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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 Patrick Jager PE1PZF PE1PZF@PI4RCK.NET
Lid Arno Keuris

Clubgebouw Westerduinweg 9 1976 BV IJmuiden.
Clubavond Vrijdag 20.00 tot 24.00 uur.

Verenigingszender PI4RCK  /  PA6Y

Internet WWW.PI4RCK.NET E-mail PI4RCK@PI4RCK.NET
Iban NL50 RBRB 0955 0117 60

Ereleden Henk van Dijk PA2HDY
Ton Griep PA5TG

QSL Manager Frans Snoeks PC5T
Redactie Wim Wagemans PA3BMA CLUBBLAD@PI4RCK.NET
De contributie van RCK 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.

Opgericht op 11 juli 1945

Voorzitter Fred Hentschke PA3GPA Dennenstraat 32023 WT Haarlem

Secretaris  Kees de Wit PA5WT secretaris.a20@veron.nl

Penningmeester  Joop Drommel PE1DOY pe1doy@veron.nl

Qsl-manager  Gert-Jan Heida PA3DVA https://a20.veron.nl/contact

Verenigingszender  PI4KML / PA6Y

Clubavond  Bij RCK IJmuiden 1e vrijdag van de maand 20:00 uur

Webmaster  Henk Plantjé PC4H https://a20.veron.nl/contact

Website  https://a20.veron.nl

Email  Contactformulier https://a20.veron.nl/contact

Webcontent-providers  Bestuur A-20 https://a20.veron.nl/contact

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

Overname van artikelen uit RCKML Magazine  is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming en met steeds 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 pdf-versie van dit blad mag

niet in een bulletinboard of soortgelijk systeem worden opgenomen zonder toestemming.

Opgericht 14 november 1966,  Statutair 29 oktober 1980.

Colof on
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Van de v oorzitter s

Beste mede-amateurs,

Eindelijk konden onze beide verenigingen na de zomervakantie weer de gebruikelijke
clubavonden houden, na 25 september zelfs zonder de restrictie van 1,5 meter afstand.
Dat er behoefte aan was is te merken aan de grote opkomst op deze avonden. Iedereen
heeft er weer zin in! Verder hebben ons sedert de vorige uitgave van ons clubblad geen
berichten bereikt van mede-amateurs of hun naasten die ernstig ziek zijn geworden van
Corona. Gelukkig maar!

Wel bereikte ons het droevige bericht dat op 28 september jl. ons lid Kees van de Laak is
overleden. Kees was een trouwe bezoeker van de clubavonden . Kees was tot aan zijn
overlijden een actieve amateur en met regelmaat rondeleider bij de afdeling Zaandam op
zondag. Hij vond het leuk om met de techniek bezig te zijn en zolang ik lid bij RCK ben ken
ik Kees al. Ik wens zijn echtgenote en familie veel sterkte met dit verlies.
De activiteiten binnen onze twee verenigingen, met name de contesten, kunnen nu weer
worden opgestart, maar eerst zijn er nog de nodige werkzaamheden te verrichten. Op
verschillende dagen in de week zijn er al diverse leden actief in het clubgebouw maar
extra handjes zijn altijd welkom. Verdere info is te verkrijgen bij Frans, PC5T. Zijn mail-
adres: PC5T@pi4rck.net.

Hoewel de coronacrisis op zijn retour lijkt te zijn en de daaraan verbonden maatregelen
voor een groot deel zijn afgebouwd blijft het effect hiervan toch nog merkbaar in het
alsnog ontbreken van enkele activiteiten voor dit najaar. Zo hebben we de geplande Open
Dag doorgeschoven naar het voorjaar van 2022 en hebben we geen verzoek ontvangen
van scoutinggroep de IJmondtrekkers om samen de JOTA/JOTI te organiseren. We staan
natuurlijk altijd open voor suggesties vanuit de leden, bijvoorbeeld een interessante le-
zing, dus laat het ons weten als u een idee heeft.  Wel zullen we aan diverse contesten
gaan meedoen als we de 40m beam en 160m inverted L weer gerepareerd en verbeterd
hebben. Hierover meer in een daarover geschreven  artikel in dit clubblad.
Met vriendelijke groet,

De voorzitters,

Harry Koster, PB5DX,
Fred Hentschke, PA3GPA..
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Sponsoring  door bedrijven die RCK extra  onder steunen!

RCK is de laatste tijd druk bezig om bedrijven te interesseren voor sponsoring.
Doordat deze bedrijven ons financieel ondersteunen zijn wij in staat om onze hobby opti-
maal uit te voeren.
Wij zijn hier als bestuur verschrikkelijk blij mee en willen daarom deze bedrijven extra in de
schijnwerpers plaatsen.

De zeehaven van IJmuiden, een dynamische haven aan de monding van het Noordzeek-
anaalgebied.

Altijd toegankelijk zonder belemmeringen in welke vorm dan ook. Een open
zeehaven met een reputatie op het gebied van op- en overslag van verse en
diepgevroren vis, offshore, ferry- en cruisevaart en bouw van windmolens op
zee.

Zeehaven IJmuiden NV is de eigenaar en exploitant van de
havens van IJmuiden. Sinds 1989 een private onderneming. Een
uniek bedrijf op een unieke locatie.

Op deze website kunt u nader kennismaken met dit bedrijf in al
haar facetten.   www.zeehaven.nl
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OPLEIDING TOT RADIOTELEGRAFIST KOOPVAARDIJ
EN NAAR ZEE – 3

De eerste twee afleveringen uit deze serie gingen over mijn opleiding als radiotelegrafist
en mijn reizen met de schepen Bloemfontein en de Orestes. Rest mij nog wat te verhalen
over mijn tijd met mijn derde en laatste schip de MV Fravizo / PEDX. We schrijven dan
alweer het jaar 1959. Ook nu voor dat ik de trossen los gooi eerst wat achtergronden over
het schip:

In 1957 werd dit koelschip gebouwd door de ADM, de Amsterdamse
Droogdok Maatschappij. De proefvaart was op 20 december 1957 en
op 1 januari 1958 werd het schip overgedragen aan de nieuwe eige-
naar uit Zweden. Rederij AB Svea te Gotenburg was eigenaar van de
Fravizo maar het schip voer onder Nederlandse vlag. De beheerder
was het VCK (Verenigd Cargadoors Kantoor) te Amsterdam. Ik kwam
dus op een fonkelnieuw schip met, voor die tijd, de meest moderne
apparatuur.
Radio-apparatuur aan boord van de Fravizo
Maart 1959 monsterde ik aan op de Fravizo en na ‘het koffertje’ uitge-
pakt te hebben ging ik direct wat rondneuzen in de radiohut. De
Zweedse radiozender, type MT-250 , was geschikt voor CW en SSB.
De hoofdontvanger was de bekende Philips BX-925. Het automatisch
alarmtoestel was van het merk Marconi. De in het geel uitgevoerde
noodzender was een van het draagbare type. Een lange draadantenne
was gespannen tussen de masten van het voordek en het achterdek.
Heel erg vreemd was echter dat de medewerker van Radio Holland
om de zaak aan mij over te dragen schitterde door afwezigheid!
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QTO of g een QTO
Mijn tocht met de Fravizo begon door, via het Nordzeekanaal, van Amsterdam naar IJmuiden
te varen. Onze tocht duurde ruim twee uur. Het mij zo goed bekende gebouw van
Scheveningen Radio op het tweede sluiseiland kon ik bij het passeren goed te zien staan.

Eenmaal op zee was het tijd om QTO (we verlaten de haven)
op de 500 kHz te geven maar jammer maar helaas: “geen
antennestroom”. Eenmaal op het ruime sop wordt van de
sparks verwacht dat hij, indien mogelijk, zijn problemen met
de techniek zelf oplost. Met de theorie van mijn opleiding in
het achterhoofd ging ik aan de slag en verwijderde ik de voor-
plaat van het voedingsgedeelte. Twee gelijkrichtbuizen wer-
den zichtbaar. Om te zien of hier wat fout zat moest ik nu dus
wat improviseren. Met een schroevendraaier omzeilde ik de
beveiliging en ik drukte op de seinsleutel. Aha, de linker buis
lichtte mooi blauw op maar in de rechter gebeurde er hele-
maal niets. Defect gevonden?  Er bleek gelukkig een reserve-
lamp aanwezig. Na deze te hebben geplaatst werkte de zen-
der weer helemaal perfect. Zo kon ik uiteindelijk toch nog het
verplichte QTO geven.

Ik heb dus nog steeds echt zo mijn twijfels of Radio Holland het station, zoals verplicht,
wel had geïnspecteerd. Zonder mijn reparatie hadden we moeten omkeren naar Amster-
dam en dat had dan dus echt veel centjes gekost. Het bedankje hiervoor van de maat-
schappij moet echter nog steeds komen.

Slagzij
We koersten richting Las Palmas en Tenerife om daar fruit te gaan laden dat bestemd was
voor Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Het eerste deel van de reis begon goed. Echter in
de Golf van Biskaje spookte het zoals zo vaak weer behoorlijk. Ons schip had geen lading
maar onze ballasttanks waren wel gevuld. Ik stond met de eerste stuurman op de brug
terwijl ons schip zo’n 30 graden slagzij maakte. De stuurman keek mij aan en zei heel
droogjes: ”Sparks, hopelijk komt hij wel weer overeind”.

Touwtjes

In Las Palmas en Tenerife werden bananen geladen. De reis
van de Canarische eilanden naar Dublin en Liverpool en vice
versa zouden we de komende 6 maanden nog een aantal ma-
len herhalen. Elke dag controleerde de stuurman de tempera-
tuur in de ruimen want het fruit moest natuurlijk steeds vers
gekoeld blijven. Aan touwtjes hingen hiervoor thermometers in
de ruimen die naar het dek omhoog konden worden getrokken.
De gemeten temperaturen werden daarna in lange lijsten ge-
noteerd.
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2182 kHz
We waren op weg van Tenerife naar Dublin toen er tijdens
een van mijn radiowachten een SOS-sein werd gegeven
door een Turks schip. Ons schip bleek niet het dichts bij het
schip in nood te zijn. Ik meldde mij in bij het schip dat de
leiding over het noodverkeer op zich had genomen.

Ik had uitvoerig radiocontact op 2182 kHz (telefonie) en onze
koers werd verlegd naar het schip dat zich in een kritieke
situatie bevond. Na geboden hulp van de anderen was na
verloop van tijd de situatie bij de Turk toch weer voldoende
onder controle gebracht. Eventuele verdere assistentie vanaf
ons schip was dus niet meer noodzakelijk.

Onze kapitein had dus al de koers verlegd naar het in nood
verkerende schip maar we konden onze reis richting Dublin
dus weer hervatten na dit spannende intermezzo.

De zwar te bende
Publiek geheim was dat sommige bemanningsleden op de Canarische eilanden goed-
koop sigaretten inkochten waarna in Ierland de rookwaar met een leuke winst dan weer
van de hand werd gedaan. De douane in Dublin was dan ook zeer alert op alle schepen
vanaf de Canarische Eilanden. De “zwarte bende”, zoals de douane bij ons aan boord
genoemd werd, stond telkens als we binnen de pieren van Dublin kwamen ons schip al op
te wachten. Na afmeren zat er op de kade tegenover het schip constant een douaneman
op een stoel om onze gang way in de gaten te houden.

Steeds werd ons hele schip dan overhoop gehaald door deze zwarte bende. Desondanks
al dit toezicht gingen de sigaretten toch de wal op. Als je gesnapt werd volgde er een
geldboete die vreemd genoeg voor een scheepsofficier hoger was dan voor bijvoorbeeld
een matroos.

De ‘smokkelaars’ bij ons aan boord toonden mij trots hun dikke bundels met geld die ze
aan deze handel hadden verdiend. Geloof het of niet maar geen enkele keer is de radiohut
of mijn eigen hut doorzocht. Niet dat ik mij natuurlijk ooit inliet met zulke duistere praktijken
…

Aldislamp
Vanaf Dublin stoomden we meestal verder op naar
Liverpool. Buiten de radiowachten stond ik graag op
de brug voor een gezellig praatje met de stuurman en
ook om wat mee uit te kijken naar andere schepen.
’s Avonds en ’s nachts maakten wij soms met de
aldislamp (seinlamp)  via morsetekens contact met
schepen die voorbij kwamen.
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Naar Odessa
Een speciale reis was van Cartagena in Spanje, waar we sinaasappelen

en bananen laden, naar Odessa aan de Zwarte Zee. Een bezoek aan de

USSR was echt een bijzondere belevenis want ook op zee heerste des-

tijds de koude oorlog. Bij ons vertrek uit Odessa moest elk bemanningslid

in zijn hut aanwezig zijn en de douane kamde daarna ons hele schip uit

om te voorkomen dat er ook maar iemand uit hun ‘communistische para-

dijs’ zou ontsnappen.

Verdachte zaken

Toen ik op een dag op de kade van Las Palmas liep

vielen mij vreemde dingen op vlakbij ons schip. On-

der wat stapels afvalhout stonden grote tonnen verf

afkomstig van ons schip. Ik herkende de tonnen met

Nederlandse opdruk. Deze verf moest worden gebruikt

voor onderhoud en was dus belangrijk voor ons schip.

Ook zag ik enkele mannen die bezig waren om grote

stukken vlees vanuit de koelcel op ons schip naar de

kade sjouwen. Dat was wel dus wel ons scheeps-

proviand!!

Ik rapporteerde wat ik gezien had aan mijn eerste

stuurman en even later moest ik bij de kapitein mijn

verhaal komen doen.

Het fijne van deze zaak met een luchtje is mij verder

nooit helemaal duidelijk geworden maar in Dublin volgde er wel een commandowisseling

op de Fravizo!

Spoedberic ht XXX
Op een dag voeren we dwars van Lissabon met bestemming Dublin. Ik had verbinding met

PCH (Scheveningen Radio) in de 12 MHz-band. PCH vroeg om onze positie. De reden

hiervoor was dat een Nederlandse kustvaarder op 2182 kHz, de nood- en

oproepfrequentie in de middengolf voor telefonie, een medisch spoedbericht had uitge-

zonden in verband met een ernstig ongeval aan boord met een kind. Het betreffende

schip lag in een haven in Portugal.

Op verzoek van PCH heb ik het medisch spoedbericht, voorafgegaan door het spoedsein

XXX, op de 500 kHz uitgezonden waarop Algiers Radio direct reageerde. Het resultaat was

dat er vrijwel direct een helikopter met een arts op weg ging naar het meest zuidelijke
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puntje van Portugal om assistentie te verlenen aan de Nederlandse kustvaarder waar het

ongeval was gebeurd. Snel hulp bieden via radioverbindingen was dus soms echt van

levensbelang.

Bobb y op de fiets

Na zes maanden gevaren te hebben met

de Fravizo werd ik in Liverpool afgelost.

Met ‘het koffertje’ ging ik met de trein van

Liverpool naar Londen. Daar vandaan

wilde ik dan verder naar Harwich en dan

met de nachtboot de Noordzee overste-

ken. Helaas bleek ik de laatste trein naar

Harwich net gemist te hebben. Met mijn

ziel onder de arm liep ik laat in de avond

in Londen op zoek naar ergens een ge-

schikte slaapplaats.

Een Engelse Bobby op de fiets had mij echter opgemerkt. Zoals een echte Bobby betaamd

was hij zeer behulpzaam. Hij zette mij op een dubbeldekker en vertelde mij precies waar

ik terecht kon en waar ik daarvoor uit moest stappen.

Hij was er toch niet zo erg zeker van of ik alles wel goed begrepen had want op zijn fiets

sjeesde hij het hele eind achter de bus aan en bij de halte wees hij mij het zeemanshuis

aan waar ik kon overnachten. Het lag echt niet aan de Bobby maar van slapen kwam

helaas helemaal niets terecht. Pal onder mijn kamer was een pub met erg luidruchtige

gasten zowel binnen in de pub als buiten op straat.

De volgende dag kon ik met de veerboot de “Prinses Beatrix” verder naar Hoek van Hol-

land varen. Tijdens de overtocht ben ik een tijdje gezellig op bezoek geweest in de radio-

hut bij mijn collega radiotelegrafist van dienst met daar op de achtergrond de vertrouwde

geluiden van PCH. Hoewel dus niet erg uitgeslapen bereikte ik zo uiteindelijk toch weer de

vertrouwde vaderlandse bodem. Eind goed, al goed.

Afsluiting van mijn tijd op zee

Hiermee eindig ik mijn serie verhalen uit mijn periode als radiotelegrafist op zee. Van de

tijd hierna, als ‘landrot’, zou ik ook nog wel het een en ander kunnen verhalen maar voor-

lopig hou ik het maar even hierbij.  QRT!

Dick van Empelen

 PAoGRU
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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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Eigenbouw Volt- en Ampèremeter v oor de set
Menno Wormsbecher PD9MWO

Dit is een project in het kader van meten is weten. Voor nog geen 25 Euro aan materiaal
bouwde ik een digitale meter om gelijktijdig de stroom en spanning voor de set te kunnen
monitoren. In mijn enthousiasme heb ik hier zelfs twee van deze meters gebouwd. De
gegevens en prijzen van de onderdelen die nodig zijn bij het bouwen staan in de onder-
staande stuklijst. Het aansluitschema spreekt verder voor zichzelf.

Stuklijst:

- Universele behuizing (Eur. 5,51)
https://www.conrad.nl/p/tru-components-tc-7050-sw203-1588507-universele-behuizin g-
155-x-96-x-59-abs-zwart-1-stuks-1588507

- DC 0-100 V/50 A Rood blauw digitale Volt en Ampèremeter incl. SHUNT (Eur. 4,37)
https://nl.aliexpress.com/item/1005002839640415.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3
0ab31feyczLYL&algo_pvid=55fb1d7b-c854-4d1d-881d-27554e194d0b&algo_exp_id
=55fb1d7b-c854-4d1d-881d-27554e194d0b-11&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A
%2212000022413298824%22%7D

- 2x Cliff CL159711A Laboratoriumbus ZWART 30 Ampere (Eur. 2.77)
https://www.conrad.nl/p/cliff-cl159711a-laboratoriumbus-stift-4-,m-zwart-1-stuks-
2239998?searchTerm=cl15971&searchType=suggest&searchSuggest=product

- 2x Cliff CL159721A Laboratoriumbus ROOD 30 Ampere  (Eur. 4,66)
https://www.conrad.nl/p/cliff-cl159721a-laboratoriumbus-stift-4-mm-rood-1-stuks-
2239999?searchTerm=cl159&searchType=suggest&searchSuggest=product
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Aansluitschema:

Het eindresultaat bij mij in gebruik:

73, Menno PD9MWO
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Uit “Het JOURNAAL ” van 1965

”Here  P A 0 E P O IJMUIDEN HOLLAND OVER”
“Here  L T 0 F T S Texas USA over”
Zo begint een van de duizenden gesprekken die de heer E. Hinrichs, in de loop
van de tijd heeft gevoerd met de bezitters van radio zend- en ontvang apparatuur,
verspreid over de gehele wereld.
Links de heer A.P. Baljet uit Santpoort die op de foto  een verbinding tussen de
Cremerlaan 59 en het Koningsplein 12 tot stand brengt.
Daargelaten dat LT nooit een prefix van de USA is geweest, was het ook niet de
heer Hinrichs  of Bajet die onder de call P A 0 E P O in de lucht mocht komen.
Onder de titel:
IJmuiden en Santpoor t zoeken contact
het volgende verkorte verhaal:
Wij stellen u voor aan 2 van de 350.000 radio zend- en ontvangamateurs die mo-
menteel op aarde leven. VERON is de informatiebron waar naar de elektrotechniek
dorstende hobbyisten zich kunnen laven.
“Hier is  P A 0 D E C , Mijn roepnaam; iedereen die gaat zenden krijgt van de
overheid zo’n naam. Je kunt niet zo maar gaan zenden, eerst dien je een diploma
te halen. PTT neemt de examens af en bij gebleken geschiktheid kan men zijn
zendmachtiging krijgen. Zelf je apparatuur bouwen is het mooiste. Dat geeft enorm
vee voldoening.
Een zeer grote draaibare antenne op het dak zorgt er voor dat de ontvangst en
uitzending tot stand kunnen komen . “Wonderbaarlijk nietwaar” zet de heer Baljet.
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je hebt met enkele toestellen de hele wereld bij je in huis.
Midden in de oerwouden van Afrika, in Tanganyika  staat een uit leem opgetrok-

ken hut. Een Nederlandse missionaris draait aan een knop en meldt zich. De heer

Baljet ontvangt hem. En dan plotseling is daar dat alle afstanden overbruggende

contact met het Vaderland. Die man put daar wekenlang energie uit om zijn moei-

lijke taak uit te voeren.

Vervolgens komt de heer Hinrichs aan het woord:

Alhoewel ik nog niet zo lang zend (2-1/2 jaar) ben ik al meer dan 33 jaar enthou-

siast voor alles wat met radiotechniek te maken heeft. Net als Ton heb ik de meeste

attributen zelf gebouwd. Een grappige bijkomstigheid – die voor velen echter zeer

belangrijk is – is het verzamelen van de zogenaamde “kaarten”, merken, zoals

men dit in vaktermen noemt.

Bij Hinrichs aan de wand hangen talloze van die contactbewijzen. Soms zie je wel

eens iemand in levende lijve, dat is bijzonder leuk. In de vakanties worden vaak

uitwisselingen gehouden..

Wij zijn niet de enige amateurs met een zendmachtiging in Velsen, er zijn er meer

o.a. de heren de Vries  PAoZGD, Rijswijk, en den Heyer PAoDEH.

De laatste was mijn overbuurman.

Vreemd, ik  PAoJY sta er niet eens bij, maar was in die tijd ondergedoken op

school.

Soms is er een internationale contactwedstrijd, 24 uur achtereen kun je dan zo

veel mogelijk contacten maken.

Voor Nederlanders die in het buitenland vertoeven betekent het contact via de

radio heel veel. Zij kunnen er gewoon niet buiten en maken dan ook vaak contact.

Wij mogen niet commercieel werken, in tegenstelling met de Amerikanen die b.v.

telefoon verbindingen mogen doorgeven of zakelijke mededelingen. In tijden van

nood (Watersnood) kunnen de zenders belangrijk werk verrichten.

Ko, PA0JY.

Agenda 2021

13 en 14 nov WAE DX RTTY contest

27 en 28 nov CQWW DX CW contest



Tientjesc lub RCK

Tijdens een van de bestuursvergaderingen is het idee van de tientjesclub gebo-

ren.

In deze tijd is het moeilijk om nieuwe sponsoren te werven.  Gelukkig zijn er wel

veel leden die RCK een warm hart toedragen.  Iedereen die hiernaan mee wil

doen kan via een automatische incasso of automatische maandelijkse

overboeking 10 Euro storten op IBAN NL50 RBRB 0955 0117 60  ten name van

Radio Club Kennemerland uit IJmuiden.

Een tientjeslid wordt met een foto vermeld op de website en in elke uitgave van

het verenigingsblad.

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 optimali-

seren.

Tot ziens als lid van onze tientjesclub.



TientjesClub RCK

Harry PB5DX Henk PA2HDY Kees PD1ACD

Frans PC5T Ton PA5TG            Ko PA0JY

     Jan PB2DX Rob PD1RWK Theo PA1CW

    Frank Ruitenberg
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International Lighthouse and Lightship Weekend 2021

Op zaterdag 21 augustus en zondag 22 augustus 2021 was het

ILLW, het ‘International Lighthouse Lightship Weekend’. VERON

Afdeling Kennemerland en RCK hebben vanuit IJmuiden geza-

menlijk aan dit internationale evenement deelgenomen als

PI4RCK/LH . De organisator was Frans PC5T.

Hoge vuurtoren op de achtergrond bij het clubhuis

Tijdens de ILLW hebben wij deze keer zelfs twee vuurtorens in de lucht gebracht. Op

zaterdag 21 augustus waren we qrv met de lage vuurtoren  (NL0005) en zondag 22

augustus met de hoge vuurtoren (NL0049).
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Frans PC5T op 2 meter achter de knoppen van PI4RCK/LH

Ton PA4TK heeft een videoverslag geplaatst op YouTube van zijn belevenissen tijdens dit

evenement. Zie: https://youtu.be/HALvBJrQkY0 . Op bladzijde 451 van de Electron van

oktober 2021 is nog een verslag te vinden over onze ILLW-2021.

73, Kees PA5WT

********* Bardienst mede werker s gevraagd *************

Wij willen graag ons bardienst team uitbreiden, zonder bardiensten is er geen clubavond.

Heb je interesse om een aantal keer per jaar de gastheer op een clubavond te zijn stuur

dan een e-mail naar pa1cw@veron.nl

Je krijgt dan uitleg wat er van je wordt verwacht.

Het is niet moeilijk of veel werk, je doet er iedereen een groot plezier mee.

Alvast dank voor jullie reactie
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PA6Y der de plaats in de P ACC contest 2021.

Op zaterdag september was het zover, de prijsuitreiking van de PACC contest 2021.
In onze klasse multi-two zijn we derde geworden.
Tijdens de HF-dag georganiseerd door de VERON zijn de prijzen uitgereikt, ook voor ons
was er een beker.
Op naar volgend jaar waar we hopelijk deze prestatie gaan verbeteren.

Theo PA1CW
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Bezoek aan het Dutc h QSL Bureau ofte wel DQB.

Vrijdag 30 september was ik op bezoek bij ons DQB, dit vanwege het 50 jarig bestaan.
Ik kreeg daarbij de gelegenheid om een kijkje te nemen hoe de organisatie in elkaar zit
voor het ontvangen en versturen van onze qsl kaarten.

Wat mij opviel is dat alles handwerk is, er komen geen automatische handelingen aan te
pas.
Het ontvangen van de kaarten gebeurt als volgt, als eerste het opzoeken van de Neder-
landse call in het DQB-bestand, gewoon intypen in de database en dan wordt duidelijk
naar welke regio de kaart moet.
Die kaart gaat dan in een bakje voor de betreffende qsl manager, op de foto’s kun je de
behoorlijke hoeveelheid verschillende bakjes zien.
De rest spreekt allemaal voor zich.

Het versturen is een heel ander verhaal.
Per jaar worden er ongeveer vier zendingen verstuurd per post, het liefst in bundels van
10kg, dit is financieel het voordeligst.
Voordat er een zending wordt verstuurd wordt gecontroleerd in de IARU-database of het
land nog een actief qsl bureau heeft.
Tijdens mijn bezoek zag ik best wel grote hoeveelheden retour gekomen post van qsl
bureaus die wel bestaan, de reden is dan dat de Douane van het betreffende land de
pakketten niet heeft geaccepteerd.

Wat mij wel duidelijk is geworden dat er bergen werk wordt verzet door de medewerkers
van het DQB om onze qsl kaarten te versturen en die wij mogen ontvangen.
Ter illustratie heb ik een aantal foto’s bijgevoegd van mijn bezoek.

Theo PA1CW
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OEFENEN MET MORSE BIJ PAØHST GAAT NU NOG
BETER

Sinds geruime tijd verzorgt Henk PAØHST vanuit zijn woonplaats Velsen-Zuid op 2 meter
dagelijks uitzendingen voor iedereen die het opnemen van Morse-seinen wil oefenen. Zie
hiervoor ook het bericht in de RCKML Magazine van maart 2021 op bladzijde 13.

Henk geeft aan dat hij zijn sta-
tion voor 2 meter nu sterk heeft
verbeterd. Voorheen zond hij uit
met maar 5 Watt. Dankzij een
door de VERON Kennemerland
geschonken zender heeft hij
sinds 1 oktober j.l. nu 50 Watt be-
schikbaar. Het bereik voor zijn uit-
zendingen met morse-oefenin-
gen is hiermee sterk toegeno-
men. Hij kreeg zelfs al een
ontvangstrapport vanuit Hoorn,
zo’n 35 km bij hem vandaan.
Plannen om ook de antenne nog
te verbeteren moeten even wach-
ten tot het komende voorjaar.

MORSE
Het gebruik van Morse in onze zendamateurwereld blijft nog steeds actueel. Luister b.v.
maar eens in het cw-deel van 80 meter en je hoort vrijwel altijd wel activiteit. Tijdens
contesten en bij DX-pedities is de activiteit van de sleutelliefhebbers altijd erg hoog. Ook
blijft er altijd de charme om met een simpel zelfgebouwd cw-zendertje leuke verbindingen
te kunnen maken.
UITZENDINGEN
Om het opnemen van Morse te oefenen zendt Henk op alle werkdagen vanaf 17:00 lokale
tijd Morse-tekst uit. Er wordt geen samenhangend verhaal uitgezonden maar de tekst
bestaat uit willekeurige losstaande Nederlandse woorden.
Elke uitzending begint om 17:00 uur met 8 WPM (woorden per minuut) en in tijdsblokken
van 10 minuten loopt de snelheid op tot  circa 18 WPM. Je hoeft dus zeker niet alles mee
te schrijven maar haak daar aan waar je, qua snelheid, wilt oefenen.
DEELNAME
Deelname is geheel vrijblijvend. Dus heb je zin om naar wat Morse te luisteren, stem dan
eens af op een uitzending van PAØHST. Er is dus geen inmelden of iets dergelijks. Heb je
vragen of wensen of wil je reageren dan is Henk bereikbaar per email via pa0hst@veron.nl.

WAAR ZIJN DE UITZENDINGEN VAN PAØHST TE VINDEN?
FREQUENTIE: 145.400 MHz
MODE: FM  toon-gemoduleerd
PWR: 50 Watt
ANTENNE: Verticale rondstraler op 10 meter hoogte
QTH: Velsen-Zuid ( JO22HL )
TIJDEN: Op werkdagen van 17:00 tot 18:00 lokale tijd
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DE PA-BEKER KOMT ER WEER AAN
Kees PA5WT

Op 13 en 14 november 2021 is de PA-beker er
weer. Je denkt misschien: “Alweer iets over een
contest dus dit stukje sla ik verder over”. Maar
de PA-beker is niet zozeer een wedstrijd maar
meer een activiteit. Natuurlijk kun je mee doen
om te winnen maar het doel is toch meer om
eens op de 80- en 40-meterband verbindingen
te maken met de zendamateurs binnen Neder-
land.

WANNEER?
De PA-beker is elk jaar in het tweede weekeinde van november. Het cw-deel is op zaterdag-
ochtend en voor ssb kun je op zondag terecht. De tijden op beide dagen zijn van 10:00 tot
12:30 lokale tijd (dit is 09:00-11:30 UTC ). Een aflevering van de PA-beker is lekker kort en
verbindingen maken kan op een  ontspannen manier. De beide versies zijn ook bijzonder
geschikt voor beginnende deelnemers.

HOE EN WAT?
Tijdens de PA-beker is het dus de bedoeling om op 80 en 40 meter zoveel mogelijk Neder-
landse stations te werken in zoveel mogelijk QSL-regio’s. Deelname kan alleen vanuit
Nederland zelf. Uitgewisseld moet worden een rapport en het QSL-regionummer. Voor
ons is dat nummer 20.

ANTENNE
DX werken is er dus niet bij in de PA-beker. Het beste gebruik je dan ook een antenne die
min of meer omhoog afstraalt. Reflectie tegen de D-laag zorgt er dan meestal wel voor dat
het signaal in het hele land te horen is. Natuurlijk blijft dit wel een enigszins wispelturig
fenomeen. Een simpele laag hangende horizontale dipool werkt hiervoor vaak voortreffe-
lijk. Verticale antennes zijn wat minder geschikt. Leuk idee om eens wat te experimenteren
met de antenne voor 80 of 40 in de PA-beker!

LOGSOFTWARE
Ons favoriete log-
programma voor de
computer, N1MM Log-
ger+, is prima bruikbaar
in de PA-beker.

Verder is er ook nog het
door Evert PA3AYQ ge-
maakte programma
‘Journaal 2021’. Dit is
een algemeen log-
programma dat ook  de
PA-beker (en de PACC)
ondersteunt. Voor meer
info hierover zie de Electron van oktober 2021.

Stel  het programma van je keuze ruim voor de PA-beker in op de pc want uitzoeken hoe
alles werkt in de PA-beker zelf is niet zo’n goed idee.

Dus  iedereen tot in de PA-beker!
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AFGELOPEN PERIODE MET VERON-KENNEMERLAND
Op 3 september j.l. was er de eerste afdelingsavond van VERON Kennemerland sinds
heel lange tijd. We leken het al bijna vergeten dat we dit ‘vroeger’ altijd op de eerste
vrijdagavond van de maand deden. Vanwege de Coronamaatregelen was het helaas zo’n
anderhalf jaar lang niet mogelijk om onze avonden te houden. Als afdeling en bestuur
hebben we gedurende deze periode toch niet echt stil gezeten. Onder andere hebben we,
samen met RCK, de Kennemerlandronde gehouden op vele vrijdagavonden. Zo konden
we via de repeater PI2HLM elkaars stemmen en verhalen toch horen. Verder werd/wordt
via onze website ‘a20.veron.nl’ zo veel mogelijk de laatste nieuwtjes gedeeld.

Extra jammer was dat we in 2020 niet uitgebreid konden stilstaan bij het 75-jarig bestaan
van onze afdeling en ook die van de VERON. Er werd wel een jubileumnummer uitge-
bracht van ‘Hotlines Magazine’ met een terugblik op de 75 jaar. Ook waren we met ons
speciale verenigingsstation PI75KML  actief om zo toch wat meer aandacht aan de feeste-
lijkheden te schenken.

In februari dit jaar hebben we gezamenlijk met RCK voorzichtig weer meegedaan met de
PACC. Omdat toen de avondklok gold liet de nachtploeg zich gedurende de nacht zelfs
opsluiten in het clubhuis in IJmuiden. De goede spirit om actief te zijn blijft dus echt wel
aanwezig. Met ons conteststation PA6Y werd een mooie derde plek behaald in de sectie
Multi Two van de PACC 2021.

In april dit jaar was er, opgezet door de VERON, een nieuwe Ne-
derlandse contest op HF. In de eerste editie van deze PACC-DIGI
was er vanuit onze groep direct al goede deelname met als resul-
taat de derde plek in het afdelingsklassement. Bovendien behaalde
Henk PC4H in de sectie SO de eerste plek. De door de afdeling
verdiende beker staat nu in de bijna te klein geworden prijzenkast
in IJmuiden naast de beker voor de ‘gewone’ PACC die met de
groep van PA6Y is binnengesleept.

Afgelopen augustus heeft de afdeling, ook al weer samen met RCK,
meegedaan in de ILLW. In deze aflevering van ons RCKML Maga-
zine staat hiervan een kort verslag. Ook in de Electron van oktober
2021 staat er een verhaal over onze activering van twee vuurto-
rens in deze ILLW.

Op de VERON-afdelingsavonden die we hielden in september en oktober 2021 waren er
respectievelijk 20 en 25 bezoekers. Er was natuurlijk heel veel bij te praten en er werden
stapels qsl-kaarten opgehaald en ingeleverd bij onze qsl-manager Gert Jan PA3DVA. De
rest van dit jaar zal er ook nog weer voldoende gelegenheid zijn op onze avonden voor
onderling qso.

We hopen nu de achterliggende best moeilijke periode voor onze afdeling te hebben
afgesloten en een nieuw begin te hebben gemaakt. In het komende kalenderjaar gaan we
weer proberen wat lezingen te organiseren. Natuurlijk alles onder het voorbehoud hoe de
situatie rondom Corona zich verder ontwikkelt.

We houden ons zoals altijd steeds aanbevolen voor goede ideeën of plannen voor onze
avonden.
Bestuur VERON Kennemerland
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CONTESTEN OP HF EN VHF/UHF MET PA1TK
Een van de, voor mij persoonlijk, mooiste onderdelen van onze gezamenlijke hobby is het

meedoen aan radiowedstrijden oftewel het “contesten”.

De eerste contesten op HF werden reeds in 1927 door de American Radio Relay Laeque

(ARRL) georganiseerd. Het duurde tot 1954 voordat op VHF iets gebeurde. In onze IARU

Regio  1 werd toen een van de eerste internationale VHF-contest gehouden. Dat is dus

ruim 67 jaar geleden…

Contesten worden georganiseerd door radioverenigingen, radioclubs of radiobladen. Deze

organisaties maken en publiceren de regels voor het evenement.

Na de wedstrijd verzamelen ze de ingezonden logs

van de stations die actief waren in de contest. Ging

dit in 1927 per brief gaat dit tegenwoordig natuurlijk

per email of via een webformulier.

Daarna worden de logs gecontroleerd  op juistheid

en de score wordt berekend. Dit verwerken  gaat nu

veelal geheel  geautomatiseerd.  Als laatste publi-

ceren ze de resultaten in hun blad of op hun website

en krijgen de winnaars een beloning.

De  contesten zijn wedstrijden tussen stations met

een licentie in de Amateur Radio Service. Er zijn (ge-

lukkig) geen professionele radiowedstrijden of pro-

fessionele contesters!

Eventuele prijzen die kunnen worden verdiend zijn meestal beperkt tot papieren of digi-

tale certificaten, plaques, bekers of andere trofeeën. Soms worden het er ook bijna teveel

zoals te zien is op de foto hiernaast van mijn trofeeënverzameling als contester………

Werkwijz e

Tijdens een radiowedstrijd, probeert elk station zo veel mogelijk tweewegverbindingen

met andere zendamateurs te maken. Uitgewisseld wordt de call en verder informatie die

specifiek is voor de betreffende wedstrijd. De uitgewisselde informatie  op VHF/UHF be-

staat meestal uit de call , een signaalrapport, een volgnummer en de locator. Op HF is het

meestal  call, rapport en een nummer. Soms worden er andere gegevens uitgewisseld

dus bekijk altijd van te voren goed de regelementen.
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De onvermijdelijke reg eltjes

De scoreberekening is in elke contest net weer even anders. De score wordt berekend op

basis van een formule gedefinieerd voor die betreffende wedstrijd. Een typische formule

kent een aantal  punten toe voor elk contact en een z.g. “ multiplier ‘ die is gebaseerd op

een bepaald aspect van de uitgewisselde informatie. Afhankelijk van de regels voor een

bepaalde wedstrijd  kan een multiplier tijdens de wedstrijd per radioband tellen of slechts

eenmalig, ongeacht de radioband waarop de multiplier wordt gewerkt, tellen.

Sommige wedstrijden op HF maar vooral op VHF kennen punten toe al naar gelang naar

de afstand tussen de twee stations. De meeste wedstrijden in Europa op VHF/UHF geven

1 punt per kilometer van de afstand tussen de stations die bepaald wordt door de uitge-

wisselde locators. Hieronder  voorbeelden van delen uit mijn ingezonden logs van twee

contesten:

1e voorbeeld . Drie qso’s uit mijn (edi)log van de VHF-contest in september 2021:

210904;1400;DG9BEY;1;59;001;59;001;;JO32XH;221;;;;

210904;1401;DG1VL;1;59;002;59;001;;JO61XF;649;;;;

210904;1401;DF7JU;1;59;003;59;001;;JO31CQ;130;;;;

Duidelijk is de datum, tijd, call van het tegenstation en het door mij gegeven rapport en

volgnummer. Daarna staan de door mij ontvangen gegevens. Ten slotte de afstand die de

computer heeft berekend tussen mijn en zijn locator.

2e voorbeeld . Een deel van mijn cabrillo-log uit de CQWW-DX uit ook september 2021:

3563 CW 2021-09-25 1841 SP1AEN 599 15 PA1TK   599 14

3561 CW 2021-09-25 1841 SN7O   599 15 PA1TK   599 14

3558 CW 2021-09-25 1841 IK2LFF 599 15 PA1TK   599 14

Hier telt de CQ zone 15 voor Polen en Italië, 14 voor Nederland

De meeste logprogramma’s berekenen al de punten automatisch maar alles wordt herrek-

end als je het opstuurt.  Het log gaat naar de wedstrijdorganisatie  en wordt daar dan

gecontroleerd op fouten. Punten kunnen worden afgetrokken of een multiplier kan verlo-

ren gaan als iets fout staat in de log-gegevens voor een bepaald qso . Afhankelijk van hoe

correct je alles hebt genoteerd  zal het uiteindelijke resultaat  van een bepaalde wedstrijd

meestal minder zijn dan geclaimd. Dus altijd goed luisteren wat je tegenstation zegt of

seint voorkomt onnodige aftrek van punten.
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Categorie
De meeste wedstrijden bieden meerdere categorieën. In de door jouw gekozen categorie

neem je het dan op tegen min of meer gelijkwaardige stations. In sommige wedstrijden

zijn er ook onderverdelingen voor specifieke geografische gebieden, zoals continenten,

landen, regio’s of  per club.  In onze PACC is er ook nog een klassement voor de verschil-

lende VERON-afdelingen.

In de categorie multi-operator neemt  een ??team van operators deel aan de wedstrijd.

Met ons conteststation van de club, PA6Y, zijn we helemaal ingericht voor de sectie ‘Multi

Two’ dat is dus met twee zenders en met meerdere operators.

Uit de ver geelde papieren
Als extraatje van deze aflevering “contesten” een afbeelding van de uitslag van de VHF

IARU-contest uit 1956. Onder de vermeldde PA-calls staan ook enkele oude bekenden

zoals: PA0GG en PA0DEC

Meer inzic ht via contesten in tec hniek en pr opagatie
Tijdens deelname aan contesten komen veel verschillende aspecten van onze hobby aan

bod zoals: radiotechniek, computer, propagatie-onderzoek, antennes,  samenwerking,  ‘

operating practice ‘ enzovoort.  Door mee te doen aan deze wedstrijden kun je dus een

ruime en veelzijdige expertise opbouwen als zendamateur of als groep. Meedoen met een

contest blijft dus steeds een mooie ervaring!

73,  Theo PA1TK
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Onderhoud en verbetering HF antennes P A6Y ( deel1 )

Al sinds de PACC contest van afgelopen februari hebben wij een probleem met onze 40m
beam. Dit probleem heeft tal van oorzaken en zijn allen anders gerelateerd. Het eerste
probleem wat we hebben, is dat tijdens de contest de werking van de beam niet meer
goed is door waarschijnlijk een los contact in de aansluiting van 1 van de spoelen. Dit is
een terugkerend probleem dat we al bij verschillende Cushcraft antennes meegemaakt
hebben. Het ontwerp van de Cushcraft XM240 is op zich technisch gezien een goede met
mooie resultaten op de band. Deze antenne was altijd goed voor ca 700 verbindingen op
40 meter tijdens de contesten. Nu zijn wij natuurlijk niet het enige station die tegen deze
problemen bleven aanlopen. W6NL heeft er een Moxon aanpassing voor gemaakt, waar-
door de spoelen komen te vervallen en vervangen worden door meer tegencapaciteit.

Ik heb dit met Jan PB2DX besproken en wij waren van mening om dit concept ook bij onze
40m beam toe te gaan passen. Jan heeft inmiddels alle materialen verzameld en er een
bouwpakket van gemaakt die we dan zo op onze beam kunnen zetten. Dit lijkt een een-
voudig verhaal, maar dat is het niet. Want naast deze aanpassing hebben we ook te
maken met een slechte mastplaat waarop het steunlager vastzit en is door de vele stor-
men de mastboom plaat, die al zeer stevig uitgevoerd was niet meer bruikbaar. De beam
hing dan ook op het laatst helemaal scheef in de mast.

Zaterdag 9 oktober was het ein-
delijk zover dat we een ploeg bij
elkaar hadden om de kapotte
beam uit de mast te halen. Theo
PA1CW had geregeld dat we in
overleg met onze goede buur van
Laar de hoogwerker zouden kun-
nen gebruiken. Zaterdagochtend
om 10:00 uur ben ik samen met
Frans PC5T naar de buren gelo-
pen om af te stemmen voor de
hoogwerker. Tot mijn grote schrik
zag ik dat de stelconplaten die
richting ons clubgebouw liggen
weggehaald waren voor de
nieuwbouw die op het terrein van
van Laar gepleegd wordt. Het

bleek dus niet mogelijk om met de hoogwerker bij de beam te komen. Onder het genot van
een bak koffie hebben wij ( PA4MRS, PC5T, PE3FS, PD3FR, PB5DX) besloten of het
mogelijk is om de antenne er met een stevig touw uit de mast te lasten zakken. Martin
PA4MRS en Frans PC5T zijn de mast ingeklommen en boven verwachting hadden we de
beam vrij snel beneden. Daar hebben Fred, Frank en ik deze gedemonteerd en opge-
ruimd. Voordat we de beam weer kunnen opbouwen zullen er een paar nieuwe onderde-
len gemaakt moeten worden. De mastboomplaat zoals bijgevoegde foto zullen we van
een RVS uitvoering laten maken of nog dikkere aluminium.
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De plaat voor boven op de
mast was al door Patrick
PE1PZF gemaakt en kan
als de beam weer ge-
plaatst gaat worden zo
vast gezet worden op de
mast.

Tevens bleek de coax ook niet meer
in goede conditie en deze zullen wij
dan ook gaan vervangen. Verder
hebben we het plan opgevat om
een patchkast te maken in de mast,
zodat je niet de hele beam eruit
hoeft te halen als er iets mis is met
de coax die van de mast naar het
clubgebouw loopt. Deze patchkast
zoeken we dus nog. We gaan nu
verder met het voorbereiden voor
de plaatsing van de verbeterde ver-
sie van de 2 elements 40m beam
en zullen hierover verslag doen in
een volgend clubblad.

Het antenne team:
Martin PA4MRS, Frans PC5T, Fred Pe3FS, Frank Pd3FR, Harry PB5DX, Jan PB2DX,
Theo PA1CW, Patrick PE1PZD en Arno



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


