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Helaas weer een slechte start van het 
hobby jaar maar ook deze avond gaat niet 
door de maatregelen zijn nog steeds van 

kracht

Maar ondanks alles wensen wij u een 
voorspoedig en gezond 2022
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“De Woeste Hoeve” 
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Beste leden,

Waar zal ik beginnen? Drie jaar 
geleden ben ik gekozen als 
voorzitter van de afdeling Alkmaar. 
Een functie waar ik even aan 
wennen moest, maar dankzij een 
geweldig team van bestuursleden, 
voel ik me wel als een vis in het 
water. 
Helaas na een jaartje werden we 
onaangenaam verrast door het welbekende 
coronavirus. Dat gooide wel een behoorlijke 
hoeveelheid roet in het eten en ontnam het bestuur de 
mogelijkheden om leuke en interessante dingen te 

doen voor de leden. 

Buitenevenementen waren eigenlijk niet meer mogelijk. We moesten op zoek naar 
een nieuwe locatie voor onze bijeenkomsten. We hebben een mooie locatie 
gevonden, echter na een kennismakingsavondje en welgeteld één “normale” 
bijeenkomst, gevuld met een hele mooie presentatie van Kees PA7TWO, zijn we 
terug bij af, en dat terwijl Ton PA3BBY alweer druk bezig was sprekers uit te 
nodigen voor komende avonden. 
Helaas gooien coronavarianten wederom roet in het eten en zijn we terug bij af. We 
hebben inmiddels een afspraak met de beheerders van de Woeste Hoeve om de 
vooruit betaalde huur op te schorten naar 2022, hopende dat we dan weer meer 
mogelijkheden hebben, maar wie zal het zeggen? Oké, het klinkt misschien 
allemaal wat negatief, maar zo moeten we er niet in staan. 
We houden de moed erin en er zal zeker een tijd komen dat we weer gezellige 
avonden kunnen organiseren. Opvallend is dat het aantal “inmelders” voor onze 
ronde van Alkmaar (als de repeater mee werkt) groeiende is. We hebben de ronde 

ook in het leven geroepen om enigszins bij 
elkaar en de afdeling betrokken te blijven. Ik wil 
daarom ook iedereen van harte uitnodigen om 
eens deel te nemen aan de ronde. We zijn er 
elke dinsdagavond vanaf 19.30 op PI4ALK 
145.600 Mhz 

Alhoewel het nog koffiedik kijken is, heb ik er 
toch wel vertrouwen in dat we ergens in 2022 
weer kunnen samenkomen in Oterleek. Er zijn 
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al meerdere berichten dat de omicronvariant weliswaar besmettelijker is, maar 
minder ziekmakend. Deskundigen hebben tevens al voorzichtig geopperd dat deze 
variant ook sneller zal verdwijnen. Laten we het hopen. Nu we weer aan huis 
gekluisterd zijn, was voor mij aanleiding om eens wat meer tijd in de hobby te 
steken. De HF-antennes moesten eens aangepakt worden. De endfed moest 
wijken voor een tweetal dipolen. Ik heb daar leuk materiaal voor weten te 
bemachtigen bij HFkits. Deze webshop heeft veel leuke dingen voor de 
antenneknutselaar. Ik heb er al het nodige besteld en heb ze op een gegeven 
moment in een mailtje gevraagd of ze misschien wilden adverteren in ons digitale 
afdelingsblaadje Ham-Nieuws. Hier werd positief op gereageerd. 
Ik heb bij nog een paar webshops soortgelijke vragen uit staan, o.a. Eleshop. Zij 
gaan waarschijnlijk ook adverteren. Dat komt goed uit, want de clubkas was een 
beetje geslonken, o.a. door het uitblijven van consumptieverkoop tijdens de 
bijeenkomsten en uiteraard de verkoopavond. Nog een meevallertje, de opbrengst 
van de spullen van onze oud penningmeester Jan Engel (begin jaren 90) die 
verkocht zijn op onze bijeenkomst in oktober mocht van Jan volledig in de clubkas 
gestort worden. Een mooi gebaar van Jan! 

We moeten ons nog even buigen over hoe we de ledenvergadering gaan doen in 
februari. Ik denk niet dat we dan alweer bij elkaar kunnen komen, dus wellicht wordt 
het een soort videovergadering. Zodra we meer weten, wordt dat uiteraard met u 
gedeeld. Op het moment van schrijven is het nog 2021, vóór de Kerstdagen, maar 
de publicatie zal januari worden. Ik hoop dat u, ondanks de beperkingen een mooie 
Kerst en jaarwisseling heeft gehad en wens iedereen een voorspoedig en vooral 
gezond 2022!

73, Jan - PA0JSY 

Zendamateur in Tsjechië  in heiige sfeer, hij was 
niet thuis! 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Vervolg Flipflops 

Eén druktoets en 2 FET's. 

De schakeling links is in wezen 
hetzelfde als de schakeling met 
twee inverters, met dit verschil dat 
de inverters gevormd worden door 
een stel FET's; een BS170 doet 
het goed in een toepassing als 
deze. 
Deze variant kan meer stroom 
sinken dan de overige 
schakelingen, maar minder stroom 
sourcen. Een voordeel is, dat R4 
kan vervangen worden door een 
kleine belasting - de spoel van een 
relais1, bijvoorbeeld. 


Een tweede voordeel is het feit dat de voedingsspanning tot 12V2 mag 
bedragen voor de BS170.


Als we zwaardere FET's gebruiken zoals het schema rechts toont, kan één 
van hen rechstreeks een zwaardere belasting schakelen, en dat op een 
hogere spanning. Enkele zener-dioden moeten beletten dat de gate/source-
spanning hoger wordt dan toegestaan.


En nee, je kan de FET's niet zomaar vervangen door NPN-transistors! Stel, 
dat je op de plaats van T2 een NPN-torretje zou plaatsen. De basis/emitter-
overgang zal dan beletten dat de spanning op de basis hoger wordt dan 
0.6V. Het gevolg hiervan is, dat de spanning over C1 evenmin hoger wordt 
dan 0.6V. 
Onmogelijk is het echter niet. T1 en T2 moeten dan elk een eigen 
basisweerstand krijgen. Anderzijds is de prijs van een BS170 amper hoger 
dan die van een BC550…


(Vervolg pagina 8)  

HAM-Nieuws januari 2022



7

HAM-Nieuws januari 2022

HF Kits levert complete antennekits en onderdelen. 
Zelfgemaakt is wel zo leuk! De zelfbouwkits worden met 

zorg samengesteld uit kwaliteitsonderdelen. Op onze 
website bieden wij duidelijke bouwbeschrijvingen met  

nuttige achterachtergrond informatie 

Antennekits 
   Deltaloop 
   Dipool 
   Endfed 
   Multiband dipool 
   Quadloop 
Antennemateriaal 
   Antennelitze 
   Isolatoren 
   Ferriet 
   RVS onderdelen 
BalUn kits 
Mantelstroomfilter
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Vervolg Flipflops 

Met reset-functie. 

Als we NAND-poorten 
gebruiken, kunnen we 
een extra-functie 
toevoegen. Bij de 
voorafgaande 
schakelingen weten 
we niet, welke 
toestand deze zullen 
aannemen na het 
inschakelen van de 
voedingsspanning. 
Soms heeft dat geen 
belang, maar voor 
bepaalde 
toepassingen kan het 
een dwingende eis zijn, dat de uitgang v/d flipflop bij het inschakelen laag is. 
Het schema hiernaast toont hoe dat kan opgelost worden: op het ogenblik 
dat de schakeling spanning krijgt is C2 ontladen. Pin 1 van N1 is dus laag, 
zodat de uitgang van N1 hoog wordt. N2 inverteert deze toestand, waardoor 
de uitgang laag wordt en zo blijft. Na korte tijd is C2 opgeladen door R1 en 
fungeert de schakeling op dezelfde manier als zijn companen.


Indien de uitgang om een bepaalde reden hoog moet zijn bij het inschakelen, 
volstaat het om Pin 1 van N1 aan Vcc te leggen en Pin 4 van N2 met het R1/
C2 te verbinden.


Prosje BE
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EK Electronics wenst u een voorspoedig en 
gezond  2022 

Deurbel met div. tonen €2,50 

HC-SRO4 Radar Sensor €1,50 

Richtmicrofoon Instelbaar €1,50 
 

50 x Rode Leds  50 x Gele Leds  50 x Blauwe Leds  
Totaal 150 stuks samen slechts €1,25 

HAM-Nieuws januari 2022

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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Aviodrome, Amsterdome 

Als je met de trein van Alkmaar naar 
Amsterdam Centraal gaat en komt na 
Zaandam de Hemtunnel uit dan zie je 
op een gegeven moment aan de linker 
kant een mooi koepel gebouw. 

Toen ik er zelf langs kwam, dacht ik 
gelijk: ”Wat komt me dat bekend voor” 
het bleek het oude Aviodrome te zijn 
wat ooit bij Schiphol stond en diende 
als luchtvaart museum. Iedereen weet 
inmiddels dat het naar Lelystad Airport 
is verhuist (2003) en Aviodrome heet. 


Maar toch leuk dat het uit de mottenballen is gehaald en nu dienst doet als 
congrescentrum in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. 

Het mocht echter niet onder de naam van Aviodome verder, dus nu heet het 
Amsterdome, het is in 2018 in gebruik genomen en kan 2500 congresgangers 
ontvangen.


De koepel is een zogenaamde Geodetische koepel of geodetisch gewelf, dat door 
de speciale constructie zeer licht kan worden uitgevoerd. De naam komt van de 
driehoeksmeting, een onderdeel van geodesie. Het materiaal bestaat deels uit 
aluminium. 

Foto: In aanbouw Juni 1969 op Schiphol 

Nu in het Westelijk Havengebied van 
Amsterdam 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Eenvoudige triac/thyristor-tester

idee: Hans-Norbert Gerbig (Duitsland)

Wie voor het schakelen van stromen geen elektromechanisch relais wil 
gebruiken kan een halfgeleider-alternatief toepassen; wanneer het om kleine 
signalen gaat kan dat een gewone transistor zijn, en grotere gelijkspanningen 
en -stromen kunnen prima met een (dikke) MOSFET worden geschakeld 
Een elegante oplossing wordt echter geboden door de tegenwoordig wat in 
het vergeetboek geraakte thyristoren en triacs. Je kunt een thyristor 
beschouwen als een diode die met een puls op de gate-aansluiting gaat 
geleiden; zo’n thyristor geleidt echter slechts in één richting (zoals het een 
fatsoenlijke diode betaamt). Een triac kan worden beschouwd als twee 
parallel geschakelde thyristoren in één behuizing, en is daarom geschikt voor 
wisselstromen.

Tester

Goed, je hebt zo’n onderdeel voor je liggen, maar voordat je ’m gaat 
gebruiken, wil je natuurlijk graag eerst weten of hij nog goed is – zeker 
wanneer hij uit een afgeschreven schakeling is gesloopt (hergebruik is 
milieuvriendelijk!). En misschien weet je ook niet helemaal zeker of het een 
triac of een thyristor betreft... In beide gevallen kan de schakeling van figuur 
1 goed van pas komen.
 

Figuur 1
Nou ja – schakeling is een groot woord voor twee schakelaars, een 
weerstand en een duo-LED (rood/groen). Het gebruik is niet lastig: wanneer 
in de getekende stand van de dubbelpolige schakelaar (schuif- of 
wipschakelaar) een triac of thyristor wordt aangesloten en op de test-
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drukknop wordt gedrukt, zal de LED rood oplichten. Wanneer de schakelaar 
in de andere stand wordt gezet, zal bij een triac de LED groen oplichten als 
op test wordt gedrukt; bij een thyristor blijft de LED donker.
Met deze tester kunnen ook PUT’s worden getest (Programmable Unijunction 
Transistor). Met de schakelaar in de stand ‘triac’ (zoals in de figuur getekend) 
blijft de LED donker bij een druk op de testknop; met de schakelaar in de 
andere stand zal de LED groen oplichten.

Opmerking: de tester kan met 9 V worden gevoed of met 3 V. In het eerste 
geval heeft de weerstand (die geen andere functie heeft dan de stroom 
binnen de perken te houden) een waarde van 1,2 kΩ, in het tweede geval 
180 Ω.
Simpel? Simpel!

Bron: Elektor “Wie het kleine niet eert…..

De MARK III sender.
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HET RADIOCAFé!! 
Door Piet PA3HDY 

Er zijn op mijn adres al heel veel  leuke reacties binnen gekomen, het is echter nog 
niet bekend hoeveel leden  Vok Keijsper onze penningmeester al heeft genoteerd. 
Diegene die mij vroegen of ik met een beamer ga werken kan ik gerust stellen. Ik 
ken de gevaren van de UV straling en ga daar zeker niet naast dat optisch 
apparaat zitten.


 Ik wil niet de kans lopen lichamelijke 
ongemakken te krijgen en ook nog netvlies 
beschadiging van mijn ogen. Niet ioniserende 
straling kan zorgen voor een thermisch effect 
met gevolg van een vernietigende verwarming 
van gevoelige inwendige lichaamsdelen.  
Gewoonlijk wordt daarom een beamer aan het plafond op gehangen en een 
origineel scherm gebruikt en wel zodanig dat niemand in de lichtstraal kan kijken. 
Voor de bediener van het toestel wordt er trouwens een speciale bril bij geleverd 
met polycarbonaat glas , ik heb die echter nog nooit door een spreker zien 
gebruiken. Wel is mij opgevallen dat als er een voordracht wordt gehouden waarbij 
verwacht kan worden dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een beamer er veel 
minder bezoekers komen. Is het de angst voor straling of vanwege de 
ongezelligheid om regelmatig in het donker te moeten zitten. Het is natuurlijk altijd 
oppassen met  toestellen die werken met microgolven. Het zijn toch allemaal 
oudere mensen en de projectie op de witte muur is niet van een totale scherpte en 
de tekst is door de meeste niet te lezen. 


Wel is in elke projectie in ons radiocafé op de gestucte muur duidelijk de 
lichtschakelaar te zien  met aangebouwde contactdoos . Maar daar hebben wij de 
beamer niet voor nodig, die hoort daar te zijn om het licht aan en uit te kunnen 
doen. . De laatste avond zagen wij maar vier leden binnenkomen, niet zo leuk voor 
diegene die een spreekbeurt heeft en vaak van ver moet komen. Ik heb nogmaals 
contact gezocht met een der hoogbegaafde medewerkers van de rondetafel 
conferentie in Herwijnen en ik citeer het volgende wat hij mij vertelde:


“Met microgolf apparatuur ben ik zelf wel voorzichtig de waarschuwingen in 
boeken over radar en straalverbindingen zeggen wel genoeg. Er wordt wel 
gesproken over micro geluid dat we niet kunnen horen maar dat wel onderdelen in 

de juiste afstemming ongewenst in trilling kan brengen en 
harmonische trillingen kan verwekken. Ik denk hierbij aan de 
master oscillator in ons lichaam de hypofyse die een regelende 
rol speelt in het hormoonstelsel.. Het is beslist niet gezond als dat 
verstoort wordt. Er is veel professioneel onderzoek naar gedaan 
vroeger, maar voorstanders van de moderne mobiele techniek 
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willen daar niets van weten. Het bepalen hoeveel schade een bepaalde soort 
straling kan veroorzaken of juist gezond is , daar is geen vaststaande schaal voor  
denk ik, want als je wetenschappers er uitspraken over hoort doen zijn er veel die 
ik niet geloof, zoals lui van de gezondheidsraad.”


Er volgde nog een lange uitleg, maar genoeg redenen voor mij om de voordrachten 
te houden zonder optische hulpmiddelen, gewoon een schrijfbord met viltstift moet 
voldoende zijn en het licht mag aan blijven.  Ik weet dat het  niet gemakkelijk is om 
twee uur lang de aandacht vast te houden met een vooraf ingestudeerd gesproken 
tekst, dan kan kunnen lichtbeelden of muziek zorgen om wat tijd pauzes in te 
lassen. Maar het is verstandiger om  wat mee te nemen waarover men verteld. Al 
eerder liet ik weten dat een spreker verantwoordelijk is voor een goed verloop van 
zijn lezing vandaar dat ik daar te alle tijde rekening mee houdt !


’73 PA3HDY  Piet


Kon je de meteoriet die de dinosauriërs 
wegvaagde 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’.
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De Deltaloop antenne (Prima vakan1eantenne)  
 
Door Jaap van Duin, PA7DA 


Nu pakweg iets meer dan 10 
jaar geleden, waren we met 
een klein team bezig een 
tweetal stations klaar te 
maken voor een trip naar 
Israël 4X/4Z. Achteraf 
constateerden we dat het een 
geweldige trip van twee 
weken was met, naast de 
uitstapjes en excursies, 
geweldige 
amateuractiviteiten, met twee 
sets en goed werkende 
antennes. 


Maar ... … die 
voorbereidingen kosten wel 
wat ‘hoofdbrekens’ over hoe alles in de normale bagage te transporteren. 
Vooral de antennes leverden een probleem op, terwijl voor de kabels 
gekozen werd voor kwantiteit i.p.v. de kwaliteit: dus RG58. Omdat de trip 
zou gebeuren tijdens het Es-seizoen, zou een transport van een Yagi voor 6 
meter of de beroemde V2000 vertical enige transportproblemen leveren. 


Want de eis is dat de antenne in een normale koffer past en de set in de 
handbagage. Omdat we ook nog verder in de tijd ervaring hadden opgedaan 
met een fullsize Deltaloop voor 80 meter, afgespannen tussen het Hotel van 
Oranje en de vuurtoren van Noordwijk, ontsproot het idee om een Deltaloop 
voor 6 meter te fabriceren. Het is een antenne die met installatiedraad of 
tweelingsnoer (net wat voorradig is) binnen een halfuur is gebouwd. 


Daarbij is de polarisatie afhankelijk van de voeding. Gekozen werd voor de 6 
meter Deltaloop antenne van Anwar PL5DBM, daar deze makkelijk is af te 
spannen met o.a. henneptouw, waarvan Jaap altijd wel een rol van pakweg 
100 meter in bezit heeft. Er werd netjes 610 cm installatiedraad (eigenlijk 
ietsje meer) klaar gemaakt met drie zelfgemaakte isolators, waarbij het 
voedingspunt uitkomt op een platte isolator van plexiglas met een 
kroonsteen. Volgens veel publicaties moet deze antenne natuurlijk aan-
gepast worden, omdat de impedantie iets boven de 100 Ω ligt. 


HAM-Nieuws januari 2022



17

 
 


Gekozen werd voor een stuk 
coax van 75 Ω van 1/6 λ. In 
tegenstelling van de meeste 
publicaties wikkelde ik deze 1 
meter lange RG59 in een 
mantelstroomfilter. Metingen 
met de antennaanalyser 
gaven aan dat de antenne 
piekte op 50,5 MHz met een 
impedantie van 43 Ohm. 

Bij verschillende publicaties 
wordt aangegeven dat de 
versterking t.o.v. de dipool en 
open opgehangen op 5,47 dB. 
Maar een kniesoor die daarop 
let, want het is een prima 
antenne. En wil je verticaal 
gepolariseerd werken, dan 
hoef je de antenne een derde 
slag draaien, waardoor je van 
opzij voedt. Niets meer aan 
doen dus en opgerold de 
koffer in. 

Hiernaast het schema met 
draad, 75 Ω coax en de twee 
zeer belangrijke kroonstenen. 


De deltaloop voor 50Mhz, 
DL5DBM 


4 meter Deltaloop  

Omdat ook deze antenne in de koffer meegaat heb ik ervoor gekozen dat de 
verharde en zwaardere ‘boom’ in het horizontale deel niet wordt toegepast, 
maar weer afgespannen in de vrije ruimte. Nu wordt de draadlengte 
ongeveer 433 cm. Maar ietsje meer is niet erg, want bijknippen is erg lastig. 
Ook hier weer de twee ‘heilige’ kroonstenen en een stuk 75Ω coax van 66 
cm, maar 4 cm meer is beter. In tegenstelling tot Stephens schema heb ik 
niet gekozen voor een stukje PVC-pijp, maar om het mantelstroomfilter 
handmatig te wikkelen, waarna ik het samenbond (om ‘ontwikkeling’ te 
voorkomen) met een tweetal Tie-wraps. 
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Via een kroonsteen kan het mantelstroomfilter verbonden worden met de 
50Ω. Ook hier heb ik het internet-schema toegevoegd. Ik ga ervan uit dat de 
versterking ten opzichte van een open-dipool ook gelijk is aan 5,47dB. Na 
het meten met de antenne-analyzer bleken de waarden ook hier acceptabel 
te zijn, waardoor verder gebruik van een antenne-tuner onnodig is. 


De eerste verbinding was een tropo-verbinding tussen 4X en 9H ongeveer 
1600 km over zee. Dus weer een tevreden amateur! 


Als de vakantietijd gaat beginnen en ook in juli/augustus kunnen degelijk 
sporadische E (Es) voorkomen. In de koffer past dan zeker naast een set (die 
liever in de handbagage meegaat) en de persoonlijke spullen, de RG58 coax, 
ongeveer 20 meter draad, vier kroonstenen, een bos met tiewrapes en een 
bol henneptouw. Vergeet nooit klein gereedschap. Naast het gebruik van de 
portable HyEndfed antenne, heb ik aan beide antennes veel plezier beleefd. 


Succes! Jaap - PA7DA  uit DARU  

HAM-Nieuws januari 2022
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"HAM meets military" 
Op vrijdag  1 april 2022 (geen grap) vindt "HAM meets 
military" plaats. 8 speciale stations met callsigns PA01MIL tot en 
met PA08MIL zullen actief zijn op HF en 6 meter! De stations 
worden gevormd door 2 militairen en 1 amateur en zullen 12 uur in 
de lucht zijn van 0700Z  (GMT) tot 1900Z (GMT), alleen in telefonie. 

 

Doel van deze dag is de militaire HF-gebruikers te introduceren in 
de wereld van amateurradio. Uiteraard houden militairen van een 
uitdaging, en zal er onderling strijd zijn wie de meeste contacten 
legt. Speciale aandacht is er voor de Nederlandse amateur. Naast 
80 en 40 meter zal men ook actief zijn op 6 meter in FM.

 

Er wordt alleen gebruik gemaakt van militaire apparatuur, echter 
mag de amateur wel ondersteunen bij het perfectioneren van de 
antenne. De stations zullen 'manpacked' zijn, of met een 
MB290GD Mercedes voertuig.

 

Wij zouden het erg op prijs stellen als zoveel mogelijk amateurs een 
verbinding zouden willen leggen met een van de speciale callsigns. 
Wilt u zoveel mogelijk gebruik maken van het NATO-spelalfabet? 
Deze dag is voor de veelal jonge militair een uitstekende training, 
wellicht worden sommigen van hen later actief als operator op het 
station van PZ5JT, als een geplande oefening in Suriname 
doorgaat. 

 

Meer info kunt u vinden op https://qrz.com/db/pa01mil of via 
hammeetsmilitary@gmx.com

  

  
Deze dag wordt georganiseerd door de radiogroep van 11 
luchtmobiele brigade. Wij willen u alvast hartelijk bedanken 
voor het onder de aandacht brengen.  
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https://qrz.com/db/pa01mil
mailto:hammeetsmilitary@gmx.com
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de volgende 
stations:

Voor actuele informatie zie ook de website:
https://a01.veron.nl/qsl-service/

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.

https://a01.veron.nl/qsl-service/
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Tijdstippen rekenkundig benaderen:
half 1 is een half, half 2 = 1. Half 3 is anderhalf, etc.

Uit Schrikkelkalender.
                                   


