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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,

Het jaar 2021 is al weer een stukje gevorderd en de hoop dat we de coronaperikelen

achter ons zouden kunnen laten is inmiddels achterhaald. Ondanks dat we een indivi-

duele hobby hebben die we prima vanuit huis kunnen uitoefenen blijft de behoefte aan

gezellig samenzijn groot, maar het ziet het er spijtig genoeg naar uit dat we zeker tot en

met april onze activiteiten en dan met name de clubavonden in ons clubhuis niet weer

kunnen oppakken.

Toch is er, onder inachtneming van de coronaregels, wel ruimte om af en toe een activiteit

door te laten gaan. Zo hebben we in februari vanuit ons clubgebouw meegedaan met de

PACC, maar het aantal deelnemers was beperkt en even binnenlopen was er niet bij. Ook

gaan de noodzakelijke klussen zoveel mogelijk door ook al vergt dat wat meer organisatie

vanwege de coronabeperkingen, en tenslotte is de gezamenlijke RCK/KML ronde weer

leven ingeblazen. Deze vindt de komende weken weer plaats op vrijdagavond 20:00 via

de repeater PI2HLM op 430.250 MHz met wisselende rondeleiders.

We weten dat de beperkingen die de coronapandemie met zich meebrengt steeds zwaar-

der gaan wegen en dat veel mensen hier problemen mee hebben of krijgen. Toch is het

zaak om nog even vol te houden, in de zomer gaat het zeker beter worden.

We wensen iedereen de komende tijd het allerbeste, blijf gezond en we zien elkaar hope-

lijk over niet al te lange tijd weer!

Met vriendelijke groet,

De voorzitters,

Harry Koster, PB5DX,

Fred Hentschke, PA3GPA..
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40 meter beam bij P A6Y

In 2014 hebben Jan PB2DX en ik PB5DX van 2 rotary dipolen van Cushcraft deze omge-
bouwd naar een 2 elements beam XM240 van Cushcraft.

Dit leverde gelijk hele goede resultaten op tijdens de contesten en werd daarmee een van
de belangrijkste antennes. Het aantal QSO’s in b.v. de PACC contest maakte een sprong
van ca 300 naar ruim 500 stuks. Dus dat is een zeer goede verbetering. In de ruim 6 jaar
dat de antenne in de mast zit, hebben we de laatste 3 jaar diverse problemen moeten
oplossen. Door de harde wind in combinatie met vocht en corrosie bleken elke keer de
spoelen die zowel in de dipool als reflector zitten problemen op te leveren.

De overgangen van de spoelen zijn het probleem.

Spoel
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Nu blijkt dat meerdere contest stations problemen hebben ondervonden met dit type ont-
werp waarbij de spoelen de zwakste schakel bleken te zijn. Na wat zoeken op internet
kwam ik een interessant artikel tegen van W6NL die bij K3LR het Moxon ontwerp toege-
past heeft op de XM240. Het ontwerp is gebaseerd op een aanpassing met capaciteit
i.p.v. spoelen.

Stralings patroon van de W6NL Moxon 40m
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· 99,5% Effectiviteit
· Betere voor/achter verhouding
· Bandbreedte van meer dan 300 Khz  (was 25 Khz)

SWR plot van de Moxon vs Cushcraft

W6NL Moxon

Cushcraft XM240
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De aanpassingen op de oude constructie vanaf ED volgens W6NL

Oude constructie XM240

Inmiddels zijn Jan en ik alle spullen aan het verzamelen om bij de volgende klusdag als de
rotorplaat vervangen gaat worden en de beam eruit moet deze gelijk om te bouwen naar
de Moxon versie.
Alle voordelen nog eens op een rij:
· Minder storingsgevoelig
· Grotere bandbreedte
· Betere voor/achterverhouding
· Hogere effectiviteit

73’ Harry PB5DX
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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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De X-Phase QRM killer

Je hoort het op de banden of leest het in de bladen dat steeds meer amateurs te maken
krijgen met manmade noise. Er wordt actief geadverteerd en zelfs onze gemeente stuurt
brieven dat je collectief kan meedoen bij de aanschaf van zonnepanelen. Als je denkt dat
storing je niet overkomt, heb ik slecht nieuws voor je, De hoeveelheid storing op onze
banden neemt van jaar tot jaar toe en ook ik heb hier de nodige storing. De laatste tijd is
deze overdag tot S9 aanwezig op de 40m band. Vooral als de zon schijnt….. dus de
conclusie is dan snelgetrokken. Zonnepanelen!!!! En ja hoor, op het dak van mijn over-
buurman zie ik dat er zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Gelukkig heb ik maar storing op 1
band. Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt door stukje wat ik op internet tegen kwam van
afdeling 43 in Wageningen. Dit ontwerp is oorspronkelijk van G4WMX en GW3DIX en
werd later verbeterd door DK9NL en doorontwikkeld door DG0KW. Ik heb na het lezen
van het artikel besloten om het aangeboden bouwpakket te bestellen en nu een paar
maanden later kwam ik er pas aan toe om het te bouwen. Alles wordt netjes verzorgd
opgestuurd door Mans Jansen PA0MBJ. Het enige wat je nog zelf moet kopen zijn de PL
pluggen , knopjes voor de potmeters, schakelaar en stroomaansluiting.

De praktijk van het uitnullen
De storingsbron moet in de buurt zijn zodat je met de hulpantenne een relatief sterk
stoorsignaal t.o.v. het gewenste signaal kan oppikken De hulpantenne moet niet te “goed”
zijn voor de ontvangst van het gewenste signaal Je moet wat “fingerspitzengefühl” ontwik-
kelen voor het instellen. Beurtelings de potmeters verdraaien voor een optimaal resultaat.
De middelste en rechter potmeter beïnvloeden de fasedraaiing van het stoorsignaal. De
linker potmeter de sterkte van het gewenste signaal In veel gevallen is de reductie van de
QRM verbluffend.
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Nadat ik het geheel netjes in elkaar gezet had, werd het tijd om de X-Phase QRM killer te

gaan testen. Hiervoor gebrik je een Tstuk tussen je coaxaansluiting van je antenne, zodat

je deze zowel op de hoofd als hulpantenne kan aansluiten. Als alles goed gebouwd is, ben

je nu in staat om het ontvangen signaal dan bijna helemaal weg te draaien. Dat was het

geval, dus we hebben een werkende X-phase stroringsonderdrukker. Ik heb wat kleine

testjes gedaan met een hulpantenne en was wel in staat om wat man made QRM weg te

draaien. Door het winterse weer moet ik nog een klein dipooltje op het dak gaan spannen

richting het stoorsignaal. De kunst is, dat de hulpantenne wel het stoorsignaal ontvangt en

zo min mogelijk het station wat je wilt horen.

Nu het betere weer eraan komt zal ik binnenkort de hulpantenne in orde gaan maken en

jullie de resultaten laten weten.

Al met al een leuk project voor •55,00 die te bestellen is bij Mans Jansen PA0MBj
PA0MBJ@Veron.nl

Een storingsvrije hobby toegewenst
73’Harry PB5DX
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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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Morsetraining elke werkda g in K ennemerland

Ondanks dat we in een digitaal radiotijdperk zijn aangekomen, met zaken als FT8 e.d. in

ieders gedachten, is er nog steeds een hele oude digitale radiomode: Morse. Onze groot-

ouders konden hier al prima mee overweg en maakten in CW met hun seinsleutels we-

reldwijde contacten. Het mooie is dat dit nog steeds kan bij ons zendamateurs!

Om de eventuele huidige belangstelling voor Morse te stimuleren, zend ik op alle werkda-

gen van 17:00 tot 18:00 lokale tijd Morse-tekst uit. Deze tekst bestaat uit willekeurige

losstaande Nederlandse woorden.  Er wordt dus geen samenhangend verhaal uitgezon-

den.

De gebruikte frequentie is 145.400

MHz. De mode is FM, toon-

gemoduleerd. Ergo : ieder FM-setje kan

het ontvangen.

De uitzendingen beginnen met 8 WPM

(woorden per minuut) en in tijdsblokken

van 10 minuten loopt de snelheid op

tot 18 WPM.

Mijn QTH is Velsen Zuid, en ik zend

met 10 Watt uit via een verticale an-

tenne op 10 meter hoogte.

Deelname is geheel vrijblijvend. Dus heb je zin om naar wat Morse te luisteren, zet je set

eens aan op die tijd en frequentie. Er is dus geen inmelden of iets dergelijks. Heb je

vragen of wensen -bijv. andere tijden, codegroepen i.p.v. verstaanbaar e.d. mail mij op

pa0hst@veron.nl.

73, Henk PAoHST
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OPLEIDING TOT RADIOTELEGRAFIST KOOPVAARDIJ
EN NAAR ZEE.

Als achttienjarige weet je nog niet altijd wat voor een

beroep je nu wilt kiezen. Dat was voor mij zeker het ge-

val. Op een dag las mijn vader in het Haarlems Dagblad

een advertentie van Zeevaart Instituut IJmuiden: “Oplei-

ding tot radiotelegrafist koopvaardij”.

Dat leek mij wel wat. Ik zat altijd aan de radio te luisteren

op de korte golf. Ooit had ik ook wel eens een kristal-

ontvanger gebouwd met het bekende prikkristal en de

spoel 402 van Amroh Muiderkring.

Mijn inschrijving bij het instituut verliep vlotjes. Voor het volgen

van deze opleiding ben ik twee jaar lang met de trein van

Haarlem naar het station Velsen-IJmuiden Oost heen en weer

gereisd. Mijn klas bestond uit 6 man. Ik meen mij te herinneren

dat we 3 ochtenden les hadden.

 Thuis was het studeren, zend- en ontvangtechniek en regelge-

ving. Het toen gebruikte boek  van F. P. Roest, over radiotechniek,

heb ik nog steeds in mijn bezit.

Verder de boeken Electriciteitsleer 1 en 2 van Haverkamp. Mo-

gelijk dat de ouderen onder de lezers de namen van de auteurs

herkennen. Seinen en opnemen moesten we ook leren. Dat was

gewoon op een hakblok elke dag een uur oefenen en tellen.

Oefenen met opnemen v an Mor se

Opnemen daar had ik wat op gevonden. Het  Persbureau Tass van de toenmalige U.S.S.R.

zond elke dag persberichten uit in de korte golf, mode A2 (gemoduleerd). Mijn kleine

Philips radio-ontvanger kwam hierbij goed van pas. Deze persberichten, in de Spaanse

en Engelse taal, werden uitgezonden met een snelheid van 25 woorden per minuut.  Na

twee jaar had ik zo het opnemen op deze snelheid goed onder de knie. De eis voor het

rijks certificaat voor het seinen en opnemen was ‘maar’ 16 woorden per minuut.

Naar Radio Scheveningen in IJmuiden

Op de oude autoradio’s was de werkfrequentie van PCH 461 kHz goed te horen. De

middenfrequent van die toestellen was 460 kHz en er bleef een toontje 1000 Hz over. Dat
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bracht mij op een idee om eens langs Scheveningen Radio, gelegen op het 2e sluiseiland

in IJmuiden, te gaan.

Mijn verzoek was om op de seinzaal, waar de telegrafisten

zaten, mee te luisteren om zo een idee te krijgen hoe dat

werkverkeer tussen PCH en de schepen verliep. Als com-

pensatie moest ik voor elk uur meelopen een uur admini-

stratieve werkzaamheden verrichten.

De afdeling telefonie van PCH leek mij ook wel leuk.  Een

verzoek aan de directeur, de heer van Geels, werd ingewil-

ligd.

Bij PCH ontmoette ik toen ook OM Ko PAoJY, die werkzaam

was op de seinzaal.

Na een korte opleiding kon ik bij PCH als reservetelefonist

aan de slag. Het werk bestond uit telefoonverbindingen tot

stand brengen tussen de schepen en de vaste wal en vice versa. Tussen de bedrijven

door ook nog het weerbericht en de verkeerslijst uitspreken.

Vanuit onze afdeling waren de binnenkomende en uitvarende zeeschepen goed te zien.

Achteraf vond ik dit werk een goede voorbereiding voor mijn latere job aan boord.

Examen

Toen kwam voor mij de grote dag van het examen voor het rijks certificaat 2e klasse. Eerlijk

gezegd viel het me eigenlijk allemaal nogal mee. Ook het seinen en opnemen met 16

woorden per minuut verliep probleemloos. Na zo’n 2 uur stapte ik met het fel begeerde

blauwe rijks certificaat op zak de deur uit van het PTT-gebouw dat was gelegen aan de

Scheveningse weg  6 te Den Haag. De heer Pans, eigenaar en docent  van het Zeevaart

instituut IJmuiden, was tevreden. Hij adviseerde mij mij zo spoedig mogelijk te melden bij

Radio Holland, Keizersgracht 562 te Amsterdam.

Daar lieten we geen gras over groeien. Wat ik toen nog niet wist, dat je als radio-officier op

een Duits of Noors schip veel beter verdiende als bij Radio Holland!!

Na aanmelding volgde er direct weer een sein- en opneemtoets, wat mij wel verbaasde.

In de Kerkstraat te Amsterdam was een pand van Radio Holland waar praktijkles werd

gegeven door de heer de Graaf. Allerlei apparatuur die je aan boord kon aantreffen stond

daar opgesteld. Aan de zenders hingen uiteraard dummyloads.

De leerlingen kregen allen een schip toegewezen. Ik werd 2e radio-officier op het MS

Bloemfontein/PDDV van de V.N.S. en was met deze mooie aanstelling natuurlijk zo trots

als een pauw.



17

Mijn eer ste gr ote zeereis

Op 14 december 1957 verlieten we de haven van IJmuiden op weg naar Zuid-Afrika. Op

de rede van Southampton werd enige uren het anker uitgegooid en konden Engelse pas-

sagiers inschepen. De volgende haven was Las Palmas. In de Golf van Biskaje was het

zwaar weer. Het radiostation was uitgerust met een midden- en kortegolfzender van het

Hollandse fabricaat, SMZ. Er was geen mogelijkheid om telefonie te gebruiken!

Deze zenders waren X-tal gestuurd.  De ontvanger was van het merk Racal. De reserve

ontvanger was een BC-348, een betrouwbare ontvanger.

Het eerste qso dat ik maakte was met het kuststation van Funchal Radio op Madeira.

Mijn schip had 8 wachturen voor de telegrafist (H8). Tijdens de wacht werd geluisterd op

de internationale oproep- en noodfrequentie 500 kHz. Je luisterde verder dagelijks naar

de verkeerslijst van PCH om te horen of er nog telegrammen voor jouw schip waren. Elke

dag moest de positie van je schip worden doorgegeven aan Scheveningen Radio (PCH).

Het Ministerie van Defensie wilde op de hoogte blijven waar de Nederlandse koopvaardij-

schepen zich bevonden.  De kapitein wilde elke dag een goed weerbericht voor de ko-

mende 24 uur.
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Het kwam wel voor dat een ander schip op de 500 kHz

vroeg om een gemist weerbericht van het vaargebied.

Als ik dat voorhanden had dan gingen we naar een werk-

frequentie, bijvoorbeeld 425 kHz of 475 kHz, en gaf ik

het door. Passagiers en bemanningsleden boden ook

telegrammen aan voor verzending.

Het was geen opgave om door de radiowacht heen te

komen. De internationale boekwerken, zoals de

roepnamenlijst en de lijst van radiokuststations moesten

worden bijgewerkt.  In deze lijsten kwamen de frequen-

ties voor van de vele radiokuststations wereldwijd.  De

accu’s van de noodzender moesten regelmatig worden

opgeladen en ook worden voorzien van gedestilleerd wa-

ter.

In Las Palmas werd stookolie ingenomen. Dat was een oponthoud van enige uren. Vervol-

gens de trossen weer los en opstomen naar Kaapstad.  Dat was een tocht van ongeveer

10 dagen.  Ik herinner mij dat dit traject werd afgelegd met rustig en warm weer.  Al snel

liep ik zelfstandig wacht en de chef van het  station vermaakte zich wel. Voor de Engelse

passagiers nam ik elke dag het nieuws van Portishead Radio (GKU) en de uitslagen van

de rugby wedstrijden mochten niet ontbreken.

Bij het passeren van de evenaar was er voor de bemanning en passagiers de bekende

“Neptunes doop”.  Eigenlijk was ik ook aan de beurt om in het zwembad gegooid te wor-

den. Mijn chef deed hier niet aan mee en verdween uit beeld. Ik moest dus wacht draaien

in de radiohut. Het scheelde mij een nat pak!

De bemanning mocht geen contact hebben met de passagiers. Uitzonderingen werden

gemaakt voor de  kapitein, 1e stuurman, de hoofdwerktuigkundige, de hofmeesters en de

arts.  Wat mij opviel dat ‘s avonds en ‘s nachts veel sloepen bezet waren en er veel plezier

werd gemaakt. We liepen de kust van Zuid-Afrika aan en ik meldde

mij bij Cape Town Radio, ZSC, af met een QTP (d.w.z. we lopen

de haven binnen).

Aan de wal heb ik gezien hoe in die tijd de apartheid werd ge-

handhaafd . B.v. in de parken stonden zitbanken voor “blankes”

en “nie-blankes”.  De “Townships”, de krottenwijken dus, boden

een trieste aanblik. Daar kon je als zeeman maar beter weg blij-

ven.

We voeren langs de Zuid-Afrikaanse kust en deden vervolgens

Port Elisabeth, East London en Durban aan. Daarna was de te-

rugreis naar Amsterdam weer via Kaapstad.
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Traditie was dat op de heen- en terugreis een ontmoeting op afstand werd geregeld met

een van de andere passagiersschepen van de V.N.S. onder andere de “ Oranjefontein”.

Via een telegram werden de posities uitgewisseld en de schepen voeren langs elkaar op

enige mijlen afstand.  De scheepshoorn werd dan langdurig gebruikt.

Weer terug in Nederland

Na een reis van 5 tot 6 weken liepen we IJmuiden weer binnen. Ik gaf QTP aan PCH en 2

uur later werd er in Amsterdam afgemeerd. Gebruikelijk was dat je je afmeldde bij de

Inspectie van Radio Holland aan de Levantkade.  De inspecteur vertelde mij dat ik op een

vrachtschip van de K.N.S.M zou worden geplaatst.  Veel schepen van deze rederij maak-

ten reizen naar Midden- en Zuid Amerika. De ervaringen op mijn verdere reizen komen in

volgende aflevering aan bod.

QRX.

* * * * * *

Dick van Empelen  PAoGRU



Tientjesc lub

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

Harry PB5DX Henk PA2HDY Kees PD1ACD

Frans PC5T Ton PA5TG            Ko PA0JY

     Jan PB2DX Rob PD1RWK Theo PA1CW

    Frank Ruitenberg



Nu ook mor se oef enen met N1MM Log ger+

In de afgelopen PACC zag ik op ons clubstation Dick PAoGRU zich lekker uitleven in cw
op HF. In een straf tempo logde hij het ene na het andere station. Natuurlijk heb je de
vaardigheid om op deze manier verbindingen te maken in een contest  niet zomaar even
onder de knie. Het aanleren van het morsealfabet is wel een goed begin maar daarna
moet je nog wel even verder doorzetten. Het belangrijkste is de wil om het te doen en
verder is het dus oefenen. Je gaat al vrijwel moeiteloos  vooruit in de vaardigheid met
morse door elke dag zo’n 10 minuten te oefenen in het opnemen. Het seinen volgt daarna
dan vanzelf. Morse is daarmee eigenlijk precies tegenovergesteld aan het normale leven
want bij cw geldt dus eerst nemen en dan geven!

Morse oef enen

Vrijwel iedereen die wel eens wat  bezig is met werken in contesten zal ook wel bekend
zijn met het programma N1MM Logger+. Dit programma is goed bruikbaar voor phone en
RTTY maar dus ook voor cw in contesten. Het leuke is dat er nu ook een oefenprogramma
voor morse is geïntegreerd in N1MM Logger+.  Je kunt dan gewoon je favoriete log-
programma gebruiken met oefenen in het opnemen van cw in een gesimuleerde contest.
Je hoeft aan de opzet niets te veranderen want In N1MM worden de nodige aanpassingen
uitgevoerd als je overschakelt naar deze simulatie-mode.

N1MM Logger+ maakt gebruik van “Morserunner” als  ‘plug in’ voor het oefenen van cw. Je
hoeft niets apart te downloaden want de installatie van de benodigde bestanden wordt
eenmalig volautomatisch uitgevoerd binnen N1MM.

Installeren en werken met mor serunner

Start N1MM op zoals je altijd doet dus compleet met de set aangesloten. Voor het gemak
maak je een nieuwe database aan en noem die b.v. morse.s3db. In die nieuwe database
maak je een contest aan van het type CQWW-CW of CQ-WPX-CW. Nu ga je via Config >
Configure Ports... naar het tabblad ‘Other’ en vink je daar Morserunner Mode aan. Sluit nu
de Configuer. Als dit nog niet was gebeurd zal morserunner nu worden geïnstalleerd. Dit

gebeurt dus alleen de eerste keer.
Daarna komt er een scherm met de
vraag of je in de morserunnermode wilt
werken. Stel hier voor de eerste keer een
sessie in van 2 minuten zonder QRM en
andere ongein en klik op Star t.
Morserunner wordt nu gestart (de set zal
niet gesleuteld worden). Je hoort nu ook
wat ruis uit de luidsprekers van de com-
puter komen. Druk nu op toets F1 en je
hoort uit de luidsprekers van de pc je ei-
gen CQ schallen. Stel de snelheid van
de cw met ‘PgUp’ en ‘PgDn’ nu zo in dat
je het redelijk kunt volgen. Na 2 of 3 CQ’s
zal er plotseling een station antwoord
geven. Met de pijltjes omhoog en omlaag
bedien je de RIT van de denkbeeldige



set om de toon van je tegenstation op een voor jou prettige hoogte te krijgen. Tik de call
die je hoort in en druk op ENTER en hiermee wordt het station beantwoord. Gaat het
allemaal toch wat te snel neem dan de eigen cw-snelheid in N1MM terug en druk weer op
F1 voor CQ. De eerste keer is dit alles misschien wat verwarrend maar dat maakt niet uit
want het is maar een simulatie. Die 2 minuten vliegen voorbij als je dit alles uitprobeert.
Daarna kun je steeds nieuwe sessies starten.
Na een paar keer wat uitproberen met de instellingen zal je uitgevonden hebben wat voor
jouw prettig werkt. Tik dan bij de call in de Entry ‘WIPELOG’ en op JA en je log zal geleegd
worden. Je hebt nu een schone lei om nu écht mee te beginnen. Probeer nu eens een
sessie van 5 of 10 minuten lang te werken. Als je aan het einde van een sessie de vraag
of je MorseRunner Mode wilt herstarten met nee beantwoord keer je weer terug naar de
originele instellingen van N1MM en kun je afsluiten.
Elke keer dat je nu N1MM Logger + opstart wordt nu gevraagd of je de MorseRunner
Mode wilt starten. Door op het tabblad ‘Other’ het vinkje weer weg te halen blijft deze
vraag voortaan weer weg en is alles weer als voorheen. Om nu toch weer even te oefenen
ga ja terug naar ‘Other’ en plaats je het vinkje weer. Op de website van N1MM kun je nog
meer instellingen vinden voor deze oefenmode.

Elke da g even 10 min uutjes oef enen

Handige aanvulling dus om gewoon met je eigen Logger nu wat te kunnen oefen in cw.
Doe dit een tijdje dagelijks 10 minuten en je zal zien dat je de volgende keer in een echte
contest alles veel beter kunt volgen. Zoals onze oosterburen zeggen: “Übung macht den
Meister”. Toch denk ik dat we Dick voorlopig nog wel even nodig zullen hebben...

73 Kees PA5WT
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De A20 HHV over 2020 via G2M

De kop boven dit bericht lijkt wel een soort geheimtaal. Het betekent niets meer of minder

dat onze VERON Afdeling Kennemerland de Huishoudelijke Vergadering over 2020 hield

via het digitale platform van ‘GoToMeeting’.

Zo lichte onze penningmeester Joop PE1DOY de financiële stukken toe via het scherm

Op deze vergadering was er zoals gebruikelijk een woord van de voorzitter ( Fred PA3GPA),

de secretaris ( Kees PA5WT) gaf een jaaroverzicht. De penningmeester ( Joop PE1DOY )

presenteerde het financiële overzicht. Dat deed Joop al voor de 20ste keer op rij. Chapeau!!!

De financiën waren zoals wel verwacht weer dik in orde. De notulen over 2020 werden

goedgekeurd en de begroting voor 2021 was ook voor iedereen duidelijk. Voorzitter Fred

PA3GPA hamerde na 45 minuten deze vergadering dan ook tevreden af.

Onze conclusie was wel dat gezellig bij elkaar in een zaaltje veel handiger werkt dan via

G2M. Maar hopelijk voor alleen deze ene keer moest het dan maar zo.

Kees PA5WT

Secretaris VERON Afdeling Kennemerland
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PACC contest 2021 Door PA1CW

Het eerste club evenement in 2021 en na lange tijd weer eens
actief met ons station.
Dat was de insteek na vele maanden radiostilte vanwege het
aanhoudende Corona virus.
Zoals gewoonlijk was het niet aanschuiven en contesten maar,
doordat we maanden geen clubactiviteiten hadden moesten
we met een klein aantal leden proberen om in korte tijd het
PA6Y station weer operationeel te krijgen.

Met een beperkte groep enthousiastelingen hebben we de
antennes weer gerepareerd, dit was niet eenvoudig doordat
we volop in de winterse omstandigheden verkeerden.
Het was koud en guur maar uiteindelijk deden alle antennes

het weer.

Voor aanvang contest hebben we de computers
geüpdatet en hebben we op alle rotoren compu-
ter besturing geïnstalleerd voor integratie in de
N1MM contest software.
Er moest vanwege de lockdown en avond klok een
geïmproviseerd rooster worden samen gesteld, dit
is uiteindelijk goed gelukt doordat we een avond /
nachtploeg hadden.
Door een goede mix van jong en oud, ervaren en

onervaren hebben we een heerlijke 24 uur beleefd achter de radio.

De PACC contest is in onze klasse met twee
radio’s en mixed mode belangrijk dat we op alle
banden in zowel CW en SSB goed zijn verte-
genwoordigd.
We kunnen zeggen dat dit goed is gelukt, in de
bijgevoegde foto’s zien jullie onder andere de
qso aantallen op de verschillende en modes.

Helaas is wederom de 40m yagi elektrisch ge-
sneuveld tijdens de contest en hebben we nu
besloten om voorgoed afscheid te nemen van
spoelen in antennes, de 40meter yagi wordt
omgebouwd tot Moxon yagi.
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Deelnemende operators waren:
PA5WT, PA1CW, PB5DX, PB2DX,
PA0GRU, PD0FSH, PA4MRS, PD3FR,
PD1RWK, PA3BCI en PA3GPA.
Met een eindtotaal van 1587 qso’s ho-
pen we eindelijk weer eens in de prij-
zen te vallen, doordat veel grote con-
test stations vanwege Corona dit jaar
niet meededen moet dat mogelijk zijn!

Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar de einduitslag
van de PACC editie en gaan vol goede moed op
weg naar een volgende contest.
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Beric ht v an de QSL Mana ger
                                      Gert Jan PA3DVA

Het is nu al ruim een jaar dat we geen afdelingsavonden meer hebben gehad bij de
VERON afdeling Kennemerland en dus ook geen gelegenheid voor het oppikken of weg-
brengen van QSL-kaarten.

In het begin van de coronacrisis is het DQB ook een periode gesloten geweest en kwa-
men er dus geen kaarten binnen maar konden er ook geen kaarten worden verstuurd.
Begin mei 2020 is dit weer op gang gekomen en bijvoorbeeld de grote stapel kaarten voor
PH100KLM heb ik in die periode verstuurd.

Met het begin van de
tweede golf is alles weer
tot stilstand gekomen.
Het DQB is nog wel
open dus er kunnen nog
wel QSL kaarten worden
verstuurd via het DQB.
Het zal nog wel even
duren voordat er weer
een afdelingsavond zal
worden gehouden.

Als je niet meer zolang
wilt wacht dan kun je via
het contactformulier op
de afdelingswebsite mij
een bericht sturen. Ik
neem dan contact met je op om een afspraak te maken over hoe je de QSL-kaarten in je
bezit kan krijgen.
Je kan ze komen ophalen of er voor kiezen om ze tegen betaling op te laten sturen en als
het binnen een voor mij redelijk fietsafstand is (< 15 km), kan het zo zijn dat ik ze kom
brengen.

Kijk eerst wel even op onze afdelingswebsite bij QSL Service of er QSL kaarten voor je
klaar liggen voordat je contact opneemt. Ik hoop dat velen van zich laten horen en ik zo
van mijn voorraad QSL kaarten wordt verlost.

73, Gert Jan PA3DVA

RQM R20
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Agenda 2021

5 en 6 jun Velddagen met PA6Y/P

21 en 22 aug Deelname Lighthouse weekend met PI4RCK/LH

4 sep Russian WW RTTY contest

17 sep Algemene Leden Vergadering

25 en 26 sep CQWW DX RTTY contest

9 okt Opendag RCK en VERON afdeling Kennemerland

16 en 17 okt JARTS WW RTTY contest

13 en 14 nov WAE DX RTTY contest

27 en 28 nov CQWW DX CW contest

Contesten op HF en VHF
                                                       Theo  PA1TK

OP VHF/UHF was dit jaar in het weekeinde van 6 en 7 maart de eerste contest voor de

VERON bekercompetitie. Deze competitie loopt jaarlijks op alle banden vanaf 144 MHz

en hoger. Deze soort contesten op VHF duren steeds 24 uur. De VERON- activiteitscon-

testen, zoals de DAC en de DDAC, zijn kortlopende wedstrijden van maar 3 uur lengte.

Dus ook op deze banden kun je zelf kiezen wat jou het meest ligt qua tijden en banden of

mode.

.

Heel belangrijk voor de fanatieke deelnemers aan contesten zijn al die stations die slechts

korte tijd op de band komen om wat punten uit te delen. Ze zijn er dan even een uurtje

voor het eten of zondagochtend vlak voor het ontbijt of na de koffie. Hoe dat te doen

behandelen we een andere keer.

Een heel belangrijk onderdeel bij deelname aan langdurende contesten is om te voorko-

men dat je ogen dicht vallen als je ter ontspanning eventjes op de bank gaat zitten. Als je

dan plotseling zo’n 5 uur later wakker schrikt heb je natuurlijk net die mooie opening naar

Amerika op 80 meter gemist of is de geweldige  tropo-opening 70cm naar Spanje al weer

voorbij. Een goed startpunt is om al geruime tijd van te voren je zelf in te stellen: dit

weekend ga ik contesten! Je weet van te voren dat het om 4 uur in de ochtend best zwaar

zal kunnen worden. Als je er niet van overtuigd bent dat je het echt vol zult houden dat
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wordt het gegarandeerd ook inderdaad lastig.  Je kunt dan beter wat gaan slepen maar

vergeet dan dus niet de wekker te zetten.

Voorbereiding is belangrijk. Probeer

eens om in de week voor de contest

op tijd naar bed te gaan. Neem even-

tueel voor de start van de contest een

korte rust. Belangrijk is om je dus

goed te ontspannen. Dat laatste zal

echter vaak moeilijk zijn omdat je

vaak nog vlak voor de aanvang  be-

zig bent met of die antenne of de

computer of je moet de band van de

fiets van je dochter plakken. Probeer

dus alles al in de week voor de con-

test goed ingesteld, afgeregeld  en

opgebouwd klaar te hebben

staan…..

Ik heb wel eens gehoord dat top-

operators van HF-conteststations

hun tijdschema in de week voor de

contest zo aanpassen dat ze op

vrijdagmiddag voor de 48 uurs con-

test om 5 uur s ’middags naar bed

gaan. Zo kunnen ze dan s ’nachts

om 12 uur fris aan met de wedstrijd

beginnen. Probeer ook tijdens de contest toch wat in beweging te blijven. B.v. cq te roepen

kun je zowel zittend als staand doen want immers de meeste sets of contestprogramma’s

hebben wel een cq-papegaai.

Als ik hier bij mij de resultaten bekijk van CQWW SSB contest verleden jaar dan blijkt dat

ik daarin totaal 7 uur rust genomen heb. Dat waren enkele  allemaal kortdurende onder-

brekingen. Wat zeker helpt om allert te blijven gedurende de hele 24 of 48 uur is toch een

kort slaapje (met de wekker ingesteld) of ga even snel onder de douche staan om op te

frissen. Voorkom tevens negatieve gedachten zoals: “dit gaat veel slechter dan de vorige

contest” of “andere conteststations doen het veel beter dan ik”. Je lichaam zal dan zeker

proberen je te laten stoppen.



Als je problemen krijgt hebt om wakker te blijven kun je van tactiek veranderen. Als je al

geruime tijd cq geroepen hebt  ga dan eens over de band draaien of probeer toch eens

een ander band. Het is mij wel eens overkomen dat ik met de voicekeyer cq gaf op de 160

meterband en na ruim een uur wakker schrok en op het cluster opmerkingen zag van

“GEEFT CQ MAAR HEEFT GEEN RX ”. Met het schaamrood op de kaken maar snel naar

80 meter verkast!.

Probeer ook niet te veel te eten voor of tijdens de contest. Na een overdadig maal vraagt

je lichaam om slaap!  Eet genoeg om bezig te kunnen blijven. Bovenal zorg er voor dat je

regelmatig wat drinkt. Hiermee bedoel ik natuurlijk geen alcohol maar  een fles water

naast je helpt zeker en de adrenaline zal de rest doen.

Overtuig je ervan dat ook de shack is ingericht voor een contest. Zorg er voor dat er

voldoende licht is. Verder moet ook de temperatuur niet te hoog zijn. In juli met 32 graden

buiten en de nodige eindversterkers die voor nog meer extra warmte zorgen zal dat dus

moeilijk zijn….

Na zo’n contest kun je het best even ontspanning zoeken door je aantal gemaakte qso’s

door te geven bij de VERON Afdelingscompetitie. Dus eerst lekker wat werken en dan

naar https://afdelingscompetitie.veron.nl .  Onze afdeling Kennemerland kan nog best een

paar extra deelnemers in deze competitie gebruiken.

Voor de meest recente HF contesten kjk je op  http://www.contestkalender.nl.  Voor VHF

kijk dan op  https://vhf-uhf.veron.nl.

Volgende keer meer

Vy 73, Theo PA1TK



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


