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Wij gaan weer starten en dat klinkt als muziek in de 
oren. 

Maar ook best spannend, daarom nog even dit!! 

Mocht u klachten hebben, volg dan de corona 
maatregelen op, neem uw verantwoordelijkheid in deze. 

Velen van ons zijn al wel gevaccineerd, maar we gaan 
“de kat ook niet op het spek binden”. 

EN ER ZIJN NOG EEN PAAR AANPASSINGEN 
HELAAS HET WORDT WAT SCHUIVEN EN METEN!!!!! 

lees “Woordje van de Voorzitter”.  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“Woordje van de voorzitter” 

Beste leden van Veron Alkmaar,


v rijdag de 13e augustus heeft het voltallige 

bestuur een 
bezoekje 
gebracht 
aan onze 

nieuwe locatie, De Woeste Hoeve te 
Oterleek. Dit omdat er een aantal 
leden deze nog niet gezien hadden 
en tevens om wat afspraken te 
maken met de beheerder. 


Het deed mij erg goed om alle 
bestuursleden weer eens in levende 
lijve te zien en te spreken. 


Na anderhalf jaar video-vergaderen en uitsluitend de wekelijkse ronde op 
PI3ALK, was dit een aangename afwisseling. De bestuursleden die de locatie 
nog niet gezien hadden waren ook direct enthousiast over ons nieuwe honk. 
We hebben direct een kastje achtergelaten, waar we onze spulletjes in 
kunnen opbergen. Het moge duidelijk zijn dat we unaniem staan te popelen 
om weer van start te gaan na het zomerreces en weer fysieke bijeenkomsten 
te kunnen houden. 


 Als er geen nieuw roet in het eten gegooid wordt, willen we onze eerste 
bijeenkomst traditiegetrouw op de 2e vrijdag van de maand houden, dus 10 
september a.s. 


Echter zitten we voorlopig nog wel met een beperking. In verband met 
de anderhalve meter maatregel zijn er in De Woeste Hoeve vooralsnog 
slechts 18 personen toegestaan per bijeenkomst. Dat is jammer, maar 
het is wat het is. We hopen dat ergens in het najaar alle beperkingen 
van de baan zijn en we ook meer dan 18 personen mogen toelaten. 
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Maar we stellen voor om de eerste avond een “inloop” avond te houden 
om elkaar weer in levende lijve te zien en om even bij te praten. 

Maar stel dat het goed weer is kunnen we altijd nog naar buiten 
wandelen hi, Op deze manier willen we geen afbreuk doen aan de 
geldende regels, dus kom gewoon tussen 19.30 uur en 22.00 uur en 
desnoods rouleren we, met een beetje goede wil komen we er zo wel 
uit. 

We hebben bewust geen spreker uitnodigt  want velen van ons zullen vooral 
behoefte hebben aan onderling QSO en onze nieuwe locatie willen bekijken 
c.q. bewonderen. Gezien de huidige stand van de corona pandemie zijn we 
echter wel van mening dat onze gasten volledig gevaccineerd dienen te zijn, 
dan wel hersteld zijn van een infectie. We gaan niet om bewijzen vragen, 
maar vertrouwen onze leden op hun woord. 


We willen denk ik met z’n allen geen andere bezoekers in gevaar brengen, we 
hebben dan ook werkelijk geen idee wat de opkomst zal zijn op 10 
september. 

Hopelijk snel tot ziens in De Woeste Hoeve!


73, Jan – PA0JSY


Mocht u toch nog vragen hebben, stuur een mail naar E-mail:   a01@veron.nl  
of bel, de telefoonnummers vindt u in de colofon. 
Hopelijk snel tot ziens in De Woeste Hoeve!


73, Jan – PA0JSY


Voor de route kijk even op Google-maps of maak gebruik uw navigatie 
systeem!
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VUURTOREN EILAND TEXEL; ILLW NUMMER: 
0048 

Zaterdagmorgen om 07.00 uur gaat de wekker af. Opstaan, ontbijten want het is 
dit weekend International Lighthouse Lightship Weekend het ILLW. Samen met 
Gerrit – PD1GB ga ik, Age – PA0XAW  vandaag naar Texel om daarvandaan de 
vuurtoren daar te activeren. Volgens de weerprofeten wordt het een mooie zonnige 
dag en het ziet er inderdaad goed uit.

De koffer met radiospullen, de tas met de antenne benodigdheden plus een 
fiberglas mastje liggen al in de auto. Nog even wat proviand en ik ben om 08.00 
uur bij Gerrit die al staat te wachten met zijn spullen en, zeer belangrijk, onze 
voedingsbron de accu.


Op naar Den Helder waar de veerboot ons naar Texel zal brengen. Het gaat 
allemaal voorspoedig, Gerrit heeft van te voren een e-ticket besteld met 
nummerplaat herkenning bij de toegangspoortjes, zodat je bijna ongestoord de 
ferry op kan rijden.  Wij hebben de afvaart naar Texel om 08.30 uur.

Dus even na 09.00 uur rijden wij rustig van de boot naar ons doel, de vuurtoren bij 
Cocksdorp. De omgeving daar is bij ons bekend dus hadden we al een plekje in 
gedachten waar wij de antenne wilden plaatsen. En die keuze bleek goed er was 
daar nog wat ruimte voor ons doel.  Antenne in de mast vast zetten, mast 
uitschuiven, beide einden van de dipool vastleggen met een dikke kei en we 
konden starten.


Wij hadden de beschikking over drie dipolen, een mono-dipool voor 40 meter en 
een dubbele dipool voor 30- en 20 meter, alles zelf gemaakt en direct gevoed door 
coax.

Besloten werd om eerst maar eens op 40 te gaan zitten en dat voldeed zo goed 
dat wij de hele dag op 40 meter hebben gewerkt zowel met SSB als met CW; de 
call die we gebruiken is PA0XAW/LH.


Ons eerste QSO is om 08.32 uur UTC en op dat moment word ik ook op het 
mobieltje gebeld door de crew van PA6VEN, Gert PA1VW in dit geval. Even een 
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Op foto is links in het midden is een gebouwtje te zien, met daarboven uitstekend 
de vuurtoren; links van het gebouwtje zaten wij.





frequentie afspreken voor een SSB QSO (zij hadden geen CW sleutel bij zich!!) en 
elkaar een leuke dag toewensen.

Signalen op 40 meter waren best goed, ook voor Nederlandse stations want wij 
hebben er vijf kunnen werken.


Naast het radio verkeer ook veel fiets verkeer wat langs kwam met soms de vraag 
aan ons wat wij daar aan het doen waren.

Plots ploft er een fiets naast ons neer, Mike – ON4MW had ons gevonden. Hij 
kampeerde op het eiland en had gelezen op de site van het ILLW dat wij ergens bij 
de vuurtoren zouden zitten.

Even een praatje, QSL kaart uitwisselen en hij ging weer verder met vakantie 
vieren. Geen QSO met hem, hij had alleen maar een FM porto bij zich. Ook leuk is 
het QSO met Hanz - YL3JD/LH die ineens in het Nederlands tegen mij gaat seinen. 
Blijkt hij een Hollander te zijn die met een Letse getrouwd is en daar nu woont.


Al met al hebben wij een mooie dag gehad, met een aantal logbladen vol met 
verbindingen en daar ging het ons allemaal om. Om 17.00 uur de ferry terug naar 
Den Helder zodat we om 18.00 uur weer thuis waren en aan konden schuiven voor 
de warme hap.


De tweede dag van het ILLW weekend, de zondag, stond op de agenda om de 
vuurtoren van Julianadorp (NL 0037) te gaan activeren maar dat hebben wij 
gecanceld vanwege het slechte weer van die dag.


Volgend jaar dan maar weer; groeten en 73, Gerrit & Age, resp. PD1GB & PA0XAW
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De geprinte Morsesleutel (vrij vertaald uit het Duits) 

Ik vond dit stukje op internet, wel een beetje vrij vertaald, maar vond het wel aardig, 
ook al omdat ons lid Herman Sierag PA9HS, al eens een demonstratie over 3D-
Printen heeft gegeven. 

Vorige week had ik Skype-contact met een mede-
auteur. Hij was bezig met zijn 3D-printer, ik met 
een microcontroller-morsecode. Toen kwam er een 
gedachte bij mij op en ik vroeg hem: zou jij een 
morsesleutel voor me kunnen printen, liefst 
helemaal uit één stuk? Nog geen twee uur later 
had hij een tocht, al met de gaten voor eventuele 
stelschroeven. Toen kwamen er maar kleine 
dingen bij. Graag een tussenwand als eventuele 
stop, en graag een verdikking aan het begin van 
de buigbalk zodat deze lang meegaat. Maar dan 
zou je pas op de uiteindelijke print zien of dit ook 
echt geschikt is.




Twee dagen later kwamen er drie sleutels met de 
post. Voor de contacten had ik me vooraf een 
constructie van dun zilverdraad voorgesteld. Maar 
toen was de afstand tot de middelste “muur” groter 
dan ik had gedacht. Maar met installatiedraad vond 
ik een oplossing.




De contacten hadden 
toen precies de juiste 
afstand van ca. 0,2 mm zonder stelschroeven. De 
knop is te verstellen door de contacten te 
verplaatsen. Het is niet zo eenvoudig, maar 
uiteindelijk werkt het. De blauwe knop is gedrukt van 
PET. De mm dikke paddles hebben precies de juiste 
hardheid voor 
comfortabele morsecode.


Een tweede print is gemaakt van zilvergrijs PLA. Dit 
materiaal is veel harder. Je kunt daar ook 
morsecode mee gebruiken, maar het ligt niet zo 
goed in de hand. We kwamen er overigens pas 
achteraf achter dat er talloze sjablonen zijn om 
morsesleutels te printen. Maar geen van hen redde 
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het helemaal zonder lagers en bewegende delen. We willen onze sleutel nog 
verder verbeteren totdat deze echt betrouwbaar is.


VERSION 0. 2




De tweede versie gebruikt schroeven als 
contacten. Dit biedt ook een eenvoudige 
manier om de contactafstand in te stellen. 
Daarnaast zijn er nu drie mogelijke standen 
van de contacten zodat je de snelheid kunt 
veranderen. Ik heb het helemaal naar voren 
geschoven om de zwaarst mogelijke 
transmissie te krijgen. De kabel wordt door 
het achterpaneel gestoken en direct op de 
contacten geschroefd. De gebruikte RVS 
schroeven hebben zeer goede 
contacteigenschappen.


In plaats van een schroef als middencontact 
kan er ook een afstandhouder voor 
printplaten worden gebruikt. Dit 
vereenvoudigt ook het vastschroeven van de 
middenkabel.


Met een “geschroefd” deksel is de knop erg 
handig. Dit is nu mijn oefenexemplaar. Vaak zit 
ik nu ontspannen in de tv-stoel, met de knop op 
mijn knie, vastgehouden door mijn linkerhand en 
bedient  met de rechter. Tussen het Journaal en 
de “misdaadthriller” wordt altijd iets 
gemompeld. Het doel is dat het op een gegeven 
moment vanzelf gaat en dat ik daarmee de 
“banden” op kan.
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VERSION 1.0


De laatste 
wijzigingen 
betreffen 
de omslag. 
Rainer 
heeft een 

vergrendelingsmechanisme 
ontworpen dat werkt zonder 
schroeven. Om hem te openen, duwt u de kap naar voren en tilt u hem vervolgens 
op.





Met deze versie maakte ik mijn wens 
waar om een oefensleutel zonder 
kabels te bouwen. Ik ben begonnen 
met Ralf Beesner	 s Tiny -Elbug. Ik 
heb het programma overgezet naar 
een Tiny 5 en een vaste snelheid 
ingesteld zodat ik het zonder 
potmeter kan. Ook is er geen aan/uit 
schakelaar nodig omdat het 
programma altijd in slaapstand gaat. 
De kleine printplaat draagt alleen de 
IC-voet, verder niets. Een oplaadbaar batterijtje  levert de bedrijfsspanning. En er is 
ook nog een kleine piëzo-speaker ingebouwd. Met morseseinen voel je het 
zoemen van de luidspreker in je vingers.





        (vervolg pag.12)
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AANBIEDING 
Top soldeerbout 60 Watt verwisselbare punt 

Geen € 14,99 slechts € 6,99 

Soldeertin mooi rolletje p/st. € 0,75 
 

 
IF-rood zend/ontvanger combinatie p/st. € 0,30 

Richtmicrofoon module regelbaar voor Arduino.      
                                                                            Prijs: €1,99 voor €1,25 

 
BC547b 10 stuks € 0,50 

                   Buzzer div. Doeleinden p/st. € 0,25 

Alles kan voordelig worden verstuurd of op afspraak ophalen in 
Waarland 10 km boven Alkmaar 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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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Ervaringsverslag van Wolfgang, DF9CV


Ik heb de plastic keyer een basis 
gegeven. Hiervoor heb ik een blikken 
doos gevuld met munten en stukjes 
lood (uit gordijnkoord)vislood wil 
natuurlijk ook. Vier zelfklevende 
voetjes zorgen voor de vereiste 
slipweerstand. De keyer wordt op de 
doos aangebracht met dubbelzijdig 
(tapijt)plakband. Omdat mijn FT- 00 
rechtstreeks op een keyer kan worden 
aangesloten, had ik slechts drie 

draden nodig (om redenen van EMC 
waren ze verweven met een lage inductantie).




Bedieningservaring: - Telegrafie-operaties worden niet beïnvloed door interferentie 
straling bij 5w zendvermogen op 20 m, magnetische antenne op een afstand van 
1,5m. Zachte, stuiter vrije toetsen maken de bediening tot een plezier! Potentieel’ 
voor verbetering: Plastic doosjes onder de keyer (om te vullen met munten) zouden 
de peddels op een comfortabele hoogte brengen. - Een langere paddle aan de 
duimzijde (zie vergelijking Vibroplex keyer) zou de bediening nog handiger maken.


Uitbreidingen op basis van de suggesties van Branko en Wolfgang: langere peddel 
aan de linkerkant en staande box
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Kon je de meteoriet die de dinosauriërs 
wegvaagden met het blote oog zien aankomen? 
‘De bewuste meteoriet was zo’n toen kilometer groot. 
Toen die aan kwam vormen, moet dat een 
angstaanjagend gezicht zijn geweest.

En de schokgolf bij de inslag zou je niet hebben 
overleefd’, vertelt Ignas Snellen, sterrenkundige aan de 
Universiteit Leiden. ‘Hij zal een paar uur van tevoren 
zichtbaar zijn geweest als een zwak sterretje.

Niet met het blote oog, maar met een speciale 
telescoop. 


Hij werd steeds helderder, en zo’n tien minuten voor de 
opslag scheen hij feller dan de helderste ster aan de 
hemel. Misschien één minuut van tevoren zou hij ook 
overdag zichtbaar zijn geweest. De route door de 
dampkring duurde waarschijnlijk enkele seconden tot 
een halve minuut, afhankelijk van de baan, In die paar seconden was hij 
oogverblindend en zouden we ons sowieso rot zijn geschrokken’.


Bron: Quest 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FT8 tot in het laatste bit  
Ivo, PA1IVO (a46) vond een interessant artikel betreffende  

FT8 zeker voor de liefhebber. 

Bij het zoeken naar details over het FT8-protocol, kwam ik een zeer gedetailleerd 
artikel tegen op de site van QEX. QEX is een tijdschrift van de ARRL (American 
Radio Relay League - de VERON van de Verenigde Staten zeg maar) en verschijnt 
eens per twee maanden. In QEX staan (zeer) technische artikelen, zoals ze zelf 
zeggen voor "Radio Amateurs and communications professionals".  

Op de website (http://www.arrl.org/this-month-in-qex) staat aangegeven welke 
artikelen er in QEX staan, en af en toe staat er een artikel dat gratis gelezen kan 
worden tussen.  

Het artikel over FT8 heet "The FT4 and FT8 Communication Protocols", en is te 
downloaden via de site van Joe Taylor, K1JT: 
  
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/FT4_FT8_QEX.pdf  

Zoals te verwachten is, gaat dit artikel heel diep in op de FT8-materie.  
Maar als je tussen de vele wiskunde door kan lezen, zie je alle details van het 
populaire FT8-protocol. Niet een artikel om even snel iets na te bouwen, wel een 
artikel om meer over de achtergrond van FT8 (en FT4) te weten te komen .......  

Eén van de interessante zaken is de "smoothing" van de data die verstuurd wordt. 
Door de signalen langzaam “aan en uit” te schakelen (zie Figure 1 en 2 in het 
artikel), wordt de bandbreedte van het signaal veel smaller (zie Figure 3 in het 
artikel).  
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Dr Baumsteiger    
Een mono versterker zonder flauwekul.   

Door: PA3HDY                                
Wat heeft uw voorkeur ? Een met een luxe uitstraling afgewerkt met glanzend 
mahonie hout.  Stereo met balans uitgangen in klasse A , forse eindbuizen  liefst 
zelfs typen die bij uitsturing blauw opgloeien . Natuurlijk minstens een drievoudige 
toonregeling en sound level meters met zacht paarse verlichting om de wijzers 
beter te kunnen zien.  Zo’n installatie die de  visite er van moet overtuigen dat wat 
men zelf thuis heeft volkomen veroudert is en beter voorlopig maar even niet 
gebruikt moet worden. 


Persoonlijk heb ik toch liever een mono versterker met zo min mogelijk knoppen en 
schakelaars maar wel de benodigde kwaliteit. Waar ik met gesloten ogen 
achterover liggend in mijn favoriete fauteuil kan genieten van de muziek. Kiest u 
ook voor het laatste dan is de hier beschreven versterker de juiste keus.
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Geen moderne schakeling, maar eenvoudiger kan het niet !  Alle overbodige zaken 
zijn weg gelaten. Daar toch meestal slechts mono wordt geluisterd en omdat de 

gebruikte Pick-up zoals gewoonlijk is 
voorzien van een stereo element 
worden hier twee ingangen van de 
6SL7 gebruikt. Altijd beter dan beide 
elementen middels een weerstand 
netwerkje met elkaar door te 
verbinden.  Rekening houdend dat de 
elektronenstroom door de buizen niet 
gehinderd mogen worden door allerlei 
obstakels in hun kathode leidingen 
worden deze direct geaard. Let er  wel 
op dat alle aangegeven aard punten in 
het schema rechtstreeks ieder apart 
verbonden moeten worden met de 
min aansluiting van de voeding . Ook 
het chassis mag niet gebruikt worden 
als retour leiding maar wordt ook 
aangesloten aan de min van de 

voeding. Gewoonlijk is dat de midden aftakking van de voeding trafo als 
dubbelfasige gelijkrichting wordt gebruikt. De negatief voorziening van de  6V6 
mag niet worden verzorgd door een weerstand in de min leiding maar moet met 
een batterij of  via een gelijkgerichte spanning middels een extra wikkeling van de 
trafo verzorgd worden. Deze voorspanning bedraagt 12 volt.  Eventueel kan 
daarvoor de 6,3 volt gloeispanning gebruikt worden middels spanning 
verdubbeling. De negatieve rooster spanning van de 6SL7 wordt automatisch 
opgebouwd middels lekweerstanden van 10 Meg Ohm en ingang condensatoren 
van 1000 pf. De anode weerstand is 57000 ohm.  Gevoed via een weerstand van 
27000 ohm  afgevlakt met een Elco van 8 Mfd. Via een koppel condensator van 
27000 pf wordt de 6SL7 verbonden met het rooster van de 6V6 middels een voor 
sterkteregeling geschakelde logaritmische potentiometer van 470000 Ohm. De 
schermrooster weerstand is 1000 ohm.  


De uitgang is hoogohmige , impedantie 5200 ohm. Er is geen uitgangtrafo op het 
chassis geplaatst omdat de luidspreker vaak enige meters is verwijdert van de 
versterker . De luidspreker stroom door de draden is nu  gemiddeld hooguit 45 mA 
en zijn de verliezen in de lange draden derhalve vrijwel nihil en ook staande golven 
worden nauwelijks opgewekt, De uitgang trafo is op de luidspreker gemonteerd. 
Afgeraden wordt om luidspreker combinaties te gebruiken met vermogen 
slurpende filter schakelingen. Let er op met monteren van de versterker , dat elke 
bocht in een draad het begin is van een spoel en voor instabiliteit kan zorgen. Het 
kan nodig zijn om de LS uitgang te overbruggen met een condensator van 2000 pf. 
Versterker alleen gebruiken met bijvoorbeeld één 10 inch luidspreker ! Er is geen 
toonregeling aangebracht. Onderzoek heeft uitgewezen dat een dergelijke 
voorziening zelden wordt gebruikt bij het afdraaien van grammofoonplaten of CDs. 
Trouwens het is te vergelijken dat men aan de dirigent van een orkest vraagt of de
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saxofonist de andere kant op wil blazen, de drummer zijn grote trom  met rust laat 
en de zangeres wat anders aantrekt. Nu zal dat laatste weinig invloed hebben. 
Maar waarom zou men dat dan thuis wel doen, door aan knoppen te draaien van 
een toonregeling? Tijdens de opname is er al voldoende aandacht aan besteed om 
alle instrumenten in de juiste verhouding weer te geven en het heeft dus weinig zin 
daar zelf nog  iets aan te veranderen. Het is een makkelijk te bouwen apparaat en 
met enige kundigheid kan er nauwelijks iets fout gaan.   


Toch bij een familie in 
Amsterdam die in de 
volksbuurt de Pijp woonde, 
een woning op drie hoog, 
ging het behoorlijk fout. Op 
een zekere dag werd er 
gebeld en uit het raam kijkend 
zagen zij een politieauto voor 
de deur staan waar  twee 
politie agenten uit stapten en 
een bestel auto met op het 
dak een draaibare antenne.  
Wat zou dat te betekenen 
hebben, zij waren zich van 
geen kwaad bewust. Toch 
maar de deur via een touw 

open getrokken en dan maar 
afwachten wat de heren komen doen.  Nou dat viel tegen, een man liet bij binnen 
komst gelijk een kaart zien met een pasfoto mompelde iets van  inspectie controle 
radio onderzoek. Het ging zo vlug dat de kaart al weer snel in de man zijn  
binnenzak was gestopt. Ook beide agenten liepen naar binnen maar deden verder 
niets , alleen de inspecteur zei  `U wordt verdacht van piraterij. De vrouw moest er 
hartelijk om lachen ?  


Maar dat viel duidelijk verkeerd bij de inspecteur die  nu snauwde, Uw man maakt 
gebruik van een illegale zendinrichting en regelmatig horen de buren hier in de 
omgeving  willekeurige muziek  op hun radio dwars door alles heen. Opvallend 
geen gesproken woord, wat toch verdacht genoemd mag worden. De door ons 
gemeten peilingen geven aan dat het hier vandaan komt. De agenten waren 
zonder het te  vragen op de bank gaan zitten in afwachting of ze de man zouden  
moeten afvoeren. Een mompelde brutaal een kop koffie zou er wel ingaan. Wat de 
vrouw er toe bracht om koffie te gaan zetten. De andere agent haalde een blocnote 
tevoorschijn waarin hij gelijk aantekeningen begon te maken. De inspecteur 
bekeek de versterker aandachtig en zei “Aan de stopcontacten kan ik zien dat u 
kleine kinderen in huis hebt , deze zijn voorzien van een beveiliging middels een 
draai schijfje voor de pennen gaatjes . Echter een  open versterker chassis met 
spanningen groter dan die van het net staat hier open en bloot op een kastje. Stel 
dat een kind de hete eindbuis met de hand aanraakt, dan zal schrijven op school 
voorlopig vergeten kunnen worden.  De schrijvende agent vroeg of dat ook 
opgeschreven moest worden. De inspecteur liet weten dat zelfs een foto belangrijk
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zou zijn voor een later rapport. De bewoner gaf hij 
opdracht de versterker aan zetten en een plaat op 
zetten. Ondertussen haalde hij uit een meegebrachte 
koffer een meetinstrument dat hij  bij de versterker 
hield. Nou . ik zie het al,  die versterker staat als een 
gek te oscilleren . 


De man vroeg gelijk wat angstig, Wat houdt dat in en 
kan dat kwaad ? De inspecteur begreep dat hier 
geen echte piraterij werd bedreven maar dat iemand 
onkundig iets had gebouwd dat gelijk als een zender 
werkte. De inspecteur bekeek het bouwsel 
aandachtig en bemerkte direct een ernstige  fout dat 
zeker oorzaak zou kunnen zijn. Het is mijn taak eigenlijk om deze versterker in 
beslag te nemen, want ik zie dat hier een fout is gemaakt door draadgewonden 
weerstanden te gebruiken in de anode van de 6SL7 en de schermrooster 
weerstand van de eindbuis die bovendien netjes naast elkaar zijn gemonteerd !  
Mijnheer deze weerstanden zijn te vergelijken met spoelen en tevens ook nog 
zodanig gemonteerd in een vaste koppeling.  Dat het gaat genereren is 
begrijpelijk , maar u gaat het ook nog moduleren met muziek., waarbij de 6V6 als 
een krachtige zendbuis werkt. De man dacht, de inspecteur kan dat nu wel 
allemaal vertellen en het zal wel eindigen met een forse boete. 


Vertwijfeld zei hij dan ook Er zit toch geen antenne aan !. Oh nee, zei de inspecteur, 
U heeft direct vanaf de anode zeker tien meter draad over de grond gelegd . Het is 
hier drie hoog en dat op een droge houten vloer. De man onderbrak deze uitleg en 
zei . Dat zijn de draden voor de luidspreker zo staat dat in de beschrijving, 
antwoordde de man als of hij wou zeggen ik ben toch niet gek.

De inspecteur schudde het hoofd en zei, Dat begrijp ik ook wel , alhoewel ik mij 
afvraag wie zo iets bedenkt ,het zou toch beter zijn de trafo op het chassis te 
monteren en de primaire te overbruggen met een condensator. De man liet de 
inspecteur weten dat die condensator ook al in de tekst staat vermeld. Ik zou 
eventueel als u mij toestaat de weerstanden kunnen verwisselen voor kool 
weerstanden en dan ook niet vlak naast elkaar monteren. Op dat moment kwam 
mevrouw met de koffie de kamer in. 


De inspecteur dacht even na en zei, Als u dat in korte tijd zou kunnen veranderen 
dan drinken wij nu eerst onze koffie op, daarna meten we nog een keer. De man 
haastte zich om de verandering aan te brengen en had ondertussen al twee 
geschikte koolweerstanden opgezocht. Wel even wachten tot de soldeer bout heet 
genoeg zou zijn. De luidspreker leiding moest maar even wachten, het zou 
misschien zelfs niet nodig zijn als de versterker niet meer zou oscilleren. Als na de 
koffie nogmaals wordt gemeten blijkt dat alles nu in orde is. Wel krijgt de man te 
horen dat het waarschijnlijk bij een boete zal blijven en geen beslaglegging zal 
volgen.  Over hoogte van de boete kon de inspecteur geen antwoord geven, wel 
liet hij weten dat er verzachtende omstandigheden door hem waren geconstateerd 
en dat  het bij een waarschuwing zal blijven. Wel wil ik u  de raad geven om met 
niemand over dit voorval iets te vertellen, want al snel zijn er mensen die u de
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schuld geven van hun oorsuizingen, hoge bloed druk , slapeloosheid  en wat er 
nog meer te bedenken valt.  Wij gaan er weer vandoor en ik hoop dat u in het 
vervolg wat zorgvuldiger te werk gaat. Ze liepen de trappen af en even later 
hoorden de man en zijn vrouw de deur beneden in het slot vallen. Toch nog even 
naar het raam gelopen of ze ook echt vertrokken, ze slaakten beide een zucht van 
verlichting, dat liep nog goed af.


Opmerking.: Vooral bij gitaar versterkers komt het 
vaak voor dat de stop weerstanden in het circuit 
van het tweede rooster bij steile eindbuizen na te 
zijn onderbroken worden vervangen door met 
weerstand-draad gewonden weerstanden. Nu 
dienen de gebruikte koolweerstanden om oscilleren 
te voorkomen en draadgewonden weerstanden die 
te vergelijken zijn met een spoel met een zeer 
ongunstig Q-factor zullen juist het oscilleren in de 
hand werken. De frequentie is te hoog om het te 
horen maar toch levert de eindtrap met vol 
vermogen dat opgewekte signaal aan de 
luidsprekers. Die zijn daar te traag voor om te bewegen maar de spreekspoelen 
worden gloeiend heet. Het gevolg laat zich begrijpelijk  raden !!


Piet van Schagen


CW…..WHAT ELS 
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Ligt er nog wat in de junkbox?? 
Infrarood lichtsluis 
Deze infrarood lichtsluis heeft wat meer onderdelen, maar werkt daardoor beter en 
betrouwbaarder. De schakeling reageert minder op omgevingslicht.

De lichtsluis is opgebouwd uit een zender en een ontvanger. De zender is 
opgebouwd uit een NE 555 die pulsen levert die aan de infrarood-LED (D1) worden 
toegevoerd. De frequentie van de pulsen is met P1 in te stellen.

Aan de ontvangerkant zien we de fototransistor T1 die de pulsen van D1 opvangt. 


De pulsen worden via C4 naar de plus-ingang van de opamp IC2 geleid. Tussen de 
uitgang van IC2 en de min-ingang zit een RC-netwerk dat ervoor zorgt dat bij 
ongeveer 7,2 kHz de laagste amplitude afgeeft. Dan wordt de versterking van de 
741 het minst geremd. Wanneer de pulsen van de zender ook die frequentie 
hebben, is de uitgangsspanning van de 741 het hoogst. Daardoor kan T2 geleiden 
en trekt het relais aan.


Het afregelen is eenvoudig. Plaats de fototransistor en de infrarood-LED zo 
tegenover elkaar dat ze elkaar kunnen zien. Regel dan P1 zo af dat het relais 
aantrekt.


Onderdelenlijst
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• R1 = 1 kΩ

• R2 = 2,7 kΩ

• R3 = 470 Ω

• R4 = 100 kΩ

• R5, R6 = 270 kΩ

• R7, R8 = 47 kΩ

• R9 = 270 Ω

• R10 = 180 kΩ


• R11 = 10 kΩ

• P1 = 10 kΩ

• C1 = 15 nF

• C2 = 10 nF

• C3, C6 = 100 µF

• C4, C5 = 47 nF

• C7 = 2,2 µF

• C8 = 4,7 µF

• D1 = LD274


• D1 = LD274

• D2, D3, D4 = 1N4148

• T1 = BPW40

• T2 = BC547

• IC1 = NE 555

• IC2 = LM 741

• Re1 = relais 1 x omschakelaar
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Gevraagd: 

Versterker, 10 Watt of meer 


3 ingaande aansluitingen,


Liefst voor rood/witte stekker.

     en ik zoek gegevens 

over deze  fraaie spoel, wie o wie!!!! 

Contact:  

Henk PA0PQ


E-mail: havanstigt@ziggo.nl
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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-
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“Treinen rijden niet op tijd, 
maar op rails”


