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Bestuur A57: 

Voorzitter      PA3AQU 0224-213715     pa3aqu@amsat.org 

Secretaris     PAØJHS 0226-411793     pi4sra@amsat.org  

Penningmeester PAØVAB 0227-592460     paØvab@amsat.org 

Lid          PA3DS 0224-212990    pa3ds@amsat.org 

Lid          PD2WDK 0224-752481    pd2wdk@amsat.org 

 

Agenda: 

 

 

17 jan  Jaarvergadering 

 

21 febr Reis door Kenia,  door Jan PE1PMO 

 

21 Mrt Spelen met de dongle, Aris PA3AQU 

 

 
 

 

 

 

Luister voor het laatste nieuws naar  

de KNH-ronde. 

 

                    Elke zondag om 11.00 uur op  145.225 MHz 

mailto:pa5kk@amsat.org
mailto:pa3ds@amsat.org
mailto:pa3aqu@amsat.org
mailto:pi4sra@amsat.org
mailto:paØvab@amsat.org
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Van de Voorzitter. 

  

“Selfie”is het woord van het jaar 2013 geworden. WhatsApp 

het meest zichtbare gebruik van de mobiele telefoon, waarmee 

de selfies de wereld in worden geslingerd.  Het eigen ego staat 

steeds meer centraal in een steeds harder wordende wereld om 

ons heen. Hoe hartverwarmend was het dan ook om de 

afgelopen periode te mogen constateren dat in onze 

amateurwereld er toch nog heel veel mensen zijn die om 

anderen geven. Bijvoorbeeld door bij een ziek lid een antenne 

te plaatsen op het gebouw van de instelling waar hij verblijft of 

door onze kerstbijeenkomst op te fleuren met allerlei leuke 

zaken of door bij tal van kleine probleempjes de helpende hand 

uit te steken. 

Dankzij deze mensen heb ik er  wel weer vertrouwen in dat ook 

2014 weer een goed amateur-jaar wordt.  

Er zijn dit jaar vanwege de Olympische Spelen weer een boel 

bijzondere calls te werken. 

Ook wil ik nog even een oproepje doen om toch vooral eens aan 

een paar contesten mee te doen en dan de resultaten door te 

geven voor de VERON Afdelingscompetitie. Afgelopen jaar 

heeft een aantal van ons dat al gedaan en ik moet zeggen dat 

we het als kleine afdeling heel netjes hebben gedaan. We zijn 

in 2013 boven de meeste Noord-Hollandse clubs in de lijst 

geëindigd. De PACC is begin februari al meteen een mooie 

gelegenheid om eens mee te doen. 

  

Ik hoor je wel….. 

  

     73, Aris PA3AQU 
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Op 16 november 2013 is overleden op de leeftijd van 68 jaar, 

ons afdelingslid 

 

 

                       JOS VAN WESSEL  PDØJVW. 

 

 

We wisten dat Jos al langere tijd problemen had met zijn 

gezondheid, maar dat het zo snel zou aflopen hadden we niet 

verwacht. 

Wij kenden Jos als een aardige, zeer bescheiden, altijd 

optimistische amateur. 

Had je in de regio Schagen soms even voor een experiment een 

tegenstation nodig: Jos meldde zich bijna altijd met zijn 

karakteristieke stemgeluid.  

Ook voor een praatje was hij tot voor kort nog regelmatig op de 

band en dat zullen we missen 

Wij wensen zijn nabestaanden sterkte met dit verlies. 

 

Namens het bestuur van de afdeling Schagen van de VERON. 

 

Aris Homan, PA3AQU, voorz..   

Jacob Hooijenga, PAØJHS, secr. 
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EEN GOED EN VOORAL GEZOND 2014 GEWENST ! 

 

Je knippert heel even met je ogen en er is al weer een jaar 

voorbij. Hoe ouder je wordt, hoe meer je het gevoel krijgt dat 

het steeds sneller gaat. ’t Is natuurlijk verbeelding, maar het 

gevoel blijft.  

Uw redaktie heeft het afgelopen jaar het SRA-bulletin weer 

met plezier gemaakt en is ook van plan om dit het komende jaar 

weer zo voort te zetten. Er zullen weer vijf nummers van het 

bulletin verschijnen.  

We vinden het natuurlijk niet vervelend als er ook van jullie 

kant af en toe eens wat zou worden ingeleverd om in het blad 

op te nemen. Als ik soms een verhaal hoor op de huisfrequentie 

of in de KNH-ronde, denk ik: dat zou je ook kunnen opschrijven 

voor de krant.  

Beschouw dit maar als een uitnodiging.  

Met jullie medewerking gaat het beslist (nog) beter. 

                                                                                                                

Redaktie SRA-bulletin. 
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Antennemeten Afdeling Meppel 
 

Om zaterdag 10 mei a.s. wordt er door de VERON afdeling 

Meppel en met name door de  “Antennemeetgroep De Lichtmis”, 

weer een antenne meetdag gëorganiseerd. De metingen vinden 

plaats in het weiland tegen over wegrestaurant De Lichtmis aan 

de A28, afslag 22. Er kunnen antennes gemeten worden op 5 

banden en wel 4 en 2 meter, 70, 23 en 13 cm. Om weer te gaan 

meten is opgave van de te meten antennes noodzakelijk, omdat 

de metingen alleen doorgaan als er voldoende belangstelling is. 

Dit omdat het opzetten en bemannen van de meetopstelling 

behoorlijk arbeids intensief is. We beginnen om ca 10.00 uur te 

meten aan antennes die voor de lage banden zijn gemaakt. Dus 

wie antennes wil laten meten op de hogere banden hoeft niet al 

te vroeg aanwezig te zijn. Opgave van te meten antennes graag 

per e-mail naar a32@veron.nl . De sluitingsdatum om antennes 

op te geven is 15 april. Diegenen die zich hebben opgegeven 

ontvangen persoonlijk bericht. 

 

Namens de leden van “Antennemeetgroep De Lichtmis” 

Frits van Schubert, PA3FYS 

pa3fys@veron.nl   

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a32@veron.nl
mailto:pa3fys@veron.nl
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In de volgende landen is géén QSL-bureau!!!! 
 

A3    -  Tonga 

A5    -  Bhutan 

A6    -  United Arab Emirates 

C2    -  Nauru 

C5    -  Gambia 

D2    -  Angola 

D4    -  Cape Verde 

D6    -  Comoros 

E3    -  Eritrea 

HZ    -  Saudi Arabia 

J5     -  Guinea- Bissau 

J6     -  St. Lucia 

J8     -  St. Vincent 

P5     -  North Korea 

S7     -  Seychelles 

S9     -  Sao Tome & Principe 

S0     -  Western Sahara 

ST     -  Sudan 

SU     -  Egypte 

T2     -   Tuvalu 

T3     -  Kiribati 

T5     -  Somalia 

V3     -  Belize 

V4     -  St. Kitts & Nevis 

V6     -  Micronesia 

VP2E  - Anguilia 

VP6   -  Pitcairn Island 

XU     -  Kampuchea 
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XY     -  Myanmar 

XW     -  Laos 

ZD7    -  St. Helena 

ZD9    -  Tristan Da Cunha 

3B8    -   Mauritius             

3C      -   Equatorial Guinea 

3W     -  Vietnam 

3X      -  Guinea 

4U1UN -  UN HQ 

5A      -  Libya 

7O      -  Yemen 

7P      -   Lesotho 

7Q      -  Malawi 

8Q      -  Maldives 

9N      -  Nepal 

9U      -  Burundi 

9X      -  Rwanda   

 

Dus…… QSL direct!!!!!! en bezorg het  

                   qsl-bureau geen overbodig werk. 
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De HB9CV     PAØUNT 

 

De HB9CV is een antenne waar ik nog al eens mee heb 

geëxperimenteerd. Deze antenne is geschikt voor de banden 

van 10 meter tot en met 70 centimeter. 

Om de antenne voor een bepaalde band te construeren is een 

formule nodig, zie figuur 1. 

 
De HB9CV is zeer geschikt om met open lijn of wel lintlijn te 

voeden. Voeding geschiedt middels een zogenaamde T-match. 

Deze T-match kan geconstrueerd worden voor een impedantie 

van 150 of 300 Ohm. 

Twee antennes met een impedantie van 150 Ohm kunnen boven 

elkaar geplaatst worden, zie figuur 3. 
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Bij deze compacte antenne kan ook gammamatch voeding 

toegepast worden, zie figuur 2. Aan deze gammamatch kan dan  

een (asymmetrische) coaxkabel gekoppeld worden, zie figuur 2. 

 
Vergeet niet ook de verkortingsfactor toe te passen, in een 

vorige beschrijving heb ik uitgelegd hoe dat moet. 

In de praktijk pakt het altijd anders uit, dat valt wel eens 

tegen. Dit wordt in het bijzonder veroorzaakt door de 
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omgevingscapaciteit. Zorg er voor dat de berekening zo goed 

mogelijk wordt uitgevoerd en maak de elementen inschuifbaar 

zodat u altijd kunt corrigeren. 

Bij de T- en gammamatch gaat dat corrigeren lastiger, het 

plaatsen van een variabele seriecondensator op punt X lost het 

probleem op, zie figuur 4. Bij de symmetrische versie dus twee 

condensatoren gebruiken. 

Naarmate de frequentie hoger wordt, wordt de waarde van de 

condensator kleiner. Voor 10 meter ongeveer 150 pF en voor 

VHF ongeveer 25 pF. Plaats de condensatoren waterdicht. Hoe 

u het een en ander wilt samenstellen laat ik aan u zelf over, dit 

bevordert het experimenteren en dat is juist leuk om te doen. 

Geef het niet te snel op, begin op de twee- of zes-meter band. 

U heeft dan een monoband antenne geconstrueerd die gain 

heeft een richtingsgevoelig is. Dit is altijd beter dan een 

compromis antenne. Een compromis antenne is altijd behelpen, 

maar dat is makkelijk praten wanneer je de ruimte hebt. 

Voor de banden van 70 cm tot en met 10 meter valt het met die 

vereiste ruimte wel mee, dit zijn banden waar goed met een 

HB9CV geëxperimenteerd kan worden.  

 

Veel plezier, 73, Nico PAØUNT. 

 

 

  

 

 

 

 

 



SRA Bulletin                                                   12                                       September 2013 

 

60 meter bakenzender. 

 

Huidiglik het die "Kempton Park Amateur Radio Technical 

Society " (KARTS) 'n operasionele 60 meter  bakensender op  

5250 KHz op 5min intervalle met PSK31 as die 

voorkeurmodus. Besoek asseblief die  KARTS webwef by  

www.zs6kts.co.za vir volledige inligting oor die baken. Stuur 

asseblief 'n seinverslag indien u die baken hoor, aan  

beacon@zs6kts.co.za  en  ook aan propresearch@sarl.org.za.  

Sluit asseblief u posisieverwying in.  KARTS beplan om 'n  GG  

sowel as  WSPR  sein  (wat 'n " Weak Signal Propagation 

Reporter" transmissie stelsel  met die WSJT 

programmatuur,  wat deur  Joe Taylor, K1JT ontwikkel is) 

beskikbaar  te maak.     

 

Die geko-ordineerde  bakensenders en ontvangers, bekend as  

WSPRnet,  rapporteer die huidige 

voortplantingsbesonderhede van 'n aantal frekwensie bande 

en geografiese posisies oor die internet.  

 

73, Jan PE1PMO 

 

 

 

 

http://www.zs6kts.co.za/
mailto:beacon@zs6kts.co.za
mailto:propresearch@sarl.org.za
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Hoe kwam de radio op Wieringen? 

 
In Hippolytushoef en omgeving: 

 

      
Jannes Jzn., Bosker begint in 1928 aan Elft 3 te 

Hippolytushoef zijn Radio Centrale Wieringen. Hiervoor vraagt 

hij aan het gemeentebestuur voor zowel Hippolytushoef, 

Westelijk Wieringen en Den Oever toestemming.  
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In 1930 koopt Jannes het pand Elftstraat 11 waar de slagerij 

van Sijvert de Leeuw was gevestigd. 

 

     
 

 

Daar begint hij een zaak in rijwielen, elektrische apparaten en 

radioartikelen. Jannes is geboren op 14 februari 1898 op 

Wieringen en trouwt op 1 februari 1932 te Weststellingwerf 

met Adriaantje Speckmann, geboren op 28 juni 1905 te Velsen. 

Na hun huwelijk in 1932 gaan zij aan Elftstraat 11 in 

Hippolytushoef wonen. Jannes is meer een man voor de handel 

dan voor de techniek. Voor de elektrische artikelen werkt hij 

nauw samen met Arend Berkhout. Defecte radio’s laat hij 

repareren door Piet Engel, Piet PAØEG aan het eind van de 

Elftstraat en later in de Hoofdstraat. Voor kleine reparaties en 

onderhoud van het elektra heeft hij de hulp van Maarten 

Vroone. Met de fietsen wordt hij geholpen door Jans Hof.  
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Ook zijn Radio Centrale vormt een bron van inkomsten en deze 

wordt mee verhuisd van de Elft naar het pand aan de 

Elftstraat. Jannes verzorgt de distributie voor Hippolytushoef 

en omgeving. Hij legt de radiodistributie aan door isolatoren op 

de daken van de huizen te plaatsen. Daarna worden daartussen 

draden gespannen en via die draden wordt de uitzending vanuit 

de woning in de Elft en later in de Elftstraat doorgegeven. Er 

zijn 2 zenders te ontvangen: Hilversum op de middengolf en een 

zender op de 1800 meter, de lange golf. Er moet maandelijks 

voor worden betaald. Degenen die belangstelling hebben, 

krijgen een aftakking op het dak, een kastje in huis, met een 

keuzeknop om de zenders te zoeken en aan de luidspreker zit 

een stekker die in drie verschillende standen gezet kan worden 

om het volume te regelen. Er is één soort luidspreker voor de 
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distributie, een gebogen vorm met een bakelieten achterwand. 

Overdag wordt er uitgezonden, ’s avonds stopt de uitzending. 

Als er op een plek geen huis staat om de draden te verbinden, 

wordt gebruikgemaakt van de palen van het bovengronds 

elektriciteitsnet. Of er worden extra palen geplaatst met er 

bovenop isolatoren om alles met elkaar door te verbinden. 

Vanuit de achterkamer in de Elftstraat waar de ontvanger-

lijnversterker staat worden de radioprogramma’s van Huizen en 

Hilversum verzorgd. Kleine Jannes (zoon) mag ’s avonds voor 

het naar bed gaan via de radio nog even zijn opa in de Elft 

welterusten wensen.  
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In 1937 klaagt de Burgerbrandwaarborg Vereniging dat het wel 

erg lang duurt, voordat na een brandmelding de brandweer ter 

plaatse is. In de Wieringer Courant van 31 december 1937 

wordt uitleg gegeven over een brandalarmsysteem dat via 

brandmelders en het netwerk van de radiodistributie verloopt.  
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Op de vergadering van 6 januari 1938 van de 

Burgerbrandwaarborg Vereniging wordt de lange duur voordat 

de brandweer ter plaatse is weer aan de orde gesteld. Jannes 

geeft uitleg over een brandalarmsysteem via het netwerk van 

de Radio Centrale.  
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Tijdens de vergadering geeft hij ook tot tevredenheid van het 

bestuur een demonstratie. Er wordt een commissie voor 

onderzoek en advies benoemd.  

 

Doordat de mensen steeds vaker een eigen radiotoestel kopen 

wordt het aantal abonnees steeds kleiner. Wanneer de 

bezetter de radiodistributie en het bezit van radiotoestellen 

verbiedt, is het over met de Radio Centrale Wieringen.  
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In Hippolytushoef is in die tijd een Wielerbaan. Als er op de 

Wielerbaan of bij andere evenementen iets te doen is, stelt 

Jannes de zware geluidsapparatuur waarover hij beschikt op en 

verzorgt dan het geluid en de muziek. Hij leent dan de duwkar 

van zijn buurman Simon de Jongh, de bottelaar en vervoert zo 

zijn apparatuur.  
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In de Wielerbaan stelt hij bij de overdekte tribune de 

reusachtige luidspreker op en de microfoons op het 

juryplatform. Zelf gaat Jannes in de ruimte onder het platform 

zitten en regelt van daaruit het geluid en draait tot vermaak 

van het publiek zijn grammofoonplaten. Op 24 januari 1936 

bericht Jannes in de Wieringer Courant dat hij zich een 

grammofoon- opname apparaat heeft aangeschaft, waarmee hij 

desgewenst gesprekken, muziek en zang kan vastleggen op de 

grammofoonplaat. In 1938 adverteert hij met een noviteit: 

radiotoestellen met de visserijgolf. Speciaal voor mensen aan 

de wal die de berichten vanaf zee willen volgen. In 1951 heeft 

Jannes als eerste in Hippolytushoef een televisie toestel. Het 

toestel wordt in de achterkamer opgesteld zodat familie en 

kennissen, maar ook potentiële klanten via de twee 

schuifdeuren vanuit de voorkamer kunnen kijken naar een grote 

kast met een beeld dat iets groter is dan een sigarendoos. In 

de tuin achter het huis staat een hoge paal met daarop de 

antenne. De paal kan met veel kracht gedraaid worden, zodat 

de antenne gericht kan worden. Het richten is een hilarisch 

gebeuren. Binnen kijkt men of het beeld beter of slechter 

wordt en dan brult men met zijn allen: ho, stop een beetje 

terug, nee de andere kant op. Zo wordt de antenne zo goed 

mogelijk gericht. In het begin hebben de atmosferische 

omstandigheden grote invloed op de kwaliteit van het beeld. 

Omdat Wieringen ver weg ligt van de zendmast is vaak alleen 

een sneeuwerig beeld zichtbaar. Met een zucht wordt het 

toestel maar uitgezet. Niet veel later verschijnt ook een 

toestel in de etalage. Iedere keer wordt de kwaliteit van het 

beeld iets beter. Buiten staat elke avond een groot aantal 

mensen te kijken naar het wonder van de bewegende beelden.  
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Radiodistributie in Den Oever en omstreken: 

 

In 1928 wil Bosker de 

radiodistributie uitbreiden 

naar Den Oever en 

omstreken  en hiervoor 

krijgt hij hiervoor 

toestemming van het 

gemeentebestuur.  

 

Eerst wordt hij vertegenwoordigd door Jb. Tijsen Dzn., 

winkelier in de Noorderweg in Den Oever.  
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Ook vestigt Jannes een filiaal in de Zeestraat.  

In 1930 gaat Jannes Bosker samen werken met P.D. Spaander 

in de Hofstraat nummer 64. 

 

         
 

Op 31 mei 1932 geeft het gemeentebestuur van Wieringen 

toestemming om de Radio Centrale voor Den Oever en omgeving 

over te dragen aan Wouter Daniël van Treuren. 

Wouter Daniël van Treuren is geboren op 30 januari 1908 in 

Delft. Hij vestigt in 1932 samen met zijn vrouw Maria van 

Treuren- Oliemans, zijn Radio- Distributie Onderneming in 

Zwinstraat 54 te Den Oever. Vanuit zijn winkel worden de 

uitzending via het bovengrondse kabelnetwerk doorgegeven. 

Wouter van Treuren verzorgt tot 1940 de uitzendingen met 

zijn Radio- Distributie Onderneming in Den Oever. Het verhaal 

begint met de komst van de radio en eindigt met de komst van 

de televisie op Wieringen.   

 

Geschreven door Dineke Halfweeg, zus van Peter PAØVAB en 

Henk de Graaf.      

 

Bronnen: 

Winkels op Wieringen, deel 1, verschenen in 2010, 

Winkels op Wieringen, deel 2, verschenen in 2013,  

Uitgaves van de Historische Vereniging Wieringen. 

 www.historischwieringen.nl   

http://www.historischwieringen.nl/
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DE AUSTRALISCHE SEINSLEUTEL. 

 

In de Electron van december komt een verhaal voor over een 

zoektocht naar de herkomst van een seinsleutel van 

Australische origine. Verondersteld werd dat deze sleutel uit 

een post-en telegraafkantoor afkomstig zou zijn. Mijn 

gedachte was meteen dat dit niet het geval kon zijn. Die 

seinsleutels van de Australische telegraafdienst zagen er heel 

anders uit. Dat bleek ook wel, verderop in het verhaal. Maar 

hoe kon ik dat nou zo stellig weten ? Wel, zoals zo vaak, speelt 

ook hier het toeval weer een grote rol.  

De afgelopen zomer logeerde bij Peter PAØVAB en zijn familie 

een letterlijk verre nicht uit Australie.  

Toen ze de radio-aktiviteiten van Peter ontdekte, vertelde ze, 

nog in het bezit te zijn van een seinsleutel die van haar vader 

was geweest, maar oorspronkelijk afkomstig van een 

telegraafkantoor.  

Ze herinnerde zich nog dat haar vader er een lampje en een 

zoemer op had gemonteerd en dat hij “seinde” met geluid en 

lichtflitsen.  
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Eenmaal weer thuisgekomen, “down under” , stuurde ze deze 

foto’s ervan. Zoals je ziet een heel gewoon seinsleuteltje, niks 

bijzonders.  

 

          
Op de onderkant van de sleutel staat vermeld : “PMG 1941”.  

 

Enig gegoogle leerde dat dit staat voor “Post Master General” 

en het jaar van fabricage. Postmaster-General is zoiets als 

Directie PTT bij ons, zodat de sleutel dus duidelijk voor de 

Telegraafdienst moet zijn gemaakt  

Peter deelde deze foto’s weer met mij, zodoende gingen mijn 

gedachten terug naar dit verhaal. 

                                                                Gerrit PA3DS 
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Op het web kom je talloze leuke dingen tegen.  

Hier zijn er een paar, zojuist nog getest op werking: 

 

 

http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ 

 

 

http://www.mds975.co.uk/Content/amateur_radio_an

tennas.html 

 

 

 

http://www.g7fek.co.uk/news.php?page=80m_Antenna

_for_small_gar_49493 

 

 

http://www.rigolna.com/products/spectrum-

analyzers/dsa800/dsa815/ 
 

 

 

 

 

 

 

http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
http://www.mds975.co.uk/Content/amateur_radio_antennas.html
http://www.mds975.co.uk/Content/amateur_radio_antennas.html
http://www.g7fek.co.uk/news.php?page=80m_Antenna_for_small_gar_49493
http://www.g7fek.co.uk/news.php?page=80m_Antenna_for_small_gar_49493
http://www.rigolna.com/products/spectrum-analyzers/dsa800/dsa815/
http://www.rigolna.com/products/spectrum-analyzers/dsa800/dsa815/
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  Hét adres voor het buigen van loop-antennes. 
 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                      
                    En dan zelf afbouwen! 

 
 

 
      Info:   K.J. Kaan PA5KK 

Witte Paal 74 
1742 NV Schagen 
Tel.  0224-218 244 
Fax. 0224-295 922 

   pa5kk@amsat.org 
 

mailto:pa5kk@amsat.org

