amerikaanse softwareontwikkelaar Chuck Geschke
(Charles Matthew (Chuck) Geschke) is op 81 jarige leeftijd
overleden.
Hij was een van de oprichters van softwarebedrijf Adobe en
ontketende een revolutie in het thuisfronten met PostScript en
het pdf-bestandsformaat
Daarmee werd het veel makkelijker om
plaatjes en opmaak te gebruiken.
Geschke richtte Adobe in 1982 op
samen met John Warnock, met wie hij
bij Xerox werkte
Onder meer Steve Jobs stak miljoenen in het bedrijf.
Met Adobe konden gebruikers van zijn
Mac-computer hun werk printen zoals
het er op de monitor uitzag. Voor die
tijd was de opmaak meer die van een veredelde
typemachine
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Te koop aangeboden
nog in nieuwe staa

SAM_2074
Bijgeleverd extra zelfbouw voeding en pluggen,

INFO: Piet van Schagen PA3HD
E-mail: pa3hdy@xs4all.nl
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BOEK

Uitgezocht door: Henk PA0P

“Dit boek vertelt over het leven van de Duitser Josef Klein die in 1925
op 22-jarige leeftijd naar New York emigreert . Hij wil zijn fortuin zoeken,
weg uit Düsseldorf en van zijn vader die hem mishandelt. Hij vindt werk
in een drukkerij en
woont in een klein
appartement in Harlem.
Zij groet passie is
amateur radio. En hij
kent morse. Zo komt hij
in contact met DuitsAmerikanen, die hem
een baan aanbieden met
veel betere
vooruitzichten. Klein
moet numerieke codes
naar Duitsland zenden.
In zijn naïviteit ziet hij de
gevolgen niet. Hij komt
terecht in het Duits
nationaal-socialistische
spionagenetwerk, wordt
actief lid en loopt
daardoor steeds meer
gevaar.
Lenze weet het zo te
beschrijven dat het lijkt
alsof je over de
schouder van Josef
meekijkt en zijn
spanning ook ervaart.
nadat ik het boek met
een zicht dichtsloeg,
bleef het in mijn hoofd
nog een tijd onrustig:
wat had ik in Josefs
geval gedaan? Het enige juiste. Hoop ik. Mijn verrassing van het jaar”
Ulla Lenze: De drie levens van Josef Klein. Vertaald door Kris Lauwerys
& Isabelle Schoepen, Meridiaan Uitgevers, €22,99
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idee: Elektor Lab

Aanraak-deurbe
Er liggen vast nog wel wat spullen in de junkbox!!
Het grote voordeel van een aanraaktoets of -schakelaar is natuurlijk het ontbreken
van mechanische delen – wat er niet in zit kan ook niet kapot gaan. Omdat
(ouderwetse) deurbel-drukknoppen aan weer en wind zijn blootgesteld, worden die
na verloop van tijd onbetrouwbaar. Waarom die dus niet door een aanraaktoets
vervangen
Figuur 1 toont het schema van onze aanraak-deurbel. De aanraakschakelaar aan
de linkerkant bestaat uit twee stukjes metaal dicht naast elkaar (hoe u dat fabriekt
laten we aan uw fantasie over). Zodra beide contacten worden aangeraakt, zorgt
de (tamelijk grote, ongeveer 1 MΩ) huidweerstand ervoor dat er een kleine stroom
via weerstand R3 naar massa kan lopen. Omdat R3 een zeer grote weerstand is
(22 MΩ!) wordt pin 2 van IC1 dan voldoende omlaag getrokken om de ‘gouwe
ouwe’ 555 te triggeren

Figuur 1

Die 555 wordt hier gebruikt als hertriggerbare monostabiele multivibrator
(‘mono op’). Zodra die wordt getriggerd wordt diens uitgang pen 3 hoog en wordt
de triac Tri1 via R1 en D1 ontstoken. Die triac gaat dan geleiden en de bel rinkelt
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In rust (niemand drukt op de bel) worden pinnen 6 en 7 van IC1 door R4 hoog
gehouden (C4 is geladen). Zodra de tiptoets wordt aangeraakt, wordt C4 echter
zeer snel via pin 7 (‘discharge’) ontladen; na loslaten van de tiptoets duurt het
eventjes voordat C4 weer tot de waarde van de voedingsspanning is opgeladen.
Dat betekent dat ook pin 6 (‘threshold’) nog even laag blijft, met als gevolg dat de
uitgang van het IC ook na het loslaten van de aanraaktoets nog even hoog blijft. De
triac blijft een gatestroom ontvangen en de bel blijft nog even doorrinkelen
De bel wordt rechtstreeks uit de beltrafo gevoed; dat is een wisselspanning en dat
zorgt ervoor dat de triac ‘automatisch’ uitschakelt zodra deze geen gatestroom
meer krijgt. Uit die bel-wisselspanning wordt met D1 en C2 een gelijkspanning
afgeleid die voor de voeding van de elektronica wordt gebruikt
De opbouw van de schakeling is absoluut niet kritisch – gaatjesprint voldoet
uitstekend. Natuurlijk moet de boel waterdicht worden ingebouwd, en moet de
aanraaktoets (twee stukjes roestvrij metaal) zo worden opgesteld dat de bel niet
door een regendruppel kan worden getriggerd
A propos regendruppel: deze schakeling kan natuurlijk ook als regenmelder worden
ingezet
Uit nieuwsbrief Elekto

TIMER TESTE
(Leuk experiment op een Breadboard)

.
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de
volgende stations
Voor actuele informatie zie de websit

De ko er is voor
deze maand
leeg!!

Er is QSL voor de in YES gemarkeerde stations. De ko er 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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Kaapsta

Zuid-A ik

“Levende vrouw gevonden in mortuarium
Ze bleek er gewoon

werken
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