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COLOFON 

 
 

VERON afdeling A 41 – IJsselmeerpolders (Flevoland): 

 

Voorzitter Dick van Vulpen PA0DVV 0320-230736 

Vice-voorzitter vacant 

Secretaris / PR vacant  

Penningmeester Albert Buitenhuis PD1AJM  

Lid Arie van Bezooijen PE1AJ 0527-681024 

Lid Marcel Moerenhout PA3HEB                 via pa3heb@live.nl 

 

QSL-manager Henk van der Ley PA0LEY 0320-221475 

 Ronald Hellenthal PA0RHA                    pa0rha@veron.nl 

 

Secretariaat mailadres bestuur a41@VERON.nl 

 

Redactie Rondstraler Dick van Vulpen PA0DVV@VERON.nl  

 

 

Artikelen Overname van artikelen en schema’s uitsluitend na toestemming van 

de redactie en met bronvermelding. De redactie behoudt zich het recht 

voor om wijzigingen in de aangeboden artikelen aan te brengen. 

 

Verenigingsavond Gewoonlijk de eerste dinsdag van de maand in het Arbeidslokaal van 

gebouw Hanzeborg aan de Koningsbergenstraat 201 te Lelystad.  

 Let op: 

 Deze keer is de eerstvolgende bijeenkomst een excursie naar Om-

roep Flevoland op dinsdagavond 5 november om 20.00 uur.  

  

De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, 

opgericht op 21 oktober 1945 en ingeschreven in het verenigingsregis-

ter van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139. 

 

Homepage www.ijsselmeerpolders.com of anders via www.veron.nl en dan naar 

afdeling IJsselmeerpolders (A41). 

 

  

http://www.ijsselmeerpolders.com/
http://www.veron.nl/
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Van het bestuur. 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de volgende verenigingsactiviteit. 

 

 Dinsdag 5 november. 

 Excursie naar Omroep Flevoland. 

 

Excursie. 
Op dinsdagavond 5 november hebben we een excursie naar Omroep Flevoland. 

U wordt verwacht om 20.00 uur op de Larserpoortweg 40, Lelystad. 
Wees a.u.b. op tijd. 

De Larserpoortweg is op het industrieterrein aan de A6. 

Net na de Mac Donalds gaat u onder de A6 door en dan op de stoplichtenkruising gaat u 

rechtsaf en direct weer linksaf. 

 

De Heil Talk Box (een verhaal van Raymond Kersten).  
Veel mensen kunnen zich nog de internationale hit “Show Me The Way” van Peter Frampton 

uit 1976 herinneren.  

Dit nummer heeft o.a. 13 weken in de Nederlandse Top 40 gestaan, met als hoogste notering 

nummer één.  

Maar wat heeft dit met radiozendamateurisme te maken?  

“Heel veel” is het antwoord, heel veel.  

Ik had geluk want Bob Heil, K9EID himself, wist ik persoonlijk het exclusieve verhaal over 

de “Talk Box” te ontfutselen. 

 

 
  

Specifiek geluid. 
De hit werd met name zo populair door het specifieke geluid wat Peter met zijn mond voort-

bracht.  

Dit geluid werd opgewekt door de “Talk Box”.  

Dit is een apparaat waarmee geluidseffecten kunnen worden opgewekt, door het geluid van 

een instrument via een slang in de mond van de muzikant te brengen.  
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Die kan vervolgens door de mondholte te vergroten dan wel verkleinen het geluid beïnvloe-

den.  

Dit beïnvloedde geluid wordt vanuit de mond versterkt via een microfoon.  

Het apparaat bestaat uit een luidspreker waaraan een kunststof slang is verbonden.  

Het apparaat wordt bediend met een pedaal waarmee het geluid van het instrument naar keuze 

naar de “Talk Box” of naar de luidspreker kan worden gestuurd.  

 

 
 

 

Uitvinder  
Radiozendamateur, muzikant en orkestleider Alvin McBurney, W6UK is de uitvinder van het 

apparaat.  

Hij stond bekend onder zijn artiestennaam Alvino Rey.  

Bob vertelde dat hij veel QSO’s had met Alvino op de 20 meter band.  

Bijna elke ochtend op weg naar zijn werk sprak hij met hem op 14.253.5 MHz.  

Bob die zelf ook muzikant is had vele gesprekken met hem over muziekinstrumenten en aller-

lei toepassingen.  

Met weemoed denkt hij nog wel eens terug aan die dagen.  

Al eind jaren 30 experimenteerde Alvino met een carbon keel microfoon die o.a. werden ge-

bruikt in gevechtsvliegtuigen.  

Hij verbond de uitgang van de microfoon aan een gitaar versterker.  

Hij bevestigde de microfoon op de keel van zijn echtgenote Luise King, die achter een gordijn 

stond, en met zijn gitaarmelodieën meezong (ze was tevens een van de King Sisters).  

Dit geluidseffect werd een zeer populair item in zijn televisieshows “The King Family” in de 

jaren zestig.  

Alvino bedacht een pop in de vorm van een gitaar met bewegende armen en benen.  

De pop danste en zong met het geluidseffect wat natuurlijk een vermakelijk geheel was.  

Alvino paste het effect ook toe op zijn steel gitaar als hij speelde met zijn big band.  
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Als vermaak gebruikte hij het als een soort Sonovox jingles als hij sprak.  

 

 
 

De bekende pop.  

 

 
 

Rechts Alvino die de steel gitaar bespeelt.  
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Navolging  
Pete Drake bouwde een kleine 5 inch speaker in een kastje, en bevestigde deze op een micro-

foonstandaard, met een plastic slang voor in zijn mond.  

Hij scoorde hiermee een grote hit in 1964 met “Forever” op zijn steel gitaar.  

Wat later volgde meer bekende artiesten het idee op.  

Ook radiozendamateur, zanger en muzikant Joe Walsh, WB6ACU, bekend als gitarist en zan-

ger van de band “The Eagels”, werd enthousiast en ging ook de “Talk Box” gebruiken.  

Maar hij vond de output van het apparaat wat zwak voor zijn live optredens.  

Dus nam hij contact op met zijn vriend Bob.  

Deze ontwierp een 250 watt versie, en de “Heil Talk Box’ was geboren.  

Joe scoorde een hit in 1973 met “Rocky Mountain Way”, waar ook duidelijk dit specifieke 

geluidseffect is te horen. 

 

 
  

Joe Walsh, WB6ACU en Bob Heil, K9EID. 

 

Kerstcadeau  
Peter Frampton werd geïnspireerd door het geluidseffect dat hij op een dag hoorde.  

Het bleef hem jarenlang fascineren.  

Maar niemand kon of wilde hem informatie verstrekken.  

Hij vroeg Pete Drake of hij het apparaat mocht lenen, maar deze weigerde.  

Op een dag nam Peter contact op met Bob die hem te hulp schoot door hem in 1974 als kerst-

cadeau een “Talk Box” te schenken.  

Het moge duidelijk zijn dat Bob een steentje heeft bijgedragen aan zijn succes.  

En Peter gebruikt het cadeau tot op de dag van vandaag als “Good Luck Charm”. 

 

De liefhebbers kunnen op Youtube.com onder “Raymond Kersten” de filmpjes van Alvino 

Rey, Pete Drake, Joe Walsh en Peter Frampton vinden. 

http://www.youtube.com/channel/UCqcIIM74ROOcsk_zukL9xiQ?feature=watch 

 

 

http://www.youtube.com/channel/UCqcIIM74ROOcsk_zukL9xiQ?feature=watch
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Links Peter Frampton in gesprek met Bob Heil in 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze keer een wat kortere Rondstraler, de volgende keer gaat het beter met mijn ogen. 

Dick. 
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