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ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VERON-Afdeling A01 

Alkmaar 
 

 

HAM-Nieuws februari 2023

UITNODIGING VOOR DE BĲEENKOMST 

OP VRĲDAG 10 februari 2023 
“De Woeste Hoeve” 

Dorpsstraat 51 
1842 GT Oterleek 

Aanvang: 20.00 uur

Akkoord?

Nee!
Ja, 

maar…!
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Komende avond. 
Op vrijdag 10 februari 2023 houden wij onze 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.


Dan willen wij als bestuur met u van gedachten 
wisselen over ons doen en laten, de plannen voor 
dit jaar en hoe het afgelopen jaar is geweest.


Gelukkig dat het dit jaar weer visueel kan, vorig 
jaar waren we nog in de ban van het virus, maar 
dat is toch allemaal wat surrogaat, 
ledenvergaderingen zijn niet de meest populaire 
avonden maar als bestuur wil je ook wel graag 

weten wat de achterban er van vind.

Daarom lekker wat brainstormen over wat ons als vereniging zoal 
bezighoudt of niet.


De stukken zoals de agenda, verslagen enz, ontvangen jullie per e-mail, 
na de vergadering natuurlijk nog een gezellig QSO onderonsje 


Heb je iets te melden of wat je dwars zit, wilt deelnemen in het 
afdelingsbestuur, maak dat vooraf kenbaar, kan ook via e-mail 
a01@veron.nl 


Namens het bestuur


Graag tot dan in de Woeste Hoeve 

HAM-Nieuws februari 2023
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De Laatste  avond. 
De laatste avond stond in het kader van 
BalUns, UnUns en ringkernen, wij hadden 
Harold PA0QRB uitgenodigd en dat werd een 
buitengewone avond.

Met ondersteuning van de nodige sheets 
werden we helemaal bijgepraat over dit 
interessante onderwerp, dit werd ook nog extra 
ondersteund met meegebracht materiaal waar 
een demonstratie mee werd gegeven.


Het was voor mij niet te doen om daar letterlijk 
verslag van te doen, maar gelukkig kreeg TON 
PA3BBY onze website  beheerder de 
uitgebreide sheets per link en dat geeft de 
mogelijkheid om in alle rust de avond “nog 

even over te doen” waarvoor dank aan Harold.   
klik op: https://a01.veron.nl/links/ 

De avond werd goed bezocht en gelukkig hielden 
we nog tijd over voor onderling QSO om de avond 
passen af te sluiten en traditioneel voor A01 gaat 
de spreker met het onderhand wel bekende 
“Alkmaarse kaasje en een bekend “vocht” naar 
huis om daar in alle rust van te genieten.

Nog wat impressie van de avond.


Meeuwes

PD5MES 

HAM-Nieuws februari 2023
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TOROIDS 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CW-Zender met een EL95 (Nostalgie en vrij vertaald 
voor de liefhebber) 

Zenden in 1950, hoe werkte dat toen? Veel radioamateurs begonnen met 
een buizen-type (0V2 ) en met een kleine zender, bijvoorbeeld met een EL 84 
in de eindversterker. De kleine zender van Jürgen Heisig inspireerde velen. Ik 
heb zelf zoiets gebouwd. Maar toen ik eindelijk mijn licentie kon halen, was 
ik mijn ontvangers en zenders al een paar stappen voor. Daarom heb ik zelf 
nog nooit een 0V2 en zo’n kleine buiszender gebruikt. Ik wil dat nu inhalen, 
gewoon om te zien hoe dat is geweest.


HAM-Nieuws februari 2023
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Eerst wilde ik daarvoor een oude buizenradio ombouwen. Een kleine 
Grundig-radio had ik al op het oog, maar die werkte nog zo goed dat ik het 
niet over mijn hart verkreeg om hem uit elkaar te halen. Toen heb ik besloten 
om ook zelf de voeding te bouwen. Twee geschikte transformatoren stonden 
nog klaar. Een keer terug naar 12V en dan weer omhoog naar ca. 200 V. Je 
hebt dus geen speciale transformator nodig.


Voor de eigenlijke opbouw van de buis heb ik een printplaat uit een Franzis 
leerpakket gebruikt. De open structuur aan de oppervlakte was geweldig om 
mee te experimenteren. Ik moest langer zoeken naar de juiste oplossing tot 
alles goed werkte. Het bord is bedoeld voor zevenpolige miniatuurcontacten. 
Een 6AQ5A gemonteerd, die ondanks zijn kleine formaat een 
anodevermogensverlies van 12 W kan verdragen, net als de veel grotere EL 
84. Ik vond de buis zelfs nog bij Reichelt en kwam er toen pas achter dat hij 
ook als EL90 verkrijgbaar was. Met deze buis kon ik tot 5W op 3,5MHz 
opwekken. Pas toen merkte ik dat de EL95 pin-compatibel is. Met deze buis 
levert dezelfde schakeling nog steeds 3,5 W.


(foto 6AQ5A)


vervolg pag.11
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AANBIEDING deze maand

Set van 80 Monolithic Condensators 8 soorten x 10 stuks

Onder andere:

10 x 10 pF,      10 x 18 pF,         10 x 30 pF,     

10 x 47 pF ,    10 x 100 pF,       10 x 150 pF

10 x 1 nF,        10 x 100 nF

Deze super set van  80 stuks € 3,99.

      Potmeters Waarde 1KΩ (5 stuks)

Voor slechts € 1,25.

     Potmeters Waarde 10KΩ (5 stuks)

 Voor slechts € 1,25.

Buzzer ideaal voor Arduino projecten per stuk slechts €0,49.

Aangezien ik ook op de clubavond aanwezig ben kunt u de bestelling per mail doorgeven 
en neem ik het mee naar de avond

Opsturen kan natuurlijk ook.  

HAM-Nieuws februari 2023

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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Het is een kwartsstabiele zender met keying op de kathode. Voor de 
besturing wordt een geïntegreerde kwartsoscillator gebruikt. Ik gebruikte 
mijn programmeerbare kristalgenerator die ik instelde op 3560 kHz. Zodra je 
5V op VCC zet komt er een TTL signaal met deze frequentie aan de uitgang. 

Het afgestemde netcircuit brengt de spanning op ongeveer 20 Vss. 


De anodespanning wordt weergegeven met een kleine gloelamp. Een LED 
geeft aan wanneer de tuimelschakelaar op zenden staat. Het relais trekt dan 
op en past 5V toe op de kristaloscillator. Ik had in plaats daarvan een 
transistor kunnen gebruiken, maar om nostalgische redenen moest het een 
relais zijn. 


Bij het zenden wordt een gelijkspanning op de antennelijn gezet. Ik heb dit 
nodig omdat aan het einde van de kabel een ander relais op de aarde 
schakelt. Daarnaast wordt er ook gelijkspanning op de antennekabel naar de 
ontvanger gezet, die bedoeld is om muting mogelijk te maken. Mijn 
buizenaudio is nu dienovereenkomstig uitgebreid.


In het anodecircuit had ik geen succes met een anode-smoorspoel. Na een 
paar pogingen kwam ik op een ijzeren poederkern met 20 windingen. De 
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koppelwikkeling met drie windingen zorgt voor de juiste afstelling en de 

nodige isolatie van de anodespanning. Aan de uitgang heb ik een extra Pi-

filter voor aanpassing en verdere onderdrukking van harmonischen. Het zou 
ook zonder werken, maar ik ben flexibeler met geïmproviseerde antennes. In 
principe is het ook mogelijk om van band te wisselen. Een lampje van 5V/0,4 
A (fietskoplamp) wordt niet in de eerste plaats gebruikt om de radio-operator 
in staat te stellen op een donkere nacht zijn verbindingen in het logboek te 
noteren, maar om wat stroomverlies uit de behuizing te halen. 


Omdat de transformatoren 12 V zijn, heeft de spanningsregelaar moeite om 
6,3 V bij 450mA te leveren voor de verwarming van de 6AQ5A. Ondanks de 
grote ventilatiegaten werd het te warm in het voeding gedeelte. De gloeilamp 
vangt nu een deel van het vermogensverlies op. Toch werk ik nu liever met 
de EL95, die maar 200 mA nodig heeft voor g;oeispanning. Dat is 
waarschijnlijk genoeg. Het station is in ieder geval al te horen in Frankrijk en 
Oostenrijk, elk over een afstand van bijna 500 km.



Bron: internet 

HAM-Nieuws februari 2023
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Eraan: Henk PA0PQ is opzoek naar een balans uitgangs-trafo voor 2 EL41 
buizen, maar tot op heden zonder succes, Maar door een tip kwam hij 
erachter dat een andere zelf-bouw amateur, met het zelfde probleem zat en 
het heeft opgelost door 2 dezelfde uitgangs-trafo’s naast elkaar in serie had 
gezet.


Dus: PA0PQ zoekt één uitgangs-trafo van 7000 Ω 
primair bij voorkeur een U85 van Amroh 

Er ligt vast nog wel hier of daar wat op zolder of in 
de junkbox.  Alternatief: 2 dezelfde van een ander 
merk. Contact: havanstigt@ziggo.nl 

Eraf: Aangeboden door: Henk PA0PQ 

Wie? Wie heeft belangstelling voor een een complete 
SKANTI portable Survival Radio  

Type: Marinette TRP 1 
Kosten: GRATIS, maar wel zelf ophalen! 
Contact: havanstigt@ziggo.nl 

Eraf: Aangeboden door: Henk PA0PQ 


Een gebruikte, maar wel complete Fritzel-antenne,

Type: FB23

Dus 2 elementen: (Grootste element is de reflector 
774cm) Compleet met beugels “boom”, Baluns en 
instructieboek.


Kosten: Gratis voor liefhebber én gebruiker. 
Wel zelf ophalen! Contact: havanstigt@ziggo.nl 

HAM-Nieuws februari 2023
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 Over onze vernieuwde website https://a01.veron.nl  

 


Onze eerste website was via www.veronalkmaar.nl bereikbaar. Wij hebben nog een 
opgeslagen versie van de laatste versie (2016) beschikbaar in een zip file. De link 
www.veronalkmaar.nl werkt nog steeds, maar verwijst automatisch door naar 
https://a01.veron.nl, de huidige URL van onze website. 


Hieronder onze website in 2023 https://a01.veron.nl\ 


HAM-Nieuws februari 2023
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Onze nieuwe website wordt gehost door Veron Nederland. Helaas is het 
onderhoud (inhoud, content) van onze nieuwe website de afgelopen tijd niet 
optimaal geweest. Derhalve hebben wij dit punt op de agenda gezet en uiteindelijk 
een inhaalslag gemaakt, we zijn inmiddels weer geheel op snelheid. 


Waarom is een actuele website zo belangrijk? Een actuele website is het 
visitekaartje van de afdeling. Voor nieuwe adspirant-leden is dit soms de eerste 
kennismaking met de Veron afdeling Alkmaar. Het is als spreker ook niet prettig als 
jouw lezing niet op de website aangekondigd staat (Dit is recentelijk 
voorgekomen). 


Onze filosofie is dat onze afdelings-website als aanvulling op Ham Nieuws dient, 
en niet als vervanger. 


Wij zijn de Veron (afd. ICT) erkentelijk voor het opzetten en onderhouden van de 
infrastructuur voor onze website nieuwe stijl gebaseerd op Word Press, een veel 
gebruikte website omgeving. Iedere Veron afdeling heeft nu een eigen webruimte 
gekregen. Hierdoor worden wij als afdeling niet meer voor het operationele kosten 
en het oplossen van technische problemen gezet. Recentelijk is onze afdelings-
website nog op een sterkere server gezet omdat de boel wat erg traag en 
onbetrouwbaar werd. Rest de afdeling uiteraard om de website zinnige inhoud te 
geven. N.B. Hiervoor had iedere afdeling zijn eigen beheerde omgeving, en er was 
geen sprake van een z.g. Veron huisstijl. Bovendien draaiden de afdelingen op 
voor de kosten. 


De Veron geeft cursussen voor adspirant web redacteuren (Zie https://
www.veron.nl/nieuws/training-webredacteuren/ ). Ik heb in het verleden 
(vanwege mijn beroep) aan de infrastructuur (techniek) van websites gewerkt, maar 
dat was altijd voor de 'handel'. Het 'vullen' van een website met 'zinnige' inhoud is 
een uitdaging en een vak op zich. Nu vind ik het best wel leuk en interessant om 
ook eens een keer deze 'handel' zelf te vullen (hi). 


Een website is eigenlijk net zoals een boom met takken, de breedte en diepte 
moeten vormen een balans. In principe kan alles op de een enkele (homepage) 
geplaatst worden, maar dat wordt alles klein en onoverzichtelijk. Omdat wij ook 
kleinere schermpjes ondersteunen, zijn de volgende hoofdcategorieën gemaakt, en 
die weer onderverdeeld indien nodig. 


De huidige indeling volg hieronder:


Van links naar rechts: 

● Home <= hier komt U binnen 

● Nieuws 

● Afdeling 

           o Bestuur 

           o Locatie Bijeenkomsten 


● Agenda 

HAM-Nieuws februari 2023
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● Activiteiten 

         o Verenigingsavonden 

         o Ronde van Alkmaar 

         o Radio Ronde KNH 

         o Light house Award 

 

● Publicaties 

         o Ham Nieuws 

         o Ham Flyers 

         o YouTube 


● QSL Service 

● Techniek 

● Links 

● Contact 


Het is de bedoeling dat je altijd logisch en snel op de juiste plaats vindt wat je 
verwacht en v.v.. Hier valt natuurlijk altijd nog wel weer het een en ander aan te 
verbeteren, en dat houdt onze aandacht. 


Actuele zaken plaatsen wij zo snel mogelijk op de website (zoals b.v. agenda 
updates), achtergrondverhalen verschijnen altijd eerst in Hamnieuws (b.v. 
verslagen van Lezingen / Verenigingsavonden). Dit heeft een praktische reden: 
onze Hamnieuws Hoofdredacteur (Meeuwes PD5MES) heeft een uitstekende 
reputatie op het gebied van publiceren en doet dan al het voorwerk.... Na 
publicatie in Hamnieuws plaatsen we het verhaal dan op de website. Hoeven wij 
(als web-redactie) niet zoveel meer te doen....(hi). 


Als U nieuws heeft / een radio-beurs weet / interessant verhaal heeft, etc., laat het 
ons weten, dan plaatsen wij het op de website (of publiceren het eerst in 
Hamnieuws). Email naar a01@veron.nl 
 

Ton PA3BBY, namens de web-redacteuren: 


 Rob PA1EMT / Ton PA3BBY/ Meeuwes PD5MES


Veron Afdeling A01 website: https://a01.veron.nl 
  

HAM-Nieuws februari 2023
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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. 


https://a01.veron.nl/qsl-service/
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Waarschuwing: We proberen onze problemen op te 
lossen met dezelfde manier van denken waarmee we 

de problemen hebben veroorzaakt.

Albert Einstein


