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De komende avond
Op de verenigingsavond van vrijdag 
13 januari zal Harold PA0QRB ons 
meenemen in de wereld van Ununs, 
baluns en ringkernen, voor veel 
amateurs soms lastige thema’s, 
getuige het feit dat er veel over 
wordt geschreven en gezegd. 


CQ Communications heeft er zelfs een lijvig 
boekwerk over gepubliceerd. 
Harold hoopt in deze materie wat duidelijkheid te 
scheppen. Ringkernen komen ook aan de orde, 
omdat die in baluns en ununs veel worden 

toegepast. Daarbij zal ook worden gedemonstreerd hoe een apparaat als 
bijvoorbeeld de NanoVNA nuttig kan zijn 
bij het testen van ontwerpen met 
ringkernen, en hoe ringkernen van 
onduidelijke herkomst en met onbekende 
eigenschappen toch kunnen worden 
“gedetermineerd” . 

Hopelijk ontstaat er een levendige discussie, dus gewoon komen!
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Woordje van de voorzitter 

Beste leden van de afdeling Alkmaar


Het wordt een jaarlijkse traditie dat Meeuwes PD5MES mij er even aan herinnert, 
om zoals hij zegt, “een stichtelijk woordje” te schrijven voor het HAM-Nieuws, hi, 
Dank Meeuwes! Nou hou ik wel van een stukje  schrijven, echter moet ik er even 
de tijd voor vinden en ervoor gaan zitten. In het verleden heb ik met veel plezier 
stukjes geschreven voor Radio Bulletin. Het blad is inmiddels ter ziele helaas. Mijn 
laatste artikeltje is zowel in HAM-Nieuws als in BQC Nieuwsbrief terechtgekomen. 
Dat ging over mijn ervaringen met de QCX mini. De QCX is wel een 
van mijn favoriete kitjes.

Van originele, de mini en recentelijk de QCX+  40m en nog een 20m 
versie onderweg van QRP Labs, heb ik er inmiddels al ronde de tien 
gebouwd en allemaal werkten ze in één keer, dus een kitje dat goed 
“bouwbaar” is. De mini’s zijn vooral leuk voor in het veld, SOTA etc.. 
De QCX+ is een leuk ding voor in de shack. De dipolen in de tuin 
hebben plaatsgemaakt voor een Hustler 4BTV. Ik zit nu nog af en toe 
in dubio of ik niet een 6BTV had moeten nemen om in ieder geval ook 
30m te hebben.

Mijn keuze voor de 4BTV had vooral te maken met de hoogte van 
deze antenne (6,5m). Achteraf valt dat achter in de tuin erg mee en 
had er met gemak een 6BTV kunnen staan. Anyhow, ik ben blij met 
deze antenne.  Against all odds, heb ik op deze verticaal een veel 
lager ruis niveau dan op de dipolen, Ik wist dat na enkele 
experimenten met verticale draadjes al. Voor de ontbrekende 30m kan 
ik altijd een single band Endfed ophangen. We zullen zien. Tot zover 
even mijn activiteiten van afgelopen jaar. 


Het jaar 2022 was wel een speciaaltje. Begin dit jaar zijn de eerste twee 
bijeenkomsten gecanceld omdat we toen nog te maken hadden met corona-
perikelen. In maart konden we weer “los” gaan. We hebben toen besloten geen 
spreker uit te nodigen. We hadden elkaar voor het laatst in oktober 2021 gezien 
tijdens een mooie lezing van Kees PA7TWO over de 160m, zijn antenne en DXCC 
resultaat. We hebben toen besloten om 4 maanden later, in maart 2023, een 
onderling eyeball QSO te houden en lekker bij te praten. Het werd ook een 
gezellige avond.

Vervolgens hebben we geen geen beperkingen meer opgelegd gekregen vanwege 
de corona. In april mochten we HENK PA0PQ verwelkomen met een interessante 
lezing over stoorzenders in WO2. In mei was Mans PA0MB te gast met zijn 
bouwkitjes. Ikzelf was daarbij niet aanwezig wegens ziekte. Overigens had ik de 
QRM-killer van hem al enige tijd geleden gebouwd. Op de laatste avond voor het 
zomerreces kwam Piet PA3HDY een mooi verhaal vertellen over morse en zijn 
morsemachine. Zijn verhaal was ook met veel humor gevuld :-).

Na het zomerreces wederom onderling QSO en verkoopavond. In oktober stond 
eerst Robert PA9RZ gepland. De 14de oktober zat echter vastgeplakt aan het 
JOTA weekend, dus werd besloten om deze naar de 21ste oktober te verhuizen. 
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Vanwege de agenda van Robert hebben we hem toen verhuisd naar november en 
Ton PA3BBY heeft het gat opgevuld in oktober met een mooi verhaal over IOT en 
LORA. 

Tevens kon hij e.e.a live demonstreren, erg leuk en interessant! In november kwam 
toen PA9RZ zijn verhaal vertellen over de QRP club en veel leden waren daarop 
afgekomen. We hadden ruim 30 man in de zaal! Wat vrijwel niemand in de zaal 
wist, was dat Guido PA0GMM gekomen was om voorafgaand aan de lezing van 
Robert een tweetal gouden spelden uit te reiken. t.w. Rob PA1EMT en Meeuwes 
PD5MES vanwege hun lange staat van dienst en wat ze voor de afdeling allemaal 
betekent hebben en nog steeds doen. Dik 
verdiend! In december konden we eindelijk 
weer eens een bingo organiseren. Altijd een 
goed bezochte avond, waar ook vaak de 
partners van de leden aanschuiven.

Het was heel gezellig met hapjes en drankjes 
“for free”. We hebben ook van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om Wim PD0WDV in het 
zonnetje te zetten en een presentje te geven 
om hen te bedanken voor het feit dat hij altijd 
honneurs waarneemt achter de bar!. We 
trokken de deur pas rond middernacht achter 
ons dicht! Wat 2023 ons allemaal gaat 
brengen weten we nog niet.

Er zijn twee avonden ingevuld, t.w. januari en februari, maar we hebben er alle 
vertrouwen in dat Ton PA3BBY weer sprekers zal regelen, want daar is hij een kei 
in! Laten we hopen dat corona wegblijft en we een normaal jaar tegemoet gaan.


Ik wens alle leden van de afdeling Alkmaar, hun familie en dierbaren, namens het 
voltallige bestuur een voorspoedig 2023


’73 Jan PA0JSY


Kan elke brand geblust worden? 
Nee. Bij bijvoorbeeld grote oliebrander kan het zo heet 
worden dat brandweerlui niet binnen tachtig meter van de 
vlammen kunnen komen. het vuur uitmalen zal dan niet 
lukken. Wel wordt in zo’n geval geprobeerd om verdere 
verspreiding van de brand te voorkomen. Olietanks, 
bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven, zijn omringd door 
een kleine dijk. Als het goed is blijft de olie en daarmee het 
vuur bij een onverhoopte brand binnen die dijk. Water wordt bij een oliebrand 
alleen gebruikt om de boel af te koelen, want het vuur krijg je er toch niet mee uit.


Bron: Scheurkalender Quest. 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De laatste avond  

Hé, hé het mocht weer, de laatste Bingoavond 
stamde  alweer uit 2019, de corona periode 
gooide roet in het eten zoals bekend en dan 
ben je als bestuur blij dat we weer wat 
konden organiseren. De penningmeester had 
ons per bestuurslid weer een budget gegeven 
waar we weer leuke presentjes voor konden 
aanschaffen en eerlijk gezegd dat valt nog 
niet mee. (foto: Hoofdprijs Rint PD1RIN) 
Je probeert het zo nuttig mogelijk te 
besteden, want laten we eerlijk zijn je komt 
soms om in de spullen en dan maar hopen 
dat het in de smaak valt. 

Op de bestuursvergadering die wij altijd 
houden voorafgaande aan de avond wordt de 
balans opgemaakt, hoeveel we hebben 
besteed en de penningmeester trekt dan de portemonnee. Daar ben je er niet mee 
want ook de versnaperingen en de drankjes moeten worden aangeschaft.

We besloten weer tot de aanschaf van de “kippiepan” en letterlijk en figuurlijk die 
ging er weer in als koek, maar ook de overige versnaperingen verdwenen als 
sneeuw voor de zon.


De voorzitter opende de avond, met een paar 
kleine mededelingen, en zoals de voorzitter al 
aanhaalde in “Woordje van de voorzitter” werd 
Wim PD0WDV in het zonnetje gezet, als 
waardering voor zijn “werk” als gastheer, niet 
alleen op de bingoavond maar ook op de 
reguliere avonden verzorgt hij altijd de catering 
enz. en zoals Wim betaamt altijd op de bingo 
“strak in het pak”

Cees Jan PA3GYG en zijn XYL  Hetty namen als 
“huisfotograaf” de taak op zich om de avond 
weer vast te leggen, Cees Jan is geen lid meer 
van A01 door dat zij hun QTH hadden verlegt 

naar Aalsmeer, maar zij hebben altijd goede 
herinneringen aan de bingoavond en zijn verdienste voor 
de afdeling, interim voorzitter, redactie enz was aanleiding 
van “kom gezellig weer aan”, op die voorwaarde dat er 
weer foto’s worden gemaakt hi.


Daarna was het de beurt aan de “Golden boys” die weer 
traditioneel de bingo draaiden en Simon PE1PGW en Jan 
PA0JSY deelden de kaarten weer uit.
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We zaten royaal in de presentjes en als we die 
allemaal één voor één hadden gebingood hadden 
we daar wel kunnen blijven overnachten, dus 
werden sommige aan elkaar gekoppeld en daar 
tussendoor moest er ook nog gelegenheid worden 
gecreëerd om wat te consumeren, gelukkig bleven 
we nergens mee zitten.


Op het eind gaat de “Hoofdprijs” eruit, meestal 
moet men dan een “volle” kaart scoren, er lagen 
nog drie cadeaubonnen en wat denk je wat, prompt drie volle kaarten dus dat 
werd loten. Laatste balletje uit de molen, alledrie een cijfer op een papiertje en wie 
het dichtst daarbij zat genereerde de hoofdprijs Rint PD1RIN was de gelukkige en 

helaas Ruud PA3EQC en Jan PE0JXA moesten het doen 
met de tweede respectievelijk derde prijs.

Piet PA3HDY had van zijn bloemlezing “35 jaar 
Spreekuur Technische Commissie” twee exemplaren ter 
beschikking gesteld en zoals bekend kan hij prachtig 
vertellen en de gelukkigen konden het gelijk laten 
“signeren”.


Ruim na  elven  was het het klaar en konden we terug 
kijken op een gezellige avond, het bestuur nog wat na evalueren en de boel 
opruimen om de zaak netjes achter te laten en kon de voorzitter de “Woeste 
Hoeve” afsluiten


Meeuwes

PD5MES                                       (foto impressie door Hetty en Cees Jan)
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DEZE MAAND in de Aanbieding: 



100 Ω / 2 watt     €0,10 p/st

1 KΩ /  2 watt     €0,10 p/st

100 KΩ / 2 watt €0,10 p/st

     
1N4007 diode 50 stuks  €1,- 

HAM-Nieuws januari 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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Tunneldioden (vrij vertaald uit het Duits) 



Altijd op zoek geweest om een 
tunneldiode in handen te krijgen. 
Ik heb op Ebay wat uit Rusland 
kunnen vinden. Van de aardige 
dealer kreeg ik nog twee Ge-
transistors GT40 , die tot 500 mA 
aankunnen en gebruikt werden in 
NF-eindtrappen.





Eerst een van de diodes op de 
componenten-tester van de 
oscilloscoop getest.

Je ziet het dalende gebied met een 
negatieve interne weerstand, die 
hier razendsnel wordt overgeslagen. 


Hiermee kan men een oscillator 
bouwen.




Zo gezegd, zo gedaan, dit is mijn eerste 
tunnel-oscillator. Het oscilleert op 
ongeveer 25 MHz. Ik moest een zeer 
lage impedantie 10 R en 47 R 
spanningsdeler gebruiken. Als het meer 
weerstand krijgt, springt de diode 
gewoon naar het andere werkpunt en 
blijft daar.
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Bij het proberen een exacte kromme te meten, kwam dit er uit. Het eerste 
maximum ligt bij 290 mV en 9 mA. Het minimum is 600 mV en 0,5 mA. 
Daartussen zie je een vreemd gebied dat niet in het boek voorkomt. Er was 
duidelijk RF-trilling met een zeer hoge frequentie. Want hoe ik de structuur 
ook heb opgebouwd, er komt altijd een soort resonantiecircuit uit. Ik heb 
frequenties gemeten in het bereik van 200 MHz tot 500 MHz.
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Radioflits van het Fort aan den Ham

Het fort aan den Ham is een mooie locatie om nagenoeg zonder 
omgevingsstoring leuke verbindingen te maken. Even een kleine 

opsomming van de activiteiten aldaar gepleegd. 


Er wordt steeds meer door onze leden gebruik gemaakt van de mogelijkheden om 
verre verbindingen te maken die in de thuisomgeving meestal minder of niet 
mogelijk zijn. Met door de Veron Alkmaar ter beschikking gestelde apparatuur 
worden zeer mooie resultaten bereikt. We proberen de gemaakte verbindingen zo 
goed mogelijk vast te leggen in de database van QRZ.COM. Neem er eens een 
kijkje zou ik zeggen bij PI4ALK.


De lokale storing is heel laag en dus horen we bijna de gehele wereld binnen 
komen en zodoende dus mooie resultaten.


Als vaste “klanten” zijn PA1VW Gert en PA1MP Marc regelmatig aanwezig en 
maken leuke verbindingen met de modes FT8, PACTOR, SSB en FM. 


Ook worden leuke verbindingen gemaakt in CW door PA0XAW Age en ook silent-
key PD1GB Gerrit was regelmatig aanwezig.


Regelmatig krijgen we bezoek van PA0PQ Henk, PA5JD Jaap en PA7JH Jos zij zijn 
ook verbaasd over de mogelijkheden op het Fort.


Aanwezige apparatuur op het fort;

Antenne G5RV op 12 meter hoogte 2x13 meter.

Transceiver: JRC135 150 watt met MFJ tuner MFJ-971

Kenwood HF transceiver en FM transceiver, SSB en FM mode.


Andere activiteiten in het fort op het radio gebied zijn vintage militaire 
communicatie apparatuur herstellen en weer operationeel maken.

Reeds bereikte resultaten zijn: WW2 ontvanger Reception Set R107 werkend 
gemaakt.

GRC3030 (Van der Heem) weer werkend gemaakt.


Het fort is te bereiken bij en ligt aan de provinciale weg N203 langs de spoorlijn 
van Uitgeest naar Zaanstad. (bij de stoplichten rechtsaf).

Adres: Busch en Dam 13, 1911MS UITGEEST. 

Fort is open elke woensdag hele jaar door behalve kerst en nieuwjaar.


Leden van de Veron Alkmaar hebben vrij toegang tot het fort, maar niet meer 
dan 4 personen tegelijk. Gaarne een bericht vooraf wanneer je op bezoek wilt 
komen. Mailtje of app naar PE1PGW is voldoende. Tel: zie colofon 
Hamnieuws. 

Met vriendelijke groeten,

Het Veron fort team PE1PGW Simon en PA3DLX Fred.
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De VERON afd. Noord Oost Veluwe  
Organiseert op: 

ZATERDAG  
  25 FEBRUARI a.s. 

Van 9:00 tot ca. 15:00 uur 

In MFC Aperloo 
 Stadsweg 27 

 8084 PH 't Harde 

de 25e 

ELEKTRONICA 
VLOOIENMARKT 

Verkoop van radio apparatuur, portofoons, transceivers, 
onderdelen, antennes, antenne materiaal, coaxkabel, 

LED-strips en controllers,  computers,  laptops,  computer 
toebehoren,  pluggen, ba=erijen,  elektronica onderdelen, 

montage materialen,  etc. 

Entree: 4 Euro Kinderen t/m 12 jaar gratis entree 
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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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Zonder waardering jegens-elkaar

faalt elk systeem.

Uit de jeugd van een 100 jarige


