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Clubavond Vrijdag 20.00 tot 24.00 uur.
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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,

Terugkijkend op de afgelopen anderhalf jaar kunnen we wel zeggen dat de corona-pande-
mie een behoorlijke impact heeft gehad op ieders leven. Gelukkig hebben ons geen be-
richten bereikt van mede-amateurs of hun naasten die ernstig ziek zijn geworden, maar
de beperkingen hebben zeker invloed gehad op het welzijn van onze leden en in feite van
ieder mens op aarde.

De activiteiten binnen onze twee verenigingen zijn in die tijd tot een minimum beperkt en
dat was niet bepaald tot genoegen van de besturen, maar ook wij waren met handen en
voeten gebonden. Een lichtpuntje was de wekelijkse Kennemerlandronde die we op vrijdag-
avond hebben gehouden en waar steeds een flinke belangstelling voor was. Op die ma-
nier hebben we de onderlinge contacten kunnen onderhouden, maar zeker ook via de
websites. Onze dank gaat uit naar de webmasters en de leden die daar nuttige en leuke
info voor hebben aangeleverd. Verder ook een compliment aan alle mede-amateurs die
copij hebben ingezonden voor ons clubblad en last but not least aan Wim PA3BMA die er
steeds weer voor heeft gezorgd dat er een fraaie editie werd samengesteld.

Eindelijk gloort er nu echt licht aan het einde van de coronatunnel! Het kabinet heeft
aangekondigd dat we nu weer snel naar normaal gaan, voor eind juni zijn er belangrijke
versoepelingen aangekondigd. RCK is vanaf vrijdag  11 juni weer gestart met het houden
van clubavonden en het is vrijwel zeker dat de afdeling Kennemerland van de VERON het
voorbeeld van RCK zal volgen en dat er na de zomerstop in september weer als vanouds
clubavonden kunnen worden gehouden.

Verder is de weg dan vrij voor allerlei (geplande) activiteiten zoals het Lighthouse week-
end in augustus, de Open Dag in het najaar en wellicht de JOTA in oktober. Ook kunnen
we zonder noemenswaardige beperkingen binnenkort weer spontaan gaan klussen en
contesten. Een mooi vooruitzicht!

We wensen iedereen een mooie en coronavrije zomer, blijf gezond en we zien elkaar
zeker in september weer!
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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RTTY en Mor se voor beginnende beginner s.

Wat nou, jaren studeren op de bliepjes, phuh.

Je opent N1MM,  kiest de juiste contest.

Je zet je set op CW met de juiste instellingen. (gelukkig zijn er allemaal voorgangers die

hun instellingen op You Tube delen, met een set zoals je thuis hebt.)

En je download een magisch programma die “all the jibberjabber” ontrafelt in echte letters.

Binnen een uur beheers je morse met een snelheid van 30 wpm, of nog hoger.

Waarom moeilijk doen, als makkelijk kan.

Tja, voor de puristen is dit een doodsteek.

Maar in oorlog en in de liefde is alles geoorloofd.

En voor de clubcompetitie hebben wij gewoon punten nodig.

En net als RTTY, wat ik ook nog meer net onder de knie heb, en waar ik ook je als mens

eigenlijk ook al geen soep van de bliebjes kunt maken, is werken met de morse decoders

en N1mm eigenlijk het zelfde als werken met zo’n RTTY decoder.

En ik vind het geweldig..

Alhoewel het een week duurde voordat ik RTTY aan de gang kreeg.

Maar met enorm veel hulp van PA0GRU, PA5WT en een beetje hulp van PB5DX is het

dan toch allemaal gelukt.

De wereld van RTTY contesten ligt voor mij open. (voor de rest heb je er niet zoveel aan)

Maar toen kwam er een opmerking in een Kennemerronde dat je zonder morse kundig-

heid toch wel morse verbindingen kan maken.

Nou, dat heb ik dus ff gelijk opgepakt, wat jullie dus zojuist al hebben gelezen.

Maar uiteraard is het niet allemaal zo simpel als ik laat blijken en het maakt het ook

allemaal niet minder spannend.

Het duurde ook een half uur voordat ik CW skimmer bruikbaar had.

Daarna duurde het uren voordat ik een eerste verbinding had.

Ik gaf eerst de schuld aan de dummyload op mijn dak die ik als antenne gebruik.

Vervolgens mijn instellingen.

Maar het bleek dat ik mijn call niet uitzond. Onkunde dus.

Wat ook wel te verwachten was.

Maar na deze openbaring, jawel mijn eerste verbinding, ik gaf hem een 1, en ik kreeg

1341,..WATTT. ik loop een beetje achter, hahaha.
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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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Hoe krijg ik in godsnaam zo’n aantal verbindingen?!?!
Nou, we gaan voor de ervaring zullen we maar zeggen.
En tja, zonder amplifier zit je aan een max van 100 watt, wordt als low power beschouwd.
Wat ook een beetje mee speelt is de onderlinge taal T37, zou zomaar thousand 37 bete-
kenen.
Maar ik kan het mis hebben.
Of wat dacht je van 5T5E? 5 thousand 5E?  of TNEE 19EE??   Nou ik heb geen idee dus.
Dan maar niet loggen. Of wat dacht je van die gasten die met 40wpm in je computer
binnenkomen, nou wat er dan voor onzin er op mijn scherm komt, en slordig. Nou ja ze
zullen wel weten wat ze doen, toch?

Moet maar tijdens onze clubavonden die gelukkig inmiddels al weer gestart zijn maar wat
“do and don’ts “ vragen aangaande dit soort zaken. Je weet wel, good practice aanleren.

Nog even voor de puristen, om die een hart onder de riem te steken, deze jongen zal zijn
morse certificaat ooit eens gaan halen in België. Maar er zit een verschil in deelnemen
aan contesten, en  gewoon morse. Allebei is leuk en leerzaam. En we worden er vanzelf

beter in.Nah, 73  van PA7RW

OPLEIDING TOT RADIOTELEGRAFIST KOOPVAARDIJ
EN NAAR ZEE – 2   PAoGRU

In de eerste aflevering vertelde ik wat over mijn opleiding en mijn eerste zeereis eind 1957
met MS Bloemfontein. Deze aflevering gaat over de voor mij daarop volgende periode met
het schip de ss ”Orestes” / PGOV. Met dit schip maakte ik in 1958 en 1959 enkele reizen
naar Midden en Zuid Amerika. Natuurlijk ook dan weer als radiotelegrafist ( Sparks in ons
jargon ).
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Alvorens ik de trossen losgooi eerst nog wat achtergrondgegevens over de Orestes:
Bouwjaar 1918. Het was een stoomschip met een triple-expansie motor. Bruto 2652 ton.
Snelheid: 14 zeemijl/uur (= ca 25 km/uur). In de Tweede Wereldoorlog werd de Orestes
door de bezetter in beslag genomen. Tot begin 1945 heeft het onder Duitse vlag gevaren
met de scheepsnaam ‘R7’. Pas in 1946 werd het schip teruggevonden in de haven van
Kopenhagen.

Radioapparatuur
Met ‘het koffertje’ reisde ik met de trein naar mijn nieuwe schip in Bolnes bij Rotterdam.
Het hele schip had daar een gron-
dige opknapbeurt had gekregen.
Ook de radiohut was keurig opge-
knapt en alles rook er nog wel heel
erg naar natte verf.

De radioapparatuur bestond uit
een middengolfzender de RCA
ET8010 en een zender van het
type 8019. De hoofdontvanger was
de bekende BC-348. Als reserve-
ontvanger stond er een HL7 van
Radio Holland en de noodzender was van het type klasse B vonkzender. Ook was er een
Marconi automatisch alarmtoestel. Gespannen tussen de vrij korte masten was een soort
dipool met drie parallelle draden als de zendantenne. Voor de noodzender was er een
ongeveer 12 meter lange draadantenne aanwezig. Gedurende mijn eerste korte vaartocht
over de Noordzee naar de haven van Amsterdam had ik mooi de gelegenheid om mij met
al deze radioapparatuur vertrouwd te maken.

Weer op weg
Het eerste deel van de reis was dus een korte trip naar Amsterdam. Daarna werd, na een
kort verlof, weer aangemonsterd en vertrokken we naar Bremen en Hamburg. Thuis had
ik op mijn eigen kortegolfontvanger, een Hallicrafter, ook al veel op de 500 kHz geluisterd.
Tijdens de wacht, luisterend op de 500 kHz, klonken de kuststations als PCH, OST (Oost-
ende Radio), OSA (Antwerpen Radio), DAN (Norddeich Radio) mij dan ook al vertrouwd
in de oren.

Stoomfluit
In Bremen en Hamburg werd stukgoed geladen met bestemming het Caraïbisch gebied.
Wij koersten die richting op via het Engels Kanaal. Dat was toen ook al een vrij smal stuk
vaarwater met veel scheepvaartverkeer. We hadden de pech dat het daar toen net dik van
de mist was. De Orestes had geen radar. Destijds was op de schepen de stoomfluit ons
enige ‘wapen’ om de onderlinge positie voor het overige verkeer kenbaar te maken. Onze
‘ouwe’ liet daarom alle stuurlieden op de brug komen. Met alle oortjes op de brug luister-
den we gespannen uit naar scheepstoeters van andere schepen. Tot mijn schrik zag ik
plotseling op enkele tientallen meters afstand het MS ”Oranje” voorbij varen. Gelukkig
konden we zonder aanvaring elkaar passeren. Na het optrekken van de mist voeren we
verder richting Curaçao.
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Luisterwacht H8
Ik had elke dag acht uren luisterwacht. Dit werd aan-
geduid met ‘H8’. Deze wachttijden aan boord waren
volgens internationale afspraak. Deze regeling was
tijdens een conferentie in 1913 te Berlijn tot stand
gekomen naar aanleiding van o.a. de scheepsramp
in 1912 met de “Titanic” / MGY.

De wereld werd tijdens de conferentie verdeeld in
vakken van A tot en met F van oost naar west. Alle
schepen, in bijvoorbeeld vak F, liepen op dezelfde
tijden radiowacht. Bij een eventuele noodoproep
waren er dan zeker schepen die zo’n oproep zouden oppikken.

Bestemming Curaçao en een tevreden kapitein
Tijdens onze oversteek van 12 dagen over de Atlantische Oceaan eiste mijn kapitein elke
dag een weerbericht. GKU (Portishead Radio) verzorgde het weerbericht voor het  ooste-
lijke deel van de Atlantische Oceaan. Meer westelijk nam NSS (US Navy) het westelijke
deel voor zijn rekening. Als ik een deel van het weerbericht miste dan gaf ik op de 500 kHz
een verzoek aan alle schepen voor de ontbrekende informatie en zo hield ik mijn kapitein
dus dik tevreden.

Aangenaam klimaat
Op een morgen werd ik wakker en merkte dat
ik de scheepsmotor niet meer hoorde. We ble-
ken al te zijn afgemeerd op Curaçao. Daar had
ik dus echt niets van gemerkt! Ik had mij wel
een paar uur daarvoor al afgemeld QTP (we
lopen om zo laat de haven binnen).
We lagen een dag of twee aan de kade van
Curaçao. Ik had daar een afspraak met een
oude bekende uit mijn woonplaats. Hij kwam
mij met zijn auto afhalen en heeft mij dit mooie
eiland laten zien. Het klimaat in deze regio heb
ik als zeer aangenaam ervaren.

Gelukkig Nieuwjaar….
PCH (Scheveningen Radio) had dagelijks een
EU (Eenzijdige Uitzending). Veel verkeer ging
via PCH maar als dat niet lukte ging het via
Amerikaanse radiostations zoals WCC
(Chatham Radio) en WSL (Amagansett Ra-
dio). Mijn werkgever was daar echter niet zo
blij mee vanwege de hogere kosten. Midden
Amerika is een lastige hoek om verbinding met
Europa te maken maar vaak lukte dit wel via
PCH in de avonduren in de 8 MHz.
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Rond nieuwjaar  1959 lagen we in de haven van Cartagena in Venezuela en er was post
voor mij van Radio Holland. Nieuwsgierig maakte ik de enveloppe direct open.

Het was een rapport van de Amerikaanse toezichthouder de FCC. Ik had negentien maal
PCH aangeroepen in de 8 MHz terwijl maar drie maal de roepnaam van het kuststation
per oproep gebruikt mocht worden.
….…Gelukkig Nieuwjaar!

Zwaar Weer
Toen we ergens op de hoogte voeren van Barranquilla in Venezuela kwamen we in zeer
zwaar weer terecht dat dagen aanhield. Ik kneep hem best wel want ons schip ging heftig
te keer. Ondanks dat ik ondertussen zeemansbenen had moest ik zittend op de vloer van
mijn radiohut ik alle berichten uitwerken. Verder bleek het nog een hele kunst om met zo’n
storm de tafel droog te houden tijdens het eten van de soep …

Met man en muis

30 januari 1959 waren we onderweg van de Virgin Eilanden (USA) naar Europa en tijdens
mijn avondwacht hoorde ik noodverkeer op de 500 kHz. Uit de berichtgeving maakte ik op
dat een Deense passagierschip in ernstige nood verkeerde. Het was de “Hans Hedthoft”
die op weg van Groenland naar Kopenhagen was. Ik waarschuwde direct onze kapitein.
Wij bleken veel te ver weg om enige hulp te kunnen bieden. De signalen op de middengolf
reiken in de avond en nacht zeer ver over de zee. Het Deense schip bleek op een ijsberg
te zijn gelopen en is daarna met man en muis vergaan. Later is er van dit schip enkel nog
maar een reddingsboei teruggevonden.
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Klacht
Onze rondreizen begonnen meestal op de Antillen om
vervolgens richting Venezuela te varen waar La Guerra
dan onze eerste aanloophaven was. Ik had mij afgemeld
(QTP) aan het radiokuststation YVG. Ik zat in de radio-
hut en luisterde uit op de 500 kHz terwijl ik ondertussen
een brief zat te schrijven aan mijn verloofde. De kapi-
tein stak even zijn neus even om de hoek om te kijken
of alles in orde was en hij ging weer verder.

Na deze reis hoorde ik op het hoofdkantoor van Radio
Holland dat er een klacht over mij was binnengekomen
met als reden dat ik een brief aan het schrijven was
tijdens de radiowacht.
Mijn kapitein was dus een echte ‘marconistenvreter’.

Kleine wereld
Behalve Venezuela werden ook havens aangedaan in o.a. Honduras, Guatemala, Belize
en Cuba. Omdat ik als Sparks in een haven niet zo veel te doen had deed ik daar dan
telwerk en hield ook wat toezicht tijdens het laden en lossen.
In Cienfuegos kwam ‘s avonds de steward meldden dat er een Nederlander aan de gang
way stond die naar de telegrafist vroeg. “Laat maar boven komen” zei ik. Tot mijn verras-
sing was het een medestudent van het Zeevaartinstituut IJmuiden. Hij was sparks op het
Liberiaanse schip  “Chris” / ELKW. Ook zijn schip was suiker aan het laden maar hun
lading was bestemd voor Canada. We spraken een tijdstip af om een paar dagen later een
qso te maken in de 8-MHz-band om zo nog wat onderling contact te blijven houden.
Afgemeerd in Kingston op Jamaica kwam naast ons een ander schip van de KNSM te
liggen. De telegrafist en de stuurman kwamen langs voor een bezoek bij mij in de radiohut.
De stuurman zag de foto van mijn verloofde, mijn huidige vrouw, die op mijn ontvanger
stond en merkte op dat hij haar wel kende. Hij bleek op dezelfde afdeling van de Post
Cheque en Girodienst in Den Haag te hebben gewerkt als mijn verloofde. ‘It’s a small
world’.

Cuba Libre
Vanuit Cienfuegos stoomden we op naar Santiago de Cuba met zijn natuurlijke haven in
een baai. Daar zouden we twee dagen blijven liggen. In de avond wilden we natuurlijk met
een aantal bemanningsleden gaan stappen aan wal. Net op het moment dat we ergens
een bar wilden binnengaan hoorden we vrij dichtbij zware ontploffingen en zagen we
patrouilles van het leger die in het wilde weg aan het schieten waren. We besloten direct

om terug te gaan naar ons schip. Na een kwartiertje lopen be-
reikten wij het schaars verlichte haventerrein. Net door de hek-
ken hoorde ik plots het ontgrendelen van een geweer en ik riep
meteen naar de anderen: ”Allemaal stil blijven staan, niet doorlo-
pen”. Uit de duisternis kwam een militair op ons toe lopen met
zijn geweer op ons gericht. Na ons bekend te hebben gemaakt
mochten we twee aan twee met onderlinge afstand doorlopen
naar ons schip en konden we gelukkig weer veilig aan boord
gaan.
Op Cuba was Fidel Castro druk bezig om terrein te winnen op
dictator Batista. Behalve de oostelijke staat Oriënt, had hij al bijna
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heel het eiland onder controle. Af en toe konden we de vuurgevechten goed horen. Onder
deze dreigende situatie hield de kapitein ons schip steeds onder stoom om, als nodig,
direct te kunnen uitvaren.

Cap-Haïtien
We liepen de rede van Cap-Haïtien aan. Dit kleine eiland is een
oude Franse kolonie. Er is geen haven dus gingen we vlak voor de
kust voor anker. Laden en lossen ging met grote houten platdek-
schepen. Welgeteld acht (!) man sterk kwam de douane bij ons aan
boord. Onze waterklerk ( = administrateur) had alle vereiste docu-
menten klaarliggen maar deze horde douanemannen had alleen
maar belangstelling voor drank en sigaretten. Een van deze douane-
mannen  kwam mijn radiohut binnen en vroeg om sigaretten, gratis
wel te verstaan, maar hij had dus pech: “Je ne fume pas, monsieur
”.

Mijn ‘krantje’
De K.N.S.M. was geabonneerd op het dagelijkse persbericht, uiteraard in morse, van
Radio Holland. Het bericht werd door mij met doorslagpapier uitgewerkt. Dit deed ik op de
eigen typemachine want Radio Holland zorgde daar niet voor. Elke dag ging ik het schip
rond en deelde het krantje uit aan de bemanningsleden. Zo bleven we midden op zee op
de hoogte van het nationaal en wereldgebeuren.

Haïti en onze olieman
Een volgende haven was Port-au-Prince de hoofdstad van Haïti. De dictator daar “Papa
Doc” zorgde heel goed voor zichzelf en zijn eigen familie terwijl de armoede in zijn land
zeer groot was. Vanaf ons schip konden wij zijn echt schitterend witte paleis duidelijk zien.
Ik ging in deze haven, die erg slecht bekend stond onder de zeelieden, maar niet van
boord. Het bleek dat er zelfs overdag dingen verdwenen uit onze lading die op de kade
lag.
Onze olieman Gonzales  veroorzaakte een probleem door niet op tijd terug te zijn van het
stappen aan wal. Onze kapitein liep hevig geïrriteerd op de brug heen en weer. Eindelijk
scheurde er een taxi de kade op die met piepende remmen stopte voor ons schip. Gonzalez
strompelde, al slingerend en met zijn broek nog op zijn hielen, richting onze gang way. Met
behulp van twee sterke matrozen lukte het uiteindelijk om hem bij ons aan boord te sle-
pen.

De volgende dag was er een soort rechtszitting aan boord. Onze olieman kreeg daar een
fikse boete. Gonzales hield dus wel van een slok maar verder was hij echt een prima kerel.
Voor het werk kon hij zeker niet worden gemist. Door al deze heisa vertrokken we twee
dagen later dan gepland vanuit Port-au-Prince met als bestemming Kingston op Jamaica.

Bier
Aan boord was er voor ieder bemanningslid per
week vijf gratis bier beschikbaar. Elke week kreeg
je hiervoor vijf coupons uitgereikt.

Ik drink geen bier en dat viel op bij de mannen. Mijn
coupons gingen naar de matrozen die hiervoor mij
dus elke week wel wisten te vinden.

Proost Sparks !
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Medisch probleem midden op zee
Tijdens een van mijn drie reizen naar Midden en
Zuid Amerika, op terugweg naar Europa, kreeg
onze 4e WTK (werktuigkundige) een flinke kaak-
ontsteking. In opdracht van de kapitein en in over-
leg met de eerste stuurman, die eenvoudige medi-
sche zaken behandelde, riep ik PCH op met een
spoedbericht. Voor de roepnaam PCH werd dan het
spoedsein XXX gegeven. PCH reageerde onmid-
dellijk en wij vroegen in een telegram aan het Rode
Kruis Ziekenhuis te Den Haag om medisch advies.
De zender van PCH werd hierbij voor ons gereser-
veerd. Na een kwartier ontving ik als medisch ad-
vies dat een kuur met penicilline wel zou moeten
helpen voor deze heftige ontsteking.

Onze kapitein had al plannen om eventueel de Azoren aan te doen maar gelukkig sloeg
de voorgeschreven kuur aan en konden we onze reis richting Amsterdam verder voortzet-
ten.

Het Internationaal Geofysisch jaar
Van 1 juli 1957 tot en met 31 december 1958 vond het
’Internationaal Geofysisch Jaar’  plaats. Zo’n 60 landen
namen deel aan deze grote wetenschappelijke onderne-
ming met gedurende anderhalf jaar waarnemingen op zo’n
2000 meetpunten. Ook onze stuurman maakte hiervoor
elke dag een meteobericht. Via z.g. OBS-telegrammen
gaf ik deze dan door via GKU (Portishead Radio) of via
NSS (US Navy).

De afgebeelde postzegel uit 1957 zat op de brief aan
mijn verloofde die mij een klacht van Radio Holland ople-
verde ( maar niet van mijn verloofde! ).

Vals alarm
Op de uren dat er geen radiowacht was werd het automatisch alarm toestel (AAT) op de
500 kHz aangezet. Deze ontvanger reageerde op een uitgezonden alarmsignaal, bestaande
uit twaalf strepen van 3 of 4 seconden. Op de brug en in de radiohut ging dan het alarm
over.  Snel ging ik dan de ontvanger op 500 kHz bijzetten en wachtte op het noodbericht
van een ander schip. In het Caraïbisch gebied is echter ontzettend veel statische storing.
Hoe vaak ik de kooi uit moest bij vals alarm weet ik echt niet meer.

Weer richting Europa
Met de ruimen vol balen suiker koersten we dus weer terug richting Europa. Omdat dit
soort ladingen werden verkocht tijdens de overtocht was onze bestemming dan nog niet
bekend. In een telegram zag ik dat onze bestemming Nantes in Frankrijk zou zijn. De
bemanning was natuurlijk altijd nieuwsgierig naar wat de volgende haven zou worden. De
kapitein hield echter twee dagen zijn kiezen op elkaar maar ik hield eveneens mijn mond
dicht. Deze ‘marconistenvreter’ had waarschijnlijk iets anders verwacht. Als radiotelegrafist
had ik dus geheimhoudingsplicht en door te zwijgen heb ik zo mooi een tweede klacht
voorkomen.
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Roerconus afgebroken
Op ongeveer 300 mijl uit de Engelse kust kwamen we tijdens zeer zwaar weer in grote
problemen omdat onze roerconus afbrak. Ons schip werd zo echt een speelbal van de
metershoge golven. Als teken dat we onbestuurbaar waren werden twee zwarte ballen
gehesen. Op de 500 kHz zond ik een spoedsein XXX uit waarin ik onze hachelijke situatie
meldde. Helaas hoorde Lands End Radio GLD mijn spoedsein niet. Gelukkig meldde zich
een Nederlands schip, de “Purmerend”, dat vanuit de Ierse Zee onderweg was naar
Afrika. De telegrafist daar beloofde dat hij met ons in contact zou blijven tot onze situatie
zou verbeteren. Dat was een hele geruststelling voor ons. De bootsman en de matrozen
zijn echt uren bezig geweest om de conus provisorisch te fixeren en uiteindelijk lukte dat.
Zo konden we toch onze reis naar Antwerpen vervolgen om daar de roerconus te laten
vervangen.

Weer in thuishaven Amsterdam

In Amsterdam ben ik afgemonsterd van de Orestes/PGOV. Van de inspectie vernam ik de
naam van mijn volgende schip, een koelschip dat fruit vervoerde. Maar daarover meer in
de volgende en laatste aflevering van deze serie. QRX …

                                                                                                Dick van Empelen PAoGRU
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Toch maar weer eens por tabel…
PA1TK/p

Sinds enkele jaren heb ik thuis last van een toenemende ruis bij de ontvangst op 144
MHz. Als ik mijn antenne over het dorp richting Engeland draai zijn daardoor de signalen
onder s3, richting 220 tot 330 graden, niet of maar moeilijk te nemen. Een goede reden
voor mij om in de buurt eens ergens een ruis-arme portable plek te gaan zoeken om te
kijken hoe dat zou gaan.

Het velddag-weekend van 5 en 6 juni 2021 was daar uitermate geschikt voor. Vanuit
Spaarndam even met de pont het Noordzeekanaal over en de Zeedijk opgereden en daar
vlot mijn station voor 2 meter opgebouwd. Gewapend met een 100 Watt op de accu en
een kleine yagi ging dat prima. Helemaal geen ruis, alleen wel wat herrie van de overko-
mende vliegtuigen….

PA1TK/p – JO22IK.      Mijn plekje aan de Zeedijk

Omdat de condities op VHF best goed waren besloot ik om het dinsdagavond 8 juni, met
de DAC op 2 meter, het nog eens te doen. Maar nu met 400 Watt en een 9 element Tonna
op  4,5 meter boven  de dijk. Reeds  om 17:30 uur was ik al ter plaatste. De opbouw van
het station was snel klaar dus was er tijd genoeg om, in afwachting van de start van de
DAC om 19:00 uur, al wat qso’s te maken. Leuk om een Engelsman uit IO92 te werken die
portable was met 10 Watt en een HB9CV. Ook met een station uit IO85, dat met  50 Watt
een 16 el werkte,  ging  het als een speer. Dat beloofde dus nog wat voor straks in de
wedstrijd.

Na de start van de contest om 19:00 uur lokale tijd ging alles zeer snel. Om 21:40 uur LT
werkte ik mijn 100e station. Ik had dan wel weinig ruis maar de signalen van PI4HLM, het
station van de NVRA uit Haarlem, waren natuurlijk echt super hard. Gelukkig had ik maar
vrij weinig last van. Omgekeerd hoorde ik ook geen klachten of waren de mannen daar-
voor wat te bescheiden?
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De Rijkspolitie kwam nog even langs om een poolshoogte te nemen. Wat deed  die vreemde
snuiter daar toch boven op die dijk? Natuurlijk moest dat net gebeuren toen ik een aardig
‘pile-upje’ had richting Frankrijk. De beste agenten waren best onder de indruk toen ik aan
Dominique F1CPX even vroeg om in het Engels zijn locatie door te geven:  Bouaye, iets
ten  zuidwesten van Nantes,  dus op een afstand van zo’n 750 km.

PA1TK/p – JO22IK.      Afstraling richting Scandinavië

   PA1TK/p – JO22IK.    Aan het einde van de contest richting het VK met Tata Steel aan
de linkerkant
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Mini veld dag PG6F/p v anuit het Overijsselse op 5 en 6
juni 2021

Al een paar keer eerder heb ik vanuit de locatie in Overijssel, daar waar mijn zoon woont,
een velddag op HF gehouden. Toen moesten we een tent opzetten met vele handjes. Dit
keer stond er, heel erg luxe, een kleine caravan tot mijn beschikking.
De heenreis, vroeg op zaterdagochtend, verliep vlot en er waren geen files. Het weer was
droog en dat is een meevaller bij het opzetten van het velddagstation.

Dick als PG6F/p in de tijdelijke shack in de caravan

Totaal maakte ik 133 qso’s tijdens deze DAC op 2 meter. 17 x PA, 22 x DL, 9 x OZ, 2 x
km met het vakje JN04 in Zuid Frankrijk. Een unieke plek daar op de Zeedijk, wellicht

iets voor een grote contest…..

Donderdagavond 10 juni maakte Kees PA5WT nog 42 qso’s in de DAC op 6 meter. Zijn
beste dx was met NP2J over ruim 7000 km. Volop activiteiten dus vanuit onze gelederen
op de verschillende VHF / UHF-banden. Elke maand  is er voor elke band een DAC in
zowel  phone als cw.  Ook is op 2 meter en 70 cm een contest in de digitale mode speciaal
voor de liefhebbers van FT8.  Voor meer info over deze activiteiten zie de VHF/UHF-
website van de VERON op  https://vhf-uhf.veron.nl .

Bovendien zijn er dit jaar ook nog een paar contesten in de VHF/UHF Bekercompetitie van
de VERON. Als 3 en 4 juli bij jou niet meer lukt kun je in het eerste weekeinde van of
september op 2 meter of oktober op 70 cm en hoger terecht. Een mooie afsluiter van het
jaar is in november met de cw-contest op twee meter.  Contesten is dus echt niet alleen
maar iets voor HF!

Tot in de contest!
73, Theo PA1TK/p  - JO22IK
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Ik wilde zo weinig mogelijk spullen meenemen. De apparatuur bestond uit een ICOM IC-
7300, een klein handzaam voedingsapparaat, een laptop merk Acer met de software van
N1MM Logger+, een hoofdtelefoon merk Heil, een Bencher keyer en als antenne een
Windom FD4. Het aggregaat kon ik ook dit jaar lenen van Patrick PE1PZF.
Met hulp van mijn zoon heb ik de FD4 tussen een paar bomen opgehesen. De hoogte van
de antenne bedroeg zo’n 8 meter. De FD4 is een gemakkelijk op te hangen draadantenne
en past ideaal aan op 80/40/20/10 m. Waar nodig trekt de interne tuner van de IC-7300 de
antenne bij naar de juiste S.W.R.

‘s Middags was er door mijn schoondochter een High Tea voor mijn vrouw georganiseerd
in verband met haar verjaardag. Dat klonk als een klok.
Hierna begon om 17:00 uur lokale tijd de velddagwedstrijd op HF. De gebruikte banden
waren voornamelijk 20 en 40 meter. Het blijft erg lang licht in juni dus 80 meter was voor
mij geen optie. Ik ben geen nachtuil dus een gewone nachtrust en de volgende morgen
zien we dan wel weer.
Het aanbod van deelnemende stations viel me wat tegen. Er was nog een andere contest
aan de gang. Er werden twee Amerikanen gewerkt en verder was het allemaal met Eu-
ropa. Het plezier was er niet minder om.

Het aggregaat sputterde lekker door en gebruikte weinig benzine. Dat was de vorige jaren
ook mijn ervaring. Ik maakte 180 cw-verbindingen en dat is wel eens beter geweest. Zondag-
middag tegen 16:00 uur was de koek op dus ging PG6F/p maar QRT.

Het gebruikte kleine aggregaat

Het afbreken en het opruimen van het station was in een half uurtje gepiept. Onze schoon-
dochter had nog een heerlijk maal voor ons gemaakt. Om 18:30 uur reden wij met een
stralende zon weer naar huis.

Het was voor mij, maar ook voor mijn vrouw, zo een in alle opzichten geslaagd weekeinde.
Dick PAoGRU / PG6F



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
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Agenda 2021

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

De Nederlandse taal

Iedereen kent het grapje wel over het verschil tussen een nietmachine en een naaima-
chine. Zo oud als de spreekwoordelijke weg naar Rome, alhoewel men in de tijd die we er
mee willen aanduiden nog geen naai noch nietmachine had.
Het antwoord kent vrijwel iedereen ouder dan een jaar of 10 ook wel.
Nu de volgende.

Amsterdam begint met een A en eindigt met een E.
Hoewel iets anders geldt hier de zelfde taalkundige regel. Als we het over twee verschil-
lende onderwerpen in een zin hebben hoeven we een woord wat twee keer achter elkaar
voorkomt niet twee keer uit te spreken. In het geval van de naaimachine zeggen we dus
“niet dat hij “niet niet” maar gewoon niet. Lekker verwarrend, he. Volledig is het dus:
“de nietmachine niet en de naaimachine niet” maar eigenlijk staat er dus “de nietmachine
niet en de naaimachine niet niet”…. Sterker nog, als je, zoals in de tweede situatie, twee
keer “niet” achter elkaar schrijft begint Word te protesteren. De jongens van Microsoft
snappen het dus ook niet. :-)

Dat zelfde principe geld ook voor dat tweede voorbeeld. Alleen slaat het niet zoals in het
eerste voorbeeld op het woord wat we niet uitspreken zoals dus die “niet” maar op een
ander woord. Nu denkt iedereen in eerste instantie dat er staat dat Amsterdam begint met
een A en eindigt met een E maar zoals je nu wel vermoed, dus niet. Hoe zit het dan wel?
Zoals in het naaimachine voorbeeld is er nu ook een woord wat niet uitgesproken hoeft te
worden maar het in dit geval wel veel verwarrender maakt dan in het eerste voorbeeld. Het
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zelfde principe zegt dat we het woord “begint” niet nog een keer hoeven uit te spreken. Er
staat dus eigenlijk dat het woord “eindigt” met een E begint en niet dat Amsterdam er mee
eindigt. Ach ja, de Nederlandse taal. Vindt je het gek dat buitenlanders die de Neder-
landse taal onder de knie proberen te krijgen helemaal dol worden.

Maar er zijn ook woorden die meerdere betekenissen hebben. Vaak kennen we er een of
met wat mazzel twee. Soms heeft het meer betekenissen dan we denken.
Zo geeft de “dikke vandalen” bijvoorbeeld 3 betekenissen voor het woord “leunen”.
1 - (+ op)  afhankelijk zijn van. Hier bedoelt men dan bijvoorbeeld zieken, zwakken of

de (heel) ouderen van dagen. Deze mensen zijn afhankelijk van anderen en “leunen”
hier dus op de hulp die men deze groep geeft. Dit is een groep die niet anders kan
dan “leunen”.

2 – (+ tegen) steunen. De eerder genoemde groep kan hier eigenlijk ook onder ge
schaard worden. Men steunt op de helpende schouder e.d. of b.v. krukken.

3 – (op) rusten op. Tja deze groep is eigenlijk veruit de grootste. Hier kan men van alles
invullen. Op hun lauweren rusten. Dit is een groep mensen die het verdient hebben
om te rusten. Zij hebben hun “sporen” verdient. Verder kan men op een feestje op
een sta-tafel leunen met een biertje o.i.d. in de hand en gezellig met anderen een “
boompje opzetten”
Maar veruit de grootste groep leunt, en wel achterover. Veelal is dit een groep die
alleen maar op komt dagen als er iets te halen is of alle zaken die om wat voor reden
ook geregeld moesten worden gereed zijn.

Deze groepen vind je bijvoorbeeld binnen verenigingen. Als er een lezing is dan zit de
locatie vol. Als er andere activiteiten zijn dan is het ineens ook druk. Moeten er werkzaam-
heden verricht worden dan zijn het veelal de zelfde mensen die zich opofferen om dit
gedaan te krijgen. Veelal zijn dit ook mensen die bestuurlijke functies hebben.
Als er om hulp gevraagd wordt komt dit al dan schoorvoetend, maar meestal niet van
harte. Uitzonderingen daargelaten. Zo heeft Tinus bij een sportvereniging de penning-
meester de hele bar zien verbouwen en dan bedoel ik niet slopen in een dronken bui, hi.
De voorzitter heeft het clubhuis in zijn eentje staan schilderen, en netjes.

Dit herken ik. Bij “onze club” zie ik ook steeds de zelfde mensen hun nek uit steken. Dat
kan niet anders dan frustrerend zijn. Buiten de groep mensen die telkens iets nieuws
verzinnen ten gunste van de club en dit ook proberen uit te voeren mag er best wel eens
wat meer hulp aangeboden worden zonder dat er telkens om gevraagd moet worden. Nu
weet Tinus ook wel dat het niet altijd kan of uitkomt maar op dit moment zie ik wel heel veel
“passief leunen”
Laten we met z’n allen eens de handen uit de mouwen steken en b.v. die aanhanger eens
bij de vuilstort legen, de container waterdicht maken, het clubhuis schilderen. Er is vast
wel iets te verzinnen wat je kunt doen. Vraag om de sleutel bij het bestuur en ga je gang.

Tot knutselse, Tinus Fröbelaar.
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REFERENTIES

Het gaat bij dit woord niet om de bekende uitspraak ”niet om wat je kan maar wie je kent”.
Het gaat in dit geval om wat je weet te vinden. Op radiogebied dan uiteraard want we zijn
nu eenmaal zendeling en ook nog eens radioactief.

Voor de gemiddelde amateur is frequentiestabiliteit niet zo’n belangrijk item. Er zijn echter
een paar takken van de hobby waar dit een hot item is. Zoals bij het maanbonzen, EME
dus. Ook op de microgolfbanden is dit een niet te onderschatten dingetje.

In de tijden dat de computers nog een waakvlam hadden waren kristal oscillatoren met
hun beperkingen prima referenties. Stabiel genoeg voor vrijwel alle toepassingen. Tegen-
woordig is men wat minder tolerant. De hedendaagse hobbyist stelt steeds hogere eisen
aan de gebruikte knutsels. Zeker als hij signalen wil ontvangen die met het “kale” oor niet
meer zijn waar te nemen. De PC tovert in die gevallen nog van alles uit ruis. Maar dan
moet alles wel op de goede frequentie staan.

Laten we eens een kristal nemen. Ooit waren we tevreden met een kristal met een stabi-
liteit van 50 ppm. De producenten zaten niet stil en kwamen met een kristal van 10 ppm.
Maar wat betekent dat nu eigenlijk. 10 ppm wil zeggen 10 eenheden per miljoen. Dit houdt
in dat het kristal er vanuit de productie 10 Hz per megahertz naast kan staan. Bij een
kristal van 100 MHz is dat dus (maximaal) 100 x 10 is 1000 Hz. Dan moet je er nog een
vermenigvuldiging-factor van de oscillator bij optellen en dan wordt het al snel te veel. Je
regelt je oscillator af bij laten we zeggen een kamer temperatuur van 21 graden. Nu neem
de je boel mee naar buiten om aan een contest mee te doen. Op de locatie is het een
lekker weertje en je zit in de zon bij een aangename 30 graden. De zon schijnt op die
zwarte blikken trommel van je oscillator en daarbinnen loopt de temperatuur op naar 40
graden. Dan leert de praktijk al heel snel dat de frequentieafwijking, die toch al niet echt
precies was, al snel oploopt. De afwijking wordt dus nog groter. Op HF zal dat wel meeval-
len en hoor je het tegenstation echt nog wel en kun je met wat draaien aan de knoppen de
boel wel weer verstaanbaar maken. Maar nu ben ik op 23 cm aan het fröbelen. Dan komt
er een ander getalletje uit..  Maar er zit een oscillator van 1.152 MHz in die doos. Er komt
nu ineens een getal van 10 x 1152  = 11.520 Hz oftewel 11,52 kHz uit. Gaan we naar 24
GHz dan snap je dat het daar nog minder leuk wordt. Iets in de grote van 24.000 x 10 =
240 kHz afwijking, zonder de eventuele  temperatuur afwijking. Tja, dan heeft de
microgolfhobbyist dus een uitdaging.

De makkelijkste oplossing die hier redelijk helpt is om de temperatuur van het kristal op
een stabiele, hogere temperatuur te zetten b.v. 45 of zelfs 60 graden. Maar zelfs dan is er
nog wat ge-jojo te horen. Andere is een OCXO. Een oven-gestabiliseerde kristaloscillator.
Die zijn er echter vrijwel nooit op de frequentie die je wilt gebruiken.

Van bakens verwacht je twee dingen. De frequentie moet stabiel zijn zodat het bij het
afregelen als ijkpunt kan dienen. Verder moet het vermogen zoveel mogelijk gelijk blijven
zodat een voorversterker er op afgeregeld kan worden. Je hebt niet veel aan een voor-
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versterker bij wisselende signaalsterktes. Denk je de boel goed afgeregeld te hebben was
het vermogen van het baken net 3 dB harder, hi.

Die frequentiestabiliteit is op de hogere microgolfbanden zeker een aandachtspunt. On-
langs hebben we in Alkmaar een extra aantal bakens geplaatst en is de range van bakens
nu 1.296, 2.320, 3.400, 5.760, 10.368, 24.048 en 47.088 MHz. Bij dat laatste baken is 1
Hz op 1 Mhz dus al 47.088 Hz verschuiving. Daar wordt je niet vrolijk van als je denkt op
de goede frequentie te luisteren en niets hoort. Hier werkt het stabiliseren van de tempe-
ratuur van het kristal dus niet meer.

Is dat dan op te lossen? Ja. Er zijn een tweetal oplossingen. De minst voorkomende is het
synchroniseren op de syncpuls van de TV. BBC1, en voorheen ook NPO1, heeft een aan
een atoomklok-gelockte syncpuls. Nadeel van dit systeem dat er altijd een relatief groot
stuk elektronica, o.a. een tv-ontvanger, mee moest als je portabel wilde opereren.

Tegenwoordig wordt alleen nog het GPS-systeem gebruikt. Uit vrijwel alle GPS-ontvan-
gers komt niet alleen data maar ook een 1 Hz puls. De wat betere GPS-ontvangers heb-
ben naast die 1 Hz puls ook een 10 kHz puls beschikbaar. Die pulsgevers zijn gekoppeld
aan een atoomklok. Door nu een (oscillator-) frequentie te delen naar 1 Hz of die 10 kHz
en die te vergelijken met de GPS- (referentie-) puls kun je je oscillatorfrequentie naar de
juiste frequentie regelen. Die systemen zitten al heel snel aan een afwijking van 10-9. Dat
komt dus neer op 1 Hz op 1 GHz. Door langdurige middeling van de referentiepulsen kan
dat op lopen met een factor 100. Dus dan kom je uit op 1 Hz op 100 GHz.

De tweede optie is om het signaal weer tot 10 kHz te delen en met een door 1000 ge-
deelde 10 MHz OCXO te vergelijken. Ook hier weer een regellus inbouwen en je staat
redelijk, zeg maar stabiel, op frequentie. Dit is veruit de goedkoopste optie en een goede
oplossing.

Als ik dan ook nog eens dat grapje uithaal met mijn portable station dan weet ik zeker dat
ik op de juiste frequentie een signaal kan verwachten.  Mocht ik dan niets horen dan
kunnen er twee problemen zijn. Er iets defect of er zijn gewoonweg geen condities.
Nu slingeren de bakens in Alkmaar “gewone” FSK CW-signalen de ether in met een shift
van 500 Hz. Een mogelijke stap is om hier PI4 aan toe te voegen. Dit is een digitale mode
speciaal voor bakens ontwikkeld. Gebruik je een PC om dit te detecteren en decoderen
dan kun je al veel eerder bakens waarnemen. Net als bij FT8 gaat dit tot ver onder de door
het menselijke oor waarneembare signalen.

Kortom, ook al hebben we de bakens nu werkend, er blijft altijd wel weer wat te verbete-
ren.

Knutselse, Tinus Fröbelaar
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International Lighthouse Lightship Weekend – ILL W

Ieder jaar wordt in het derde weekeinde van augustus het International Lighthouse Lightship

Weekend (ILLW) georganiseerd. Ook dit jaar vindt het evenement plaats, en wel in het

weekeinde van 21 augustus (00.01 UTC) en 22 augustus (24.00 UTC).

Na enkele jaren van afwezigheid hebben de besturen van RCK en VERON A20 besloten

om met de call PI4RCK aan dit evenement mee te doen. Het is niet nodig om ook daad-

werkelijk vanuit een van de IJmuidense vuurtorens te werken, het kan ook vanuit ons

clubgebouw. Voorwaarde is dat er vanuit deze locatie zicht is op een vuurtoren en dat is

inderdaad het geval, we kunnen vanuit onze locatie het Hoge licht (NL0049) zien.

Het ILLW is geen contest. Alle toegestane frequenties mogen worden gebruikt in iedere

mode maar de “exposure” komt het meest tot zijn recht in spraak of CW.

Het gaat erom dat we op deze manier onze hobby onder de aandacht brengen en bezoe-

kers zijn dan ook welkom.

Het evenement kan natuurlijk alleen doorgang vinden bij een voldoende bezetting, dus

meld je aan bij  Fred Hentschke PA3GPA, E-mail: bestuur@pi4kml.nl, of Frans Snoeks

PC5T, E-mail: bestuur pi4rck.net

Zij kunnen je van alle informatie voorzien.

Hierna een stukje geschiedenis van het Lighthouse Weekend:

                     Geschiedenis van het Lighthouse Weekend

Het begon allemaal in 1993 tijdens een natte winterse avond toen twee leden van de AYR

Amateur Radio Group in Schotland, John GM4OOU en wijlen Mike GM4SUC, na een

clubvergadering spraken over het creëren van een evenement in de zomer. Verschillende

thema’s werden behandeld; havens, luchthavens, historische Schotse sites, de Firths of

Scotland, kastelen etc. maar uiteindelijk werd besloten dat vuurtorens van Schotland ide-

aal zouden zijn voor een leuk en interessant radioweekeinde.

Er werd goedkeuring gevraagd en verkregen van de Northern Lighthouse Board om

amateurradiostations in= of naast de diverse vuurtorens op te stellen. In februari 1993

werd een uitnodiging gestuurd naar alle Schotse clubs en de Isle of Man club om deel te

nemen aan het evenement dat gedurende het derde weekend van augustus 48 uur zou

duren en het Northern Lighthouse Activity Weekend zou gaan heten.

Dit eerste jaar deden er 11 stations mee, voornamelijk actief op de HF-banden, waarbij

elk station in het weekend ongeveer 750 QSO’s maakte.
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In de jaren daarop kwamen er steeds meer internationale verzoeken om mee te mogen

doen met het Northern Lighthouse Activity Weekend waarbij ook de vuurtorens van deze

nieuwe landen aan de lijst werden toegevoegd. De naam van het weekend werd daarom

veranderd in The International Lighthouse / Lightship Weekend. Helaas moest John,

GM4OOU, vanwege werkdruk zijn banden met het evenement beëindigen. Het weekend

is langzaam in populariteit gegroeid en nu nemen er ongeveer 450 vuurtoren- en licht-

schipstations in meer dan 50 landen deel.

De belangrijkste reden dat het evenement zo populair is geworden, is omdat het GEEN
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wedstrijd is. Het is een ontspannen leuk weekend zonder de druk van een wedstrijd. De

richtlijnen zijn eenvoudig en het is aan de deelnemende radioamateurs om te handelen in

de geest van het weekend, dat is om amateurradio en het unieke van vuurtorens aan het

publiek kenbaar te maken.

Turnberry Vuurtoren ILLW UK0000

Een paar jaar geleden besloot de International Association of Lighthouse Keepers om

een jaarlijkse wereldwijde open dag te houden om  bezoekers in de gelegenheid te stellen

om kennis te maken met dit unieke culturele erfgoed. Er werd besloten dat er geen betere

dag kon worden uitgekozen dan de zondag van de ILLW. Deze stap is zeer succesvol

geweest, mede vanwege het feit dat de media ruim aandacht schenken aan dit gecombi-

neerde evenement..

En ook dit jaar verwachten we dat het Lighthouse Lightship Weekend zal bijdragen om

zowel het radioamateurisme als  de rijke historie van vuurtorens en lichtschepen weer

eens vol onder de aandacht te brengen.
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11 juni we mog en weer!

Eindelijk, na zo'n lange tijd mochten we weer open.
Vrijdagavond 11 juni konden we elkaar weer ontmoeten op de club.
Van te voren nog wat schoongemaakt en verse biertjes gehaald en cola en fris en
koekjes.....
Helaas was onze voorraad al meer dan een jaar over de datum.

Eerlijk gezegd had ik niet het idee dat er al veel animo zou zijn.
Maar dat viel reuze mee!
Eerst kwam Frits met een paar dozen appeltaart die later gretig aftrek vonden.
Een nieuw potentieel lid, Ton, nu nog luisteramateur maar van zins om zijn mach-
tiging te halen kwam kennismaken.
Ook Pedro CT4FG en Anton PE1JAS kwamen een kijkje nemen, ze komen later
als de HF shack weer op orde is nog eens langs.
Misschien worden ook zij wel lid.
Het werd een gezellige avond met ook de bekendere gezichten van onze club.

Het werd nog dik na elven!



30

N-herijking g epub liceer d in de Staatscourant

Radioamateurs met een N-registratie moesten er lang op wachten. Maar eindelijk is het
een feit. Radioamateurs met een N-registratie hebben meer frequentieruimte gekregen
om bezig te zijn met de radiohobby. Buiten het extra vermogen <30 MHz en de volledige
40-meterband is ook uitgesproken dat de N-registratie een volwaardige registratie is. Maar
wat houdt de N-herijking nu in?

Wat mag de radioamateur nu met een N-registratie?

Niet alle aanbevelingen in het gezamenlijke rapport van VERON, VRZA en Agentschap
Telecom zijn overgenomen. Ook voor VERON komt dit als een verrassing. Inmiddels is de
voorzitter (Agentschap Telecom) van het amateuroverleg om uitleg gevraagd.

N-registratiehouders mogen vanaf vrijdag 18 juni 2021:

· Een vermogen gebruiken van 100 watt PEP voor frequenties beneden 30 MHz
· De volledige 40-meterband gebruiken (7,0 – 7,2 MHz)
· 20-meterband gebruiken (14,00 – 14,35 MHz, In de Staatscourant staat een type

fout aldus AT)
· Gebruik volledige 10-meterband (28,0 – 29,7 MHz)
· VHF en UHF ongewijzigd
N-herijking een lang proces

Dat het een lang proces zou worden was bij het indienen van het N-Herijkingsrapport door
Agentschap Telecom al duidelijke gemaakt.

Het kon wel eens eind 2019 worden maar eerder begin 2020, aldus Agentschap Telecom
Dat het nog langer zou duren dan begin 2020 kon niemand van de drie verenigingen
(VERON, VRZA en DARU), die deelnemen aan het halfjaarlijks amateuroverleg, vermoe-
den. Dankzij de samenwerking tussen VERON, VRZA en DARU, het constant navragen
van de status en het aangeven van de teleurstelling dat de invoering van de N-herijking nu
toch wel heel erg lang duurt is het eindelijk voor elkaar. Dus de demissionair Staatssecre-
taris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, heeft de regeling getekend. Na
publicatie van de Staatscourant treedt de ÒRegeling gebruik van frequentieruimte met
meldingsplicht 2015Ó  per 18 juni 2021 in werking. Onze dank gaat uit naar de medewer-
king van Agentschap Telecom die actief bezig zijn geweest om dit vertraagde proces vlot
te trekken. Ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat betreurt de opgelopen
vertraging.

Op 17 juni 2021 is de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht
2015 gewijzigd. Met deze wijziging worden bepaalde banden die toegewezen zijn
voor radiozendamateurs met een beperkte licentie (Novice) verruimd, waardoor ze
van meer frequentieruimte gebruik kunnen maken, met meer vermogen. Ook is de
minimumleeftijd voor het kunnen doen van een Full en Novice examen geschrapt.
De publicatie van deze wijziging is in de Staatscourant gepubliceerd. De wijziging
treedt per 18 juni 2021 in werking.
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Alweer 20 jaar!

Hallo allemaal,

Hier een berichtje van de redactie.
Ik zat te struinen in de back-up map van mijn PC en kwam terecht in de map van het
clubblad.
Blijkbaar maak ik het blad al 20 jaar. De juli versie van dit blad maakt precies de 20 jaar
vol.

Voor mijn tijd deed William PE1BSB het blad maar gaf aan hulp nodig te hebben.
Ik ben hem toen gaan helpen met het verzamelen van copy en Dirk, PE1PFT verzorgde
het laten printen en distribueren van het blad.

Op een gegeven moment gaf William aan te willen stoppen met de redactie en heb ik het
overgenomen.
Al die tijd werk ik met het programma Adobe PageMaker. Dit programma zat bij de Win95
CD die ik toen eens  wist te bemachtigen.  Nog steeds werk ik hiermee.
Ik maak me wel zorgen als mijn huidige “Hoofd PC” instort. Dat ding draait nog met XP en
ik kraag me af of alles nog steeds wil werken op Win10.

De eerste bladen werden zoals gewoonlijk grotendeels gevuld door het bestuur (zoals
blijkbaar nu nog steeds (HI)).
Wij maakten het blad vol met korte verhalen lang maken.
Met moeite kregen we dan 20
pagina’s vol en als ik zo naar de
huidige versie kijk zie ik 34 pagi-
na’s.

Op de foto het eerst blad wat ik
alleen maakte en ook in die tijd
zijn wee gaan experimenteren
met de E-Meeuw.
Dit was de benaming voor het
blad in PDF per e-mail verstu-
ren.
Nu weten we niet meer beter.  Ik
weet wel dat ik toentertijd onge-
veer 20 minuten nodig had om
met een inbel verbinding het blad
te uploaden, dat is nu wel an-
ders.

Ik hoop dat u het blad met ge-
noegen gelezen heeft en ik zou
zeggen, tot het volgende num-
mer.

Groeten, Wim@BMA
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MIJN SKIMMER OP 6 METER VIA HET RBN-NET   -
PA5WT

De interesse voor propagatie op VHF, met die op 6 meter in het bijzonder, is nog steeds
een van mijn ‘afwijkingen’. Van al die banden die ons als zendamateur ter beschikking
staan is de zes-meterband zonder twijfel de meest wispelturige band qua propagatie.
Natuurlijk is in grote lijnen best veel bekend wat er zoal mogelijk is. De vraag is niet of
maar wanneer gebeurt er nu eens wat. Urenlang is vaak alleen maar ruis te horen. Als je
dan echter de spullen maar uitzet dan hoor je later van de anderen dat er vlak daarna een
prachtige opening was. Soms val je ook met je neus in de boter als je de set toevallig eens
aanzet op deze band. Mooie dx is dan te werken waarvan je dacht dat zoiets alleen maar
op HF kon.

De mogelijkheden via sporadische E ( Es ) in de zomermaanden zijn het meest bekend.
Dan kun je mooie verbindingen maken tot zo’n 2.500 km. Nog leuker is als er ‘Multi Hop
Es’ optreedt. De verbindingen gaan dan via twee of meer sprongen waarmee dan afstan-
den van 2.500 tot ruim 10.000 km kunnen worden overbrugd. In de huidige periode van de
zonnecyclus, het minimum, is de kans op Multi Hop Es het grootst.

Tijdens een zonnevlekkenmaximum is er kans op propagatie via de F-laag. Je kunt dan
soms verbindingen van 2.500 tot wel 20.000 km maken. Deze openingen zijn spectaculair
maar duren meestal niet heel lang. Ik herinner mij een mooi qso met een station uit VK6
met mijn zelfgebouwde transvertor met 5 Watt en als antenne een omgebouwde TV-an-
tenne met 3 elementen. Een gezellig praatje ging moeiteloos met S9-signalen aan beide
kanten. Behalve via F kun je op de zes meter ook verbindingen maken via  o.a.
meteorscatter, EME, Aurora en tropo, Dus echt voor elk wat wils maar het blijft wel onvoor-
spelbaar wanneer. Wat meer en betere indicatie van wanneer er iets gaande is op zes
meter zou dus enorm helpen.

Ontwikkeling RBN-NET
Begin 2008 werd het programma CW Skimmer door Alex VE3NEA ( zie: http://
www.dxatlas.com/CwSkimmer ) uitgebracht en kort daarop volgde de lancering van het
RBN-NET ( http://www.reversebeacon.net ). In de wereld van de dx-clusters en de indica-
tie van de propagatie op HF is hierdoor heel veel veranderd. Door CW Skimmer kunnen
nu álle cw-stations gelijktijdig gedecodeerd worden die via een SDR-ontvanger binnenko-
men. Via de ingebouwde telnetserver van CW Skimmer zijn deze stations dan als dx-
spots beschikbaar. Alex heeft als afleiding van CW Skimmer ook nog het programma
SkimmerServer uitgebracht waarmee alleen maar spots kunnen worden verzonden. Het
programma Agreggator verzorgt de verbinding naar het RBN-NET.
Over de gehele wereld zijn op vrijwillige basis nu skimmer-stations actief die de activiteit
op HF in cw ( en ook RTTY ) automatisch monitoren. Door deze skimmers wordt vaak als
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ontvanger de SDR-IQ of de QS1-R gebruikt waarmee enkele HF-banden gelijktijdig ( !)
kunnen worden verwerkt. De laatste tijden wordt ook de Red Pitaya gebruikt maar ook
andere sdr’s zijn te gebruiken. Op de RBN-website zijn al deze spots te zien en kunnen ze
ook op een wereldkaart worden weergegeven. Meer dan 100 dx-clusters kunnen deze
skimmer-spots nu ook doorgegeven. Voor deze speciale dx-clusters zie de lijst op http://
www.dxcluster.info/telnet/index.php met de  toevoeging ‘ + CW Skimmer ‘.
Je logsoftware, b.v. N1MM Logger+ kan dan deze spots gebruiken net zoals de gewone
spots. Deze informatie is, zeker in de wereld van HF contesten en dx jagen echt onmis-
baar geworden. Het RBN-NET geeft behalve een grote toename van het aantal spots ook
een betrouwbare indicatie van de werkelijke condities en mogelijkheden op dat moment.
Deze info is dus voor iedereen handig zelfs als cw niet echt jouw interesse heeft.
Via het dx-cluster oude stijl geven wij als zendamateurs de leuke dx-stations die we wer-
ken of hoorden aan elkaar door. Sommige misbruiken het cluster ook om te chatten of
over qsl-kaarten te zeuren maar dat is dus niet de bedoeling. Via het RBN-NET worden nu
dus álle ontvangen stations gespot en geeft zo ook een goede indicatie van de actuele
condities.

Indicatie propagatie via het RBN-NET ook voor 6 meter
Voor inzichtelijk maken van de condities op de 6-meterband is het RBN-NET ook van veel
nut. De veelal kortstondige openingen op deze grillige VHF-band worden door de CW
Skimmers automatisch gedetecteerd . Alle cw-stations en de vele bakens op deze band
worden doorgegeven zodat vrijwel alle mogelijkheden opgemerkt zullen worden.
Ik heb hier thuis op een simpele manier mijn station regelmatig als skimmer in gebruik
voor het RBN-NET op 6 meter. Ik gebruik ook voor de skimmer als antenne mijn yagi die
zo’n 12 meter hoog ( = 8 m asl ) staat. Als sdr gebruik ik de SDR Play - RSP1. Voor
ontvangst heb ik het cw-deel en de bakenband ingesteld. Via een oude laptop met daarop
SkimmerServer worden alle verzamelde spots automatisch verwerkt en dan doorgegeven
via Agreggator naar het RBN-NET en zijn zo dus voor iedereen beschikbaar. Zie: http://
www.reversebeacon.net/dxsd1/dxsd1.php?f=0&c=pa5wt&t=de.
In Europa zijn momenteel regelmatig de volgende skimmers actief op 6 meter: OK2EW,
HG8A, OE9GHV, HA1VHF, OH1XX, DL1DTH, EA1URA, OH6BG en DK8NE. Op de website
van EA6VQ  ( http://www.dxmaps.com ) worden de gewone en ook de skimmer-spots
gebruikt om de actuele propagatie in realtime op een kaart weer te geven. Klik daar wel
even bij ‘Mode/Props’ het vinkje bij ‘Digital’ weg om te zien wat er écht te werken is.
Op de zes-meterband worden dagen waar wei-
nig te doen is afgewisseld met periodes met hoge
activiteit. In de piekdagen worden dan via mijn
skimmer soms wel duizenden spots verstuurd.
Voornamelijk zijn dit dan stations tot circa 2500
km afstand. Maar verrassingen zoals EX8MJ,
4X6FR, JL8GFB, BY1AA, KP2M, 9K2HS,
7Z1SJ, NP2J, EA8AVQ, VE3EN en WA1BXT
kwamen dit seizoen hier ook in de lijst te staan
van mijn skimmer. Ook ontving mijn skimmer dit
jaar al meer dan 60 verschillende bakenstations.
Wat ik hier ontvang gaat dus met een vrij be-
scheiden station. De  meeste stations die door
mijn skimmer worden doorgegeven kun jij dan waarschijnlijk ook wel horen en werken.
Veel plezier op zes meter!

73,  Kees PA5WT
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