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Eerste avond na maanden Corona 
beperkingen  



Op vrijdag 10 september 
hadden we na maanden 
corona beperkingen weer 
onze eerste ontmoeting op 
de verenigingsavond.  We 
vonden dat als bestuur best 
spannend, ten eerste waren 
we nog beperkt door de 
pandemie en ook nog op een nieuwe  lokatie en de 
beperkingen bestonden o.a. uit dat er maar 18 mensen 
aanwezig mochten zijn in het gebouw.


Dus we hadden een soort van “inloop” gecreëerd 
mochten er meer leden komen dan was het aanpassen, maar gelukkig was het 

goed weer dus kon je rustig even naar buiten en er waren 
toch meer dan achttien personen, maar iedereen hield 
afstand en het bleek dat er weer degelijk behoefte was 
elkaar weer in levende lijve te zien.

De kast met spullen heeft nog niet een definitieve plaats, 
daar moet nog wat mee geschoven worden, maar gelukkig 
had men de spullen veilig opgeborgen, dus dat komt 
straks allemaal weer voor zijn “rood kopere” schijnt een 
Rotterdamse uitdrukking te zijn.

Het werd een gezellige avond, met een drankje en 
versnaperingen.

Inmiddels is er alweer een “persconferentie” geweest, de 
1,5 meter gaat eraf, we houden er vertrouwen in dat 

iedereen is gevaccineerd en bij verschijnselen een maandje later komt.

De eerstvolgende avond hebben we ook een spreker uitgenodigd zoals al is 
aangegeven in de aankondiging, Kees PA7TWO en Ton PA3BBY is alweer druk om 
de sprekers die hij al had benaderd vóór de corona tijd deze weer te strikken voor 
de komende avonden, alhoewel we nog een verkoopavond willen organiseren enz. 
dus laat u verrassen.

Maar buiten alles om staat de rest van dit jaar nog in het kader van ons 75 jarig 
bestaan en kunt u gebruik maken van de special call PI75ALK en elders vindt u 
nog een oproep van Age PA0XAW.

Laten we hopen dat covid 19 de aftocht blaast en alles weer terug gaat naar het 
“normale” maar ja, wat is normaal. hi


De redactie. 
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CQCQCQCQCQCQCQCQCQCQCQCQCQQ 
Oproep: Age PA0XAW 




Met de bovenstaande clubcall wordt er dagelijks (nou ja, bijna dagelijks) een 
of meerdere QSO’s. gemaakt. Als afdeling mogen wij deze roepletters 
gebruiken tot het einde van 2021 en wij weten allemaal waarom die 75 in de 
call staat.


Als je, ter herinnering, deze QSL kaart in je verzameling wil hebben dan zijn 
daar mogelijkheden voor en 1 daarvan is een QSO in CW op HF. Voor de 
phone mensen, helaas, ik (Age – pa0xaw) doe alleen CW, hoef ik niet zo hard 
te praten. Maar in onze afdeling zijn er vast nog wel meer leden die het CW 
enigszins beheersen. 


Daarom wil ik vanaf de maand oktober regelmatig uitkomen op 80 meter op 
de QRG van 3,550Mhz en dan vooral op de door-de-week-dagen.  Deze 
frequentie is natuurlijk plus minus QRM en zo; en op de tijd van 20.00 uur 
lokale tijd.


Trouwens, eind van een middag en begin van een avond ben ik met 
regelmaat rondom deze frequentie te vinden.


Onze secretaris/QSL manager, Simon – PE1PGW wil heel graag veel van 
deze kaarten uitschrijven, met name  aan de leden van de afdeling, dus kom 
op naar 80 meter! CQ CQ

 

Noot van de machtiginghouder: Uitkomen met de club call !!. maar dan wel 
binnen de eigen call voorwaarden!!!

HAM-Nieuws oktober 2021
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"160m DX fishing in the backgarden”

Kleine samenvatting door: Kees PA7TWO 

"160m DX fishing in the backgarden". Nieuw 
160m 'top down' antenne concept, een die 
wel past in je achtertuin! Deze lezing neem 
ik je mee in de zoektocht naar een kleine 
maar puik functionerende draad-antenne 
met een nieuw home design / made 
concept. De L&C box, baluns, ringkernen, 
impedantie aan passers, storing, radio 
setup, zomer DX, NCC-2, enz komen 
allemaal aan bod. 

Eindresultaat: 11 BAND DXCC award behaald! 
Kees PA7TWO 

De "Luie Arnold" Antenne voor 2 meter 
Een variatie op de "Slappe Arnold" antenne door "Luie PA3BBY".  Boren, zagen en  
solderen niet nodig!. 


Ik heb geen antenne(s) op mijn flat staan, en toch wil ik graag op dinsdag met de 
PI75ALK ronde meedoen. Nu had ik nog een oude HB9CV  2 meter antenne (met 
zo'n handvat) uit de tijd dat ik nog aktief was met 2 meter vossejacht (Zaanstreek, 
80'er jaren), en die antenne doet het eigenlijk nog heel goed op ca. 3 km van het 
relais PI3ALK. Het is wat lastig om de HB9CV antenne ergens aan vast te maken, 
en in de hand houden is wat vermoeiend. 



HB9CV  

HAM-Nieuws oktober 2021
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Een HB9CV antenne is richting gevoelig, de reden om deze bij vossenjagen 
(horizontaal) te gebruiken, en ik vergat in het begin deze antenne verticaal op het 
relais PI3ALK te richten ('het beste paard van stal laat ook wel eens wat vallen....', 
moet U maar denken).




Tijd voor iets nieuws. Ik werd door Meeuwes, PD5MES gewezen op 
het bestaan van de z.g. "Slappe Arnold" antenne, eigenlijk niet meer 
dan een stuk coax en pvc pijp. Je kunt 'm gewoon op het balkon 
hangen (of eventueel binnen).  Zie links een vereenvoudigde 
afbeelding.


Voor meer details verwijs ik naar de website van Amstelveen, zie 
referentie 2.


De kneep zit in die spoel van 12 windingen COAX. Hierdoor 
gedraagt  de COAX boven deze spoel zich als een 2 x 1/4 lambda 
dipool, en is de impedantie onderaan de spoel 50 ohm. Ik heb een 
staande golf verhouding  van  1.1  :  1  kunnen bereiken, en dat is 
niet slecht. Het geheel is asymetrisch uitgevoerd.  De bovenste 1/4 
Lambda is de COAX ontdaan van de afscherming, dus de kern van 
de COAX.


De 'Slappe Arnold' antenne bestaat uit slappe COAX en een stukje 
PVC pijp om de spoel (12 windingen) omheen te wikkelen. In het originele ontwerp 
moet men gaten in de PVC pijp boren, een BNC connector aan de COAX solderen, 
en de COAX op maat knippen om een goede S.W.R. te bereiken. Men zal 
uiteindelijk de antenne ergens aan op moeten hangen, of ondersteboven aan een 
gordijnrail.


Ik ga nu verder met de "Luie Arnold" antenne. Ik maak aan de bovenkant gebruik 
van een telescoop antenne (een type met BNC connector), en een PVC buis over 
de hele lengte (bovenkant spoel naar onderkant telescoop antenne), gevolg: de 
"Slappe Arnold antenne" is nu niet meer slap... (zie foto's). Dus maar een andere 
naam bedacht. Het "Luie" zit 'm in het gebruik van Tyraps en het feit dat ik gebruik 
maak van een bestaande COAX kabel zonder modificatie. Ik maak ook geen gaten 
in de PVC buis. De COAX loopt langs de buitenkant va de PVC buis. Bovendien 
toen de PVC pijp wat te lang bleek heb ik met een stanleymes een kerf gemaakt en 
de buis in een keer in twee stukken gebroken (Zagen mag natuurlijk ook). 


Om de antenne op het balkon te kunnen plaatsen heb ik de onderkant van een 
oude IKEA schemerlamp gebruikt, zo een met een onderkant gevuld met steen als 
tegenwicht. Ik heb uiteraard de bovenkant en het snoer van de schemerlamp 
verwijderd. De buis van de schemerlamp is hol, en de 3/4 inch PVC pijp schuift 
daar makkelijk in 

HAM-Nieuws oktober 2021



8

Benodigdheden "Luie Arnold antenne":   

(  )   1 x pvc buis 3/4 inch, Deze buizen worden verkocht bij de Praxis met een 
lengte van 2 meter. 


(  )  1 x COAX kabel RG58 50 ohm met 2 connectors, minstens 2 meter lang, mag 
langer naar behoefte 


	 


(  )  1 x BNC koppelstuk





(  )  1 x BNC telescope antenne 76,5 cm (AliExpress, zoek op 'bnc telescopic 
antenna' )


(  )  ca. 12 x Tyraps (kabelbinders) - 10 cm lang


 

HAM-Nieuws oktober 2021
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Buiten                           Binnen         Detail: COAX / BNC koppelstuk / Antenne           Afme8ngen (Zie tekst) 

HAM-Nieuws oktober 2021
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Montage volgorde: 

1)  gebruik het BNC koppelstuk om de BNC antenne en de COAX kabel aan elkaar te koppelen. 

2) gebruik een Tyrap om het BNC koppelstuk met antenne aan de bovenkant van de PVC buis  

             te fixeren 

3) Draai op ca 51 cm van de bovenkant van de buis de COAX 12 maal om de PVC buis. 

4) Breng de nodige aan om het geheel te fixeren. 

5) Gebruik een S.W.R. meter of b.v. NanoVNA om de S.W.R. in te stellen door de lengte van de  

                 telescoopantenne te wijzigen.  Begin met een antenne lengte van ca. 48 cm (boven de 
BNC connector).   

Ik hoop dat de tekst / foto's hier en het originele arVkel duidelijk maken hoe een en ander te 
monteren. 

Tekst behorende bij de aWeelding 'afmeVngen': 

A = ca. 48 cm (uitgetrokken telescoopantenne) 

B = 51 cm  (onderkant telescoopantenne (BNC connector) en bovenkant spoel  

                          (12   windingen COAX) om   de PVC buis) 

C = 6,5 cm - Spoel (12 Windingen COAX om de PVC buis) 

Lengte  van de PVC buis minimaal: 60 cm, ik heb 1 meter gekozen, alles onder de 12 windingen 
COAX is extra lengte. Ik gebruikt die lengte om de PVC buis weer in een buis van een oude IKEA 
schemerlamp te kunnen schuiven.  

NaschriC: Het principe van de Arnold antenne is al wat langer bekend (1991) onder de naam: 
"Resonant Feed-line Dipole", en bestaat ook voor de 6, 10, 20 en 40 meter band. De 2 meter versie 
van deze antenne doet het ook goed op 70 cm (als 1,5 lambda antenne). 

ReferenVes:  

1) ArVkel in Electron november 2003, pagina 509, "De geschiedenis van Slappe Arnold"  

            Geert Paulides,  PA7ZEE, Amstelveen 

2) Website VERON Amstelveen, hgps://a02.veron.nl/techniek/antennes/              
 “Slappe Arnold” een eenvoudige antenne voor 2m of 6m  - Dick, PC1D@amsat.org 

3) ARRL Handbook 1996 EdiVon, pagina 20.17, "Resonant Feed-line Dipole" 

4) RSGB Radcom maart 2000, pagina 36: "Feedline VerVcals for 2m & 6m" - Rolf Brevig, LA1IC 

5) ARRL QST augustus 1991 - pagina 24 - James E. Taylor, W2OZH 

6) Amateur Radio, december 1999, pagina 36. Technical abstracts - Gil Sones, VK3AUI 

7) RevisiVng the Resonant Feed-line Dipole - Mike Boatright, KO4WX (gevonden op Internet) 

Ton PA3BBY  VERON-afd. A01 Alkmaar 
HAM-Nieuws oktober 2021
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AANBIEDING 
DIVERSE WEERSTANDEN

Weerstanden 1M /1W   per 10  €0,30

Weerstanden 8R2/2W  per 5    €0,25

Weerstanden 100k/1W per 10  €0,30

Weerstanden 1K2/5W  per 5     €0,25

Weerstanden 470R/7W per 5   €0,75

MKT C 1u5/400v                   p/st   €0,25
 MKT C Philips 470N ,400V   p/st   €0,25

HAM-Nieuws oktober 2021

Contact en Info 
EK ELECTRONICS ALKMAAR / WAARLAND 

E-mail: zenderspecialist@gmail.com

Tel: 06 453 20 435

Ophalen kan in Waarland  
Of  

Opsturen tegen zeer voordelige tarieven 

mailto:zenderspecialist@gmail.com
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Nog wat in de junkbox? 

Leidingzoeker 
Deze redelijk eenvoudige schakeling maakt het mogelijk om op plaatsen zoals in 
bijvoorbeeld een muur een leiding te lokaliseren. Het betreft hier een leiding 
voor de stroomvoorziening, dus geen waterleiding of gasleiding-zoeker. De enigste 
vereiste is dat er spanning op de leiding staat.  
De antenne in het schema kan bestaan uit een simpel stukje koperdraad. Het 
afregelen gebeurt dmv R7, dit om te voorkomen dat de zoemer en LED's steeds 
branden ook al is er geen leiding in de buurt. 
De schakeling is gebaseerd op de 4069UBE. De gehele schakeling is te voeden met 
een 9 volt blokbatterij. 

 
 

Onderdelenlijst 
• R1 = 10 MΩ 
• R2 = 4.7 KΩ 
• R3 = 470 Ω 
• R4 = 470 KΩ 
• R5 = 220 KΩ 
• R6 = 1.8 KΩ 
• R7 = 47 KΩ Draaipotmeter 
• T1 = BC548 
• D1 = LED 5mm Rood 

HAM-Nieuws oktober 2021

• D1 = LED 5mm Rood 
• D2 = LED 5mm Groen 
• D3 = 1N4148 
• C1 = 100 nF 
• C2 = 470 pF 
• IC1 = CD4069UBE 
• Buzzer 
• Schakelaar 
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LEDs, even opletten, handig weetje

LED's zijn een belangrijk onderdeel van de meeste schakelingen. Ze worden 
gebruikt om iets te verlichten of om de gebruiker iets aan te duiden vanuit het 
verborgen en obscure binnenste van een component. Velen zijn bekend met de 
simpele voeding-weerstand-led-aarde schakeling voor het aansturen van een LED. 
Met behulp van de wet van Ohm, V = IR, kunnen we de juiste waarde van de 
stroombegrenzende weerstand berekenen, gegeven de stuurspanning en de 
gewenste stroom voor de LED.

Met behulp van de wet van Ohm 
kunnen we gemakkelijk de 
voorwaarden berekenen voor de 
theoretische
lichtintensiteit die we zoeken.

Simpel genoeg. Maar zoals altijd doen 
natuurkunde en wat vakmanschap 
onze gangbare ideale berekening 
ontsporen. Als we een LED aansturen 
vanuit een microcontroller, wat we vaak 
doen, dan zijn de stuurspanning en 
"aarde" misschien niet wat we in de 
formule V = IR in gedachten hadden. 
Als je goed kijkt naar de specificaties 
van de input-output (IO) pin van de 
microcontroller, zul je merken dat er 

een verband bestaat tussen stroom toename en uitgangsspanning. Als je ingaande 
stroom (sinking) daalt, wordt de aarde hoger dan nul; wanneer je uitgaande stroom 
(sourcing) toeneemt, gaat de spanning onder het ideaal. Als je een LED tussen 
twee IO's aanstuurt, zoals bij het multiplexen van meerdere LED's, ervaar je zowel 
een lagere spanning en hogere aarde! De specificaties voor deze voltages variëren 
ook met de temperatuur, maar niet zo veel. (Refereer aan het datasheet, je moet 
ervoor zorgen dat de IO's daadwerkelijk de stroom kunnen leveren om je LED's aan 
te sturen, en dat je de totale stroom die je van de microcontroller kunt vragen niet 
overschrijdt. Dat zijn belangrijke dingen om op te letten.)

Bron: Elektor nieuwsbrief 

HAM-Nieuws oktober 2021
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Eraan
Wie kan mij helpen!!!

OSRAM buislampje  2~5volt    0,2 amp.

Het is voor een reparatie van een 

ROHDE & SCHWARZ TYPE SMF.

Heeft iemand toevallig nog een schema liggen en 

zou een copy willen maken. 

Contact:  Edwin Keijzer      Tel: 06-453 20 435 

HAM-Nieuws oktober 2021
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Eraf Eraf Eraf 

TE KOOP AANGEBODEN 
1.  YEASU Transceiver FT 102 

2.  Antenne tuner FC 102  
3.  Speaker SP 102 

De “Yeasu 102 lijn”. 

“Tegen elk aannemelijk bod” 

  

Alles in prima staat





Info: Leo PA3CYF


e-mail: solo-leco5@quicknet.nl


HAM-Nieuws oktober 2021
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Uitvinder Clive Sinclair is overleden
 

De Britse uitvinder Sir Clive Sinclair is 16 september 2021 op 
81-jarige leeftijd overleden. Hij werd onder andere bekend 
vanwege de ZX familie home computers en zakrekenmachines.


Hij overleed vorige week donderdag. Clive leed al jaren aan 
kanker. Volgens zijn dochter Belinda Sinclair was hij nog tot 
vlak voor zijn dood bezig aan uitvindingen omdat dat zijn 
passie was.


Clive Sinclair begon zijn carrière met het verkopen van 
elektronica kits aan hobbyisten via postorder. In 1972 bracht zijn bedrijf Sinclair 
Radionics de eerste echte zakrekenmachine op de markt, de Sinclair Executive. 
Zoals meer Sinclair producten die zouden volgen, zag de Executive er goed uit én 
was betaalbaar. Het werd een groot succes. Helaas gold dat niet voor ieder 
product van Sinclair: de Black Watch had ontwerpfouten waardoor verkochte 
exemplaren massaal teruggestuurd werden. Onder andere hierdoor kreeg Sinclair 
Radionics financiële problemen en werd opgesplitst.


Clive Sinclair stapte toen uit het bedrijf en ging verder in het bedrijf Sinclair 
Computers, later hernoemd naar Sinclair Research. In 1980 kwam de ZX80 op de 
markt, een homecomputer gebaseerd op de Zilog Z80 microprocessor. De ZX80 
was in vergelijking met andere homecomputers van die tijd goedkoop. Er kon een 
bouwkit gekocht worden voor £ 79,95, of £ 99,95 voor een kant-en-klare versie. De 
ZX80 werd opgevolgd door de ZX81, en in 1982 de ZX Spectrum. Ook de 
Spectrum was gebaseerd op de Z80, maar kon kleur weergeven en had meer 
RAM. De ZX Spectrum werd de best verkopende Britse homecomputer, met meer 
dan 5 miljoen verkochte exemplaren.


In 1985 bracht Sinclair de C5 op de 
markt, een elektrisch aangedreven 
driewieler. De C5 verkocht slecht 
door een korte actieradius, lage 
maximumsnelheid en zorgen over de 
veiligheid. Wellicht was de C5 zijn 
tijd te ver vooruit. De TV80, een 
pocket TV uit 1983, was ook al geen 
succes.


In de jaren daarna bleef Sinclair 
Research bestaan in afgeslankte 
vorm. Sir Clive Sinclair bleef actief 

met zijn uitvindingen.


Bron: Circuitonline en  BBC
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Nog een paar Sinclair uitvindingen 

Sinclair Executiv zakrekenmachine 



                      ZX80 homecomputer 




Black Watch 




                                                    
                                                    Pocket TV80 

 

C5 Elektrische driewieler 

HAM-Nieuws oktober 2021
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De "Photophone" van Graham Bell uit 1880. 
Wie denkt dat communicatie van spraak of data via lichtgolven iets is van deze tijd 
van glasvezels, lasers en fotodiodes onderschat oude techniek behoorlijk !


Op 19-februarie 1880 bracht Graham Bell samen met zijn assistent Tainter spraak 
via licht over . 

In hun opstelling wordt zonlicht gereflecteerd door een spiegeltje dat gemonteerd 
is aan het einde van een spreekbuis.

Spraak bracht het membraam plus spiegeltje in trilling waardoor de lichtstraal heen 
en weer zwiept en de ontvanger meer of minder belicht.


De ontvanger gebruikte een seleniumcel.

Dit is een materiaal met als eigenschap dat de weerstand afneemt wanneer er licht 
op valt.

De seleniumcel is samen met een batterij en een hoofdtelefoon opgenomen in een 
stroomkring.

De lichtvariaties veroorzaken stroomvariaties en zo wordt de spraak weer 
hoorbaar.

De zender werkt dus zonder en de ontvanger met elektriciteit.


In de hele opstelling waren geen versterkers met buizen of transistoren nodig !


Meer hierover is te vinden in het blad:

"OPTICS NEWS" ,volume.6 nummer:1 getiteld:

"Alexander Graham Belland the Photophone,

The Centennial of the Invention of Light-Wave Communications",1880-1980.

De schrijver is: Forest Mims.


Opstelling van de "Photophone" 
zender.


HAM-Nieuws oktober 2021
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DE QSL-manager gaat 09 oktober 2021 naar de 
dag van de DQB en neemt dan QSL-kaarten mee 

van oktober. Raadpleeg 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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Reiziger
Reiziger vraagt op Amsterdam CS: “Ik moet naar Maastricht”
Hoofd-Conducteur Bram uit St-Pancras: “Dan wens ik u een goede reis”
Reiziger enigszins geïrriteerd: “Dat vraag ik niet, waar moet ik zijn!”
HC Bram: “Op spoor 2 A en B”
Reiziger: “ Wat A en B”
HC Bram: “Het is een lange trein”
Waar gebeurd.                                       


