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In november 2021 hadden wij op de
verenigingsavond Mans Jansen PA0MBJ
uitgenodigd voor een presentatie over de “QRM
Killer” en de “Actieve Antenne”.
Maar door de covid-19 perikelen ging deze
avond niet door inmiddels heeft Ton PA3BBY
weer contact gelegd met Mans en hij was bereid
alsnog de lezing te presenteren, dit is inmiddels
de derde poging en driemaal is scheepsrecht
toch!

Voor de onderwerpen van deze presentatie
bestaan zelfbouw kitjes, maar ook is het mogelijk
kant en klare exemplaren aan te schaffen, zelfbouw is voor de ware
amateur toch altijd het leukste en geeft de meeste voldoening, lijkt mij😊
Voor een “richt” prijs klik op de link, hierop staan ook nog andere
accessoires die misschien ook nuttig kunnen zijn.
Deze HAM-Flyer hebben we overigens al in 2021 gepresenteerd
https://a01.veron.nl/download/ham- yer/2021/HAM-Flyer-21-21.pdf

Wij zien de lezing van Mans met belangstelling tegemoet en wijzer worden
we er zeker weer van.
Dus graag tot op de avond.

Handig!
Verderop in dit blad staat een mooi projectje gemaakt door Ton PA3BBY
en wat u er voor nodig heeft, vind je bij de alom bekende
onderdelenhandelaars, maar denk ook aan onze adverteerders!!
Succes
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De Laatste avond.
De laatste avond was best een bijzondere, een gezellige opkomst
en een ook een bijzondere spreker.
Maar de voorzitter had eerst nog treurige mededeling via de
administratie van het HB kregen wij te horen dat Ab Visser NL12611
is overleden een vriend van Ab had dit medegedeeld aan het
secretariaat. Ab bewaakte tijdens het Lighthouse weekend in
Egmond aan Zee altijd de vuurtoren voor ongewenste bezoekers,
toeristen waren vaak in de veronderstelling dat de vuurtoren open
was voor het publiek. Wij wensen de familie sterkte. Maar dan is het
de beurt aan de spreker.
Henk PA0PQ zat al een tijdje in de pen om een lezing te houden, maar door alle
corona perikelen kwam het er niet van en als bestuur en met name Ton PA3BBY
onze “lezingen coördinator” stelde voor om Henk zo spoedig mogelijk uit te
nodigen en zijn passie ten gehore te brengen.
Het is niet alleen zijn passie voor Enigma maar alles wat met het radiogebeuren in
WO2 heeft plaatsgevonden heeft zijn interesse, en dit keer ging het over
stoorzenders en dat bleken er nogal een paar te zijn.
Nou deed hij de presentatie niet helemaal alleen, want het is best een inspanning,
ook gezien zijn leeftijd, dus
een deel werd overgenomen
door zijn XYL Riet en de
beamer en laptop werd
bemand door Ton PA3BBY.
Henk had ook nog wat
“nostalgische apparatuur”
meegenomen en dat brengt
je dan in de sfeer.
Henk stelde het ook zeer op
prijs dat hij de gelegenheid kreeg om deze lezing
te doen en natuurlijk als waardering reikte de
voorzitter het traditionele A02 geschenk een kaas
en om het weg te spoelen een es wijn uit. Deze
traditie is ooit nog voorstel geweest van Henk en
dan mag je er zelf ook nog van genieten. Top
toch!
Na a oop nog een gezellig QSO en rond de klok
van tien ging iedereen huiswaarts, Henk en Riet
met hun “privé” chau eur Jan PE0JXA.
Meeuwes
PD5MES
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Avonturen met een FL2100z (door Jan PA0JSY)
Waar zal ik eens beginnen?
Per januari 2022 was ik o cieel 20 jaar in
dienst bij mijn werkgever Schiphol. Ik werk
daar onder de streep wat langer, want heb
daar eerst ca 1,5 jaar via een
detacheringsburo gewerkt, maar dat terzijde.
Nu is het bij Schiphol zo, dat je bij een
jubileumjaar ink in de watten gelegd wordt
met kadootjes en een extra zakcentje. Dat
zakcentje heb ik gedeeld met de XYL en van
mijn deel heb ik een IC7300 gekocht. Ik heb
lang zitten dubben tussen een FTDX10 en de IC7300, maar na talloze
vergelijkingsvideo’s op YouTube heb ik uiteindelijk voor de 7300 gekozen.
Hoofdreden was het bedieningsgemak. Onder de streep is de ontvanger van de
FTDX10 wat beter, maar ik ken de warrige menustructuur van Yaesu, en dat is niet
helemaal mijn ding. Anyhow, nu de IC7300 alweer een maand of drie in de shack
staat, heb ik er zeker geen spijt van. Een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Veel transceiver voor weinig geld! De ontvangst is een ink stuk fraaier dan die van
mijn TS590s, en die was al niet eens slecht.
Gezien de ontvangstkwaliteit van de IC7300, kreeg ik het idee om maar eens aan
QRO te gaan denken. Ik heb dat nog nooit gehad op HF (heb wel 300 Watt op 2m)
en je moet af en toe wat nieuws proberen. Ik ben begonnen met de antennes. Daar
zaten baluns in van HFkits, maar dat waren de 150 Watt versies. Deze zijn
vervangen door de 800 Watt uitvoering. In een van de twee dipolen heb ik nog een
common mode choke zitten (die moet ook nog in de andere dipool komen). Ook
deze heeft een upgrade gehad, zodat ook deze 800 Watt aan kan.
Nu de antennes op orde waren, ben ik eens gaan bekijken wat voor linear ik zou
willen. Uiteraard heb je de Ameritrons, maar de Acom leek wat fraaier en beter van
kwaliteit. Wat mij echter opviel was dat de prijzen best wel een sprongetje gemaakt
hadden ten opzichte van een paar jaar geleden. Zowel Ameritrons als Acoms
waren toch wel een € 300,- duurder geworden. Dat zou dus even sparen worden,
want mijn 30 jarig jubileum bij Schiphol ga ik niet halen, hi. De oplossing kwam
echter in de ronde van Alkmaar. U weet wel, de ronde over repeater PI3ALK iedere
dinsdagavond om 19.30 uur. Ik vertelde mijn QRO plannen in de ronde. Jaap
PA3CSL zei toen dat hij nog een Yaesu FL2100z had staan en dat als ik die wilde
hebben, we het wel eens zouden worden. Na de ronde hebben we contact
gezocht en Jaap vertelde dat hij niets wilde hebben voor de linear, maar in plaats
daarvan een donatie in de clubkas misschien een leuk idee was. Zo gezegd, zo
gedaan dus! Een prachtig aanbod van Jaap, waar ik heel blij mee was. Nogmaals
mijn hartelijke dank aan Jaap, mede namens een blije penningmeester 😊
(vervolg Pagina 8)
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De linear opgehaald, inclusief een stuk of acht buizen. De linear en de buizen
waren uiteraard al op leeftijd en al een jaar of tien niet gebruikt. Ik zei dus al tegen
Jaap, dat ik even de boel voorzichtig zou opstarten via een variac. Voor ik er echter
überhaupt spanning op zou zetten, heb ik eerst even ink gegoogeld op deze
linear. Als je FL2100z intikt, kom je als eerste hit direct op de website van Frits
PA0FRI. Wie kent hem niet? Frits stelt een aantal goed onderbouwde modi caties
voor. Het grappige was, dat ook een aantal keren Kees PA7TWO genoemd werd
op de website. Kees is namelijk ook bezig geweest met een linear uit deze Yaesu
reeks.
De linear zag er van binnen verrassend fris uit, dus ik had goede hoop dat dit een
succesverhaal kon worden. Ik zag wel dat enkele schijfcondensatoren (ook wel
doorknobs genoemd) in het buizencompartiment vervormd waren door de hitte
van de buizen. Bij nadere inspectie bleek ook dat aansluiting van de anodeschijfcondensator aan de buizenzijde losgeraakt was. Ok, geen zuinig gedoe; ik
heb al deze condensatoren vervangen, inclusief de HV voedingselco’s, de elco’s
op het biasprintje en nog eentje bij een relais. Ik heb ook veel gemaild met Kees
TWO gedurende de revisies en nuttige tips ontvangen. Kees had me
gewaarschuwd dat de schijfcondensatoren wel eens moeilijk te vinden zouden
kunnen zijn. Voor de voedingselco’s had hij eventueel een adresje, ik meen in
Schagen bij een audio-onderdelen-boertje. Echter vond ik vrij makkelijk goede
elco’s op internet en heb deze besteld. Moderne HV elco’s zijn wel veel kleiner dan
de originele, maar beter zo dan andersom! De schijfcondensatoren bleken
helemaal geen probleem. Ik kende nog een webshop, t.w. Elektrodump (je mag er
ook op visite komen op afspraak) die deze schijfcondensatoren waarschijnlijk wel
zou hebben, en inderdaad, daar vond ik wat ik nodig had. Kees vroeg nog waar ik
ze vandaan had, dus heb ik dit adresje aan hem doorgegeven.

1. Vervormde schijfcondensatoren

2. Nieuwe schijfcondensatoren
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Een van de modi caties is écht een must en dat is de z.g. ash-over beveiliging.
Als er iets bij de buizen gebeurt, b.v. een interne ash-over, dan zorgt de
beveiliging (weerstand + zekering) ervoor dat je niet je gelijkrichterdeel of zelfs je
trafo beschadigd. Nou, reken maar dat er wat zekeringen bij mij uitgeknald zijn. Ik
heb getracht de buizen die erbij zaten te ontgassen, zowel via de PA0FRI methode
als de methode die Kees mij toestuurde, echter zonder succes. Een lmpje op
Youtube van een Amerikaan, die ook een buis van een PA probeerde te ontgassen,
heeft laten zien dat dat heel lastig is. De ash-overs bleven en hij kwam tot de
conclusie, en ik deel wel redelijk zijn mening; oude buizen met zuurstof “aan
boord”, al zien ze er nog goed uit……..forget it. Gooi weg en koop nieuwe. Daar ik
best al wat geïnvesteerd had en niet meteen dure 572b’s wilde kopen, heb ik
vanuit de wetenschap dat 811’s en 572b’s in Ameritrons uitwisselbaar zijn, 811’s
besteld voor de FL2100z. Deze zijn een stuk goedkoper dan de 572b. Deze 811’s
kunnen uiteraard geen 2,4kV aan, maar de trafo heeft diverse secundaire
aftakkingen. Bij 572b staat de aftakking van 850VAC aangesloten dat 2,4 kV
oplevert. Er is tevens een 620VAC aftakking en deze geeft dan ca 1,7 kV, prima
voor 811’s.
De bandenschakelaar had wat TLC nodig. Deze was redelijk vervuild. Let wel; een
schakelaar met verzilverde contacten die gecorrodeerd zijn, hoeft geen probleem
te zijn. Zoals de meeste wel weten is zilveroxide geleidend. Echter was de
schakelaar ook redelijk vervuild en ik ontdekte ook nog enkele contacten die
“zweefden” boven het draaiende deel van de schakelaar. Op Youtube een
interessant lmpje gevonden van iemand die een wafer-switch reviseerde. Nieuwe
bandschakelaars voor een FL2100z zijn n.l. niet te vinden. Het proces bestaat uit
een badje van azijn met zout (zoveel zout dat het niet meer oplost) gevolgd door
een badje van baking soda met demiwater (eveneens baking soda totdat het niet
meer wil oplossen). Nou, dat leverde een mooie glimmende schakelaar op!
Zwevende contacten hersteld en de schakelaar was ready to go.

3. Vervuilde Bandschakelaar

4. Gereinigde Bandschakelaar

(vervolg pagina 11)
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DEZE MAAND!
Arduino pakket,
1 x ATTiny 88 mini Arduino ontwikkel board
1 x 170 gaats proto type insteekboard
1 x infrarood zend/ontvanger voor Arduino
1 x4 4delig onafhankelijke toetsenbord
1 x MT3608 DC-DC step up Converter
10 x 1N4004 diode
65 x Dupont male to male diverse lengtes
10 x 1PF/50 v ceramische condensators
20 x Blauwe leds 3mm
1 x speaker mini 3 watt
5 x BC 547 C
2 X NE 555 ic

Prijs voor dit 118 delig pakket is slechts €12,50
Als u wilt bestellen kan ik het 13 mei op de clubavond meebrengen.

Contact en Info
EK ELECTRONICS ALKMAAR / WAARLAND
E-mail: zenderspecialist@gmail.com
Tel: 06 453 20 435
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Tevens het aardpunt van de Plate condensator
aangepast (tegen oscillaties) en de
parasietonderdrukkers vervangen door hairpins. Op
de foto staan nog de roze weerstanden
(metaaloxide), maar deze zijn inmiddels ook
vervangen door betere MOF’s. Tevens heb ik de
meterbeveiling ingebouwd om bij problemen schade
aan de meters te voorkomen. Al deze modi caties
zijn te vinden op de website van Frits PA0FRI.
Na ontvangst van de 811’s, deze eerst een burn-in
gegeven á la Frits PA0FRI. Vervolgens geplaatst in
de FL2100z. Nou, dat werkte best fraai! Alleen had ik
een probleem, dat ik bij de oudere buizen en de
eerste pogingen om output te genereren al
tegenkwam. Ik dacht dat de bandschakelaar de
schuldige was. Afstemmen ging n.l. prima op bv 20m en 15m, maar bij 40m
stonden zowel Load als Plate maximaal voordat er een piek in de output optrad.
Alle componenten die bij het 40m proces betrokken waren gecheckt. Ook de
bandschakelaar nog eens gedemonteerd en goed doorgemeten. Daar zat het
probleem niet. Die kon er weer in terug. De bandschakelaar zit pal boven de
uitgangsspoel en toen ik de bandschakelaar weer op zijn plekje wilde zetten, zag ik
het probleem! Tussen de aftakking van 20m en 40m op de spoel, waren drie
windingen kortgesloten door twee kluitjes soldeertin. Ik had al het plan, als ik het
niet zou vinden, dat ik de 40m aftakking drie windingen extra zou geven. Nou, dat
idee klopte achteraf wel aardig, want ik was door de sluiting inderdaad drie
windingen “kwijt”. Na het verwijderen van deze kluitjes tin, werkte de afstemming
op 40m perfect.
De 811 buizen deden het prima. Ik moest wel een beetje drive terugnemen, om
niet teveel anodestroom door deze jongens te jagen (175mA per stuk max). Met
deze buizen had ik ruim 400 Wat op zowel 40, 20 en 15m. Voor mij reden genoeg
om nieuwe 572b’s te bestellen. Ik ontving twee matched 572b. Volgens PA0FRI is
matchen niet echt nodig in deze linear, maar baat het niet, schaden doet het zeker
niet. In de testopstelling van PA0FRI kon ik één buis zo instellen dat hij 250mA
anodestroom kreeg. De andere buis kwam echter in dezelfde omstandigheden niet
hoger dan circa 90mA. Dat is niet goed. Ik heb contact opgenomen met de
leverancier en om een lang verhaal kort te maken, ik ontving een buis met dezelfde
karakteristieken als de goede buis. Deze buizen in de FL2100z geplaatst, trafoaftakking weer terug naar 850VAC en de bias goed gezet. Output tussen de 700 en
800 Watt. Dat was mooi!. Na een paar dagen gebruikt te hebben, hoorde ik echter
plotseling een vreemd resonerend geluid als ik mijn microfoon inkneep en de bias
werd ingeschakeld. Ik dacht eerst dat het een van de ventilatoren was, maar ik
eindigde toch weer bij de buizen. Ik weet nog steeds niet wat de oorzaak is, maar
het was zeker geen ashover of oscillatie. Ik dacht nog even aan een slecht
relaiscontact op de biasprint, maar een nieuw relais loste het probleem ook niet
op. Terug naar de 811’s dus en dit werkte weer hartstikke stabiel, zonder gekke
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dingen. Gezien de discussie die ik had met de leverancier over die “foute” buis,
denk ik niet dat nog eens reclameren zin heeft. Ik heb derhalve een tweetal nieuwe
572b’s besteld op Ebay van hetzelfde merk als de 811’s, t.w. PSVANE. Ook deze
zijn afkomstig uit China, maar ik had ze al binnen twee weken in huis. Ik zag al
direct aan de afwerking dat deze van een betere kwaliteit waren dan die andere
Chinese buizen. Deze wederom een burn-in gegeven á la PA0FRI. Met de emissie
zat het wel ok. In de testopstelling (als diode geschakeld met grid aan anode)
reeds bij 36V 230mA én dat bij beide buizen. Normaliter laat ik de kappen van de
behuizing eraf tot ik zeker weet dat alles goed werkt, maar bij deze buizen had ik
er wel vertrouwen in dat alles in één keer goed zou gaan. Opnieuw
neutrodyniseren was ook niet nodig. Ik kwam op dezelfde stand uit als bij de 811’s.
De buizen gaven een tikkeltje minder vermogen af dan de andere 572’s, zo’n 650 á
700 Watt, bandafhankelijk, maar dat is peanuts. Ze werken stabiel en geen gekke
geluidjes meer. Eind goed al goed!
Verder heb ik het front gereinigd, de frontrand geschuurd en gespoten, evenals de
kappen. Knoppen gereinigd in een ultrasoon badje en het is dan ook een mooi
plaatje geworden!
73, Jan PA0JSY
6. De gespoten kap

7. De nieuw gespoten Frontrand

8. Het eindresultaat
HAM-Nieuws mei 2022
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PORTABLE GROUND PLANE ANTENNE VOOR 2 METER
door Ton PA3BBY
Ik heb verschillende antennes uitgeprobeerd en wil graag deze creatie van mij aan
jullie voorstellen. Ik had behoefte aan een compacte antenne en ben uitgekomen
op een z.g. ground-plane antenne.
Eerst wat theorie. Een 1/4 λ spriet antenne wordt in de literatuur vermeld als
"Marconi" antenne.

Fig 1. 1/4 λ Marconi antenne

Fig 2. Marconi antenne

Fig3. 1/4 λ Ground plane antenne

In g.1 wordt uitgegaan van een vaste aarde, en die hebben we meestal niet.
Bovendien is de impedantie ca. 36.8 Ohm, en dus niet de gewenste 50 Ohm die
we aan onze tranceiver willen hangen. Men kan de vaste aard vervangen door een
aantal z.g. radialen (meestal 4). Indien die haaks op de spriet staan ( g. 2) is de
impedantie nog steeds 36.8 Ohm. Maar door de radialen onder een hoek van ca.
42 tot 45 graden t.o.v aarde te plaatsen ontstaat de gewenste 50 Ohm ( g. 3). Dit
is uiteraard nodig voor een goede VSWR ( 1.2:1 - 1.8:1 ) te bereiken. Uiteraard is
het voordeel van de telescopische antennes dat de VSWR eenvoudig getuned kan
worden door de lengte te wijzigen. Hier doet een nano-VNA wonderen om de
VSWR te meten. Er is een calculator op de site van OM John m0ukd om de
beginwaarden van de lengtes te bepalen:

https://m0ukd.com/calculators/quarter-wave-ground-plane-antenna-calculator/
Ik heb 145 MHz als frequentie ingevuld, en kreeg de volgende getallen voor de
lengte van de spriet en de radialen:
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Fig 4. Calculator van John M0UKD

Ik wilde een portable versie van de Ground Plane antenne maken en heb de
volgende onderdelen verzameld:

Fig 5. De bonte verzameling onderdelen, en de antenne met BNC aansluiting
(5 maal).
HAM-Nieuws mei 2022
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Draai het schroefje van de antenne(s) eventueel wat aan. Hierdoor blijven de
antennes makkelijke on de een hoek van 45 graden staan. Zie hieronder de haakse
BNC connector (4x) (Fig. 7) voor printmontage en een "panel mount" BNC
dubbelzijdige doorvoer 1x) ( g. 8) in meer detail. NB. De moer en tandring van de
haakse BNC connectors zijn niet nodig.

Fig 7. Haakse BNC Connector

Fig 8. Panel mount double BNC connector

Fig. 9 De zaag- en boormal voor de printplaat

Fig.10 De printplaat

Ik gebruikte een dubbelzijdige (epoxy) printplaat van 70 x 70 mm als montageplaat.
Er dienen in totaal 8 gaten van 2 mm en 1 gat van 12.7 mm (13 mm) (zie tekening
Fig. 9) te worden geboord.

fi
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Fig 11. Montage detail (1)

Fig 12. Montage detail (2)

Zie hier twee montage details. Denk eraan dat door de "panel mount BNC
connector" beide zijden van de PCB met elkaar verbonden zijn (vergeet de
tandring niet). In geval van twijfel, boor een extra gat en soldeer een koperdraadje
om beide zijden te verbinden. Meet eventueel de Ohmse weerstand tussen de
vlakken. Van de haakse BNC connector dienen beide aansluitingen met elkaar
verbonden aan het koper van de printplaat te worden gesoldeerd ( g. 12). Denk er
aan een wat zwaardere soldeerbout te gebruiken i.v.m. de oppervlakte van het
koper.

Fig.13 De onderzijde
Fig.14 De bovenzijde
Monteer de dubbele panelmount BNC connector en draai de moer (+tandring) goed aan.

Fig.15 De complete antenne set
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Hier zien we nu het uiteindelijke resultaat.

Fig.16 Etui met inhoud

Fig.17 Handige mini-duimstok (50 cm

Links de complete set in een etui (Fig. 16). In het extra vak boven kan nog een coax kabel
wordt geplaatst. Rechts (Fig.17) een handige mini-duimstok. Handig om de lengte van de
antennedelen af te meten (Spriet: 491 mm, radialen 550 mm).

De portable Ground Plane in ac e !

Onderdelen:
5 x BNC telescope antenne 76 cm
4 x Haakse BNC connector
1 x Panelmount dubbele BNC connector
1 x 70 x 70 mm dubbelzijdige epoxy printplaat
1 x Etui
1 x Duimstok
Ik gebruik een PVC-buis om de antenne te plaatsen,
de printplaat bovenop en de kabel door de buis.
NB. Ik heb de 0.3” afstand tussen de pennen van de BNC
connectors afgemeten m.b.v. een stukje gaatjesprint met
gaten op een afstand van 0.1”.
Fig. 18 Het eindresultaat
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Eraan
Ik zoek een 27 MC antenne met magneetvoet voor op de
auto.
Wie kan mij hieraan helpen!!!

Mail to zenderspecialist@gmail.com

‘73 Edwin Keijzer NL-13665
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Radiations. (door Piet PA3HDY)
Met zeventig behoor je al tot de ouderen en ga je al denken aan opruimen van de
verzameling, echter voor je het weet ben je al bijna twintig jaar verder en staat alles
er nog. Wel zijn er diverse onderdelen uit mijn lichaam verwijdert en stents
aangebracht om verder te kunnen functioneren. Met gevolg geregelde controle in
het zieken huis. Dit keer het zoveelste hart lmpje en ook nog een foto van de
longen wegens mijn COPD. Met het lmpje was ik vrij snel klaar, maar de afspraak
van de foto bleek twee uur later te zijn. . Ik zou dus naar huis kunnen rijden met de
auto maar om dan later weer een parkeerplaats te moeten zoeken ondanks dat ik
in het bezit ben van een gehandicapte kaart toch meestal vrijwel onmogelijk. Ik
dacht er nog over om een bezoek te brengen aan Dick Zijlmans , die in de buurt
woont en te vragen wat hij bedoeld met een audio rubriek in het NVHR blad.
Ondanks dat er al zeer veel over laagfrequent versterker techniek wordt
geschreven.
Maar daar leek mij de tijd hiervoor niet voldoende. Trouwens het is nog de vraag ,
is hij wel thuis. Reden dat ik besloot dan maar in het ziekenhuis te blijven tot de
tijd daar is dat ik naar afdeling 130 kan gaan. Gelukkig zijn er vrijwel overal gratis
ko e machines op diverse plaatsen in de gangen waar veel bezoekers gebruik van
maken ! Maar ik besloot toch maar naar het restaurant te gaan , waar wel de ko e
betaald moet worden , echter ook de mogelijkheid iets er bij te kunnen nemen. Als
ik met mijn ko e en saucijzen broodje een geschikte plaats zoek om daar te gaan
zitten hoor ik iemand mijn naam roepen. Achter in een hoek van het restaurant zag
ik twee dames aan een tafeltje zitten waarvan ik er een
direct herkende als Anneke. Het is nu al heel wat jaren
geleden dat ik haar leerde kennen op Nijenrode de
Business Universiteit tijdens een studenten feest in 1962
.Wij verzorgden met ons dans orkest de nodige muziek
en zij was zeer geïnteresseerd in mijn Amerikaanse solid
state gitaar versterker, zij bleek goed op de hoogte te
zijn van deze moderne techniek. Zij wilde dan ook alles
weten over de moderne DELCO germanium eind
transistoren type DTG110 , vooral welk vermogen vier
van deze eindtorren samen kunnen leveren aan de vier
ingebouwde 10 inch JBL luidsprekers.
Toentertijd een vrij prijzige versterker van 2800 gulden.
In de States wordt meestal het vermogen vermeld wat
de luidsprekers samen kunnen verwerken dat zou 100 watt zijn, wat voor de
verkoop altijd gunstiger uitvalt dan wat de versterker zelf kan leveren, gemeten
bleek dat 40 wat te zijn. Nog altijd komen we elkaar telkens weer onverwacht
tegen. Zij had mij ook gezien en wenkte mij om bij hun te komen zitten. Dat is toch
wel een wonderlijk toeval en ik liep er gelijk heen en nam plaats op een stoel naast
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Anneke . “Ook hier voor dokters bezoek? “ is gelijk mijn vraag. Dat blijkt niet
geval , Anneke vertelde dat zij hier zijn voor een bespreking op afdeling radiologie
en stelde mij voor aan de dame tegenover haar. “Dat is dokter Colette Vallette uit
België waar ik mee samen werk aan een nieuw systeem op radiologie en Colette
aankijkend , deze heer is Piet van Schagen waar ik het zojuist met je over had,”
Het viel Colette schijnbaar op dat ik opkeek bij het horen van haar achternaam en
zei “ Ja ik ben verre familie van de Ducretet constructeur Robert Vallette “ Ik wilde
daar nog op ingaan maar Anneke nam gelijk het woord en vertelde dat Colette het
door mij geschreven artikel de Ultra lineaire eindversterker in het blad 173 had
gelezen en daar enige vragen over had. Zij had Colette al eerder gewezen op het
Radio Café verslag van 5 oktober 2010 waar uitvoerig een uitleg was besproken
over deze schakeling op ludieke wijze door mij als radio technisch adviseur van de
NVHR.
Compleet met een duidelijke demonstratie van deze schakeling middels een
daarvoor gebouwde versterker met twee maal 6L6. Colette liet weten dat ook
gelezen te hebben maar toch nog met vragen bleef zitten. Waarop Anneke zei “Piet
is er nu om deze te beantwoorden. Haar eerste vraag was , wat vond U zelf van
het artikel dat men over uw uitleg had geschreven in het NVHR blad. Ik
antwoordde; Zeer verhelderend geschreven en begrijpelijk. Het onderwerp is al
vele malen
vaker
beschreven
in diverse
boeken en
tijdschriften
waaronder
Radio
Electronica
waar ik zelf
ook voor
schreef.
Maar ik
denk dat dit
onderwerp
in R.E toch
geschreven
zal zijn door
Jaap Wigman. Het is nu zeker geen opmerkelijk nieuwe schakeling waar iedereen
van zal op kijken. Maar toch blijvend interessant voor zelf bouwers om daarmee te
experimenteren en dan is deze uitleg in het NVHR blad 173 aan te bevelen als
leidraad. Colette knikte begrijpelijk en vervolgde met de vraag “U ,schreef laatst
over een lezing die u hield, waarbij gebruik werd gemaakt van een Tesla
transformator met extreem hoge spanningen die hiermee werden opgewekt. Niet
alleen dat u zelf werd omringt door een blauw groen licht maar ook dat een der
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aanwezigen die nieuwsgierig nader bij liep, in een spagaat door beide benen zakte.
. Kunt u daar een verklaring over geven ?
De mee gebrachte machine is een zelf oscillerende Tesla trafo werkend in een
frequentie van 2 megahertz , De secundaire is gewikkeld om een 45 cm lange
glazen buis met een doorsnede van 31 mm ( 10 maal Pi )en met 3000 wdg Povin
draad 0,12 mm De primaire aan de voet van de verticale glazen pijp heeft slechts
3 wdg.0,7 mm. Met 35 volt gelijkspanning geeft dat middels een krachtige eind tor
een top tot top wissel spanning van ongeveer 50000. volt Als ik een 40 watt TL
buis met het ene eind in de buurt houd van de bovenste windingen dan zal deze fel
op lichten Het andere eind van de TL buis houd ik vast en ik zit dan aan het eind
van de golftrein en dan kan het Sint Elmus vuur optreden, Wat als een groene
lichtschijn zichtbaar is, wat voor de aanwezigen beangstigend kan zijn.

Wat de man betreft die in een spagaat ineen zakt , dat heeft te maken met het
elektrostatische verschijnsel dat gelijke polen elkaar afstoten. De man had
waarschijnlijk schoenen met rubber zolen en is zonder het te weten geladen met
een statische hoge spanning door de straling van de Tesla. Het zal iedereen wel
eens overkomen zijn dat na lange auto rit waarbij schoenen met rubber zolen
worden gedragen en men na het uitstappen de metalen garage deur wil openen er
een forse vonk vanaf de sleutel naar het slot van de garage deur springt. Een
hond die blij de auto verlaat geeft een jankende gil van schrik. Ik heb onder de
auto een soepele stroom geleidende rubber strip die over straat sleept om dat te
voor komen. Het zal ieder toch wel eens opgevallen zijn dat een vogeltje zittend op
een hoogspanning voerende lijn van een bijvoorbeeld een tram, bij het neerdalen
op de grond even van schrik een paar keer huppend opspringt. Ook deze in een
spagaat vallende man is echter door de elektromagnetische straling van de Tesla
zonder het te weten geladen met een hoge spanning, zodat zijn benen nu door de
gelijke lading uit elkaar gedrukt werden.
De geleerde Baumsteiger schrijft daar over , dat om hoge spanningen te kunnen
waar nemen, is in 1783 door Gray en Canton de eerste elektroscoop is
ontworpen. Welke in 1787 door Kolbe werd verbetert door twee blad goud
elektroden te gebruiken. De werking berust op het bekende elektrostatische
HAM-Nieuws mei 2022

verschijnsel dat gelijke polen elkaar afstoten. De twee smalle bladen hangen in de
lengte iets uit elkaar aan hetzelfde aansluit punt . Het geheel is omsloten in glazen
es. Bij een hoge spanning stoten de beide bladen elkaar af, Men kan hiermee nog
geen directe waarde bepalen maar wel
of de spanning hoger of lager wordt, Op
deze wijze gingen de beide benen van
de man die op mij toe kwam lopen door
de gelijke lading uit elkaar staan. Een
lading die zo groot was dat er een totale
spagaat gemaakt werd. Hij was daar
niet blij mee en kwam na deze wat
pijnlijke uitglijder moeilijk weer overeind,
nadat ik de Tesla trafo uit schakelde.
Colette keek mij aan met enig ongeloof
en zei “het lijkt mij meer een circus act”.
Ik antwoordde haar ik zal het u
bewijzen, Ik pakte van de tafel een paar
tijdschriften en lag die op de grond en
zei “gaat u daar maar eens op staan.
Gelukkig deed ze dat en vroeg “Wat gaat er dan gebeuren? “ Ik vertelde haar dat
de grond de aarde en zich gedraagt als een condensator met een zeer grote
capaciteit en u staat daar nu middels de tijdschriften geïsoleerd op. De ruimte om
u heen is een en al trillingen in diverse frequenties, we horen dat niet allemaal want
ons gehoor stopt bij ongeveer 15000 hertz. Maar het lichaam wordt met die
onhoorbare herrie geladen tot een bepaalde hoge spanning. Overal trilt en
rammelt het in het lichaam waar men echter weinig van merkt. Pas op latere
leeftijd zal dat opvallen door hinderlijk beven en evenwicht storingen. Men zegt ter
geruststelling dat komt door het ouder worden. Maar telefoons waarop door veel
aanwezige spelletjes worden gespeeld helpen bij het versneld ouder worden.
Beide dames keken mij met ongeloof aan. Ik vervolgde mijn uitleg en zei tegen
Colette Laat nu uw armen slap langs het lichaam hangen en til een van de armen
zijdelings omhoog zodat deze horizontaal van uit de schouder wijst. Colette deed
wat ik haar vroeg te doen. Daar is zoals u zult merken enige energie voor nodig. Nu
weer terug en dat herhalen met de andere arm. Voor beide bewegingen was
inderdaad enige spierkracht nodig, Doe nu beide armen gelijk tijdig opzij. Colette
deed wat ik haar vroeg en met verbazing riep zij “ dat gaat bijna vanzelf !!” Dat
komt omdat de lading in beide armen gelijk is en deze stoten elkaar af. Zei ik, om
het begrijpelijk te maken. Anneke stapte gelijk van haar stoel en zei “Kom nou ! Dat
wil ik ook wel proberen, volgens mij is het de grootste auwekul erger nog een of
andere domme goochel truc.” Ook zij ging nu op de tijdschriften staan en
herhaalde de bewegingen met de armen. Zoals Colette dat deed en ook Anneke
moest toegeven dat beide armen te gelijk horizontaal strekken opvallend
gemakkelijker gaat dan slechts een arm. Duidelijk te vergelijken met de werking
van een elektroscoop. Deze wonderlijke bewegingen bleven voor andere
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bezoekers van het ziekenhuis restaurant niet onopgemerkt en iemand meende
zelfs dat we de vogeltjes dans demonstreerden. Anneke was even stil en na enig
nadenken zei ze “De optredende wijdlopigheid bij de inwoners van Herwijnen waar
je over schreef in een eerder verslag zou dus toch veroorzaakt zijn door de sterke
militaire radar die nabij het dorp is geplaatst ” Het was even nadenkend stil. Ik
raadpleegde mijn horloge en zag dat het tijd werd om naar de eerste verdieping te
gaan voor de foto van mijn longen. Ik bedankte voor de beide dames voor het
gezellige onderhoud !
Piet van Schagen. PA3HDY

Beste OM’s, XYL’s
140mm x 90mm

Ik krijg nog steeds QSL kaarten binnen die
afwijken van de te gebruiken afmetingen ook
zijn ze soms niet aangeleverd op land en
alfabet. Dat geeft veel werk om dan toch
deze kaarten te verhandelen. Bij het DQB
zijn het óók vrijwilligers die dit voor “ons
leden” doen.
Als u op de “link” klikt kunt u de voorschriften er nog eens op
nalezen.
’73 Simon PE1PGW

Reglement Dutch QSL Bureau (veron.nl)
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Evaluatie "HAM meets military" 1 april 2022
De luchtmobiele brigade van defensie organiseerde voor de medewerkers van de
radiogroep die toevallig ook radiozendamateurs zijn een communicatie dag op
vrijdag 1 april.
Naast het bekendmaken bij de verenigingen is ook DARES benaderd met als doel
om met burgerorganisaties te oefenen en samen te werken.
Er is besloten na overleg met defensie dat een aantal DARES DRCC’s (DARES
Regionaal Coördinatie Centrum) lettergrepen en voegwoorden aan de 8
deelnemende defensiestations (PA01MIL, PA02MIL, PA03MIL, PA04MIL, PA05MIL,
PA06MIL, PA07MIL, PA08MIL) moest doorgeven.
Uit het door de defensie operators samenvoegen van letters ontstaat de
zin: DARES en defensie werken samen op 40m en 80m.
Vijf DRCC’s hebben zich voor deze oefening aangemeld, t.w. PI9DR (Drenthe),
PI9DH (Hollands Midden), PI9DB (Brabant-Noord), PI9DT Gelderland-Midden) en
PI9DN (Midden en West-Brabant).
Er werd gewerkt in tijdsloten (zie tabel1)
Tijdslot

Tijd (UTC)
1 08.00-08.35
2 10.00-10.35
3 12.00-12.35

Tabel1 tijdsloten
DARES
station
PI9DR

DARES regio
01-02-03

Defensie
station
PA01MIL

Tijdslot

PA06MIL

2 10.25

SIE

PA07MIL

3 12.30

MEN

PI9DH

15/16

PA07MIL
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Tijdstip (UTC)

Letters

1 08.00

DA

1 08:20

RES

25
PA02MIL

2 10:05

DE

PA03MIL

3 12:20

OP

PI9DB

21 PA02MIL

PA04MIL

2 10.15

FEN

PA06MIL

3 12:25

40M

PI9DT

7 PA03MIL

PA08MIL

1 08:30

EN

PA01MIL

3 12:00

EN

PI9DN

20 PA05MIL

PA08MIL

2 10.35

SA

PA04MIL

3 12.15

80M

1 08.10

EN

1 08.10

OE

1 08:25

FEN

Tabel2 berichtenschema
In tabel2 zie je het berichten-schema met de letters die aan de PI01MIL-PI08MIL
stations moest worden doorgegeven.
De DARES stations PI9DH en PI9DN werkten vanuit het veld, PI9DN zelfs vanuit
België met op die dag winterse omstandigheden.
De defensiestations opereerden rond de provincie Brabant, in de omgeving van
Arnhem en in het zuiden van Utrecht.
De condities waren niet al te best.
PI01MIL had technische problemen met zijn antenne, waardoor 80m niet te
gebruiken was. De afstraalhoek was te laag voor NVIS-communicatie.
Ik heb na a oop contact met de manager radiogroep van de luchtmobiele brigade
gehad. Ondanks de wisselende resultaten was hij zeer tevreden.
Hij gaf aan zeker vaker met DARES te willen oefenen.
Wellicht in mei of juni van dit jaar een berichten-oefening.
Jan Rozema PA0NON | DARES landelijke oefenleider
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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 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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Wie kent niet: Lepeltje Lepeltje, maar hoe doe je dat in een
land waar men met s kjes eet!!

“Het is a es goed zolang men maar gezond is; want het geluk
bestaat-a een in de verbeelding”

Mozart in een brief aan zijn vader, 1777
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