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Voorzitter Harry Koster PB5DX PB5DX@PI4RCK.NET 0255-530674
Penningmeester Jan Borghuis PB2DX PB2DX@PI4RCK.NET
Secretaris Theo Koning PA1CW PA1CW@PI4RCK.NET 023-5490222
Lid Frans Snoeks PC5T PC5T@PI4RCK.NET
Lid Stan de Vries PA4S PA4S@PI4RCK.NET
Lid Arno Keuris

Clubgebouw Westerduinweg 9 1976 BV IJmuiden.
Clubavond Vrijdag 20.00 tot 23.00 uur.

Verenigingszender PI4RCK  /  PA6Y

Internet WWW.PI4RCK.NET E-mail PI4RCK@PI4RCK.NET
Iban NL36 INGB 0004 4779 59

Ereleden Henk van Dijk PA2HDY
Ton Griep PA5TG

QSL Manager Frans Snoeks PC5T
Redactie Wim Wagemans PA3BMA CLUBBLAD@PI4RCK.NET

VERON Afdeling K ennemerland A20

Voorzitter: Fred Hentschke PA3GPA Dennenstraat 3 2023 WT Haarlem.
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Joop Drommel PE1DOY Raafstraat 7 2406 EB Alphen a.d. Rijn
Bestuurslid: Ed de la Rie PE5ED

QSL-managers: Gert-Jan Heida, PA3DVA

Iban: VERON Afd. Kennemerland NL97 INGB 0002 3070 68 t.n.v. VERON Afd. Kennemerland.

PI4KML rondeleider: Vacant.
Redactie Hotlines Magazine: Vacant.

Webmaster Website PI4KML: Henk Plantjé PC4H
Website content providers: Werner PA0FLE, Alle Bestuursleden

Voor  email:  gebruik het contactformulier <http://pi4kml.nl/contact.php>

Opgave van nieuwe leden, adreswijzigingen, wijziging van roepletters enz. AUB zo spoedig mogelijk doorgeven aan het secretariaat! Opzeggingen dienen minimaal 1 maand voor
het einde van het kalenderjaar binnen te zijn.

Overname van artikelen is alleen toegestaan met toestemming van RCK en duidelijke bronvermelding. Met nadruk wijzen wij erop dat gepubliceerde schakelingen en artikelen
alleen voor hobbydoeleinden bestemd zijn. Commercieel gebruik, in welke vorm ook, is niet toegestaan! De e-mail versie van dit blad mag niet in een bulletinboard of soortgelijk
systeem worden opgenomen zonder toestemming van RCK. Opgeven voor het E-mail clubblad (alleen leden) bij REDACTIE@PI4RCK.NET.

De contributie bedraagt jaarlijks 40.00 Euro. Over te maken op NL36 INGB 0004 4779 59  t.n.v Radio Club Kennemerland, IJmuiden. Jeugd- en gezinsleden betalen 50 %, evenals

nieuwe leden die zich na 30 juni aanmelden.

Radio Club K ennemerland

Opgericht 14 november 1966,  Statutair 29 Oktober 1980.

Colof on
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Van de v oorzitter s

Beste mede-amateurs,

Het heeft even op zich laten wachten, voordat er een nieuw clubblad was. Dit komt door
diverse omstandigheden. Ik ben zelf door gezondheid problemen niet in staat geweest om
tijd vrij te maken voor de hobby en de club. Hierdoor kwamen activiteiten zoals contesten
en het schrijven van artikelen voor het clubblad op een laag pitje te staan. Inmiddels gaat
het weer iets beter met mij en probeer ik rustig aan weer wat zaken op te pakken. Het zal
voorlopig nog niet full speed zijn, waardoor er wat meer zaken door andere bestuursleden
opgepakt zullen worden.
 Zo zijn er voorbereidingen gaande om in december een shack voor VHF/UHF/SHF te
bouwen in het knutselhok. Ook zijn de voorbereidingen gestart om nog een mast te plaat-
sen achter het clubgebouw. Het is de bedoeling dat in deze mast de 40 meter beam en
rotary dipole voor de warc banden geplaatst worden. Hierdoor wordt de versatower be-
schikbaar voor de VHF/UHF/SHF antennes.
Op het vlak van de contesten heeft er wel een klein groepje leden meegedaan met de
CQWWRTTY contest en hebben we helaas de CQWWSSB moeten laten schieten van-
wege een gebrek aan operators. We zullen wel weer mee doen aan de CQWWCW con-
test in november. Onze contesters zullen hierover binnenkort een mail ontvangen. Ik wens
iedereen veel leesplezier.
73’ Harry PB5DX

Wat later dan gepland ontvangt u het eerste RCKML Magazine van na de vakantie.
Computerproblemen bij Wim, PA3BMA waren hier de oorzaak van, maar die behoren
gelukkig weer tot het verleden. Inmiddels is het “verenigingsleven” weer in volle gang
gekomen, zo ook bij onze Veron- afdeling Kennemerland  en bij de Radio Club
Kennemerland. De eerste verenigingsavonden zijn alweer gehouden en iedereen was
daar in de gelegenheid om de wetenswaardigheden van deze zomer uit te wisselen.

Op  11 september hield Ronald, PA3EWP, een interessante lezing over zijn expedities
naar het eiland Nauru in de South West Pacific en naar Kish Island voor de kust van Iran.
Ook heeft de eerste contest vanuit het clubgebouw alweer plaatsgevonden: dit was de
CQWW RTTY contest. Ondanks dat we op één dag meededen en dus geen topprestatie
konden neerzetten was het een geslaagde en gezellige dag.

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober waren de IJmondtrekkers bij ons te gast voor de
JOTA 2015. Op vrijdag avond deden de scouts van 11 t/m 14 jaar een radiospeurtocht en
op zaterdag waren de jongste scouts aan de beurt. Mede door de inzet van Stan PA4S,
Frans PC5T, Henk PC4H en ondergetekende waren het twee succesvolle dagen.

De komende maanden staan er nog diverse activiteiten op het programma zoals lezingen,
knutselavonden en het nodige onderhoud aan gebouwen en apparatuur.
Het eerstvolgende evenement is de lezing op 13 november van Jaap, PA7DA. Hij vertelt
ons dan over zijn reis naar 4X, Israël.

Houd voor meer nieuws de websites van onze verenigingen in de gaten. En u weet het
inmiddels: uw deelname en aanwezigheid bij de verschillende evenementen wordt zeer
op prijs gesteld.

73,Fred, PA3GPA.
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Wij zijn een winkel met heel veel uiteenlopende artikelen, van electronica, campings-
pullen, tot kleding, etc. etc.

Een bezoek aan de winkel is zeker de moeite waard, informeer wel of het product in de
winkel aanwezig is, als u hiervoor speciaal komt.

Het assortiment op de webshop is nog maar een klein gedeelte hiervan, maar we breiden
het dagelijks uit.

U bent van harte welkom in onze winkel..
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Van de Redactie

Hallo allen, het is een lange tijd geleden dat er een clubblad voorbij is gekomen. Dit is,
moet ik eerlijkheidshalve bekennen, mijn schuld. In het voorjaar is mijn strandhuisje ge-
plaatst op het kleine IJmuiderstrand en daar woon ik dan de hele zomer. Mijn PC met
daarop het programa waar ik het clubblad mee maak blijft normaliter altijd aan. Ik maak
dan, via een vrij wankele WiFi verbinding, verbinding met de PC thuis om de mail te lezen
en ook het clubblad te maken. Op een gegeven moment was ik de verbinding kwijt en ben
ik thuis gaan kijken en was de PC uit. Nu kan dit door een stroomstoring komen maar ik
had al eerder meegemaakt dat als de voeding te warm wordt, bijvoorbeeld doordat de
ventilator er mee ophoudt, de PC uitschakelt. Wim dacht… Effe een nieuwe ventilator erin
en gaan met die banaan. Effe niet dacht de PC. De ventilatoren werkten allemaal goed
dus dat was het niet. PC maar weer aangezet en wegwezen, weer naar het strand. Een
paar dagen later was weer de verbinding weg. Weer naar huis en toen stond de PC vast.
Herstarten maar na het welkom was het weer gebeurd met de koopman, weer vast. Het
probleem werd steeds erger en de PC liep steeds eerder vast. OK, in Godsnaam dan
maar de installatie CD erin en formatteren die schijf want het leek een schijfprobleem.
Tijdens het laden van de PC viel de PC uit en kon ik verder proberen wat ik wilde maar ik
kreeg hem niet meer aan de praat. Aan de kant gegooid en wegwezen. Na een tijd weer
eens geprobeerd, schijf los, andere erin…. Geen resultaat. Weer aan de kant gegooid. Na
weer een tijd… Voeding eruit, andere erin…..Ja, jammer dan, geen resultaat. Na weer
een hele tijd (ja, het seizoen schoot al op) heb ik de (op deze PC lijkende) computer van
beneden gehaald en de schijf maar eens overgezet en ik had dit keer dubbel mazzel. Ten
eerste omdat het formatteren de eerste keer niet was gelukt en ten tweede omdat nu de
PC normaal opstartte. Weliswaar met een stapel foutmeldingen omdat hij drivers voor de
diverse apparaten miste maar… hij liep weer. Na het einde van het strandseizoen, nu de
huisjes weer in de opslag staan was ik van plan het toilethokje achter mijn huisje te ver-
nieuwen. Het hout begon al aardig te rotten. Nadat het hokje eraf was bleek ook het staal
van de vlonder aardig verroest te zijn en dan wel zo erg dat als je met een hamer een klap
op de roest gaf er gelijk geen metaal meer over bleef. Dus… die moest eraf en dat resul-
teerde in het feit dat ik een aantal zaterdagen en zondagen met het huisje ben bezig
geweest. Welnu, het stalen deel van de vlonder is vernieuwd, het frame van het toilethikje
staat er weer op en afgelopen zondag heb ik de PC maar weer eens naar beneden ge-
haald om te proberen de drivers te vinden. Nou… Het is een MSI moederbord en de
drivers voor DIT bord heb ik nog steeds niet gevonden maar de belangrijkste, die van de
Ethernet kaart doet het wel. De driver voor de videokaart doet het ook alleen de geluids-
kaart doet het niet. Nou hoeft dat ding helemaal geen geluid meer te maken dus… jammer
dan, dan maar geen geluid.
Nou…. NU maar effe de mail binnenhalen…. Sja, ongeveer 250 berichten stroomde bin-
nen.
Eerst de spam eruit, daarna de verlopen berichten, daarna weer filteren wat nog bruik-
baar was en de belangrijkste berichten beantwoorden. Een ervan was een mailtje van
Theo, of we in september een clubblad konden uitbrengen. Dat lukt niet meer maar een
vertraagd oktoberblad moet wel lukken.
Bij deze dan nogmaals mijn verontschuldigingen en veel leesplezier.

Groeten, Wim@BMA
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TientjesClub
Tijdens één van onze bestuursvergaderingen is het idee geboren van de tientjesclub.
Wat is dit nu weer? In deze tijd van de kredietcrisis is het voor onze vereniging erg moeilijk
om nieuwe sponsoren te werven. Gelukkig zijn er wel voldoende leden die RCK een warm
hart toe dragen. De tientjesclub houdt in dat iedereen die hieraan mee wil doen via auto-
matische incasso of een automatische maandelijkse overboeking 10 euro per maand gaat
storten op IBAN NL36 INGB 0004 4779 59  ten name van Radio Club Kennemerland uit
IJmuiden.
U krijgt hiermee een vermelding met foto op de RCK website en zal in iedere uitgave van
het verenigingsblad worden vermeld als lid van de tientjesclub.
Wij hopen dat vele leden zich hiervoor gaan aanmelden, RCK kan hiermee een goede
financiële basis leggen om leuke activiteiten te organiseren.
Tevens hebben wij dan de mogelijkheid om ons radiostation verder te optimaliseren.
Tot ziens als lid van onze tientjesclub.
 
De tientjesclub telt de volgende leden:

        PB5DX Harry                                    PA4S Stan                           Ko PA0JY

         Frans  PC5T                               Jan, PB2DX                         Henk PA2HDY

             Ton PA5TG                          Walther PD0SCL                    Kees PD1ACD
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Het leven v an een DX-er……………… gaat o ver r ozen.

In de maand oktober
waren er voor mij weer
een aantal interes-
sante DXCC landjes
te werken in RTTY.
Mijn actuele DXCC
score in RTTY is ruim
280 landen en het
gaat nog maar mond-
jesmaat omhoog.
Zo waren er expedi-
tie’s gepland naar de
Marshall eilanden
V73D in de Pacific en

XX9TIH in Macao Azië.
De pile-ups waren enorm maar gelukkig viel er prima doorheen te komen.
Dit leverde twee nieuwe landen op in RTTY, ook werd ik plotseling geconfronteerd met
A35Kl vanaf Tonga in de Pacific, heb deze ook gewerkt in CW en RTTY, het mooiste van
deze qso’s waren meteen de bevestigingen in LOTW.
Op 12 meter kon in de middag nog gewerkt worden met FK8IK uit New Caladonie.
Vanaf North Cook in de Pacific was E51MTD actief, met hem werden qso;s gemaakt op
30m en 40m CW.
Tijdens het warm draaien voor de
CQWW SSB contest waren er ook
een aantal leuke landjes actief in
RTTY, gewerkt werd met JT90IARU
in Mongolia, PY0F/AA4NC vanaf
Fernando de Noronha en V31MA
vanaf Belize.

Tijdens de CQWW SSB contest
werkte ik op zaterdagochtend op de
10 meter band een aantal leuke
landjes in SSB uit de Pacific, zo
werden AH0BT en AH2R gewerk.
Ook Azie was wagenwijd open met
B1Z, HS0ZHC, BG3UPAen BA8AG
in het log.
In de middag werd mijn aandacht
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getrokken met een melding van
AH0BT uit de Pacific op 40meter,
ook deze kon met gemak gewerkt
worden.

Als toetje was in het CQWW SSB
weekend 4U70UN actief vanuit de
United Nations in New York, zij had-
den toestemming om vanuit de tuin
alleen gedurende daglicht verbindin-
gen te maken.
Onze bekende vriend Henk KT1J
was actief met deze groep, de pile-
ups waren enorm maar het lukte mij

vrij snel om een verbinding te maken op 12meter in CW.

Al met al was de maand oktober mij goed gezind en was het zeer prettig om te ervaren dat
wij toch een schitterende hobby hebben.
Veel DX plezier toegewenst.

Theo Koning PA1CW
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GB Antennes & towers sinds 1990

Levering van: HF Amplifiers- Acom-OM-Palstar-SPE-Emtron
VHF/UHF Amplifiers van TE Systems
Antenne tuners van Palstar Hand of Automaat
HF Transceivers Yaesu-Icom-Kenwood-Ten-Tec
HF Draadantennes-HF Yagi-HF Quad-HF verticals
VHF-UHF Yagi-Quad
Antennemasten in Driekant-Vierkant-Slankmasten

Alle Draadantennes-Yagi-Quad’s-Masten worden in Brielle gemaakt
Alle stalen masten en onderdelen zijn thermisch verzinkt volgens NEN-

ISO-1461

Kijk op onze website voor aanbiedingen, en producten op de
GB Fotogallery

Acom en Palstar Dealer
GB Antennes & Towers sinds 1990
Voorstraat 47 (centrum)
3231 BE Brielle
Nederland

 Tel :0181-410523
Fax:0181-416170

www.gbantennes.nl

Skype: gbantennes
Voor speciale vragen bel met Skype.
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DXCC AWARDS Door Theo Koning P A1CW

Het DX Century Club (DXCC) is hoogstwaarschijnlijk het bekendste en meest prestigieuze
award programma dat zendamateurs kunnen behalen.
Het wordt uitgegeven door de Amerikaanse IARU vereniging ARRL.
Het basisaward wordt uitgereikt voor 100 verschillende DXCC entiteiten.
Er bestaan verschillende varianten van dit basis award en er worden ook stickers
(endorsements) voor bijkomende entiteiten uitgegeven. Het DXCC programma is helaas
niet toegankelijk voor luisteramateurs.
Om de integriteit en de kwali-
teit van het DXCC programma
te borgen verlangt de ARRL
een zeer grondige controle van
de QSL kaarten alvorens een
zendamateur zich DXCC Hol-
der mag noemen. De procedure
voorziet dat elke DXCC aan-
vraag vergezeld dient te zijn van
alle QSL kaarten.
Op enkele uitzonderingen na
zat er voor ons niets anders op
dan alle QSL’s naar de DXCC
desk in de U.S.A op te sturen.
Niet alleen bracht dit vrij hoge
portokosten met zich mee maar
menig amateur voelde zich ook
wat onbehaaglijk tot het ogen-
blik dat de kaarten terug in zijn
of haar bezit waren. Vaak gaat
er bovendien een tijdsduur van
enkele maanden overheen.
Enkele jaren geleden ontwik-
kelde de ARRL het systeem van
Field Checking.
Tijdens grote meetings zoals
b.v. Dayton in de U.S.A. werden
sommige Amerikaanse ama-
teurs die een bepaalde positie
op de DXCC ladder hadden bereikt gemachtigd kaarten voor het DXCC na te kijken.
Deze ‘field checkers’ dienden aan bepaalde voorwaarden te voldoen om geen afbreuk aan
de hoge kwaliteits eisen van het DXCC programma te doen.
Op het Europese continent kan men sinds enkele jaren QSL kaarten laten nakijken tijdens
de jaarlijkse HAM Radio te Friedrichshafen in Duitsland.
Dankzij de positieve ervaringen die de ARRL met dit systeem van field checking opdeed,
werd besloten het systeem uit te breiden en beschikken nu vele landen over een Card
checker.
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Er zijn tegenwoordig een aantal manieren om een DXCC aanvraag voor te bereiden.
Als eerste is nog steeds de traditionele manier door de qsl informatie met de hand in te
vullen op het standaard formulier.
Deze methode wordt steeds minder gebruikt omdat de computer bijna in iedere shack te
vinden is.
Het voorbereiden van een DXCC aanvraag is een nauwkeurig klusje, omdat bij de eerste
methode het allemaal (invul) handwerk is worden hier ook de meeste eisen aan gesteld.
Let er vooral op dat je een goede sortering aanhoud op het formulier, de banden en
modes bij elkaar.

Als tweede methode voor het aanvragen van een DXCC award is het bekende Logbook
Of The World, vele amateurs maken hier gebruik van, het grootste voordeel is dat je geen
kaarten meer hoeft te laten controleren en je aanvraag niet meer per post hoeft te verzen-
den.
Henk VK2GWK heft een mooie website gemaakt hoe je een LOTW account kunt aanvra-
gen, zie http://tobbe.net.au/lotw/

Als laatste methode kun je een account aanmaken in DXCC online, dit is financieel de
meest voordelige manier als je met je qsl kaarten aan de slag moet.
Je kunt hier netjes al je qsl informatie online invullen, vervolgens de formulieren uitprinten
en vergezeld van je kaarten opsturen naar een card checker.
De website vind je op https://p1k.arrl.org/onlinedxcc/

Nadat je een DXCC aanvraag hebt ingestuurd begint meestal het lange wachten totdat hij
is verwerkt.
U kunt controleren of uw aanvraag door de ARRL is ontvangen op http://www.arrl.org/
dxcc-applications-received

Vervolgens na enkele weken ontvangt u per post uw award, endorsements of plate.
Het DXCC award programma is financieel aan de prijzige kant maar de certificaten of
plate’s zijn echt de moeite waard voor de fanatieke verzamelaar.

Veel succes toegewenst met het behalen van uw DXCC.
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Van Laar Kettingen
Van Laar Visserijketting BV is uw leveran-
cier van ketting voor de visserij en de vis-
verwerkende industrie, met een ruim aanbod
in nieuwe en gebruikte kettingen. Tevens zijn
wij uw leverancier voor 3- en 5-link schakels,
staalkabel, ankers, etc etc.....

Met klanten in Nederland, Groot Brittanië,
Ierland, België, Scandinavië en IJsland is Van
Laar de grootste toeleveraar voor de visserij-
sector in Europa. Gesitueerd direct aan de
haven van IJmuiden, leveren wij een 24 uurs-
service uit onze grote voorraad.
Van Laar Visserijketting BV is uw contact voor
al uw visserijbenodigdheden.

Van Laar Visserijketting BV levert een breed scala
aan visserijkettingen. Zowel nieuw als gebruikt,
leveren wij deze in diverse maten. Dit alles in de
kwaliteit die u van ons verwachten mag.

Adres:
Strandweg 7
1976 BS IJmuiden (NLD)

Postbus 97
1970 AB IJmuiden (NLD)
Telefoon:  +31 (0) 255 - 518 449

Bezoek onze website http://www.vanlaarketting.nl


