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Algemene Ledenvergadering 

mááár ook dit jaar weer in de  

ban door het bekende virus
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Beste leden,
Er is wederom een jaar voorbij, waarin 
we elkaar vrijwel niet gezien hebben. 
Zaken die normaal gesproken door 
het bestuur geregeld worden, zoals 
gastsprekers, buitenactiviteiten, de 
eindejaars bingo, hebben we allemaal 
niet kunnen doen zoals we dat normaal 
gesproken gewend zijn. We houden de 
ronde van Alkmaar in stand en zien dat het aantal 
inmelders soms behoorlijk is. Gelijk aan het aantal 
dat we normaal gesproken zien op een reguliere 
bijeenkomst zien en dat is mooi. 

We houden de moed er in en hopen dat we ergens in 2022 weer eens fysiek 
bij elkaar kunnen komen. Dat de huidige situatie bijzonder onhandig is voor 
een Algemene Ledenvergadering zal voor iedereen duidelijk zijn. U ontvangt 
daarom het jaarverslag en een financieel overzicht wederom schriftelijk. 

Het financiële overzicht is reeds goedgekeurd door de kascontrole 
commissie. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben op de genoemde 
stukken, dan kunt u deze mailen naar a01@veron.nl  wij zullen deze dan 
bespreken en met een reactie/antwoord komen. Deze reacties moet wel voor 
21 februari 2022 binnen zijn, want wij moeten de stukken weer op tijd 
aanleveren bij het HB. Tevens willen wij de leden die hier behoefte aan 
hebben, in de gelegenheid stellen middels een videomeeting de 
bestuursleden te spreken. Ook dat mag u dan aangeven in een mailtje. Wij 
zullen dan wat organiseren. 

Met vriendelijke groet, 73 - Jan PA0JSY
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Vervolg Flipflops 2

Eén druktoets en een “echte” flipflop.

We zouden haast 
vergeten dat het met 
een echte flipflop ook 
kan. Ditmaal met een 
D-flipflop uit de 4000-
serie, de 40133. 
Hiernaast een 
schakeling die, bij elke 
druk op de toets, een 
motortje-met-vertraging 
de andere kant opstuurt 
tot de eindstop aldaar 
bereikt is. 
R2 en C2 zorgen voor 
een reset bij het 
inschakelen van de 
voedingsspanning. Na 
die reset zijn de in- en 
uitgangen van de 4013 
zoals ze in het blauw 
zijn aangegeven. Bij het 
indrukken van Dr1 

wordt het niveau op D1 ingeklokt en doorgegeven naar Q1. _Q1 klapt ook om, zodat 
aan D1 het tegeovergestelde niveau komt te staan, dat bij een volgende druk op Dr1 
aan Q1 zal worden doorgegeven.
Mini-uitvoering

Als het allemaal erg klein moet zijn, kan de 
SN74LVC1G80 goede diensten bewijzen. Dit 
is een D-flipflop in mini-verpakking. De 
gebruikelijke Q-uitgang ontbreekt. Maar 
gelukkig is diens geïnverteerde tegenpool wel 
aanwezig, die we op dezelfde manier als 
hierboven gebruiken om de uitgang bij elke 
druk op de toets te doen omklappen. Prosje be 
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Reserve…..


Na jaren van geen activiteit ( beschreven in eerdere publicaties van mij uit het  
verleden)  begon ik weer wat te doen op amateurgebied, op HF met een  stealth- 
antenne onderdaks en inmiddels aangevuld met  een multiband dipooltje op HF, en 
met een rondstraler op 2/70 die nog op het dak stond. 


In een eerdere publicatie in ons HAM-nieuws  had ik al eens geopperd, dat als er 
een Alkmaarse ronde zou ontstaan, dat ik daar aan zou deelnemen. Dat er daarna 
een coronaronde op PI3ALK zou gaan komen wist ik toen nog niet. Maar vanaf het 
prille begin ben ik wel één van de regelmatige inmelders geweest, vond het na 
jaren van afwezigheid ook weer leuk om bekenden te horen, wat na de ronde tot 
vervolg QSO’s leidde. En daarmee ook weer wat regelmatiger contacten, en bij mij 
ook weer een gevoel van “ ze zijn me nog niet vergeten” …… en echt, dat is toch 
een warm bad om zo weer terug te komen, contacten met bekenden, maar ook 
met nieuwe contacten te maken…. En hoe mooi is dat in deze Coronatijd…. 


Door de uitval van de “ rondeleider” op de dinsdagavonden ben ik begonnen 
spontaan de leiding dan maar te nemen, waardoor de ronde toch door kon gaan. 
Dat is meermalen gebeurd en kennelijk positief opgevallen en ervaren, waardoor 
het verzoek kwam vanuit het bestuur om “ reserve” te staan.,  Hans, PH0V deed 
dat ook al, en Ton PA3BBY ook.. inmiddels heb ik al heel wat rondjes geleid, en 
met plezier. 

Het is dan wel begonnen als “ Corona” ronde, maar is uitgegroeid tot een gezellig 
wekelijks contact, waarbij iedereen even laat weten waarmee bezig te zijn, en dat 
hoeft niet persé hobby- gerelateerd te zijn, want er worden zelfbouwprojecten over 
bakens beschreven, en verbindingen met ATV en er wordt verbouwd, geschilderd, 
gewandeld, vakantie-uitjes gemaakt, gesoldeerd, antennes geplaatst, tuinen 
onderhouden etc.etc. 

Daarnaast is er meestal wel een bestuurslid aanwezig, die de afdelingszaken of 
ontwikkelingen kunnen vermelden. En laagdrempelig voor iedereen om er aan deel 
te nemen! 


Dus: hoe laagdrempelig is het, om je gewoon even in te melden op dinsdagavond 
19:30 op de repeater PI3 ALK en daarmee het verenigingsgevoel met elkaar te 
kunnen delen? 

Doen! 

Groetjes, Jaap, PA3CSL.
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Antennekits 
   Deltaloop 
   Dipool 
   Endfed 
   Multiband dipool 
   Quadloop 
Antennemateriaal 
   Antennelitze 
   Isolatoren 
   Ferriet 
   RVS onderdelen 
BalUn kits 
Mantelstroomfilter

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 
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De veelzijdige NE555 

Wie kent hem niet de N555, het is een veelzijdige IC en 
gemakkelijk te gebruiken timer in een elektronische schakeling en om de prijs hoef 
je het niet te laten dus ook geen ramp als er eens eentje sneuvelt en je prikt hem 
makkelijk op een breadboard en je vindt ze al voor €0,15.


Er bestaat ook een dual versie van. de NE556, twee onafhankelijke 555 IC’s in één 
pakket, die heeft dan uiteraard inplaats van 8-pinnen, 14-pinnen. (Zie foto)


In een schakelschema ziet de NE555 timer vaak 
afgebeeld als hiernaast en dan valt op dat pinnen niet in 
de volgorde staan zoals op de eigenlijke chip. Dit is 
gedaan om de functie van elke pin beter te herkennen 
en maakt het tekenen van een schakelschema 
gemakkelijker.


(vervolg pag.10) 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          Super Pakket!!!
Bestaande uit:

5 x pcb 6 x 4 cm blauw 
Set met 300 weerstanden 30 soorten.
50 x 1 pF  50 volt

10 x 2200 pF 250 VAC
10 X 47UF ceramische condensators 
1 x metaaldetector bouwpakket 

1 xFM meetzender 88 t/m 108 mhz
1 x alarm systeem bouwpakket 
1 x signaal generator bouwpakket 
10 x BC 547 transistors

2 x 9 volt batterijclip met lange draden 
50 x 1N4004 diode 400 volt 1amp 150c°

50 x 10 nF 100V
10 X NE555 IC
25 X 100 Ohm  1/8 W Weerstanden 
50 x gele 3mm leds
25 x rode 3 mm leds 
50 x led 3mm blauw

Dit gehele Pakket slechts €19,95 incl. verzending door heel Nederland!!!
Wees er snel bij het aanbod is beperkt. 

HAM-Nieuws februari 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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Om de NE555 zijn werk te laten doen maakt hij gebruik van zowel analoge als 
digitale technieken, maar kijk je naar de uitgang dan is het eigenlijk een digitaal 
apparaat. De uitgang kan zich op elke moment in één van de twee toestanden 
bevinden, de eerst is de “lage”, 0v, en de tweede de “hoge” en dat is de spanning 
V, De tweede toestand de “hoge” is de spanning Vs (deze spanning kan variëren 
door de voeding van 4,5 tot 15 V, waar 18 V het absolute maximum is).

De meest voorkomende typen uitgangen zou je als volgt kunnen categoriseren en 
dat geeft een idee van hun functies.


De aansluitingen van de 555 zijn als volgt met de pinnen verbonden 

Toepassingen
De 555 kan op drie verschillende manieren als multivibrator worden gebruikt:

• Monostabiele multivibrator: de 555 geeft bij triggering slechts één puls (Eng.: 
one-shot). Deze toepassing is te herkennen aan de doorverbinding tussen 
pen 6 en pen 7 en de aparte triggeringang rond pen 2 en wordt onder andere 
gebruikt bij timers.

• Astabiele multivibrator: de 555 fungeert als oscillator. De oscillatortoepassing 
is meestal te herkennen aan de doorverbinding tussen pen 2 en pen 6 en de 
weerstand tussen dit punt en pen 7 en die tussen pen 7 en VCC. Voorbeelden 
van de toepassing zijn alarminstallaties en toongenerators Deze schakeling 
is met de NE558 niet betrouwbaar te maken omdat Tr een digitale ingang is.

HAM-Nieuws februari 2022

Pen NE555 Functie Korte omschrijving

GND 1 Massa De massa (Ground), 0 volt, het nulpunt van de 
voedingsspanning

TR 2 Trigger Analoge ingang, een spanningsdaling tot onder 1/3 Vcc 
SET de flip-flop

Q 3 Uitgang De gebufferde uitgang van de flip-flop, SET maakt Q hoog 
(Vcc), RESET laag (0 volt)

R 4 Reset Digitale ingang, een negatieve flank RESET  de flip-flop

CV 5 Modulatie De regelspanning (Control Voltage), de interne 
spanningsdeler (2/3 Vcc)

THR 6 Threshold Analoge ingang, een spanningsstijging tot boven 2/3 Vcc 
RESET de flip-flop

DIS 7 Discharge Ontlaadt tussen het moment van RESET en van SET de 
condensator die bepalend is voor de tijdsinvallen

Vcc 8 Voedingsspanning De positieve voedingsspanning die meestal tussen 5 en 15 
volt moet liggen
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•Bistabiele multivibrator: de 555 fungeert 
als flip-flop. Deze schakeling is meestal 
te herkennen aan het ontbreken van de 
condensator tussen pen 2 en massa.

Microscoop opname van 
het NE555-kristal

Schakeling met NE 555 (Servo tester)

HAM-Nieuws februari 2022



12

BRUNHILDE (door PA3HDY) 


Het is al weer een tijd geleden dat ik werd gebeld door 
iemand die ik al vaker had gezien op onze 
verenigingsavonden in Heiloo een vriendelijke man van een 
jaar of 40. . Ik moest maar eens langs komen in 
Hensbroek, hij had een radio station gebouwd naar zijn 
zeggen volgens een beschrijving door mij in een artikel 
over een QRP verbinding. 


Het zal begrijpelijk zijn dat mijn nieuwsgierigheid gewekt 
was en ik zeker van plan ben om er heen te rijden. Ik heb 
dan ook naar zijn adres gevraagd en een afspraak 
gemaakt. Wel kreeg ik het verzoek om daar verder geen melding over te maken om 
ongewenst bezoek te voorkomen. Ik vermoed dat het zal gaan over een artikel te 
vinden in “NVHR Anneke  verhalen”  op internet, op pagina 38 QRP op minimaal 
vermogen . Waarin beschreven staat dat Anneke binnen tien minuten een oude 
radio veranderde in een goed werkende zender en daarmee middels een 
dynamische microfoon een verbinding wist te maken met een station in Apeldoorn. 


Het is een ingreep bij een super heterodyne in de oorlog die ik mijn vader heb zien 
maken. Dit voor onderling contact tussen onze verzetstrijders. Slechts weinige 
mensen in die tijd hadden een telefoon, trouwens niet alleen dat die eenvoudig zijn 
af te luisteren maar  bij de Telefoondienst is het ook gemakkelijk te achter halen 
waar vandaan er is gebeld. Het moet  begrijpelijk een toestel zijn met een oscillator 
, een Philips 636A noemt men een Super Inductance, maar is een gewone rechtuit 
ontvanger en dus ongeschikt voor ombouw tot  zend/ontvanger.  Op de 
afgesproken tijd, twee dagen later stond ik voor de deur, een vrijstaande woning in 
een dorpje ergens boven Heerhugowaard. De deur werd geopend door een 
knappe vrouw geheel in het zwart gekleed die zei “U wordt al verwacht” De man 
die ook naderbij kwam herkende ik gelijk, ik had hem al eerder ontmoet op een van 
de vele verenigingsavonden van de VERON afdelingen. Hij vertelde mij dat de 
vrouw die voor mij de deur opende niet zijn vrouw of vriendin is maar voorlopig 
even hier in huis verblijft en de logeerkamer mag gebruiken. Net nadat ik u had 
gebeld stond zij bij mij aan de voordeur met de vraag waar ben ik hier eigenlijk en 
ze had ook dorst, Ze meende gevallen te zijn, trouwens te zien aan een wond aan 
haar hoofd en kan zich niet herinneren hoe ze hier terecht is gekomen in het dorp 
en waarom. Ook wist zij haar naam niet meer en had ook geen tas bij haar waarin 
gegevens gevonden zouden kunnen worden. In haar jaszak vonden wij een 
kerstkaart met de tekst, Brunhilde prettige kerstdagen en nog gefeliciteerd met je 
diploma! Geen envelop met een adres of zelfs een afzender. Zij zelf wist van niks 
haar geheugen liet haar in de steek. De politie is gebeld, die kwamen langs met 
een dokter die constateerde een


HAM-Nieuws februari 2022



13

posttraumatische amnesie. Dat kan tijdelijk zijn maar ook permanent. Er werd een 
foto van haar genomen door een vrouwelijke agente die vertelde dat zij de zaak 
verder zouden uitzoeken. 


Voorlopig moest Brunhilde maar zolang daar maar even  blijven logeren. Mijn 
zuster Els, zo vertelde de man die verderop woont heeft 
gezorgd voor wat kleding en nachtgoed. Ik was werkelijk 
verbaasd dat verhaal te moeten horen, het leek mij niet dat 
ik hiervoor langs zou moeten komen. Dat bleek ook niet het 
geval, de man liet mij de voorkamer zien met in het midden 
een ronde tafel waarop in een kleine standaard een 
microfoon. De verlichting was aangepast en er waren hier en 
daar gordijnen aangebracht ter verbetering van de akoestiek. 
Dit is de kamer voor interviews en besprekingen. 


Met de inrichting heeft Brunhilde zelfs nog goed geholpen. Ondanks haar 
beperking wist zij toch te vertellen om geen koolmicrofoon te gebruiken. Omdat 
het koolgruis je stem kan veranderen, niet voor niets de uitdrukking steenkool 
Engels na de eerste toepassing van de telefoonmicrofoon. Zij is dus niet alles 
vergeten, dat geeft hoop op genezing. Daar achter de met glas voorziene 
schuifdeuren van de achterkamer is mijn bediening paneel. Daar staat ook de tot 
zender omgebouwde radio ! Een Philips FX 603A/05 met ingebouwde platenspeler. 
Het verbeterde ombouw schema van Anneke had hij gebruikt om het toestel ook 
als zender te kunnen gebruiken. De schakeling uit 1942 was mij bekend waarbij 
met een schakelaar het toestel snel bij een eventuele inval van de Duitse bezetter 
of een stel vervelende landwachters ( foute Nederlanders ) weer als ontvanger te 
laten spelen. Gebruikte Anneke in de haast  als antenne uitgang het rooster van de 
triode oscillator middels een kleine condensator, zodat er een verbinding gemaakt 

kon worden met een ander station op korte 
afstand. In de hier afgebeelde  schakeling 
wordt om meer vermogen de antenne in te 
sturen het heptode deel van de ECH41 als 
zendbuis benut en in het anode circuit een 
tankspoel gebruikt. Gezien de wens om op 250 
meter te werken is deze spoel met 40 
windingen overbrugd met een regelbare 
condensator voor een vaste instelling. Deze 
spoel wordt aangesloten op de anode van de 
eindbuis EL41  zodat de uitgangtrafo 
functioneert als modulatie transformator 

( Heizing modulatie ). De PU ingang kan gebruikt worden om een laagfrequent 
signaal middels en Pick-Up of microfoon aan te sluiten. De luidspreker kan men als 
men dat wilt uitschakelen en vervangen door een weerstand van 10 ohm/ 5 watt . 
een schakelaar zou handig zijn om die tevens aan te brengen, handig om het 
modulatie signaal te controleren.  
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De anode 
verbinding van 
de ECH41 met 
de eerste MF 
trafo wordt in de 
zend stand 
onderbroken. De 
condensator aan 
de 


andere zijde van 
de tankspoel 
van 1000pf dient 
er slechts voor 
dat er geen hoge 
gelijkspanning 
op de antenne 
komt te staan. 
( voorschrift! ) ,  
Met de 
schakelaar kan de 
anode van de heptode weer terug geschakeld worden naar de primaire van de 
eerste MF trafo en werkt het toestel weer als een ontvanger. Als het de bedoeling 
is om de zender alleen te gebruiken op zeer korte afstand dan kan de vast 
ingestelde tankspoel vervangen worden door een hoogfrequent smoorspoel van 
plus/minus 300 mH bijvoorbeeld een honingraatspoel van 400 windingen. Men kan 
dan zenden op alle mogelijke frequenties. Als deze spoel buiten het toestel wordt 
geplaatst is zelfs geen antenne nodig om binnenshuis voldoende signaal te 
hebben. 


Let er op dat de op de afstemschaal aangeduide meters dan niet kloppen. De 
oscillator is ongeveer 450 kHz hoger in afstemming , zodat het aantal aangewezen 
meters met enige meters verminderd moet worden. Het is echter de bedoeling om 
op een vaste frequentie van 1,2 Mhz de zender te gebruiken vandaar de 
afgestemde tankspoel. De zender schaal staat dan op 180 meter.   Het is nog een 
hele klus om de tankspoel weg te werken onder het chassis om te voorkomen dat 
een nieuwsgierige controleur bij het losnemen van het achterschot iets van de 
verbouwing kan waarnemen. De man liep nu even weg om te kijken of er voor 
koffie gezorgd kon worden. Zodoende had ik even de tijd om de inrichting van de 
technische ruimte te bekijken, er stond ook  een Telefunken Tape Recorder die 
aangesloten kan worden.De radio is voorzien van een ingebouwde platen speler. 
De antenne was verbonden met een kastje bij het raam waarin een serie filter met 
en afstembare condensator en een regelbare spoel om een zeker tien meter lange 
zeppelin antenne in de vrij grote tuin achter het huis te kunnen aanpassen op de 
juiste impedantie. De man net binnen gekomen met de woorden de koffie komt er 
aan , zag mij uit het raam kijken en zei “ Ik weet het!  Niet zo gunstig net 2,5 meter 
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boven de grond. Ik moet natuurlijk niet de indruk wekken dat hier een zend 
antenne is gemonteerd. Bunhilde stelde mij voor om een zelfde draad parallel op 
een meter afstand te monteren en die gebruiken voor de ontvangst en hier en daar 
wat knijpers  aan de draden bevestigen zodat de indruk wordt gewekt dat het 
lijnen zijn om nat wasgoed aan op te hangen. Nog niet eens zo gek idee voor 
iemand die met een ernstige hersenschudding en geheugen verlies rond loopt. Ik 
had anders C14 direct op de antenne uitgang kunnen aansluiten. Het valt niet mee 
om zonder de nodige meetinstrumenten de zaak goed af te regelen. Brunhilde is 
daarom zo ver mogelijk achter in de tuin gaan staan met een ontvanger afgestemd 
op 250 meter. 


Ik heb een LP opgezet , Rachmaninoff Prelude no 2 in cis.mol en de zender 
aangezet.  Daarna heb ik de tankspoel en de antenne aanpassing zodanig 
afgeregeld dat Brunhilde de piano zo hard mogelijk en duidelijk hoorde.  Zij gaf dat 
aan met hand signalen. Dat viel nog niet mee , maar het is toch eindelijk goed 
gelukt.  Er valt begrijpelijk nog heel wat te experimenteren. Neemt u ook muziek of 
gesproken woord op voor demo gebruik? Vroeg ik de man wijzend naar de 
recorder. Nee ! Weet u je moet nooit laten merken clandestien bezig te zijn door 
onhandig gesproken woorden , platte taal en onzorgvuldig uitgekozen muziek, je 
valt dan al snel door de mand. Ik neem van andere stations een praat of een 
muziek programma op die ik dan uitzend en dan weer iets van mijzelf denkelijk 
meer klassiek en belangrijke mededelingen. 


Er stopte  op dat moment met veel 
sirene lawaai een auto voor de deur en 
er werd aangebeld. Politie die met een 
krant binnen kwamen. Een foto van 
Brunhilde prijkte op de voorpagina met 
de vraag wie herkent deze vrouw?  
Daar waren veel reacties op gekomen, 
vertelde de vrouwelijke agente.  Haar 
zuster Greta woont ongeveer een 
kilometer verderop, waarschijnlijk was 
Brunhilde naar haar op weg  op de fiets. Haar achternaam bleek Seegert te zijn en 
haar woon adres is in Heerhugowaard, Tevens had een schooljongen haar tas 
gevonden in de berm, daar was niets uit verdwenen alleen haar elektrische fiets is 
niet gevonden. Volgens de politie zal een onverlaat waarschijnlijk zonder hulp te 
bieden die mee genomen hebben. Gelukkig is het framenummer bekend en is het 
mogelijk de fiets terug te vinden. Brunhilde stonden de tranen in haar ogen ze had 
moeite om de onverwachte gebeurtenissen te verwerken, Heet ik echt zo? Vroeg 
zij, wat een mee gekomen dokter de overtuiging gaf dat voor haar enige rust nog 
wel een tijdje nodig is. Het lijkt ons beter als wij haar naar haar zuster brengen voor 
verdere verzorging liet de politie weten. Ik kreeg de indruk dat zij liever nog was 
gebleven, Zij bedankte de man hartelijk voor alles wat hij had gedaan, en zei: “ ik 
kom zeker nog terug”! Ze liep naar de deur toe maar onverwacht liep zij weer terug 
naar de man en gaf hem vluchtig een zoen, daarna liep zij snel naar buiten en 
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stapte in de politie wagen. De man bleef nog even staan kijken draaide zich naar 
mij toe en zei “Ze komt weer terug! “ Ik knikte, ik wist het wel zeker.


Piet PA3HDY


!!!!Het volledige schema van de Philips FX603A/05 is te vinden op de site NVHR 
schemateek

Waarom zijn wegwijsborden blauw? 
Fel rood valt toch beter op? 

De blauwe bewegwijzering danken 
we volgens Frank Steyvers aan 
keuzes die de ANWB eind 
negentiende eeuw heeft gemaakt. 
“Die waren wellicht niet optimaal. 
Als we bij nul konden beginnen en 
we geen rekening hoefden te 
houden met de keuzes in 
internationaal verband, dan zouden 
bewegwijzeringsborden er nu vast 
anders uitzien”, vermoedt Steyvers, 
universitair docent psychologie aan 
de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in navigatie en gedrag in het 
verkeer.

“Het is niet moeilijk om met onderzoek een optimaler bord te ontwerpen, maar er 
is geen enkele wegbeheerder die wil betalen om iets dat nu toch redelijk 
voldoende functioneert, te vervangen door iets anders. Bovendien rijden veel 
mensen met een ingebouwd navigatiesysteem. Ze hebben nauwelijks baat bij 
externe bewegwijzering, tenzij er iets fout gaat”. Steyvers betwijfelt trouwens of 
felrode borden de beste oplossing zijn. “In de nacht geeft dat met zwarte of witte 
letters nooit zo’n groot contrast als de huidige borden”.


Bron: Quest 
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Op vrijdag  1 april 2022 (geen grap) vindt  
"HAM meets military" plaats.
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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-

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.
                                   


