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MORSE (machine) 

door: Piet PA3HDY 


Hij neemt ons mee in het beginstadium  van de MORSE 


en na afloop kunnen “sleutelaars” hun kunnen tonen!!


op authentiek materiaal.
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De Laatste Avond. 
Het is toch wel prettig dat je elkaar weer fysiek kunt 
ontmoeten en zo ook de laatste avond, we hadden al 
tijden Mans Jansen PA0MJB op het programma staan 
en na de de derde poging lukte dat. 

Het lag niet aan ons of Mans, maar covid was nog 
steeds de boosdoener die ons de nodige 
beperkingen op lag en laten we niet vergeten hij is 
nog steeds onderons, dus een beetje alert kan geen 
kwaad. Mans 
had gevraagd 
aan onze 
“lezingen 
coördinator” Ton 
PA3BBY of hij 

een half uur eerder kon komen, de zaak 
voorbereiden enz. want hij woont nou niet 
bepaalt om de hoek, Wageningen.


De maandag voor de avond houden wij onze 
bestuursvergadering en dan wordt gelijk 
besproken wie wat doet, o.a. wie haalt de 
sleutel op van de Woeste Hoeve, wie de boodschappen enz. 

Meestal doet de voorzitter dat, maar die belde op dat hij “gewond” op de bank zat, 
tijdens het meten en opsporen van QRM verdachte objecten viel hij lang uit en dat 

koste wat ongemakken aan teen, knie en een 
aantal blauwe plekken en wat schade aan 
persoonlijke dingen.

Met andere woorden daar “lag” onze sleutel 
ophaler hi. 

Maar ja dan ben je er nog niet, Jan weet ook de 
sleutelcombinatie van de kast van de Woeste 
Hoeve en daar binnen staat 
onze “eigen kast” en wie heeft 
daar de sleutel van, precies 
Jan, nou zou Rob er ook een 

hebben, maar voor de zekerheid 
is ondergetekende naar Heerhugowaard gefietst om de sleutel 
en de cijfercombinatie op te halen, het was prachtig weer en 
dan achterlangs St-Pancras  kun je ook nog genieten van al het 
groen wat inmiddels uit de grond is gestampt.


Overigens het was een leerzame avond, het onderwerp van de 
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lezing was Actieve Antenne en de QRM-killer en Mans bracht dat ondersteunt door 
beelden op een voor ieder begrijpelijke manier. 

De opbouw van de printen, en wat handige hulpmiddelen om alles keurig te 
assembleren en een demonstratie hoe het werkte. Zelfs hoe je de kleurcode op 
een weerstandje moet lezen, voor velen gesneden koek, maar als starter mooi 
meegenomen.

De compleet gebouwde exemplaren had hij mee en deze zijn uiteraard ook te 
koop, bij de afdeling A43 Wageningen (regio Vallei en Rijn) 
als je op hun website  a43.veron.nl kijkt dan vind je daar 
ook de nodige beschrijvingen, kosten enz. Goed om te 
vermelden dat de opbrengsten ten goede komen van de 
afdeling A43.


Rond tien uur werd Mans bedankt en zat het er op en 
traditioneel ging hij  huiswaarts met de bekende fles 
“gefermenteerd” druivensap en een kaas.


Tevens is dit ook de laatste HAM-Nieuws voor het 
zomerreces, het bestuur wenst u een hele fijne zomer en 
hopen iedereen weer in volle gezondheid in september te 
ontmoeten.


Meeuwes

PD5MES


FIJNE HOBBY ZOMER GEWENST! 

Het Bestuur 

HAM-Nieuws juni 2022
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De komende avond

T ijdens  de reis naar Amerika met een 
pakketschip in oktober 1832, 

demonstreerde Dr T Jackson ter vermaak tijdens 
een windstille dag voor de weinige passagiers op 
het voordek wat goocheltrucs. Met een met 
draad omwikkelt hoefijzer aangesloten op een 
volta element kon hij spijkers omhoog laten 
springen tot luid vermaak van de aanwezigen.

Na afloop kunnen sleutelaars hun kunnen tonen 
op de papierband van een 
Siemens morse schrijver die vanaf 
1916 in gebruik werd genomen op 
het Amsterdams Telegraaf kantoor.

73 Piet PA3HDY


Bestaat Vulcanus, de thuisplaneet van Mr. Spock 
uit Star Trek, echt? 
Ja. De planeet Vulcanus zou zich volgens de tv-serie bij de 
(bestaande) ster 40 Eridani A bevinden. En laten 
sterrenkundigen van onder meer de University of Florida 
(VS) nou net op die plek een planeet hebben ontdekt, in 
2018. Of daar ook wezens met punteren wonen, zoals 
Mr.Spock? Wie weet. Volgens de onderzoekers ha er, in 
theorie, leven bestaan. Tenminste, aan de kant van de 

planeet die niet naar de ster is 
gericht. De zijde die wel door de 
ster beschenen wordt, is 
waarschijnlijk te heet. De planeet is 
te ver om Spocks familie te 
bezoeken: hij staat zestien lichtjaren 

van de aarde vandaan. (Bron Quest) 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Flip - FLop (vervolg 5)

Of met een wisselschakelaar.

Die druktoetsen kunnen uiteraard 
vervangen worden door een 
wisselschakelaar. We hebben dan een 
prima anti-dender schakeling, 
waarvan de uitgang alle mogelijke 
contactdender negeert. 
De schakelaar kan uiteraard een 
druktoets met wisselcontacten zijn.

Hier is gebruik gemaakt van twee inverters in plaats van de buffer bij de 
vorige schakeling.

Die twee inverters kunnen ook twee FET's zijn, bijgestaan door enkele 
weerstanden.

Door het toevoegen van een extra-weerstand, kunnen ook bipolaire 
transistors ingezet worden. (wordt vervolgd) 

HAM-Nieuws juni 2022
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Hoe kan je PL259 plugs het beste solderen?
Het solderen van een PL259 plug is niet zo eenvoudig als het lijkt. Met een gewone 
soldeerbout lukt dat helemaal niet, het soldeer loopt helemaal niet en de bollen 
soldeer komen zo weer los.

Volgens “professionals” moet je een soldeerbout van 200 Watt gebruiken. Ok, dat 
lukt iets beter, maar met de goedkope gemetalliseerde plugs van tegenwoordig is 
het resultaat nog onvoeldoende betrouwbaar, en een goede bout van 200 Watt is 
niet zo eenvoudig te vinden. Daar moest eenoplossing voor zijn, en na een beetje 
zoekwerk heb ik op internet een artikel gevonden waarbij de auteur een kleine 
gasbrander aanraadde. Ik heb deze methode uitgetest en verbeterd met 
suggesties van oa ON4WW. Het resultaat is effenaf verbluffend. Zelfs 
recuperatiepluggen laten zich nu zeer goed solderen, zo goed dat ik deze methode 
hier toch even wil illustreren aan de hand van een reeks fotos. Het gebruikte 
gasbrandertje is het type Spotflam van de firma Campinggaz, gemakkelijk 
verkrijgbaar voor 18 euro.


We willen een plug die zeer vast aan de kabel staat, en 
eengoed elektrisch contact maakt met de socket. We 
zullendaarom zeer netjes tewerk gaan, dat is de basis 
voor succes.


De eerste stap is het snijden van de coax. We gebruiken 
daarvoorgeen tang , maar een ijzerzaagje. De kabel wordt 
mooi haaks doorgezaagd. De kern is nu zeer zuiver, en zal 
later gemakkelijk zijn weg vinden in de plug, het solderen 
van de

kern zal geen nabewerking nodig hebben, en het afmeten van de volgende stap 

kan nauwkeuriger gebeuren. (foto 1)


De tweede stap is het bloot maken van een stukje 
buitenmantel. Dit stukje is in het ideale geval 26mm lang.

Als je dat doet met een mes zal de isolatie niet mooi 
haaks afgesneden zijn, en je riskeert de buitenmantel 
gedeeltelijk door te snijden. Je kan beter een speciaal

ontmantel mesje, met regelbare diepte gebruiken  (foto2).


Omdat we die verder toch nodig 
hebben is de favoriete methode 

gebruikmaken van een kleine 
buizensnijder uit de loodgieterij. Die 
gebruiken we alleen om kabels

klaar te maken, zodat het mesje 
altijd zeer scherp blijft.

Een goedkoop oosters modelletje 
werkt prima. (foto 3).

Het resultaat is zichtbaar op foto 4 netjes afgezaagd.


(vervolg pag.11) 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AANBIEDING DEZE MAAND 

BD 243 Tesla Voil bouwkit per stuk €4,99 

 

Set van 5 genummerde printjes 70x50 mm per 
set €1,35 
 

Monolithic Condensators De Beste 100pF/50V per stuk 
€0,05 
 

RF USA MADE top Dummy Load 125 Watt/50 Ω 
gemonteerd op aluminiumplaat voor goede 
koeling 

Slechts €14,99 Op=OP 

HAM-Nieuws juni 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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De derde stap is het vertinnen van de buitenmantel. We doen dat met onze 
gewone soldeerbout. Minstens de helft van het ontblote deel moet vertind worden. 
(foto 5)


Vervolgens gaan we de buitenmantel afkorten op de juiste lengte. Ideaal is 11 a 12 
mm buitenmantel. Dit gaat opnieuw best als we onze kleine buizensnijder 
gebruiken,(foto 6) heb je die niet gebruik dan de kleine ijzerzaag. Let erop niet te 
diep te snijden: de kerngeleider mag niet beschadigd worden. Het teveel aan 
isolatie verwijderen met een (strip)tang. Draai langzaam mee met de spoed van de 
kerngeleider. Niet forceren, zodat de buitenmantel niet verder uit de isolatiemantel

komt.


Na deze stap ziet de buitenmantel er uit als een mooi 
buisje. De kerngeleider wordt nu lichtjes voorgesoldeerd. 
Zonodig de lengte corrigeren, de ideale maat is 15 mm. 
Zie foto 7


De volgende stap is het aanbrengen van de plug. De plug 
moet niet eerst afgeschuurd worden zoals sommigen 
beweren. Integendeel, we proberen de 
beschermingslagen van de plug (zilver of chroom) zoveel 
mogelijk intact te houden. Voor de methode die we hier beschrijven helpt dat 
trouwens toch niet: de plug wordt aan de binnenkant aan de kabel gesoldeerd, tin 
dat aan de buitenkant komt helpt weinig om de mantel vast te zetten.

Hetzelfde geldt voor de centrale pin: krab de (zilveren) contactlaag er niet af! Wees 
zuinig bij het solderen van de centrale pin, en is er een beetje tin op de buitenkant, 
verwijder dat voorzichtig, zonder de zilverlaag te beschadigen. Een echte RG213 
heeft een diameter van 10,3 mm, en dat gaat niet zomaar in de plug. We moeten 

de plug op de kabel vijzen, en daarvoor hebben we een 
tang nodig om de plug goed vast te houden. We 
gebruiken daarvoor een kleine vis-grip. Klem de plug

niet te hard, zodat hij mooi rond blijft.


PS: we mogen zeker niet vergeten om nu het schroefstuk 
van de plug over de kabel te schuiven. Controleer dat het 
in de juiste richting zit, want een goed gesoldeerde plug is 
niet gemakkelijk te verwijderen!


HAM-Nieuws juni 2022
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Andere kabel zoals RG8 kunnen we op dezelfde manier solderen. Om de mantel te 
verdikken leggen we er enkele wikkelingen degelijk plakband op, in de juiste 
richting gewikkeld. Het is immers belangrijk dat de kabel opgesloten zit, om 
vochtindringing te verhinderen.


Nu gaan we de plug op de kabel schroeven. grijp de kabel stevig vast, en draai 
langzaam met de visgrip. De kern van de kabel schuift in de plug, we draaien 
totdat de isolatie helemaal teneinde zit. door de soldeergaatjes zien we de 
gesoldeerde buitenmantel(foto10). Als de kabel aan het einde is kan je absoluut 
niet meer verder draaien, zohard zit hij geklemd. Nu moet de kern aan de

voorzijde van de plug zichtbaar zijn. Met onze gewone 
soldeerbout brengen we in elk gaatje een druppel 
soldeer aan. Je ziet dadelijk dat deze soldeer niet pakt, 
maar dat is niet erg, het is gewoon kwestie van een 
beetje soldeer op overschot te hebben. Zie foto 11. 
Tegelijk kan je nu al de kern vastsolderen.

Zorg dat het tin goed opzuigt in de huls van de pen. Als 
je nog niet ervaren bent wacht daarmee tot het laatst, 
want eenmaal alles gesoldeerd is, is het een hele

klus om de plug te recupereren moest er iets fout zijn.


Nu is het tijd voor ons magisch gereedschap: de mini gasbrander. Ik kocht het type 
“Spotvlam” van Campinggaz. Dit kostte mij minder dan 17 euro. Dit toestelletje 

haalt een temperatuur van 1650 °C. Een 
gaslading gaat 4 uur mee. Daarna moet je het 
gascilindertje vervangen. Er bestaan ook 
modellen in de handel in de vorm van een 
pistool, met elektronische ontsteking, maar die 
kosten het driedubbel. De vlam

heeft een zeer fi jne punt, minder dan twee 
mm, waarmee je de plug lokaal zeer heet kunt 
maken, zodat het tin probleemloos vloeit, ook 
op oude verweerde plugs. Daarom is de 
methode ook buitenshuis, bv in de mast ook 

(foto 12: enkele tools) bruikbaar. Het brandertje heeft immers ook een koperpunt 

HAM-Nieuws juni 2022
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bijgeleverd waarmee je ook volgens de klassieke methode kunt solderen.We 
steken het brandertje aan en regelen op de hoogste temperatuur. Daarna houden 
we de blauwe vlam net tussen twee gaatjes van de plug. Op de foto 13 zie je het 
tinbolletje. Na tien tot twaalf seconden loopt het tin mooi tussen plug en 
buitenmantel. Neem de vlam nu weg. Koper is een

goede warmte geleider en warmt zeer snel op. Het dielectricum van de kabel is 
van polyethyleen, een slechte warmtegeleider. Doordat we maar een tiental 
seconden opwarmen krijgt het polyethyleen en ook de isolatie van de plug zelf 
geen kans om op te warmen. Doe je dat met een gewone bout dan duurt dat veel 
langer, en begint zowel de plugisolatie als de kabelisolatie te smelten, met alle 
gevolgen van dien: kortsluiting, kromme huls, enz. We doen dat ook voor de 
andere gaatjes. Nu moeten we niet zo lang meer opwarmen. Natuurlijk moeten we 
de kabel inklemmen , want de plug wordt wel heet!! De foto’s hieronder tonen het 
resultaat, zowel voor recuperatiepluggen, een nieuwe verzilverde plug of goedkope 
verchroomde plugs. Het is duidelijk te zien dat het tin mooi open gevloeid is, en 
alle vier de openingen afsluit. Langs daar komt geen water meer binnen!


73 ON6HI 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boven: 
twee gerecupereerde PL’s


midden: een nieuwe verzilverde Amphenol


onder: ook de goedkope verchroomdijzeren 
solderen goed
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AANGEBODEN 

1 Zware Trafo (± 1,5 Kg)


Rond, met vierkante flens


Afmetingen 11 x 11 cm


Primair: 220 / 230 Volt

Secondair 2 x 15 Volt


Prijs: niets,  maar wel zelf ophalen 

INFO


Henk PA0PQ


0251 - 828901 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Après Conférance


Na de bijna twee uren durende lezing 
over de AVRO Aladin radio die 
middag nam ik nog even plaats in het 
restaurant van het buurtgebouw.  
Zoals gewoonlijk bestelde ik een tosti 
met pinda saus alvorens weer de 
lange reis terug naar huis te gaan. 
Men had mij al een cola gebracht en 
moest nog even wachten op mijn 
bestelling. Er kwam op dat moment 
een man met zijn vrouw naar binnen 
lopen die als zij mij zien zitten naar mij toe komen. “Ach mijnheer van Schagen ik 
dacht dat u al was vertrokken, ik zou u toch iets willen vragen over een bepaald 
onderwerp. Mogen we even aanschuiven  aan uw tafel ? “ Neemt u plaats, 
antwoordde ik en vroeg waar gaat dat over, toch niet over het AVRO toestel ? Dat 
bleek niet het geval , de man liet mij een dik boek zien van ruim 450 bladzijden met 
als titel Hi-Fidelity. Ik kende het jaar boek 2022 , ik had het laatst gekregen van een 
zendamateur tijdens de maandelijkse bijeenkomst in Oterleek. 


Een keurig gedrukt boek waarin 
veel geluid versterkers en boxen 
worden behandeld . De titel 
betekent vrij vertaald Hé 
getrouwheid !  De man liet mij 
weten dat hier mee wordt 
bedoeld Werkelijke Weergave 
van geluid dragers. U schrijft in 
het NVHR blad dat een enkele 
AL4 met een Philips 9710 
luidspreker het hoogst 
bereikbare is wat kwaliteit 
betreft, maar hierin staat toch 
wel wat anders beschreven. 


Op dat moment werd mijn bestelling gebracht en de man vroeg aan zijn vrouw 
zullen we koffie met wat lekkers erbij nemen ? De ober noteerde de bestelling en 
gaf mij al vast de rekening van de tosti en cola. Ik zei nu tegen de man, staat u er 
wel bij stil dat waar u naar luistert , bijvoorbeeld de tiende symfonie van Mahler  
wat op de CD of op de plaat staat,  niet te vergelijken is met de zelfde uitvoering 
van deze symfonie zoals iemand dat hoort zittend op 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de tiende rij plaats 12 in het concertgebouw net buiten de goedkope voorste 
plaatsen waar men ook nog noodgedwongen alles in stereo hoort. Het was even 
stil en dan laat de  man mij weten dat ook in het boek er op wordt gewezen dat de 
akoestiek van de huiskamer een belangrijke rol speelt in de weergave. Met een het 
openzetten van de tuindeuren of dicht trekken van zware gordijnen zal toch 
opvallend een heel verschil te horen zijn. Ik was het met de man eens en zei, het 
kan zelfs nodig zijn om meubels te moeten verplaatsen of erger nog te moeten 
verwijderen. Ik denk daarbij aan een overdreven groot bankstel. Een schapenvacht 
op de grond en de man met de triangel kan wel thuis blijven tijdens de opname, 
die hoor je dan toch niet tijdens de weergave. Daarbij de gebruikte vermogens zijn 
zo groot dat zelfs de oren van de luisteraar overstuurt kunnen raken en er zelfs in 
het slakkenhuis derde harmonische trillingen ontstaan die de trilhaartjes gelijk 
volkomen plat leggen. 


Dr Baumsteiger schreef lang geleden “Het kan soms veiliger zijn om indien 
mogelijk in de luidspreker behuizing  tussen het demping materiaal  te gaan  te 
zitten dan luisterend er voor `”.Wat het opnemen betreft in een studio kan het 
gebeuren dat het er niet direct goed op staat, dan moet het nogmaals overgedaan 
worden en per uur kost dat een hoop geld. Een gitarist die geregeld de fout ingaat 
met spelen wordt dan vervangen door een beroeps artiest met een gedegen 
opleiding die vlekkeloos het stukje muziek in een keer op de opname band zet Als 
dan ook de saxofoon fluit en piept op ongelukkige momenten wordt deze ook 
vervangen door een musicus , men noemt dat spook muzikanten,.  Soms blijft er 
van een kwartet nog alleen de zanger over die met wat echo effect wordt voorzien 
om het wat mooier te laten klinken. Als de CD klaar is staan wel de namen van de 

mannen er op maar in werkelijkheid hoor je beroeps 
artiesten. Mocht je ze later ergens lijf zien optreden dan 
zal dat merkbaar slechter zijn dan op de thuis liggende 
CD. Ik heb dat van nabij meegemaakt, wat niet 
iedereen weet is dat ik sta ingeschreven op de 
arbeidsbeurs als trompetist en dat ik een klassieke 
gitaar opleiding heb gehad. Al met 18 jaar speelde ik 
accordeon op bruiloften en partijen en met zeventig 
jaar nog op party schepen van LOVERS in Amsterdam. 
Derhalve ben ik ook wel eens ingevallen tijdens studio 
opnamen van een bekende opname studio . Maar wat 
is het nu eigenlijk wat u wilde vragen?  De man ging er 
even recht voor zitten en zei “ Na het doorlezen van het 
boek heb ik na lang overwegen twee geluidboxen 

gekocht met in iedere box twee 10 inch luidsprekers, dat wil zeggen een met en 
een zonder 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magneet. Die laatste is slechts een beweeglijke conus en is ook nergens elektrisch 
mee verbonden. Volgens de beschrijving dient deze ter compensatie van de 
andere luidspreker, Als deze naar achteren beweegt dan zou inwendig de 
luchtdruk toenemen, Echter nu gaat door de luchtdruk verhoging de losse conus 
naar voren met gevolg dat de lucht inhoud van de kast gelijk blijft. Gaat de echte 
luidspreker naar voren dan gaat de ander juist door de zuiging weer naar achteren. 
Met andere woorden de lucht inhoud blijft constant van de gesloten luidspreker 
box met gevolg geen hinderlijke demping van de aangedreven luidspreker. En dus  
een groter rendement. Maar toch heb ik mijn twijfels wat is uw mening. 


Als we de luidspreker zonder een klankbord of kast zouden aansluiten en de conus 
komt naar voren dan zal direct de samen geperste lucht aan de voorzijde om de 
rand heen naar de achterkant stromen waar dan juist de lucht druk lager wordt en 
dat gebeurt ook anders om. Met andere woorden de straling energie loopt heen en 
weer. Vandaar dat we de afstand vergroten door een klankbord aan te brengen. 
Hoe lager de frequentie des te groter het bord. Dat is uit te rekenen. Nu is een 
groot houten bord in de kamer geen gezicht. Dus de randen werden omgevouwen 
naar achteren en werd het een doos. Aan de achterzijde is net zoveel geluid als 
aan de voorzijde en dat ketst tegen de muur aan met gevolg ongewenste 
reflecties.  Dus maken we de achterkant dicht dat zorgt dan weer voor demping  
van de conus beweging en in de box is het een herrie van vele reflecties tegen de 
wanden. Volstoppen met demping materiaal is een optie. We zouden die druk 
verschillen in de kast moeten onderdrukken. 


Dan komt iemand op het idee om een tweede luidspreker aan te brengen  en niet 
aan te sluiten. De conus daarvan zal dan tegen 
gesteld gaan bewegen en blijft de luchtdruk in 
de kast gelijk. Zou het niet verstandig zijn deze 
luidspreker tegen gesteld aan te sluiten ? Dan 
zijn we er zeker van dat het dan nog beter 
werkt ! Onze radio liefhebbers kennen het 
effect van twee tegengesteld aangesloten 
luidsprekers, het geluid blijft voor de radio 
hangen en heeft daarbij nauwelijks laag. Ja , er 
zit geen magneet aan de tweede luidspreker. 
Klopt het duurste onderdeel is de magneet 
maar de klant betaald toch voor twee 
luidsprekers. Laatst kwam er een klant bij ons in de winkel met zijn Fender gitaar 
versterker met ingebouwd twee luidsprekers met de klacht dat zijn gitaar geluid op 
het podium bleef hangen en nauwelijks in de zaal is te horen.  Al snel bleek dat de 
luidsprekers verkeerd waren aangesloten. Het is gemakkelijk te controleren
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met een zaklantaarn batterij de conussen moeten dan bij het aansluiten op de 
batterij samen naar voren of naar achteren bewegen. Nou ja het gaat nu om de 
boxen die de man heeft gekocht. Het gaat hier in feite om een smaakvol 
kunstzinnige en artistiek verantwoord geluidmeubel , waar de ontwerper lang over 
heeft nagedacht liet ik de man weten. Maar ook bij u is de kamer te vergelijken met 
het kleine podium waar het geluid blijft hangen voor de box. Het is net als het 
nemen van een douche, je moet wel onder de straal water gaan staan. Ik  hoorde 
de man zuchten, hij keek zijn vrouw aan en zei “Jij vond het ook al niks, ik had net 
zo goed een losse luidspreker op de grond neer kunnen leggen of nog beter front 
loading  in zijn eigen  kartonnen doos.”  Ik had het kunnen weten, ik had er al 
eerder over gelezen  in het radio café verslag van 17 november 2015.


 Piet van Schagen 


PA3HDY


ZOMERFEEST
VELDDAGEN

Klik op de Link

https://a01.veron.nl/download/ham-flyer/2022/HAM-Flyer-09-22.pdf

Belangstelling en INFO:

Neem dan contact op met:

Piet vd Molen PA1VDM

Email: phgvdmolen@hotmail.com

HAM-Nieuws juni 2022

https://a01.veron.nl/download/ham-flyer/2022/HAM-Flyer-09-22.pdf
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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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Een tram komt voorbij, Hij gaat naar Lombardije. Een 
schitterend eindpunt voor een tram. Alsof je op vakantie 
gaat. Op de zijkant staan in vrolijke kleuren woorden 

geschreven: “Vooruit is niet altijd rechtdoor” Kun je lang 
over nadenken, maar ook kort.

Martin Bril.


