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De laatste avond 

Het was onze tweede avond in de 
Woeste Hoeve en het was een 
gezellige drukte, de voorzitter, 
Jan PA0JSY opende de avond en 
heette iedereen welkom.

Eerst kwamen de gebruikelijke 
mededelingen aanbod en onder 
andere kwamen natuurlijk de 
coronamaatrdegelen nog even 
voorbij.

De vraag was moeten we op deze 
locatie de QR-regel toepassen, 

maar gezien de maatregelen die de overheid heeft genomen ten opzichte van de 
horeca was hier niet van toepassing, maar de voorzitter heeft toch nog maar 
overleg gepleegd met de beheerder, want sommige maatregelen zijn tweeërlei uit 
te leggen en je kunt beter voorkomen dan genezen.

“Onze kast “ met de spullen heeft een vaste stek gekregen en alles was weer 
compleet. We misten alleen nog een projectietafel voor de beamer, maar pd5mes 
had nog zo’n ding liggen wilde hem wel meenemen, maar beslist niet meer mee 
terug en zo geschiede.

Scouting Graaf Baron wil een opendag organiseren om daar het zendamateurisme 
te promoten, de vraag is dan ook, zijn er mensen bereid hier in te stappen, dan 
horen wij dat als bestuur graag. Het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn de basis is 
voldoende.


Piet PA1VDM heeft de ambitie om komende zomer een velddag te organiseren, op 
eigen terrein, hij woont in Zuid Schermer en dacht o.a. aan een vossenjacht, EME, 
tenten zijn aanwezig en zelfs ruimte voor een 160 meter antenne, langer ook niet 
want dan moet hij een beroep doen aan zijn buren, de voorzitter gaat contact 
opnemen met Piet om wat meer in detail te treden over het hoe of wat.


Inmiddels werd het tijd om Kees PA7TWO het woord te geven en dat werd een 
prachtige lezing  met als titel “DX Hunting on top Band” Using 1/8 TH Wave.

Helaas is het voor mij bijna niet te doen om de avond te beschrijven, maar de 
lezing werd met passie verteld en door Kees top uitgelegd hoe hij het ervaart en 
wat er allemaal bij komt kijken en wat de mogelijkheden zijn op “160m DX” In het 
kort samen gevat
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"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 kwamen allemaal aan bod. 
Eindresultaat: 11 BAND DXCC 
award behaald!  met enige trots in 
zijn stem.
 

Na afloop het traditionele presentje voor de spreker, wijn en 
een kaasje en een dankwoord van de voorzitter.
Daarna nog wat gezellig QSO en een drankje en rond half 
elf ging iedereen huiswaarts en Wim PD0WDV ontfermde 
zich weer over de bar, dank. 
Hier onder nog wat impressies van de avond.

Meeuwes
PD5MES
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Komende avond 

Op 12 november 2021 hebben wij op de verenigingsavond Mans Jansen PA0MBJ 
uitgenodigd voor een presentatie en deze gaat over de “QRM Killer” en de “Actieve 
Antenne” van beide bestaan zelfbouw kitjes en kant en klare exemplaren.

Inmiddels hebben jullie al een HAM-Flyer 21-21 ontvangen met info over de kitjes 
en waar je nog meer wetenswaardigheden kunt vinden over de lezing van PA0MBJ.
Mocht je de Flyer kwijt zijn hij staat ook op de web-site of klik op de link.
https://a01.veron.nl/download/ham-flyer/2021/HAM-Flyer-21-21.pdf

Wanneer werd de eerste kunststof gemaakt
en waar werd die voor gebruikt?

De Belg Leo Baekeland (1863-1944) kwam in 1907 
met zijn wereldprimeur: bakeliet. Het was de eerste 
volledige synthetische kunststof. bakeliet vond al 
snel gretig aftrek vanwege de (voor die tijd) 
bijzondere eigenschappen: het smelt niet, geleidt 
geen stroom en is erg stevig. Bovendien kun je het in 
allerlei vormen persen. Zoals de vorm van een 

massief zwart telefoontoestel. zo een die je grootmoeder misschien op zolder heeft 
staan. Behalve voor elektrische apparaten werd bakeliet bijvoorbeeld ook gebruikt 
voor het maken van speelgoed, vuurwapens en elektrotechnisch isolatiemateriaal.
Baekeland kwam tot zijn product door met de stoffen fenol en formaldehyde te 
experimenteren. Zo ontstond uiteindelijk een polymeer. 
Dat is een lange keten identieke moleculen, in dit geval van het type: 
poloxybenzylmethylenglycolanhydride.

Bron: Quest scheurkalender.
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Het mocht weer…..de JOTA, 
Er was lang opgewacht maar de JOTA JOTI mocht weer van start. In 2019 won de 
de scouting St Laurentius de cros en dat betekent dat je dan het jaar daarop de 
cros moet of mag organiseren. Maar zoals bekend fietste de corona-pandemie 
daar dwars doorheen, zodat er in 2020 niet werd gecrosst. 


Dit jaar kon het weer en in het weekend 
van 15 t/m 17 oktober werd het festijn weer 
gehouden en de VERON-afd. A01 leverde 
weer de nodige zendamateurs niet alleen 
aan St Laurentius maar ook aan de 
omliggende scouting afdelingen, alhoewel 
het soms best zoeken is naar amateurs die 
hier hun medewerking aan willen verlenen.

Herman PA9HS, Rob PA1EMT, Jan PA2JSZ 
en Meeuwes PD5MES zijn inmiddels al 
jaren van de partij bij St Laurentius, soms 
moet je jezelf wel wat motiveren, want het 
zijn intensieve dagen. (foto: Team voor de 
lege kratten bier die moesten dienen voor een cros opdracht, dus dat was nog effe 
doordrinken  pff pff) 

Dit jaar vond het ook nog plaats op twee locaties 
aan de Stalpeartsstraat en aan de Koornlaan, 
daar staat de Basisschool “De Kring” een uniek 
oud gebouw van ruim 90 jaar oud. Doordat 
covid-19 nog niet helemaal is uitgeraasd moest 
er toch nog wat afstand worden gehouden. 

Vrijdagmiddag de antennes geplaatst in de mast 
aan de Stalpeartsstraat en bij “De Kring” aan de 
brandtrap en daar hebben wij als amateurs het 
grootste gedeelte van het weekend gezeten, 
door de beperkte “ophang” ruimte hadden we 

aan een 2m en 70 cm antenne voldoende en de scouts hadden het weer top 
geregeld.

St Laurentius was de organiserende partij, maar er moest ook nog een 
“zendamateur” opdracht worden gemaakt en daar had Jan PA2JSZ zich over 
ontfermt. Het werd een CW opdracht, de creaties waren weer buitengewoon, de 
crossers moesten de gebruikt apparatuur verzinnen om het CW geluid te laten 
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horen en PA2JSZ luisterde of de opdracht goed werd 
uitgevoerd en samen werd besloten wat de origineelste 
uitvoering was.

Zaterdagochtend mochten de jongste scouts weer QSO 
maken met andere scouts via de zendapparatuur, altijd 
leuk, want bij het zien van de microfoon “klapt” men vaak 
dicht, maar PA2JSZ krijgt met zijn didactische vaardigheid 
ze toch wel aan de praat.

Ja en dan wordt het een lange zit voordat de cross begint, dit keer niet met de 
auto, maar op de fiets rond Alkmaar om daar de nodige opdrachten uit te voeren, 
maar tussentijds zijn er testuitzendingen, want bij het doorgeven van de 
antwoorden, moet het allemaal perfect werken en dat deed het.

Rond zevenuur komen de eerst antwoorden binnen en de laatsten rond halfelf en 
dan is het tellen en controleren en de uitslag bekendmaken.

De uitslag werd bekend gemaakt in “De Kring” en het aantal aanwezigen was 
beperkt tot twee afgevaardigden van elke scouting afdeling, nog steeds covid.

Er werd gebruik gemaakt van de zendapparatuur en op een Youtube kanaal en 
rond 23.45 uur ging scouting Akersloot met de hoofdprijs naar huis en die hebben 
de eer om het volgend jaar te organiseren. 

Snel de boel afgebroken want dat scheelde zondag een rit terug om de spullen op 
te halen, de zendamateurs gingen huiswaarts en de scouts zelf terug naar hun 
lokatie om nog even na te genieten met een drankje, we werden medeuitgenodigd 
maar kozen voor ons QTH of zal dat de leeftijd zijn!!!!

We werden overigens nog verrast met een mooi T-shirt als beloning voor de 
bewezen diensten, zie foto, met logo en call, super toch!! en bedankt. Het was 
weer een geslaagd weekend JOTA 2021.


Meeuwes  PD5MES

                                ( Foto: Je zou er bijna wat van denken!! hi )  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Verslag RQM dag in Eefde 

Op zaterdag 9 oktober werd in Eefde de RQM dag gehouden.

De jaarlijkse vergadering van alle QSL managers van de Veron /VRZA.


Dit jaar bestaat het bureau 50 jaar dus een feestelijk tintje, koffie met gebak 
bij binnenkomst.


• Er is een special call actief tot het einde van het jaar PA50DQB.

• Notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

• Er waren het afgelopen jaar geen silent key meldingen onder de DQB 

managers.

• Grote problemen zijn er met het verzenden van QSL kaarten naar veel 

landen in Zuid Amerika. Er wordt van alles geprobeerd om hier een 
uitweg in te vinden. Problemen zijn er met de douane in de betreffende 
landen. 


• Met het in stemming brengen van het reguliere overleg dit weer naar 
elk jaar terug te brengen. Het was om de twee jaar.


• Er zijn dit jaar geen jubilarissen te melden.

• Rondvraag: Een vraag werd gesteld om QSL kaarten die niet aan de 

gestelde eisen voldoen te weigeren. Dit vond men in de vergadering 
wel heel ver gaan, daarom werd overeengekomen om de afdelingen te 
verzoeken hier nog eens extra aandacht aan te schenken. Dus gaarne 
bij nieuwe kaarten bestellen goed op de afmetingen letten. Het geeft 
veel verstoringen in de verwerking van de kaarten en omdat zij meestal 
te groot zijn is de kans op beschadigen heel groot.


• De volgende QRM dag zal op 8 oktober 2022 worden gehouden weer 
in Eefde.


• Sluiting iedereen goede reis naar huis.


Met vriendelijke groet,

QSL manager Veron/VRZA Regio A01 Alkmaar.

Simon Rodenburg,

PE1PGW.
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De “POST” voor A01 
Alkmaar 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Homebrew 4 Watt A.M. 5 to 10 Mhz quartscrystal 
controlled transmitter. 

Here you will find the design of an Amplitude Modulated shortwave 
transmitter.

(with roughly 4 Watts output on the desired frequency set by the crystal 
between 5.5MHz and 10.24MHz.)

All capacitors are ceramic type.


I use fixed mini-presets but you can use external POTS for the Microphone/ 
Mixing controls 

(Use Preset in the emitter circit).

The transmitter can be used for A.M. voice purposes on the HAM band. 

On the 7MHz Amateur Band over 160 miles have been archeived using a 
40mtr wiredipole antenna.

The 22pF trimmer aligns the frequency and the coils and 47pf trimmer tunes 
for maximum output.

It is ideal to tune up this circuit using a fieldstrength meter placed a few 
inches away from the transmitter.

Tune for maximum output...

When testing or operating this transmitter PLEASE DO MIND the legislation 
of the airwaves !

Success !!
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AANBIEDING deze maand 

Super Soldeerbout 60 W  
Engels fabrikaat € 6,99 

 

Led 2 mm Rood/Groen 
rechthoekige kop p/st € 0,05 

 

Flinterdunne Luidsprekers  35mm p/st € 1,29 
 

100 Ohm Metaalweerstanden 1/4 watt 25 stuks € 0,25 

HAM-Nieuws november 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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De Philips 2534 radio door: PA3HDY 
Het is zeker al ruim veertig jaar 
geleden dat ik naar Radio 
Scheveningen in IJmuiden werd 
gestuurd om aanwezig te zijn bij 
een onderzoek naar fading 
verschijnselen die regelmatig 
waargenomen werden met de 
radio ontvangst.


 Ik was in die tijd chef monteur 
afdeling lifttechniek van de PTT 
en vanwege het vermoeden dat 
de moeilijkheden waarschijnlijk 
veroorzaakt zouden kunnen 
worden door de besturing van de 
lift moest echter een bevoegd deskundige aanwezig zijn om de machine kamer te 
mogen betreden. De arbeidsinspectie is daar vrij streng in. Er stonden een man of 
drie met meetapparatuur op mij te wachten. Een die zelfs al een hoofdtelefoon op 
had herkende ik als de heer  Pals die vroeger gelijktijdig met mij bij Radio Holland 
werkte. Waarschijnlijk net als ik bijtijds daar vertrokken. 


Na een korte begroeting vroeg ik wat de bedoeling was van deze metingen waarop 
ik te horen kreeg dat de  radio ontvangst af en toe een voorbijgaande dip 
vertoonde, zodat een woord met morse niet goed genomen kon worden wat een 
telegram boodschap een andere wending kon geven. Ik vroeg derhalve, vangt de 
AVC van de ontvanger dat niet op ter correctie ? Nee want het station valt geheel 

weg. Ik vertelde hun dat ik zelf radio technicus NRG ben 
zelfs bijna twee jaar radio technisch instructeur in militaire 
dienst ben geweest en ik zeker weet, dat de oplossing niet 
te vinden is in de besturing van beide liften. Dat zijn een 
groot aantal relais, maar in de opbouw van de lift zelf. Ik 
denk dat we het moeten zoeken in een vergelijkend Lecher 
Systeem. ( Ernst Lecher 1856-1926).  Men kijkt mij verbaasd 
aan waarop ik toch enige uitleg geef. Een Lecher lijn is een 
opstelling van twee evenwijdige geleiders voor het 
onderzoeken van resonantie en meten van de golflengte van 
hoogfrequente elektrische signalen. De Lecher leiding is 
samen gesteld uit twee evenwijdige draden of metalen 

staven die met een zijde zijn aangesloten op een hoogfrequente spanningsbron en 
aan de andere zijde kort gesloten. Die kortsluiting kan op de staven verschoven 
worden om de afstemming te wijzigen. We vinden dat terug bij de lift waar de kooi 
de kortsluiting is die tussen twee metalen geleiders op en neer beweegt. Op deze 
geleiders vormt zich een staande golf met de frequentie van de voedingsbron. In 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de juiste stand van de kortsluiting kan deze Lecher  energie van een radio station 
opnemen. Met gevolg dat een signaal van een te willen ontvangen station met een 
dichtbij opgestelde antenne als het ware wordt weg gezogen. Men noemt dat 
fading ( sluier effect ), weg zakkende ontvang sterkte. 


Belangrijk is om de andere zijde van de staven of geleiders met elkaar door te 
verbinden vanwege het Kolbe effect ( gelijke ladingen stoten elkaar af ) om nog 
meer ellende te voorkomen, zoals een ernstige vorm van prolixité.  Ook wel dood 
eind verbinding genoemd bij glijspoelen in een lang verleden. Om te controleren of 
het door deze liften gebeurt zal ik beide buiten dienst stellen, zodat geen anderen 
ze kunnen gebruiken en ik zal bij een lift op de kooi gaan staan en op langzame 
snelheid naar beneden en weer naar boven rijden, Dan kunt u meten of inderdaad 
de liften de schuldigen zijn. Men vond het een goed idee en alles werd opgesteld 
om de nodige metingen uit te voeren. Nadat alle apparatuur ingeschakeld stond 
stapte ik op het kooi dak sloot de deur en op inspectie snelheid reed ik naar 
beneden en weer omhoog. Men had een vaste dip gemeten en een die zich 
verplaatste of beter gezegd die voorbij kwam. Dat klopt de eerste is van de nu 
stilstaande lift en de voorbijgaande was die waarop ik met lage snelheid door de 
liftschacht heen en weer reed. 


De leiders van de lift zijn ongeveer  achttien meter lang en staan ( de “speer”maat ) 
twee meter twintig uit elkaar. Met een zendamateur eigen vuistregel zou dat met de 
lift halverwege ongeveer een afstemming zijn van 600 meter. Het berekenen van de 
golflengte is echter nu niet belangrijk, wel dat inderdaad de lift de oorzaak is van 
de fading.. Nadat we de leiders van de lift zowel onder en boven met een dikke 

koperdraad hadden kortgesloten was na een 
volgende rij test het effect verdwenen. De beide 
liften werden weer in dienst gegeven. Het was 
ondertussen kantine tijd en daar hebben wij nog 
even gebruik van gemaakt. Daar zittend aan een 
tafel waar ook het hoofd van de radiodienst de 
heer De Niet aanschoof, werd verder gesproken 
over oude radiotechniek. Het bleek dat enkelen 
van de heren lid waren van een vereniging waar 
oud radiomateriaal wordt verzameld. Ik had geen 
flauw idee dat er nog van die oude radio’s 
bewaard zouden zijn. De meeste waren toch 
tijdens de oorlog ingeleverd. Er werd gesproken 
over een Philips 2534 ontvanger en ook ik mengde 
mij in het gesprek. Mijn vader was radio reparateur 
en ik had  zo doende thuis als kind veel van die 
oude toestellen vroeger gezien zo ook dat ijzeren 

kastje met het deksel zonder scharnieren en waar de lampen in een onlogische 
volgorde zijn opgesteld. Mijn kennis over het onderwerp radio ontvangers riep 
begrijpelijk vragen op en ik kreeg een blad te zien van de NVHR wel niet van een 
kwaliteit als de Libelle of Radio Bulletin zoals wij thuis lazen maar meer volgens mij 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gedrukt met een stencil machine. De inhoud en tekst waren echter bijzonder 
interessant. Ik liet mij gelijk voorlichten hoe ik daar lid van kon worden.


Het denken aan het toestel liet mij niet los, ik wilde er toch graag een hebben. Het 
is begin mei 1980 als ik een folder in handen kreeg van veiling De Zon Singel 118 
in Amsterdam. Daarin vond ik een lijst met zeer veel aangeboden radio materiaal. 
Nummer 4707 las ik is een 2534 ut 1931. De dag dat deze geveild zou worden was 
ik al bijtijds naar Amsterdam gereden. Gelukkig kon ik nog in de nabijheid mijn 
auto parkeren op de Sjngel gracht. Voor de deur van veiling de Zon stonden al 
verscheidene mensen te wachten tot de deur geopend zou worden. Een man zo te 

zien van een jaar of 
veertig kwam op mij toe 
gelopen en vroeg 
“Komt u ook voor de 
veiling van de radio 
toestellen?” Ik vertelde 
hem dat ik speciaal 
voor een Philips toestel 
was gekomen een 
2534. De man wees 
naar een bestelbusje 
dat tegenover het 
veiling gebouw  De Zon 

aan de waterkant stond en zei” Ik heb zo’n radio in perfecte staat in de wagen 
staan. Maar laat ik mij eerst even voorstellen , ik ben Henk Dekker uit Deurne en lid 
van de NVHR.”  Er werd een redelijke prijs genoemd en ik twijfelde of ik het zou 
kopen maar ik wilde toch ook de veiling meemaken. 


Trouwens ik zou het toch eerst willen zien, maar op de kijkdag was ik ook niet 
geweest. Henk die uit verkoop ervaring al begreep dat ik niet zou toehappen liet 
weten dat als het niks wordt met de veiling hoor ik het nog wel of u nog interesse 
heeft!  Het was voor mij de eerste keer dat ik een dergelijk verkoop lokaal bezocht. 
Ik kreeg al bij het binnen komen een kaart met een nummer om bij het bieden 

omhoog te houden. Erg vlot ging het niet 
eerst kwamen er andere voorwerpen 
voorbij, meubels en allerlei spul wat zeker 
niet mijn aandacht had. Een oude 
accordeon een 180 bas kolossale 
knoppenkast werd ingezet op 100 
gulden, geen reactie bij de aanwezigen . 
De veilingmeester zakte naar 50 verder 
naar 25 waarop ik dacht laat ik eens 
bieden om te oefenen. Ik stak mijn kaart 
omhoog denkende daar gaan ze wel 
overheen. Maar na eenmaal andermaal 

verkocht was ik de gelukkige eigenaar 
HAM-Nieuws november 2021
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van een prachtige valse Marinucci  die  echter nauwelijks bespeelbaar zou blijken 
te zijn. Even later kwamen dan eindelijk de radio’s aan de beurt. De Philips 2534 
kreeg ik voor 240 gulden , daar kwam dan nog opgeld bij. Bijna alles ging voor 
forse prijzen weg. Alle bedragen heb ik in mijn catalogus op geschreven waaruit 
toch later bleek dat wat ik moest betalen wel mee viel.  Later toen ik het veiling 
gebouw verliet met in de ene hand een moeilijk te tillen zware oerlelijke met 
stikkers vol geplakte  koffer waarin de accordeon en onder mijn andere arm de 
radio, Kwam Henk op mij toelopen en vroeg: “Is het gelukt ? “ Wat hij had gekocht 
was al ingeladen de deuren stonden nog open van de bestelwagen  en hij liet mij 
de eerder aangeboden radio zien, Nog keurig in de speciale gebroken bruine lak, 
hij keek mij aan en zei: “Die had je bij mij voor minder gehad ! Kom anders eens 
langs in Deurne ik heb daar veel radiotoestellen te koop staan. “. 


Eenmaal thuis bleek dat Henk gelijk had, de radio was niet in orde en het zou een 
flinke klus worden om het weer spelend te krijgen. De accordeon daar lag alles 
inwendig los in, je hoorde het rammelen met optillen. Maar hij zag er mooi uit met 
veel glimmende steentjes en de vele parelmoeren druk knoppen. Voor klanten 
trekker thuis in de etalage van de winkel gezet. Zeker een jaar later kwam mijn 
zoon Tom thuis en gaf mij 150 gulden. Ik heb de accordeon verkocht waarop ik 
verbaasd zei “Daar kan geen mens op spelen !” Het bleek een reparateur en 
stemmer te zijn en het ging de man om de 244 parelmoeren knoppen. Dat was dan 
toch een behoorlijke meevaller. Ach de radio herstellen was niet zo’n probleem. Ik 
had met 19 jaar al mijn NRG diploma dus radio techniek was mij bekend. Ik was 
echter wat werk betreft in de lift techniek terecht gekomen. Leuker om te doen en 
veel meer vrijheid dan de hele dag op één plaats te moeten zitten met een 
universeelmeter en een hete soldeer bout.


Ik heb toch een paar weken later een afspraak gemaakt met Henk Dekker en ben 
met mijn vrouw naar Deurne gereden, We werden daar hartelijk ontvangen en daar 
heb ik zijn handels voorraad kunnen bewonderen. Hij wist er veel over te vertellen, 
vooral over de herkomst van die antieke apparaten. Ik hoorde voor het eerst over 
radiobeurzen zelfs als beginnend NVHR lid had ik zelfs nog nooit de beurs in de 
Klomp bezocht. Maar vooral de 
avontuurlijke verhalen over markt 
verkopen in het buiten land, waar vaak bij 
toeval prachtige koopjes waren te 
bemachtigen. Ik wilde graag een Franse 
Lemouzy Megadyne, als kind ik als kind 
een foto gezien in een radio boek van 
mijn vader. Henk raadde mij aan om dat 
in Frankrijk te gaan zoeken. Mijn MULO 
Frans van vroeger met teksten , zoals 
“Mama est malade et papa fume la pipe” 
leek mij onvoldoende om snel te 
handelen bij een kraam waar ook andere pogingen doen omdat gene te kopen wat 
ik wilde hebben. Goed om je verstaanbaar te maken in een hotel als je het toilet 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zoekt. Ik ben zes jaar privé Franse les gaan nemen 
bij een lerares uit Frankrijk die voor een paar jaar 
naar Alkmaar was gekomen met haar man. Ik deed 
het samen met een paar jaar oudere vrouw waar ik 
nog altijd contact mee heb. Het resultaat was 
succesvol alhoewel mijn uitspraak van de Franse 
taal  volgens mijn lerares te vergelijken is met die 
van een Russische taxichauffeur in Parijs. Maar  ik 
kon nu zelfs de veiling in Chartres goed volgen. 
Daar leerde ik ook interessante verzamelaars 
kennen. Het was daar dat ik opviel op een kijkdag 
met mijn buizen testertje PJ4 en een grote order 
van een Italiaan kreeg om een honderd stuks te 
leveren om te gebruiken als relatie  geschenk voor 
nieuwe leden. Het werd vooruit betaald en het 

moest naar een adres in Milaan gestuurd worden. Dat zelfde eenvoudige testertje 
heeft mij nog voor een lage prijs een Ducretet piano op geleverd. Het was in een 
rommel winkel in Chartres waar ik tijdens  een wandeling met mijn vrouw  in een 
wat nauw straatje Rue Le Sottise een boutique zag met diverse tweedehands 
spullen. 


Eenmaal binnen wat rond gekeken vroeg ik aan de verkoopster of zij ook echt 
antiek radio materiaal heeft. Zij zei wacht maar even en  liep naar achter in de 
winkel en kwam vanuit een achter kamertje met een stoffige Piano Ducretet radio 
aanzetten. Volgens de verkoopster had iemand het gevonden onder een oude 
matras in het  oude klooster uit het jaar  1760  “ La Vierge au Repos “ even 
verderop in het straatje,, Nou ja, dan is de matras wel verklaarbaar.  Er kwam gelijk 
ook nog een toevallige radio liefhebber de winkel binnen die duidelijk interesse 
toonde als hij het toestel ziet. Ik had hem al eerder gezien op de veiling.  Er miste 
een knop en boven op stonden drie smoezelige accu lampen van divers allooi en 
een zelfs zonder glas. De andere man bleef maar zeuren en hoopte dat ik het 
toestel zou terug zetten. Ik pakte mijn buizen testertje en hield die tegen de zijkant 
van de kast en keek aandachtig naar de meter en mompelde iets onverstaanbaars. 
Wat doet u vroeg de verkoopster waarop ik antwoordde de koolstof waarde meten 
van de houten kast dat is 0,62 röm omgerekend moet het dan in  68 gemaakt zijn. 
Ja dat kan natuurlijk 1868 een wel zeer oud exemplaar liet de verkoopster mij 
weten Dat moest ik haar tegen spreken want ik bedoel 1968 met ander woorden 
dat apparaat is nog geen tien jaar oud. Trouwens als je goed kijkt is dat zo wel te 
zien, een replica leuk gemaakt. De ander man riep gelijk, nou dan moet ik het niet, 
God weet zit er zelfs niets in. Hij bleef nog even dralen haalde schouders op en 
met luide stem de woorden “Sans aucun doute des ordures, bon pour la poubelle!”  
verliet hij de winkel. De verkoopster keek wat beduusd en zei “Nou ja ik mag 
aannemen dat u een kenner bent, dat matras verhaal vond ik zelf al verdacht, maar 
Ik wil er toch 1000 francs voor hebben. Ik dacht na ,dat is toch meer dan 340 
gulden, maar zelfs voor een replica valt dat mee. Ik dacht even na, als ik ga 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afdingen zet zij het waarschijnlijk gelijk weer terug.  Ervaring die ik in Haarlem had 
opgedaan bij de handelaar Joop van Liempt. Ik betaalde haar en ze zocht zelfs 
nog een doos om de radio in te pakken. Eenmaal buiten zagen we de vreemdeling 
iets verder op staan in een portiek , waarschijnlijk hopende dat ik zonder de radio 
zou vertrekken en dan snel terug de boutique in te gaan. Op de terugreis naar 
Holland reed ik toch maar even naar Deurne. Als ik het toestel aan Henk Dekker 
laat zien, is het eerste wat hij zegt “ Dat is een mooi exemplaar waar wel veel aan 
is gerommeld”. Wat de waarde verminderd, maar toch nog altijd waardevol . Wat 
vraag je er voor? Hiermee mijn twijfels weg nemend, het is dus geen replica.


Piet van Schagen PA3HDY 


Radiohistoricus.
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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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Kijk om je heen ga wat vaker lopen
De wereld is zo veel mooier met je ogen wijd open.

Lief leven
                                    


