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UITNODIGING VOOR DE B EENKOMST
OP VR DAG 08 april 2022
“De Woeste Hoeve”
Dorpsstraat 51
1842 GT Oterleek
Aanvang: 20.00 uur

“STOORZENDERS”
door
Henk PA0PQ
Geen “Cyber” maar
oude techniek uit WO2
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Dit konden we eindelijke weer zeggen na een periode
zonder bijeenkomsten, het werd een gezellige avond,
maar het moest wel weer allemaal wat opgang
komen, daar komt nog bij we leven momenteel in
heftige tijden, de maatregelen wat betreft de corona
zijn allemaal wat versoepelt, het virus is zeker niet
weg en ook de oorlog in Oekraïne is daar zeker debet
aan en we moeten nog maar afwachten hoe zich dat
verder gaat ontwikkelen.

De voorzitter Jan PA0JSY opende de avond, met
mooie maar ook met een minder mooie mededeling.
Age PA0XAW had een mail gestuurd aan de
voorzitter, dat Gerrit Brand PD1GB ernstig ziek was en de tijd die hem nog was
gegund zeer kort zou kunnen zijn, vandaar dat er op de avond een kaart rond ging
om hem als afdeling ons medeleven te tonen.
Inmiddels hebben wij te horen gekregen dat hij is overleden. Age en Gerrit gingen
veel samen op “pad” en gingen regelmatig het “veld in” om verbindingen te maken
en als dan een kort ziekbed daar een eind aan maakt komt dat rauw op je dak.
Een positieve mededeling, dat het bestuur weer compleet is, de aftredende leden
hebben zich weer beschikbaar gesteld, maar het lijkt wel dat door deze heftige
tijden dat wat is ondergesneeuwd.
De avond stond ook letterlijk en guurlijk in het
kader van heel veel hardware, veel materiaal uit
nalatenschap, een deel was al middels een
HAM-Flyer aan de man gebracht, maar er was
nog genoeg over en gelukkig werd daar het
een en ander nog van verkocht.
Henk PA0PQ zette nog enkele boeken in het
zonnetje, elders in dit blad vindt u daar nog een
klein verslag van.
De ko e en versnaperingen werden weer
prima verzorgt door Wim PD0WDV hij had zich
al aangemeld bij het bestuur dus daar hoefden wij ons geen zorgen over te maken,
hier voor dank.
De avond werd verder gevuld met heel veel QSO en rond 22.00 uur ging iedereen
weer huiswaarts en graag weer tot 8 april.
Meeuwes
PD5MES
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DARES EmComm in-meld oefeningen
Oefening van de regio’s R10-R11-R12 en R13
maandag 28-2-2022 om 14.00 uur en vrijdag 18-3-2022 om 14.30 uur
Op 28 februari en 18 maart hebben Marc PA1MP, NL11707 Chris Jan en PA1VW
Gert een veldstation geplaatst in de buurt van Schagen.
Omdat het vanwege corona onmogelijk was en het al enige tijd terug was dat we
als DARES EmComm groep hebben geoefend leek het ons een mooie gelegenheid
om dit deze middag weer eens op te pakken.
Hoe gaat zo’n oefening in zijn werk:
Als DARES EmComm organisatie hebben we contactgegevens die we uit onder
meer de DARES administratie (DDA) kunnen halen maar ook van mensen die al
blijk hebben gegeven dat ze hierin interesse in hebben.
Aan de hand van dit gegeven hebben we om 12.00 uur het volgende bericht via
SMS en WhatsApp uit laten gaan:
Vanmiddag 28-2 om 14 uur inmeldt oefening op 145.350 MHz.
We gebruiken een veldstation in de buurt van Schagen.
Call is PA1VW/P
Even een toelichting op de gebruikte frequentie in dit bericht.
Nederland is voor DARES EmComm gebruik in diverse regio’s verdeeld met voor
elke regio vaste frequenties waarbij later als het netwerk eenmaal draait van
afgeweken kan worden.
Deze regio verdeling is ook gelijk aan de verdeling die de veiligheidsregio’s
hanteren.
Om te beginnen hebben we de nationale noodfrequenties, dit zijn de 145.500,
433.500 en 3.670 MHz.
In Noord Holland Noord, regio 10 gebruiken we 145.350, 433.350 en 3.675 MHz.
De regio’s 11-12-13 Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en AmsterdamAmstelland 145.375, 433.375 en 3.680 MHz.
Je ziet dat er ook LPD-frequenties in staan, dit is speciaal gedaan om in geval van
een calamiteit ook berichten te kunnen ontvangen van niet gelicenseerde
radiozendamateurs die echter wel de beschikking hebben over een LPD-porto,
immers het is een EmComm netwerk voor iedereen die hulp nodig heeft.
Nadat we om 13.00 uur op de locatie waren gearriveerd en de antennes hadden
opgebouwd hebben we om 14 uur het net geopend.

HAM-Nieuws april 2022

6

Veldstation 2 km zuidwest van Schagen
R10 deelnemers:
PA1VW Operator veldstation
PA1MP Operator veldstation
PA2MSD
Anna Paulowna
PA5JD
Heerhugowaard
PA5KK
Schagen
PE1KWE
Schagerbrug
PE0JXA
Op viaduct over de A9
PF0VS
Schoorl
NL11707
Noord-Scharwoude

Regio 11-12-13 deelnemers:
PD0AHE
Westzaan RC R11-12-13
PD0OQD Heemskerk
PE0JXA etsmobiel boven de A9

De stations die doormiddel van een SMS/
WhatsApp waren gealarmeerd werden
een voor een opgeroepen om zich in te
melden.
We wisten niet wat de respons zou zijn
omdat het bericht over deze oefening vlak
van tevoren op een gewone werkdag was
verstuurd.
De respons was boven verwachting,
stations uit heel Noord-Holland waaronder
Heemskerk en Westzaan maar ook uit de
buurt van het Amstelmeer meldden zich
in.
PE0JXA Jan, uit Limmen had de ets
gepakt en een accu in de tas gedaan en
gewapend met een X200 zich
geïnstalleerd op een viaduct over de A9.
Ik denk dat menig automobilist de
wenkbrauwen zal hebben opgetrokken
over wat hij zag op het viaduct wat hij/zij niet thuis kon brengen.
(Vervolg pagina 8)
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(vervolg van pagina 6)

PA1MP in actie

Antenne

Hoogte mast

6 meter

VHF/UHF

Yagi

ver kaal gepolariseerd

Transceiver
RX/TX

Motorola

GM-950

15W

Stroomvoorziening

Losse accu

12Volt

7 Ah

Vervolgoefening op vrijdagmiddag 18 maart 2022.
Drie weken later hebben we deze oefening herhaald vanaf dezelfde locatie in de
buurt van Schagen maar dan met de speciale DARES Call PI9DS
Regio 10 deelnemers:
NL11707 Operator veldstation
PA1VW
Operator veldstation
PA1MP
Operator veldstation
PA2PF
Zuid-Scharwoude
PE1KWE
Schagerbrug
Bijdrage van GERT PA1VW

ti
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DEZE MAAND IN DE AANBIEDING
Groene/Rode Led 2mm b.v Modelbouw p.st. €0,05
Infra rood Zend/Ontvangmodule
p.st. €0,05

Richt microfoon regelbaar door middel van
Pot-meter. Compatibel
Arduino / Raspberry Pi Slechts €1,75
Spanningsregelaar L7809cv
p.st. €1,00

Micro drukschakelaar 4x4x5 mm
zeer geschikt voor pll systeem p.st. €0,25
Ziet u wat leuks! geef het door en ik neem het mee naar de avond
Contact en Info
EK ELECTRONICS ALKMAAR / WAARLAND
E-mail: zenderspecialist@gmail.com
Tel: 06 453 20 435
HAM-Nieuws april 2022
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Flip-Flop (vervolg 4)
Met twee druktoetsen.
Met 2 toetsen, één voor het inschakelen en
één voor het uitschakelen, wordt het nog
een stuk eenvoudiger. Hiernaast zien we
bu er5 N1, die zijn toestand stabiel houdt
met meekoppel-weerstand R1. Drukken op
de “ON” toets forceert het geheel naar een
hoog niveau; drukken op de “OFF” toets
doet net het tegenovergestelde.
Een 4050 doet het uitstekend bij een
voedingsspanning tussen 3Volt en 15Volt.
Ook de opamp uit de eerste schakeling

kan op deze wijze ingezet worden.
R6 en C1 vallen dan weg, en naast
Dr1 komt een tweede toets tussen
Vcc en A.
Er is echter een belangrijk verschil:
drukken op de toets die met Vcc
verbonden is zorgt er voor dat de
uitgang laag wordt! Het kan
natuurlijk anders, door de toetsen
met B te verbinden.
Daarnaast is het niet onverstandig, in serie met elke toets een weerstand op
te nemen, teneinde kortsluiting te voorkomen als iemand beide toetsen
gelijktijdig indrukt. Eén weerstand in serie met de ON-toets is wellicht nog
beter. Dan gaat de schakeling op “uit” als iemand beide toetsen gelijktijdig
indrukt.
470R is een goede uitgangswaarde, maar kleiner of groter kan natuurlijk ook,
zolang R1 maar kleiner is dan de helft van R2.

ff
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Toelich ng op de

DE METERKASTKAART
De meterkast kaart, pagina 11, even opnieuw onder de
aandacht brengen met daarbij de Radio Noord-Holland
etherfrequenties waarop uitgezonden wordt.
Alkmaar 88.7 Mhz.
Amsterdam, Aalsmeer, Beverwijk, Haarlem, Velsen
88.9Mhz.
Andijk, Beemster, Bergen, den Helder, Heerhugowaard,
Heiloo, Langedijk, Niedorp, Opmeer, Schagen,
Wormerland en Zijpe 93,9 Mhz.
Op de genoemde etherfrequenties wordt zo lang als
mogelijk informatie gegeven in geval van ramp en/of
dreigende omstandigheden.
Vul a.u.b. de etherfrequentie in op de meterkast kaart
Ná controle of de frequentie in jouw buurt daadwerkelijk in
gebruik is.
Dan heb je die direct ingevuld bij de hand in geval van een
ramp en/of dreigende omstandigheden en kun je direct op
de juiste frequentie afstemmen.
DAB+ is een andere optie voor wie hierover thuis
beschikt of een nieuwere auto heeft.
Gert PA1VW

ti
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BOEKEN. door Henk PA0PQ
Titel: De Hemelbouwer
“Omdat dit boek niet over radio’s gaat, zal ik het
kort houden”.
Wie ooit in Franeker is geweest zal zeker het Planetarium
bezocht hebben, want het is wereldberoemd en heeft vele
bezoekers gehad; zelfs Napoleon die erg onder de indruk
was.
Het is in 1801 gemaakt door Eise Eisinga.
Franeker had in die tijd een Universiteit met wiskundigen, die
ook les gegeven hebben aan de heer Eise Eisinga, die ook
een goed instrumentmaker was.
Zijn eigenlijke beroep was wolkammer, net als zijn vader en hij was redelijk
welgesteld.
Er is onlangs een boek uitgekomen over het leven van deze bijzondere Fries, dus
die meer wil weten…….
Het boek is uitgegeven door Noordhoek
ISBN 978.90.5615.7890
De schrijver is: Arjan Dijkstra
Voor diegenen die niet weten hoe een planetarium
er uitziet: Hierbij een foto van het plafond van de
“Huiskamer”

(foto’s Wikipedia)
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De Deltaloop antenne. Een prima
vakantieantenne!
DARU Magazine -21- Editie 17

Door Jaap van Duin, PA7DA Nu pakweg iets
meer dan 10 jaar geleden, waren we met een
klein team bezig een twee-tal 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. Voor-al 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
ko er 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. hen-neptouw, waarvan Jaap altijd
wel een rol van pakweg 100 meter in bezit heeft. Er werd netjes 610 cm
installatie-draad (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.

ff
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Aanpassing van de antenne
Gekozen werd voor een stuk
coax van 75 Ω van 1/6 λ. In tegenstelling van de meeste
publicaties wikkelde ik deze 1
me-ter lange RG59 in een
mantelstroom lter. Metingen
met de antenna-analyser
gaven aan dat de antenne
piekte op 50,5 MHz met een
impedantie van 43 Ohm.
Bij verschillende publicaties
wordt aangegeven dat de
verster-king 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 anten-ne een derde
slag draaien, waardoor je van
opzij voedt. Niets meer aan
doen dus en opgerold de
ko er in.
Hiernaast het schema met
draad, 75 Ω coax en de twee
zeer belangrijke kroonstenen

4 meter Deltaloop Omdat ook deze antenne in de ko er meegaat heb ik ervoor
gekozen dat de verharde en zwaardere ‘boom’ in het horizonta-le 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 mantel-stroom lter handmatig te wikkelen,

ff
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waarna ik het samenbond (om ‘ontwikkeling’ te voorkomen) met een tweetal Tiewraps.
Via een kroonsteen kan het mantelstroom lter verbonden wor-den 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 tropoverbinding tussen 4X en 9H ongeveer
1600 Km over zee. Dus weer een
tevre-den amateur!
Tip De vakantietijd gaat beginnen en
ook in juli/augustus kunnen degelijk
sporadische E (Es) voorkomen. In de
ko er past dan zeker naast een set (die
liever in de handbagage meegaat) en
de persoonlijke spullen, de RG58 coax,
on-geveer 20 meter draad, vier
kroonstenen, een bos met tie-wrapes
en een bol henneptouw. Vergeet nooit
klein ge-reedschap.
Naast het gebruik van de portable HyEndfed antenne, heb ik aan beide antennes
veel plezier beleefd.
Succes! Jaap - PA7DA

Ligt er nog wat in de junkbox !!!!
Met het universele timer-IC NE 555 zijn heel gemakkelijk knipperlichten te maken.
Hier zie je een voorbeeld daarvan.
Zoals in het schema te zien is, is het
uitgevoerd als dubbel knipperlicht.
Je kunt echter een LED weglaten
zodat het een enkel knipperlicht
wordt. De snelheid van het
knipperen kan geregeld worden met
P1. Vindt je dat het knipperlicht te
langzaam gaat, dan kun je de
waarde van C1 kleiner maken. Vindt
je daarentegen dat het knipperlicht
te snel gaat, dan kun je C1 groter
maken. De voedingsspanning moet
tussen de 9 en 12 Volt liggen.
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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de volgende
stations:
Voor actuele informatie zie ook de website:

Er is QSL voor de in YES gemarkeerde stations. De ko er 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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Vroeger gingen wij al jd naar Frankrijk op vakan e, ik,

samen met mijn twee broers en nam al jd een net mee en
die spande ik dan tussen twee bomen, maar aangekomen

bleken de bomen weg, gelukkig had ik nog mijn twee broers!
Toon Hermans
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