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VERON AFDELING AMSTELVEEN A02 HET CLUBSTATION PI4ASV IS QRV 

Maandag:   21.00 uur op 145.400 MHz 
                (behalve op onze clubavond). 
                Dit is de huisfrequentie waar le-

den van de afdeling vaak op te 
vinden zijn. 

 
Vrijdag:     21.00 uur Digitale Ronde. 
                Startfrequentie  en begeleiding 

op 145.400 MHz. 
 
Zondag:     21.00 uur op 51.500 MHz met 

begeleiding op 145.400 MHz. 
Verschillende inmelders werken 
dan met surplus materiaal wat 
altijd boeiend is, mede door de 
specifieke eigenschappen van 
de 6 meter band. 

 
Inmelden (ook van buiten de afdeling) 
wordt zeer op prijs gesteld, evenals rappor-
ten van luisteramateurs. 

BIJEENKOMSTEN 

Elke 2e maandag van de maand in Wijkcen-
trum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, 
Amstelveen. Aanvang 20.00 uur. 

Inhoudsopgave: 
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Van de Voorzitter .............................4 
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Overname van artikelen en/of schema’s is slechts toegestaan met volledige bronvermelding. 
Aanbieders van artikelen en schema’s ter publicatie, worden geacht bekend te zijn met de 
bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven en deze bepalingen ook strikt na te leven. 

ATTENTIE 
De bijeenkomst van juni is, in verband 
met Pinksteren, verplaatst naar de derde 
maandag van die maand (16 juni). 



10 maart 2003 
Deze avond staat in het teken van Experi-
menteel, Laag Vermogen (QRP) Radiozend-
amateurisme en wordt verzorgd door Robert 
v.d. Zaal, PA9RZ, fervent QRP-er en voorzit-
ter van de Benelux QRP-club. 
 
14 april 2003 
Bespreking voorstellen VR 2003. 
Aansluitend zullen Wim PE1WIM en Dick 
PA1DR een inleiding houden over digi-
modes. Zo zal o.a. de technische achtergrond 
van een aantal digi-modes met elkaar wor-
den vergeleken, iets worden verteld over de 
praktische aanpak en misschien laten ze ook 
nog wel wat zien.   
 
12 mei 2003 
Erwin van Dulken, PE2FOX, zal  op deze 
avond een presentatie verzorgen met behulp 
van Powerpoint en een beamer over APRS. Er 
zal enige tekst aan te pas komen maar het 
overgrote deel bestaat uit plaatjes. (Zie ook 
zijn artikel over dit onderwerp elders in dit 
blad.) 
Na deze presentatie vertelt Erwin, op veler 
verzoek nog het een en ander over  Synop-
code. 
 
16 juni 2003 
Omdat 2e Pinksterdag op de tweede maan-
dag van juni valt, is de bijeenkomst van deze 
maand verschoven naar de 16e. 
Deze avond gebruiken we als follow up van 
de  voorgaande “digitale avonden”.  

De velddag was mede door de inzet van ver-
schillende afdelingsleden en de vrijgevigheid 
van onze adverterende aannemer, opnieuw 
geslaagd. 
De leesmap voorziet in een duidelijke be-
hoefte en de organisatie door Theo PA1TO is 
gewoon goed te noemen. Dank daarvoor 
Theo. 
De verkoping heeft behalve extra inkomsten 
ook weer voor veel plezier gezorgd. Vooral 
door de manier waar op Sjaak PA0JCA de 
boel aan de man brengt. Sjaak bedankt daar 
voor! 
De wekelijkse rondes voldoen duidelijk in 
een behoefte, maar vormen nogal een belas-
ting voor de bestuursleden. De vrijdagse pac-
ketronde wordt geprobeerd om te bouwen in 
een digitale ronde. Daar zijn al geslaagde 
verbindingen te melden. In de 6m-ronde op 
zondagavond zijn relatief veel inmelders van 
buiten de afdeling wat deze ronde interes-
sant maakt. 
De homepage, bijgehouden door Dick PA1DR, 
wordt regelmatig bezocht vooral vanwege de 
belangstelling voor de ‘Slappe Arnold-
antennes. 
De Amstelstraler is door de inzet van Wim 
PA3ALG op een bijzonder hoog niveau geko-
men. Als je het blad laat zien aan andere 
amateurs dan is er veel bewondering.  
Voor het rondbrengen van de Amstelstraler 
kunnen we gelukkig een beroep doen op een 
aantal leden waarvoor onze dank. 
De jaarlijkse uitjes naar Rosmalen en Apel-
doorn, waarbij vervoer wordt gedeeld, waren 
ook dit jaar weer een succes. 
Er is opnieuw een aantal radiolessen aan een 
middelbare school gegeven waaraan verschil-
lende leden van de afdelingen in de laatste 
lessen hun steentje hebben bijgedragen. 
Mede door de publicaties in Electron en de 
deelname door o.a. Anneke Jesse op de Dag 
voor de Amateur, is er een aantal verzoeken 
om meer informatie binnengekomen. De 
Werkgroep Instroom Jeugd heeft de admini-
stratieve behandeling daarvan overgenomen. 
De technische detailinformatie wordt door de 
voorzitter verzorgd. 4 

AGENDA 

VAN DE VOORZITTER 

Terug kijken over 2002. 
 
Activiteiten 
We hebben interessante lezingen gehad op 
onze maandelijkse bijeenkomsten. 
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Beleid en bestuur 
Hier is helaas weinig voortgang  te melden. 
Doordat de leden van de afdeling in het al-
gemeen weinig actief zijn moeten veel acti-
viteiten door de bestuursleden worden ge-
daan. Hierdoor komt er van het uitvoeren 
van het voorgenomen beleid niet veel te-
recht. Het beleidsplan QSY of QRT is tot nu 
toe ongewijzigd. Een evaluatie is thans niet 
zinvol.  
Ook van de projecten ‘huisvesting’ en 
‘begeleiding nieuwe leden en beginners’ is 
nog niet veel terecht gekomen.  
De vacature van bestuurslid, door verhuizing 
van Rob Vierhout, is nog niet ingevuld. Hier-
door wordt de taak voor de overige bestuurs-
leden er niet lichter op. De taken van de 
secretaris en penningmeester worden uitste-
kend vervuld door Dick PA1DR en Louis 
PA1LOI waarvoor hier veel dank. 
 
Het bestuur heeft maandelijks een vergade-
ring. Hier wordt weinig over beleid en be-
stuur gesproken maar gaat alle tijd en aan-
dacht naar het organiseren van de verschil-
lende activiteiten. De voorzitter is dan ach-
tervanger wat inhoudt, als de andere be-
stuursleden geen kans zien om nog meer te 
doen dan ze al doen, dat dan de voorzitter 
het gaat doen. 
 
Als het veranderingsproces en de vernieu-
wing een kans wil krijgen dan moeten een 
aantal taken door leden van de afdeling wor-
den uitgevoerd. 
 
Vooruit kijken naar 2003. 
 
Activiteiten 
Er zal worden getracht opnieuw weer een 
aantal leuke activiteiten te organiseren 
waarbij opnieuw hier een beroep wordt ge-
daan op de afdelingsleden om het bestuur te 
ontlasten door actieve deelname. Zie hier-
voor het organigram waar al onze activitei-
ten zijn vermeld. 
Om dit voor de leden van de afdeling meer 

toegankelijk te maken stel ik voor dat leden 
die actief willen zijn zich bij mij opgeven per 
briefje, telefoontje of e-mail (zie de Amstel-
straler voor gegevens).Ook de leden die nu al 
regelmatig actief zijn worden verzocht om 
zich op te geven.  
Er ontstaat dan een bestand van waaruit 
mensen kunnen worden benaderd. Uiteraard 
zal er steeds rekening worden gehouden met 
de mogelijkheden en beperkingen van ieder 
lid. 
 
Beleid en bestuur 
Als we weer een voltallig bestuur hebben en 
voldoende leden zich hebben opgegeven 
voor het leveren van een bijdrage aan activi-
teiten, dan kan het bestuur verder met de 
ingezette koers van verandering en vernieu-
wing. 
In de Amstelstraler zal ik melden hoe de vor-
deringen van het e.e.a. verlopen. 
Er zijn in een wat groter verband veranderin-
gen in aantocht waarbij valt te denken aan: 
• het vervallen van de morse-exameneis 
• vergroting van de mogelijkheden voor 

houders van een N-vergunning 
• de invoering van een basisvergunning 

(Foundation License) naar Brits model 
• de aanschaf door de VERON van een Fun 

Truck 
• uitbreiding van de banden op 500 kHz, 

7 MHz en 70 MHz 
• uitbreiding van de interactie tussen 

radio en computer 
• nieuwe digitale modes 
Kortom er zal in de komende jaren veel op 
ons af komen.  
We moeten zorgen om voor al die ontwikke-
lingen klaar te zijn. 
 
Aldus de voorzitter in zijn toespraak op de 
Huishoudelijke Vergadering van  13 januari j.l. 
We prijzen ons gelukkig dat op deze avond 
tevens de bestuursvacature werd opgevuld en 
heten Ron Havelaar, PE1GZC, van harte wel-
kom! 

Red. 



6 

Low Pass Filters 
Voor de zelfinducties (L1=L2) Amidon 9,5mm ringkernen.  T37-10 (zwart); -6 (geel); -2 (rood); 
-1 (blauw); -3 (grijs).  Voor de laagste drie bereiken zijn standaard smoorspoeltjes toegepast.  
Toegepaste condensatoren: keramische pin-up typen uit de oude voorraaddoos 

 ZELFBOUW VAN EEN HF-SIGNAALGENERATOR (2) 

                   Wim van Berkom PA3ALG 

C1 C2 C3 C4 

C5 

L1 L2 
RFC 

560 

+12V
via bandschakelaar 

PIN 
van 

betreffende 
deler 

LPF Uit LPF In 

naar 
diodeschakelaar 

fig 2 

           Bereik                        Wnd    T37-    C1=C3    C2      C4        C5          RFC 
32       - 64 MHz                       7       10           47      100    1n -        -          56uH 
16       - 32 MHz                     10         6         100      220    1n -        -          56uH 
 8       - 16 MHz                       14         2         220      470    1n -        -          56uH 
 4       -   8 MHz                      19         2         470      820    1n -        -        100uH 
 2       -   4 MHz                      20         1         820    1500     2n2        -        100uH 
 1       -   2 MHz                      25         3       1500     3300     22n        -        100uH 
 0,5    -   1 MHz                       15uH      -       2200     4700     0,1u     330      100uH 
 0,25   -   0,5 MHz                   33uH      -       4700     10n      0,1u     470         1mH 
 0,125 -   025 MHz                  68uH      -       10n      22n      0,1u     1n           1mH 
 
Voeding 
Door het geringe stroomverbruik (< 500 mA) kon de voeding eenvoudig gehouden worden. 
Wel is voor de oscillator-groep een apparte regelaar toegepast. De transformator, zekering
(houder) en de spanningsregelaars zijn op achterwand van de kast gemonteerd.  Vanzelfspre-
kend de 7912 voorzien van een isolatieplaatje en de 10uF elco's direkt op de regelaars monte-
ren. 
Als u een zelfbouw-netfilter opneemt, denkt u dan aan de vereiste werkspanning! 
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 Natuurlijk kunt u evengoed een geaarde net-entree met ingebouwd netfilter toepassen. 
  
Eindversterker / HF Amplitude-regeling / AM-Modulator 

7905 

7812 

2200u 
2200u 

10u T 10u T 

10u T 10u T 1N4007 

1N4007 

1N4007 
-5V 

+12V 

2x12V 
1A 

IN 
UIT 

7905 

IN UIT 

7812 

220V 

MAINS 

Evt. netfilter opnemen (b.v. 2x 1uH met 4x 1nF) 

7812 +12V 
Osc 

10u T 10u T

+12V 

C* HF 
in C* 

C* 

C* 

C* 
C* 

M HF uit 
(verzwakkers) 

AM 

+12V 

+12V 

+12V 

+12V 

+12V 

-5V 

-5V 

-5V 
-5V 

+12V 

Mod diepte 
HF Output 

4W/4mm 

BF982 

10 10

68 

47 

10K 

220 
47 

47 

47K 
100 

10K 

470 

470 10K 
500 

10K 
10K 

820 

100u 

10K 
100K 
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10 

500K 500K 
0,1 

0,1 

0,1 

2n 

150 

150 

1K5 

1K 

150 
1K 

10K 

BFR96 
3x 

-5V 

S3a 

47K 

4K7 

2K7 

0,1 2N2219 

Instellen op beste AM-mod

(20dB) 

DC-inst. 
Eindtrap 

SCHOTTKY 
2 

2 

2 
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3 
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4 
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4 

6 

6 
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6 

7 

7 
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7 
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(1V) 

P2 

B C 

E 
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G1 D 

S 

G2 
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De versterking van de eindtrap, met 3 stuks 
BFR96 en gestuurd door een BF982, is ca 
4,5x en de maximale output bedraagt 1,8Vpp 
over 50 Ohm (=8,1 mW of 9,08 dBm). 

Het via Schottky-dioden gelijkgerichte uit-
gangssignaal wordt gebruikt om de in dBm 
geijkte output-meter te sturen. Daarnaast 
wordt deze gelijkspanning vergeleken met 
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Al bij het derde glas bier kwam hij goed los, 
de barkeeper schoof hem een bakje pinda’s 
toe om ook niets van het gesprek te mogen 
missen. Kijk waarde vriend bij mij geen Siltech 
in huis, mijn eindversterkers zijn direct gemon-
teerd in de boxen. Ja afgeveerd natuurlijk en 
niet van die maffe versterker-units die andere 
te pronk zetten. Het zijn uiterst uitgebalan-
ceerde krachtbronnen met ingehouden tegen-
koppeling en zelf-controlerende vervormings- 
discriminatoren. Natuurlijk met de eindbuizen 
aller tijden de 6L6. Nee aan mijn lijf geen 
solid state. Ach wel een uitgaaf, ik zei nog 
tegen mijn vriendin: "Zit je liever ergens in of 
liever voor?" Ze bedacht zich geen moment en  
zei: "Nou, ik weet niet waar je naar toe wilt, 
maar dan kies ik om er voor te zitten." 
"Goed schat, dan zeggen we de bestelde Mer-
cedes af en dan gaan we een geluidsinstallatie 

aanschaffen waarmee je de visite nauwelijks 
de deur meer uitkrijgt." 
Ja zo is het gegaan en ik ben er niet rauwig 
om, het is de aanschaf van mijn leven. Mijn 
vriendin en ik brengen nu onze tijd door op 
een tijgervelletje voor de geluidszuilen. Heer-
lijk. Nogmaals, een forse uitgaaf maar als je 
eenmaal deze stap hebt gezet dan weet je dat 
het geen weggegooid geld is. 
Als ik vragen mag wat heeft u thuis om het 
gehoor te strelen? Een Amroh Proton? en hij 
verslikte zich bijna in een slok bier vanwege 
zijn minachtende grijns. 
Ik antwoordde hem: “Twee JBL monitor 
boxen en een NIKKO versterker twee maal 
tachtig watt. Sorry met transistoren”. 
Hij keek mij wat sappig aan.  
En u lijdt niet aan gehoorbeschadigingen door 
langdurig bestookt te zijn met vervormingen? 
Toch wil het wel eens beluisteren als u dat 
goed vindt. 
"Komt u maar mee, ik woon hier niet zo ver 
vandaan, altijd welkom om eens een kenner 
te laten luisteren". 
Wat u zegt, ik ben uiterst nieuws gierig. 
Een halfuur later stonden wij voor de deur, 
Roos was thuis die de deur opende en wij 
liepen naar boven. Halverwege de trap bleef 
hij staan. 
Stil! riep hij en hield een vinger tegen de 
lippen.  Ademloos bleven wij staan midden 
op de trap. Uit de kamer klonk muziek, hard 
genoeg om gehoord te worden, klassiek of 
modern dat kan ik mij niet meer herinneren. 
Maar de mijnheer verbrak de stilte met de 
woorden: Dit is ongelooflijk zuiver en van een 
hoog kwaliteitsgehalte, prachtig en gevoelig. 
Nu wil ik wel eens zien welke apparatuur u 
gebruikt. Ik durf het haast niet te zeggen, 
maar dat klinkt nog beter als bij mij thuis. 
Verbaasd keek ik hem aan. "Dat is niet de 
geluidsinstallatie, dat is onze Philips 634, de 
Lentebode uit 1934 die mijn vrouw eens per 
maand even aan zet om de condensatoren op 
peil te houden!" 

 
Piet van Schagen, PA3HDY 

DE AUDIOFIEL 

een instelbare referentiespanning. Enig 
verschil tussen beide waarden, resulteert 
in het aanpassen van de gelijkspanning op 
zowel gate-1 als gate-2 van de BF982.
Aldus wordt het HF-uitgangssignaal over 
het gehele frequentiegebied constant ge-
houden. Met 1V referentiespanning op de 
bovenzijde van de 10 kΩ potmeter (HF 
Output) en door serieschakeling met de 
820 Ω weerstand, ontstaat een HF-output 
regeling van 20 dB. Door een LF-signaal 
van 2V (top-top) op de +ingang van de 
referentiebron aan te sluiten hebben we 
tevens een elegante manier om het gene-
ratorsignaal in amplitude te moduleren. 
Met de potmeter P1 wordt dan de modula-
tiediepte ingesteld. S3a schakelt alle mo-
dulatie uit, ook eventuele “restbrom”. Het 
andere deel van S3 vinden we bij de FM-
modulator terug met hetzelfde doel. Overi-
gens zijn alle in de eindtrap toegepaste 
Op-amps van het type CA3140. 
 

Wordt vervolgd 



9 

APRS staat voor Automatic Position Repor-
ting System, uitgevonden en ontwikkeld door 
Bob Bruninga. 
Ieder station dat deelneemt aan APRS zendt 
een baken uit met daarin zijn positiegege-
vens. Mobiele en portable stations hebben 
vaak een GPS aan hun set/tnc gekoppeld 
waardoor het mogelijk is deze op het beeld-
scherm van een computer te volgen. 
 
Behalve dat het gaat om de positie van een 
station zijn er met APRS meer dingen te be-
leven zoals het verzenden van de actuele 
weergegevens en de mogelijkheid van RDF. 
De gegevens worden via packets UNPROTO 
(ongeadresseerd) met 1200 Baud verzonden. 
Je kunt met APRS ook korte berichten ver-
sturen en ontvangen. 
Bij het verzenden van berichten maak je wel 
gebruik van een Callsign en krijg je een be-
vestiging (ack) van je bericht. 
Afhankelijk van de creatieve geest van de 
gebruiker kun je allerlei gegevens op het 
APRS netwerk tegenkomen. 
Omdat het gaat om packets die door digipea-
ters worden ontvangen en opnieuw worden 
uitgezonden is het mogelijk zeer grote af-
standen te overbruggen. 
Iedereen die beschikt over geschikte appara-
tuur en programmatuur kan deelnemen aan 
het APRS gebeuren. 
Houdt er rekening mee dat je overal te zien/
volgen bent en als er een Internetlink is dan 
zie jij de rest van de wereld en zij zien jou. 
 
Wat heb je nodig? 
Een 2M-set voor de APRS frequentie 144.800 
MHz of een set voor 70cm met de frequentie 
430.512,5 MHz. 
Een TNC of Baycom modem. 
Diverse stations draaien met succes APRS 
met een SCC kaart. 

Een computer met de nodige software. 
 
Het blijkt dat er op dit moment diverse be-
sturingssystemen gebruikt worden om APRS 
te bedrijven. 
Linux met Xaster of UI-view  (PE1SAY, PE1N-
SU, PE1RDW, PE1DNN). 
Gezien het experimentele karakter van Linux 
met deze APRS programma's zul je voor infor-
matie aangewezen zijn op deze stations. Ze 
zijn bereikbaar via het packet netwerk en/of 
Internet. 
 
Voor DOS is er DosAPRS. Dit draait al op een 
eenvoudige computer. 
Er zijn enkele TNC/modem fabrikanten die 
een eigen DOS-APRS programma bij hun TNC/
modem leveren. 
Omdat ik er zelf niet mee werk, en ik weet 
dat er nog maar een paar gebruikers zijn, ga 
ik niet verder op deze DOS-programma's in. 
 
Voor de Apple-computers is er MacAPRS een 
variant op WinAPRS. PE1LIF (Marinus) werkt 
al enige tijd met succes met MacAPRS. 
 
Voor WINDOWS zijn er op dit moment meer-
dere programma's waarvan er twee zeer po-
pulair zijn. Regelmatig verschijnen er op het 
Internet nieuwe upgrades voor deze pro-
gramma's. 
 
WinAPRS 
WinAPRS, geschreven door Mark en Keith 
Sproul, is een erg mooi Amerikaans program-
ma met vooral een heel mooie presentatie 
van de weergegegvens. 
De weergegevens worden gepresenteerd in 
vier grafieken, te weten: temperatuur, wind, 
neerslag en luchtdruk over een periode van 
24 uur. 
Als je de kaart in beeld hebt dan kun je met 

APRS WIE, WAT, WAAR EN HOE 

Erwin van Dulken PE2FOX 
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de rechter muisknop op de kaart inzoomen. 
Het volgen van mobiele stations gaat erg 
eenvoudig. Hun afgelegde routes worden 
met een lijn duidelijk op de kaart weergege-
ven. 
Uitwisselen van berichten gaat via het over-
zichtelijke berichtenscherm. Hier kun je ook 
automatisch een vooraf opgesteld antwoord 
op een binnenkomend bericht laten verstu-
ren voor als je eens niet aan de toetsen zit. 
Nadeel is dat de probeerversie geen gege-
vens opslaat waardoor je bij het opstarten 
steeds opnieuw al je gegevens en instellin-
gen moet intypen. 
Registratie zal de enige oplossing zijn maar 
kost US$ 70 (Au dus). 
Ook zijn de kaarten van een onbekende for-
mat (geen BMP, GIF of ander bestandstype) 
waardoor deze niet erg gemakkelijk zelf te 
produceren zijn.  
PE1RDW (Andre) heeft voor dit programma 
een kaart van Nederland gemaakt.  
De laatste versie van WINAPRS werkt zowel 
met een TNC als Baycommodem (KISS mode 
en/of AGWpe). 
 
WinAPRS instellingen 
Download WinAPRS en de NL.MAP van Inter-
net. 
Plaats de NL.MAP in de Map directory. 
Sluit je TNC aan en start WinAPRS. 
 
Ga naar settings 
General Display 
Klik Metric units aan 
Station settings 
Callsign 
State 
County 
City 
Vul je Call en de overige gegevens van deze 
velden in 
Latitude\Longitude 
Voer je coördinaten in. (Klik ook N en E aan) 
Als je die niet weet ga dan met de cursor op 
je QTH staan en lees de coördinaten links 
onder op het beeldscherm af. 

Controleer je locator rechtsonder op het 
scherm.  
UTC Offset 
Afhankelijk van zomer of winter tijd -1 of -2 
uur 
Station Icon 
-  (min teken = huisje met antenne) 
Default GPS ICON 
Niets instellen 
Power 
Ant. Height 
Ant. Gain 
Directivity 
Vul deze vakjes in 
Ant. hoogte in Feet (= 33 cm) en richting in 
graden (0 = rondstraler). 
 
Settings WinAPRS 
Status text 
Je E-mail adres of zie maar. Verder alles la-
ten zoals het is. 
Setting Serial port 
Stel hier de com poort in en de snelheid tus-
sen TNC en computer. 
Select TNC type 
Afhankelijk van de Firmware kies je TAPR, 
AEA etc., anders kies je generic TNC default. 
TNC 
Hier kies je een TNC. Staat je TNC er niet bij 
kies dan DEFAULT. 
BELANGRIJK ! 
Verander de bovenste regel (het vakje achter 
APRSM via) van RELAY,WIDE in WIDE,WIDE,
TRACE 5-5 
Als daar RELAY blijft staan dan zal dat te 
veel traffic veroorzaken. Basisstations zijn 
altijd RELAY digipeaters en zullen een uitge-
zonden baken waar RELAY in voorkomt met 
z'n allen digipeaten waardoor er te veel traf-
fic ontstaat en het netwerk onnodig belast 
wordt. 
RELAY mag dus alleen door een mobiel/
portable station gebruikt worden. 
AUTOLF ON 
Plaats dit commando in een van de lege vak-
jes. 
MYALIAS RELAY 
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Plaats dit commando in een van de lege vak-
jes. 
 
Settings 
OPEN VHF TNC 
Met dit commando opent de TNC zich en 
wordt geïnnitialiseerd (zichtbaar onder in 
het scherm). 
 
WinAPRS zal nu een baken gaan uitzenden 
met je positiegegevens. 
Het baken kan ook handmatig worden uitge-
zonden door op F2 te drukken. 
WinAPRS zal nu ook ieder station met jouw 
callsign of RELAY in het unproto path digipe-
aten. 
Basisstations die niet direct een WIDE digi 
kunnen bereiken kunnen, indien zij jouw 
Callsign in hun unproto path gebruiken, via 
jou toch op het WIDE netwerk komen. 
Mobiele en portable stations hebben RELAY 
in het unproto path en zullen, zodra ze bin-
nen het bereik van jouw station zijn, via 
jouw op het WIDE netwerk terecht komen. 
Houdt er rekening mee dat zij afhankelijk 
zijn van jouw station en alleen aan APRS 
kunnen deelnemen als jij QRV bent. 
Je eigen unproto path kun je later nog opti-
maliseren door de eerste WIDE te vervangen 
door de callsign van de eerste WIDE digipea-
ter. Voorbeeld: PE1SAY-2,WIDE,TRACE5-5 
(PE1SAY-2 is hier de eerste WIDE digi). 
 
 
UI-View 
UI-View van Roger Barker G4IDE (auteur 
WINpack) is zeer populair bij APRS amateurs. 
Het programma valt op door zijn eenvoudige 
bediening. Er zijn voor UI-View veel kaarten 
(o.a. Mapblast) in omloop in het bekende 
BMP, GIF etc. format. Zelf ingescande en 
gekalibreerde kaarten kunnen zonder proble-
men gebruikt worden.  
De presentatie van de weergegevens en het 
volgen van mobiele stations is minder mooi 
in vergelijking met WINAPRS. 
Inzoomen op een kaart kan niet, maar je 

kunt naar een detailkaart overschakelen 
waardoor een inzoom effect ontstaat. 
Het berichtenverkeer geschiedt via het be-
richtenscherm met diverse mogelijkheden als 
opslaan, wissen enz. van de berichten. Het 
automatisch beantwoorden van binnenko-
mende berichten is niet mogelijk. 
Met een simpele dubbelklik van de muis in 
het DIGI vakje voer je het te volgen digi 
path voor de berichten in. 
Gebruikers van UI-View hebben onderling 
extra faciliteiten ter beschikking zoals het 
opvragen van extra stations informatie. 
Je gegevens en instellingen worden door de 
probeerversie vastgehouden en hoeven niet 
steeds bij het opstarten ingetypt te worden. 
Registratie kost slecht 10 Pond (hoef je het 
niet voor te laten). 
 
Download uisfx210.exe (programma) en 
U21to224.exe (upgrade). Download ook en-
kele Nederlandse kaarten en eventueel de-
tailkaarten van je eigen omgeving. Als je het 
programma hebt geïnstalleerd en ge-
upgrade, plaats dan de NL kaarten in de 
MAPS directory van UI-View. 
Start het programma en ga naar setup. 
 
De belangrijkste instellingen voor UI-View 
Station setup: 
Callsign: 
Altijd invullen, anders werkt het niet 
Latitude: 
Breedte  (52.xx.xxN) 
Longitude: 
Lengte  (00x.xx.xxE) 
Als je de cursor op je positie in de kaart 
plaatst dan zie je rechtsonder in het beeld-
scherm je coördinaten. Controleer of je Loca-
tor links onder in het scherm klopt.  
Unproto port: 
1 (default) 
UNPROTO ADRESS: 
APxxx,WIDE,WIDE (NOOIT meer dan 2X WIDE 
gebruiken). Gebruik GEEN  RELAY  in het 
unproto adress 
!! RELAY is alleen voor portable of mobiele 



stations !! 
 
Om te beginnen is WIDE,WIDE een goede 
instelling maar het kan beter.  
In dit geval gaan je packets via de eerste 
WIDE digi naar de volgende WIDE digi enz. 
Zodra je weet welke DIGIPEATERS je direct 
kunt bereiken kun je deze instelling verande-
ren en optimaliseren.  
Hoor je b.v. PE1JSI-2 (Hooglanderveen) di-
rect, dan ziet je unproto adres er als volgt 
uit: APxxx,PE1JSI-2,WIDE,TRACE5-5 
Ik heb als instelling APFOX,PA0RYS-1,WIDE,
TRACE5-5 
Dat AP is verplicht. FOX mag en PA0RYS-1 
(Utrecht) is de eerste digi die ik aanspreek. 
Dan maak ik met WIDE een hopje naar een 
volgende WIDE digi en dan verder met TRA-
CE5-5 via digipeaters die TRACEn-n onder-
steunen. 
Omdat het APRS netwerk in opbouw is zijn er 
nog niet genoeg smart digi's en zal je nog 
wel even gebruik moeten maken van domme 
WIDE digipeaters (ondersteunen TRACEn-n/
WIDEn-n niet) waarvan de bedoeling is dat 
die in de toekomst verdwijnen. 
 
Beacon comment: 
Invullen b.v. je E-mail adres anders werkt 
het niet 
UI-View Tag: 
Aanklikken dan kunnen andere UI-View ge-
bruikers van jouw speciale UI-View facilitei-
ten gebruik maken. 
Fixed: 
Zet die op 30 min voor een Basisstation 
(korter  veroorzaakt alleen meer traffic en 
belast het netwerk onnodig). 
Kies een icoontje en zet je voorkeur voor Km 
of miles en klik op OK. 
 
Comms setup: 
 
TNC met TAPR, Kantronics, MFJ en/of verge-
lijkbare Firmware. 
Afhankelijk van de gebruikte TNC en compu-
ter stel je hier de parameters in. 
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Ik heb een Kantronics KPC3 plus en gebruik 
de volgende instellingen: 
 
Baudrate:         19200 (comp. <-> TNC) 
Data bits:         8 
Stop bit:           1 
Parity:             None 
Com port:         naar keuze 
Handshaking:    RTS/CTS 
Host mode:       None 
 
In het terminalscherm zet je met het com-
mando DIGI ON de digipeater mode aan en 
als MYALIAS voer je RELAY in. 
Alle mobiele- en portable stations met RELAY 
in hun unproto path zullen nu door jouw 
station naar het WIDE netwerk gedigipeat 
worden. 
Basisstations die niet direct een WIDE digi 
kunnen bereiken kunnen, indien zij jouw 
Callsign in hun unproto path gebruiken, via 
jou toch op het WIDE netwerk komen. Houdt 
er wel rekening mee dat zij dan afhankelijk 
van jouw digi zijn en alleen aan APRS kun-
nen deelnemen als jij QRV bent. 
Als nu ook de Beacon text ingevoerd is en je 
Beacon every op 30 zet dan kun je de com-
puter uitschakelen en zal de TNC volledig 
stand alone doorgaan met digipeaten en je 
baken om de 30 min uitzenden. 
 
Voorbeeld van een aantal van mijn Kantro-
nics TNC instellingen: 
 
MYCALL PE2FOX 
MYALIAS RELAY 
UNPROTO APFOX via PA0RYS-1,WIDE,TRACE5-
5 
DIGI ON 
BTEXT !5213.17N/00507.93E-/ Erwin Hilver-
sum 
BEACON EVERY 30 
(deze instellingen gelden ook voor de TNC2c 
NL met TAPR Firmware) 
Met deze instellingen digipeat mijn station 
alle mobiele/portable stations met RELAY of 
PE2FOX in hun unproto path en basisstations 
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met PE2FOX in hun unproto path. 
 
Opmerking: 
Om te voorkomen dat de TNC opdracht geeft 
om de bakentekst uit te zenden als je de 
computer weer hebt aangezet, ga je naar het 
terminal scherm en zet BEACON EVERY 0 
(disable). Het uitzenden van de bakentekst 
wordt dan weer door de computer geregeld.  
 
KISS Mode 
Als je TNC is uitgerust met WA8DED, TF2.7b 
of andere host modeachtige Firmware dan is 
het mogelijk om UI-View is KISS mode met 
de TNC te laten werken. 
Voer de station set-up uit zoals hierboven 
beschreven. 
Bij de comms set-up zet je Handshaking op 
None en Host mode op KISS. 
Bij KISS set-up kies je jouw modem. 
Ga naar de Digipeater set-up en volg onder-
staande instructie. 
Enable digi       x 
UI only             x   Alias substitution     x 
WIDEn-n           (alleen voorbehouden aan 
WIDE digipeaters) 
TRACEn-n         (alleen voorbehouden aan 
TRACE digipeaters) 
Alias(es)          PE2FOX,RELAY (je eigen Call-
sign en RELAY) 
Sub Alias          PE2FOX (je eigen Callsign) 
Dupe sec          15 
 
Als basisstation ben je dus een RELAY digi-
peater. 
Alle mobiele en portable stations zullen nu 
door jouw station naar het WIDE digi net-
werk gedigipeat worden. 
Je digipeater reageert dus op een mobiel/
portable station met jouw Callsign of RELAY 
in zijn unproto path. 
Basisstations die niet direct een WIDE digi 
kunnen bereiken kunnen dat met jouw Call-
sign in hun unproto path via jou dus wel. 
Houdt er wel rekening mee dat zij afhanke-
lijk van je digi zijn en alleen kunnen deelne-
men aan APRS als jij QRV bent. 

Een TNC in KISS mode kan niet stand alone 
werken en de computer zal, als je 24 uur/
dag op APRS QRV wilt zijn, aan moeten 
blijven staan. 
 
Kenwood TH-D7 met UI-View 
Ik gebruik de Kenwood TH-D7 weleens aan 
het systeem en maak dan gebruik van het 
speciaal hiervoor geschreven Tod7.bat be-
stand. 
Sluit de TH-D7 met een kabeltje aan op de 
com poort van de computer en draai het 
bestandje Tod7.bat. Start UI-View en voer 
je gegevens in bij de SET UP als je dat nog 
niet gedaan hebt. Verder hoef je niets te 
doen want het bestandje heeft ervoor ge-
zorgd dat de porto na het opstarten van 
UI-View de juiste instellingen heeft en op 
de juiste frequentie (144.800) staat. 
Uiteraard moet je bij comms set-up de 
goede com poort kiezen en de juiste snel-
heid 9600 (porto <-----> computer), 
handshaking staat op XON/XOFF. 
De TNC van de porto beschikt over een 
beperkte commando set. Het is daarom 
niet mogelijk om met de Porto te digipea-
ten. 
Uiteraard is de TNC van de porto in KISS 
mode (alleen met de nieuwe Firmware Ver-
sie 2.0) te gebruiken en kun je ook van de 
mogelijkheden gebruik maken die voor 
iedere TNC in KISS mode gelden.  
Draai het Tonormal.bat bestandje om de 
porto weer in de normale gebruikstand te 
zetten. 
 
De Kenwood TH-D7 gekoppeld aan een 
GPS  
De TH-D7 is helemaal ingericht om aan 
APRS deel te nemen zonder al te veel toe-
standen. 
Gekoppeld aan een GPS ben je overal te 
volgen. 
Andre (PE1RDW) volgen we dagelijks van-
uit Oud Heusden naar zijn QRL in Amers-
foort en terug. Hij reist per openbaar ver-
voer (trein/bus) en heeft aan zijn TH-D7 
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en Garmin 12 GPS gekoppeld. Een plaatsje bij 
het raam is het enige wat noodzakelijk is 
voor de ontvangst van de GPS signalen en 
het contact met de digipeaters. 
Zelf gebruik ik de TH-D7 met daaraan een 
GPS (Garmin 12XL) gekoppeld in de auto. 
Zowel de porto als de GPS zijn op een bui-
tenantenne aangesloten. 
 
De data overdracht tussen GPS en Porto ge-
schiedt volgens het NMEA 0183 (versie 2) 
protocol met een overdrachtsnelheid van 
4800 baud. 
Bijna elke GPS met data uitgang en deze 
NMEA versie is geschikt om samen met de 
TH-D7 te gebruiken. Oudere typen maken 
vaak gebruik van een verouderde NMEA ver-
sie en zijn daarom vaak niet bruikbaar.  
 
Om met de Kenwood TH-D7 deel te nemen 
aan APRS moet je via het MENU van de porto 
de volgende instellingen wijzigen:  
 
Radio   1-4-1   data band A 
APRS    2-A      UNPROTOCOL    APK001 
APRS    2-B      POS LIMIT        OFF 
APRS    2-C      Km, C 
APRS    2-1      MY CALL          PE2FOX-7  
(-7 is voor portable stations) 
APRS    2-2      GPS UNIT         NMEA (NOT 
USED indien je geen GPS gebruikt) 
APRS    2-3      MY POSITION    Zodra de GPS 
een FIX heeft zullen de  coördinaten naar de 
porto verzonden worden. 
APRS    2-4      POS COMMENT   maak een 
keuze 
APRS    2-5      ICOON             maak een 
keuze 
APRS    2-6      STATUS TEXT     E-mail adres 
of zie maar 
APRS    2-7      TX INTERVAL     afhankelijk 
van je plaatsingssnelheid 1 tot 30 min  
           (blijf je op een plaats 30 min) 
APRS    2-8      PACKET PATH    RELAY,WIDE,
TRACE5-5 
In gebieden met een slechte dekking door 
basisstations (relay digi's) kan  WIDE,WIDE,

TRACE5-5 gebruikt worden. 
APRS    2-9       DATA TX           AUTO 
 
Zet de GPS data uitgang volgens de handlei-
ding op NMEA 0183, zet de overdrachtsnel-
heid op 4800 baud en sluit de GPS aan op de 
porto. 
Zet de Porto op 144.800 MHz en druk 1x op 
de TNC toets (opening TNC). Bovenin het 
display verschijnen in een rechthoekje de 
letters TNC. 
Druk op de toets BCON. In het display ver-
schijnen de letters BCON. 
Zodra de GPS een fix heeft zullen de coördi-
naten naar de porto gezonden worden. Con-
troleer of de porto de coördinaten ook echt 
ontvangt door de POS toets in te drukken. 
De TH-D7 zal nu, afhankelijk van de ingestel-
de TX interval, zijn baken gaan uitzenden. 
Berichten ontvangen en verzenden met de 
porto is nu mogelijk. 
Actuele weergegevens van weerstations wor-
den ontvangen en zijn in het display zicht-
baar te maken met de LIST toets.  
 
Met de Kenwood TH-D7 kun je natuurlijk ook 
zonder GPS aan APRS deelnemen. 
Je zult dan wel je coördinaten handmatig 
moeten invoeren. 
Verander via het MENU de volgende instellin-
gen: 
APRS 2-2          NOT USED 
APRS 2-3          voer je coördinaten handma-
tig in 
 
Baycom en UI-View / WinAPRS 
De laatste upgrade van WinAPRS laat toe dat 
dit programma met AGW packet Engine ook 
met een Baycom kan werken. 
Die mogelijkheid was al eerder aanwezig met 
UI-View en AGWpe. 
In de Comms set-up van UI-View kun je bij 
Host mode de AGW packet Engine instellen. 
Verder zijn de instellingen als in de KISS 
mode. 
Voor informatie over AGW Packet Engine zal 
je de help-files van dat programma moeten 



raadplegen. 
APRS+ en Street Atlas is ook een Windows 
programma waarvan bekend is dat het met 
gewone bmp, gif etc. kaarten kan omgaan. 
Ik heb nog geen ervaring opgedaan met dit 
programma maar hoop daar in de toekomst 
wel aan toe te komen. 
Als je op Internet zoekt zul je vast nog wel 
meer APRS programma's tegen komen. 
 
APRS freq.: 
       144.800 MHz (Midden en West Europa) 
70 cm Gate:     431.037,5 MHz (Nederland) 
 
Voor informatie zijn er dagelijks enkele APRS 
stations QRV op de 70 cm repeater van Hil-
versum PI2NOS 430.125 MHz. 
 
APRS op het Internet 
http://pd0idq.myweb.nl
           (programma's/kaarten) 
http://pe1rdw.demon.nl  
Digi coördinator NL 
E-mail pe1rdw@amsat.org         
ftp://aprs.rutgers.edu/pub/hamradio/APRS/
WINAPRS 
http://home.wxs.nl/~pe1caj 
h t t p : / / m e m b e r s . t r i p o d . l y c o s .
nl~enapnetwerk/APRS/APRS1.HTM 
(zeer interessante site voor zelfbouw en de 
TinyTrak) 
 
Op dit moment zijn er diverse digipeaters  
actief. 
De meeste digi's zijn al intelligent maar 
omdat het APRS netwerk in opbouw is zul 
je nog domme digi's tegen komen. 
Het is de bedoeling dat deze domme digi's 
zo snel mogelijk verdwijnen of vervangen 
worden door intelligente. 
Een domme digi digipeat alles, ook packets 
uitgezonden door hem zelf en door andere 
digi's gedigipeat, worden weer opnieuw 
gedigipeat. Het wordt dan een heel gedigi-
gigigigipeat als je het nog kunt volgen. 
Dat geeft dus heel veel traffic en als de 
digipeater digipeat dan hoort de digipeater 

dus niets om te digipeaten. Kortom puin-
hoop.  
Smart digi's doen aan call substitution (call 
vervanging) zetten hun call erbij waardoor 
ze hun eigen gedigipeate packets herken-
nen en niet opnieuw digipeaten. 
Voorkom dat jouw station te veel traffic 
veroorzaakt, controleer je instellingen. 
Gebruik als basisstation NOOIT  RELAY of 
meer dan 2x WIDE in het unproto path. 
 
Enkele TNC's met de laatste versie Firmware 
kunnen stand alone intelligent digipeaten 
en zijn dus zeer geschikt als smart digi. 
Kantronics TNC's met Firmware vanaf versie 
8.2 kunnen dit klusje aan.  
Er zijn genoeg Kantronics in Nederland 
maar ik ben er nog niet een tegen gekomen 
met Firmware 8.2 of hoger.  
Ben je in het bezit van een Kantronics met 
Firmware versie 8.2 of hoger, of weet je 
iemand die met Firmware versie 8.2 of ho-
ger werkt, dan ontvang ik graag een be-
richtje van je. 
 
Ik hoop dat ik met dit bulletin de toegan-
kelijkheid tot APRS vergroot heb en dat er 
meer stations aan APRS gaan deelnemen. 
Ik hoop ook dat er in het noorden en oos-
ten van ons land snel APRS stations bij 
komen want het is daar een beetje leeg op 
mijn beeldscherm. 
 

73, Erwin    pe2fox@amsat.org 
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OPROEP  
Wie van onze leden stelt belang in de ont-
vangst van de Amstelstraler in elektronische 
vorm? Het wordt u dan per e-mail als PDF-
bestand toegezonden. M.b.v. de alom be-
kende en gratis Acrobat Reader kunt u niet 
alleen het blad lezen, maar desgewenst ook 
(dubbelzijdig) afdrukken. Geïnteresseerden 
gelieve per e-mail contact op te nemen met 
de redactie: pa3alg@amsat.org 
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Fax: 020-4457412 
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Voorzitter/PR:        Geert Paulides PA7ZEE 
                           Oostermeerweg 59 
                           1184 TT Amstelveen 
                           Tel.020-4964559 
                           pa7zee@amsat.org 
 
Secretaris:             Dick Rademaker PA1DR 
                           Alpen Rondweg 87 
                           1186 CX Amstelveen 
                           Tel. 020-4538960 
                           pa1dr@amsat.org 
 
Penningmeester:    Louis v.d. Lugt PA1LOI 
                           Parmentierlaan 96 
                           1185 CW Amstelveen 
                           Tel. 020-6410274 
                           Gironr. Afdeling 02: 
                           6257637 
                           (ook voor de leesmap) 
 
Bestuursleden:       Ron Havelaar PE1GZC 
                           Wim v. Berkom PA3ALG 
                            
 
Coörd. Leesmap:     Theo Scheltes PA1TO 
                           pa1to@amsat.org 
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                           pa3alg@amsat.org 
 
Redactie:              Wim v. Berkom PA3ALG 
                           Eikenrodelaan 82 
                           1181 DJ Amstelveen 
                           Tel. 020-6433932 

VERON AFDELING AMSTELVEEN A02 HET CLUBSTATION PI4ASV IS QRV 

Maandag:   21.00 uur op 145.400 MHz 
                (behalve op onze clubavond). 
                Dit is de huisfrequentie waar le-

den van de afdeling vaak op te 
vinden zijn. 

 
Vrijdag:     21.00 uur Digitale Ronde. 
                Startfrequentie  en begeleiding 

op 145.400 MHz. 
 
Zondag:     21.00 uur op 51.500 MHz met 

begeleiding op 145.400 MHz. 
Verschillende inmelders werken 
dan met surplus materiaal wat 
altijd boeiend is, mede door de 
specifieke eigenschappen van 
de 6 meter band. 

 
Inmelden (ook van buiten de afdeling) 
wordt zeer op prijs gesteld, evenals rappor-
ten van luisteramateurs. 

BIJEENKOMSTEN 

Elke 2e maandag van de maand in Wijkcen-
trum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, 
Amstelveen. Aanvang 20.00 uur. 

Inhoudsopgave: 
 
Bestuur en PI4ASV ...........................3 
Agenda ...........................................4 
Van de Voorzitter .............................4 
Beren .............................................5 
De Terugkomdag ..............................6 
Zelfbouw HF-signaalgenerator (3) .......7 
PDA voor de Amateur ...................... 11 
Een middagje Java-Eiland ................ 14 
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Overname van artikelen en/of schema’s is slechts toegestaan met volledige bronvermelding. 
Aanbieders van artikelen en schema’s ter publicatie, worden geacht bekend te zijn met de 
bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven en deze bepalingen ook strikt na te leven. 

ATTENTIE 
De bijeenkomst van juni is, in verband 
met Pinksteren, verplaatst naar de derde 
maandag van die maand (16 juni). 



16 juni 2003 
Omdat 2e Pinksterdag op de tweede maan-
dag van juni valt, is de bijeenkomst van deze 
maand verschoven naar de 16e. 
Deze avond gebruiken we als follow up van 
de  voorgaande “digitale avonden”.  
Wim PE3WIM en Dick PA1DR zullen de diver-
se modes demonstreren en behulpzaam zijn 
bij het installeren van de benodigde software 
op uw computer/laptop (die u dan wel moet 
meebrengen). 
 
14 juli & 11 augustus 2003 
Tijdens de vakantiemaanden geen sprekers, 
maar een gezellig onderling QSO. En mocht u 
met (knutsel)problemen zitten: meebrengen 
dat spul! Gezamenlijk moet daar uit te ko-
men zijn. Vanzelfsprekend zal ook uw QSL-
manager op beide avonden aanwezig zijn. 
 
8 september 2003 
Ronald Stuy PA3EWP en Rob Snieder PA5ET 
zullen aan de hand prachtige lichtbeelden 
een presentatie verzorgen over hun DX-
pedities.  
 
13 oktober 2003 
Rob Engberts PAøRWE 
 
10 november 2003 

Ook in verwante verenigingen zoals de Ne-
derlandse Vereniging voor de Historie van 
de Radio, de NVHR dus, ziet men deze niet-
ontwikkeling. Daar is onlangs een jeugd-
commissie opgericht om het tij te keren. 
Zelf probeer ik binnen mijn mogelijkheden 
en met mijn tijd en energie daar wat aan te 
doen. De radiolessen op het KKC hebben 
toch tientallen leerlingen in contact ge-
bracht met de beginselen van onze hobby. 
Daarbij hebben verschillende actieve leden 
van onze afdeling hun bijdragen geleverd. 
Die activiteit heeft de aandacht getrokken 
van de redactie van Electron en er is ook 
over gepubliceerd in CQ-DL.  
Mooi maar zelfs nog geen druppel op een 
gloeiende plaat. 
 
Het project Back To The Future (BTTF) pro-
beert daar verandering in te brengen. Over 
het project is gepubliceerd in de amateur-
bladen (zie Electron, mei 2003, blz. 207). 
Op de homepage van de VERON is ook en 
plekje voor het project ingeruimd. 
Kijk eens in je omgeving naar scholen, 
scouting, klein- en andere kinderen of daar 
belangstelling is om mee te doen. Als het 
om een goed werkend ontwerp gaat dan is 
de beschrijving met tekeningen van de ont-
vanger die we op school hebben gebouwd 
beschikbaar. 
 
Een tweede doel van het BTTF-project is de 
ontwikkeling van de passieve ontvanger te 
stimuleren. In de laatste kristalontvanger-
wedstrijd in de VS deed een Duitse amateur 
mee die niet minder dan 191 station heeft 
gelogd. Het ontwerp was van Ben Tongue 
(zet Google aan het werk), met wat aanpas-
singen wat de spoelen betreft. Zijn winst 
kwam uit zijn antenne, bestaande uit drie 
speelgoedballonnen en een 40 meter 
draad…… 
 
Ik wens iedereen veel activiteit toe en een 
fijne vakantie. 

Geert, PA7ZEE 
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AGENDA 

VAN DE VOORZITTER 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. 
Als dat waar is, geldt dan ook dat wie geen 
jeugd heeft ook geen toekomst heeft? In 
dat geval kunnen we ons dus best zorgen 
maken zoals het er nu uit ziet. De gemid-
delde leeftijd neemt alleen maar toe in 
onze vereniging en in onze afdeling. 
Je kunt het bij die constatering laten en 
verder overgaan tot de orde (of waan) van 
de dag. 
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Het was voor mij even wennen om les te 
moeten geven aan een beer. 
Het was Louis die hem had meegenomen en 
op zijn tafeltje had gezet. Ik hoorde hem 
zeggen "Goed opletten hoor en niet met je 
vlaggetjes zwaaien." 
 
In de koffiepauze stelde ik Louis voorzichtig 
de vraag: "Is uw beer erg geïnteresseerd in 
de radiotechniek en is het waar wat ik heb 
horen vertellen dat hij zelfs het morse be-
heerst?" Hij knikte volmondig ja. "Jack is 
een van mijn pienterste beren, seint zeker 
twintig woorden per minuut. Ik heb reuze 
steun bij hem gevonden tijdens de morsecur-
sus." 
"Heeft hij u daar bij geholpen?" vroeg ik met 
groeiende interesse. 
"Geholpen? Zonder zijn medewerking had ik 
het zeker niet gered.” 
Het klinkt misschien ongelooflijk, maar ik 
kon er begrip voor opbrengen. Het moet mo-
gelijk zijn contact te hebben met beren. Zeer 
veel leden zijn al vanaf hun geboorte be-
vriend geweest met een beer en hebben daar 
hun eerste geheimpjes aan toevertrouwd. 
"Uw beren volgen dus met belangstelling al 
uw verrichtingen" vervolgde ik mijn vraag 

daar ik meer wilde horen. 
"Jazeker, bij elke nieuwe aanwinst staan ze 
te dringen om het te bekijken en zijn dan 
soms dol enthousiast." Het met overtuiging 
vertelde vervolg over het wel en wee van de 
beren deed mijn geloof toenemen en meer 
en meer kon ik mij voorstellen dat er inder-
daad een binding moet kunnen bestaan tus-
sen mens en beer. 
"Zelf heb ik ook een beer," vertelde ik hem. 
"Hij heet Ot en ik hem gekregen toen ik vier 
maanden oud was en nog altijd zit hij in 
mijn hobby kamer." Dit gaf aanleiding tot 
verdere onthullingen over het leven met be-
ren en hun inbreng in een mensenleven. 
 
Als ik na afloop van de cursus op de parkeer-
plaats nog even wat napraat, zien we Louis 
wegrijden in zijn vertrouwde Saab. 
"Heeft hij het stuur rechts in de auto?" 
vraagt Wim. "Ik zie hem namelijk rechts in-
stappen." We kijken de Saab na tot hij ron-
kend uit het zicht verdwenen is, echter 
niemand die op deze vraag reageert. 
Ik dacht bij mij zelf Jack zal toch niet aan 
het stuur zitten? Ik wilde er niet over praten 
maar het liet mij niet los. Het leek mij on-
mogelijk, maar een beer die het morse be-
heerst kan net zo goed ook een rijbewijs 
hebben, of niet soms? 
 
De volgende cursusavond werden mijn twij-
fels weggenomen en mijn vermoeden be-
waarheid. 
Als Louis binnen stapt, is het eerste wat ik 
hem vraag: "Met de auto gekomen?" 
"Nee, ik ben met de bus want Jack is ziek." 
Dus toch! 
 
Als ik s’avonds thuis kom en mijn beer zie 
zitten op mijn bureau, zeg ik hem: "Je gaat 
mij toch niet vertellen dat je ook met de 
sleutel kan omgaan." 
Verbeelde ik het mij, of maakte Ot echt een 
beweging met zijn rechter voorpoot. 

 
Piet, PA3HDY 

BEREN 
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Zoals bekend heeft de afdeling bijdragen 
geleverd aan de “Radiolessen” op het Keizer 
Karel College in Amstelveen. Dat heeft niet 
alleen in Electron gestaan maar is ook gepre-
senteerd op de Dag voor de Amateur in Apel-
doorn door lerares Anneke Jesse. Daarover is 
weer een stukje verschenen in het Duitse 
amateur-tijdschrift CQ-DL.  
Kortom we timmeren lekker aan de weg! 
 
Als ik schrijf “de afdeling” en “we” dan zegt 
dat niet zoveel. Het is ook niet zo erg ge-
structureerd wat “we” doen maar dat is naar 
mijn mening prima. Het toont in ieder geval 
aan dat “de afdeling” niet uitsluitend be-
staat uit kluizenaars op een zolderkamertje 
met een computer en een soldeerbout. 
 
Maar goed, ik wilde wat schrijven over de 
“terugkomdag”. Een dergelijk woord roept bij 
mij herinneringen op aan de vele malen dat 
ik voor straf terug moest komen op woens-
dagmiddag. 
Hier was dat echter bepaald niet het geval. 
Anneke Jesse had deze dag georganiseerd 
om ervaringen van de leerlingen te horen en 
om ze te laten zien wat radioamateurs nog 
meer doen dan solderen. 
 
De leerlingen die dit seizoen een 
“hemelwaterafvoerontvanger” hadden ge-
bouwd, waren al ver voor het afgesproken 
tijdstip in en om het klaslokaal aanwezig. 
Wim PE3WIM, Ben PB2BN en ik waren toen 
nog druk in de weer met het opzetten van 
wat simpele antennes waarbij de leerlingen 
spontaan hielpen. Na een inleidend praatje 
vroeg ik naar de ontvangstresultaten die met 

hun zelfgebouwde ontvangers waren be-
haald. Daarop kwamen enthousiaste verha-
len over DX-stations en aantallen stations 
die waren gehoord. Een leerling had niet 
minder dan 25 stations gelogd. “Maar”, zo 
zei hij, “ik woon vlak bij de Ouderkerker-
plas en dus heb ik een gunstige antenne-
positie”. 
Kijk en dat is nou zo leuk! Jongens die na 
een paar lessen en het lezen van de sylla-
bus zoveel hebben opgepikt dat ze zulke 
elementaire zaken door hebben. Dan was 
er een leerling die zonder verdere hulp zijn 
piëzo-elektrische oortelefoontje met een 
tweede had uitgebreid zoals ik in de sylla-
bus had aangegeven.  
En dat werkte goed: “Vet man!”  
 
Vervolgens gingen Wim, Ben en ik aan de 
slag om het zenden en ontvangen te de-
monstreren. Wim liet leerlingen meelezen 
met PSK-verbindingen die werden gemaakt 
door o.a. een station in Moskou. Ben legde 
heel elementair uit hoe een verbinding op 
de 2m-band wordt gemaakt. Hierbij leverde 
Bert PE1DHR goede diensten door steeds 
weer teug te komen op oproepen door leer-
lingen. Zelf lukte het mij om een verbin-
ding op de 40 m met een amateur in Wales 
te maken, waarna een leerling in goed 
Engels een heel gesprek had met die ama-
teur. 
Na afloop hielpen leerlingen weer met het 
opruimen van installaties en antennes. 
We kunnen heel tevreden terug kijken op 
een zeer geslaagde middag. Alle medewer-
kers bedankt! 

Geert, PA7ZEE 
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FM-Modulator / Modulatie schakeling 
De FM-modulator is opgebouwd rond een 
CA3140. Met P3 kan de amplitude van het 
aangeboden LF-signaal worden geregeld en 
daarmee de FM-zwaai, terwijl met de schake-
laar S2 aan de uitgang de zwaai met een 
factor 10 kan worden vergroot. 
Daar de permanent aanwezige gelijkspanning 
die op de varicaps in de oscillatoren staat 
eveneens door de CA3140 wordt bepaald, 
hebben we tevens een mogelijkheid van fijn-
afstemming van de generatorfrequentie (P4). 
Daarnaast kan met de drukknop S1 de fre-
quentie modulatie worden gecalibreerd. De 
gehele schakeling is apart gestabiliseerd met 
een low power 5 Volts regelaartje. 
Schakelaar S3b schakelt, zoals S3a in het 

 ZELFBOUW VAN EEN HF-SIGNAALGENERATOR (3) 

                   Wim van Berkom PA3ALG 

AM-gedeelte, alle modulatie uit, ook eventu-
ele “restbrom”. 
 
Modulatie kan tot stand komen met een in-
tern of met een extern LF-signaal. In het 
eerste geval wordt een sinus van 1000 Hz 
gegenereerd door de 741 Op-amp. Met de 
instelpotentiometer van 10 kΩ wordt de 
amplitude van dit signaal ingesteld op 2 Volt 
top-top. Met een modulatieschakelaar S4 of 
S5 in de stand INTERN wordt dit 1000 Hz 
signaal naar de betreffende modulator ge-
stuurd en is tevens beschikbaar op de FM, 
respectievelijk AM In/Out-connector. 
In de stand EXTERN kan via de betreffende 
connector elk willekeurig LF-signaal voor 
modulatie worden aangeboden.  
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AM 

FM 

FM 
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Cal. FM 

Verzwakkers 
De verzwakkers zijn ondergebracht in een 
van schotjes voorziene blikken doosje en zijn 
opgebouwd uit twee enkelpolige omschake-

laars per sectie. De tuimelarmen zijn met een 
blokje perspex gekoppeld en worden via een 
kunstof staafje bediend. Elke 20dB-
verzwakker (standaard pi-schakeling) is op-



8 

de nodige markeringen) en noteer met 
aangesloten frequentiemeter de waarden in 
de drie hoofdbereiken. De gedeelde bereiken 
zijn steeds een replica van het laagste 
oscillatorbereik, alleen met de waarden 
steeds een factor twee minder. 
Met de computer en MS Word of een 
willekeurig tekenprogramma kan daarna een 
professioneel uitziende schaal  worden 
gegenereerd.  

gebouwd met 1% metaalfilm weerstanden 
(respectievelijk 60,4 Ω en 249 Ω). 
 
Bereikschakelaar (S7) 
Om het aantal schakeldioden te beperken, 
is een 2x 12-standen draaischakelaar 
toegepast, gekoppeld aan de roterende 
(ronde) schaal. Zo’n schaal maken lijkt 
moeilijker dan het is. Voorzie de trommel 
eerst van een strook millimeterpapier (met 

+12V 
Osc 
+12V 

L F E D 

C B A 

K J I H G 

+12V 
Bij 
ingeschakelde
Delers 

Ter afsluiting 
Veel aandacht is geschonken aan het HF-
dicht maken van de signaalgenerator 
(meervoudige afscherming, gedegen ontkop-
peling van voeding– en schakeldraden en 
een overvloedig gebruik van 1000pF door-
voer-condensatoren). De diverse eenheden 
zijn op een midden in de kast aangebrachte 
eikenhouten plank gemonteerd en hebben 
maar één binding met de buitenkast: via de 
coaxkabel naar de uitgangsplug. Klaas 
PAøKSB ging nog een stap verder en bouwde 
een dubbelwandige buitenkast. 
Hoe ver u moet gaan hangt nauw samen met 
de eisen die u stelt. Maar wat let u om een-
voudig te beginnen en uit te breiden als de 
behoefte zich doet gevoelen? 
Zoals eerder opgemerkt, beter een een-
voudige signaalgenerator dan helemaal 
niets. Kijkt u eens uit naar een stabiele, 
goed gelagerde afstemcondenator en een 
verliesvrije spoelvorm. Bouw dan eens een 

oscillator volgens concept PAøKSB (zie  Am-
stelstralers No 1 en 2 van vorig jaar). 
U hoeft geen exotische IC’s aan te schaffen, 
gebruik die nog aanwezige TTL-IC’s maar om 
delers toe te voegen.  En die low passfilters 
komen wel in een later stadium. Ook zonder, 
hebt u al een waardevol instrument. 
Haalt u vooral dat artikel van Jan Evers 
PAøCX er nog eens bij (zie Amstelstraler 23-
4, bladzijde 9). 
 
Wat denkt u ervan om zoiets gezamenlijk aan 
te pakken? Toch aardig voor toekomstige  
knutselavonden?  
Ziet u op tegen iets bouwen vanuit het niets, 
of liggen de mechanische zaken die er bij 
horen u niet zo, geen nood. Ik ben er van 
overtuigd dat hulp niet ver weg is. Kijkt u 
dan alvast eens in de junk box of er geen 
bruikbare zaken in liggen. En bent u zelf niet 
geïnteresseerd, wie weet kunt u er een 
mede-amateur mee van dienst zijn. 
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Het inwendige van de signaalgenerator. Om iets van de bouwstijl te tonen, zijn de deksels 
tijdelijk verwijderd. Boven: de eenheid met verzwakkers (rechts), modulator en eindtrap. 
Onder: de van printplaat vervaardigde en op de achterzijde van de tuner gemonteerde doos 
met de overige componenten (incl. oscillatoren, regelaars, delers en low pass filters). 
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PDA VOOR DE AMATEUR 

Erwin van Dulken PE2FOX 

PDA (Personal Digital Assistant) bij het grote 
publiek beter bekent onder de merknamen 
Palm, Psion, Handspring, Sony, Casio, HP, 
Sharp, Ipaq etc. 
In den beginne bedoelt als elektronische 
agenda/organiser is de PDA uiteindelijk uitge-
groeid tot een volwaardige mini computer die 
kan tekstverwerken, internetten, een database 
onderhouden, boekhouden en meer van dat 
soort zaken waarvoor je over het algemeen 
een PC of Laptop nodig hebt. 
 
Als je veel onderweg bent dan werkt een 
Laptop natuurlijk prima maar het blijft toch 
altijd een heel gesjouw en over het algemeen 
is de accu net leeg op het moment dat er 
juist geen netvoeding voorhanden is. 
De meeste PDA machientjes passen in je 
borstzak, nemen dus haast geen ruimte in en 
zijn erg spaarzaam met energie. 
Vrijwel alle PDA’s blijven ± 5 uurtjes werken 
en met een travel-charger met daarin 4 pen-
light batterijen kun je weer 5 uurtjes vooruit.  
Onderweg is het een ideale machine die aan-
gesloten op een GPS je ook nog eens de weg 
wijst. 
 
Voor het zakelijke gebruik komen er dagelijks 
nieuwe applicaties bij. 
Regelmatig verschijnen er voor hobby en 
vrije tijd leuke maar ook nuttige program-
ma’s. 
Voor die gene die maar niet volwassen willen 
worden is er een overvloed aan spelletjes.  
Wil je op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws dan kun je de krant vanaf Internet 
naar de Palm downloaden en die onderweg 
op je gemak vanaf het schermpje lezen. 
In plaats dat je een krant openslaat lees je 
het nieuws van het PDA scherm, dat scheelt 
veel ruimte en dat is makkelijk als je met de 
trein of bus reist. 

Er zijn al enkele honderden boektitels die je 
kunt downloaden, en dat scheelt ook weer 
een boekenkast. 
Ben je wijnkenner (of juist niet) dan is er 
een Database met alle bekende en minder 
bekende wijnen met allerlei gegevens over 
die wijnen. 
Voor bierdrinkers bestaat er ook een Databa-
se met vele biersoorten. Als je alle in de Da-
tabase voorkomende bieren hebt geproefd 
dan kom je in aanmerking voor het bierzuip 
Award. 
  
De PDA zal met al deze nieuwe toepassingen 
ook zijn weg naar de niet zakelijke gebruiker 
vinden. 
Vooral nu er ook een XDA op de markt is ge-
komen waarbij het mobieltje in de PDA is 
geïntegreerd. 
Internetten, chatten en SMSjes versturen en 
ontvangen met een groter display dan dat 
van een normaal mobieltje zal zeker veel 
nieuwe gebruikers aantrekken. 
  
Overigens kun je met een BlueTooht voorzie-
ning op je PDA ook draadloos met je Blue-
Tooht mobieltje communiceren, internetten, 



mailen, SMSsen etc. 
Je hoeft daarbij je mobieltje niet eens uit je 
zak te halen, ook geen kabeltjes aan te slui-
ten als je mobieltje maar binnen het bereik 
(± 10 mtr.) van je PDA blijft. 
Heb je een mobieltje met een infrarood poort 
dan kan dat sowieso al via die poort, alleen 
is het dan wel noodzakelijk dat het mobieltje 
en de PDA elkaar met hun rode oogjes aan-
kijken. 
De moderne PDA heeft standaard een infra-
rood poortje waarmee je met elkaar of met 
de PC/Laptop kunt communiceren. 
Elk apparaat dat van een infrarood poort 
voorzien is kun je met je PDA besturen. 
Denk daarbij aan de TV en de videorecorder 
maar ook je alarm, zowel thuis als in de au-
to. 
Er is handige software voor de PDA op de 
markt die elke infrarood beam kan kopiëren. 
Daarmee maak je van een PDA een infrarood 
afstandsbediening. 
  
De Clié van Sony en de Ipaq van Compaq 
praten tegen je als je links, rechts, rechtdoor 
moet of verkeerd loopt/rijdt tijdens het navi-
geren. 
Over het algemeen zit er aan een dergelijk 
apparaat een automobiel vast, de Sony en 
Ipaq zitten nergens aan vast, je stopt ze in 
je zak en je volgt de aanwijzingen die het 
ding je toespreekt. 
Het is slechts een kleine greep uit de vele 
mogelijkheden van een gemiddelde PDA.  
Er zijn nog veel meer toepassingen voorhan-
den en te bedenken, creatieve geesten ver-
zinnen er iedere dag wel weer een paar bij. 
 
Voor de radiohobby zijn er nu ook leuke 
en bruikbare toepassingen 
 
Als je mobiel APRS wilt bedrijven dan zie je 
daar zelf weinig van terug of je moet een 
laptop met je meeslepen. 
Beschik je over een TH-d7 of TM-d700 dan 
kun je het berichtenverkeer nog wel volgen 
via de kleine schermpjes van deze apparaten 
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maar echt duidelijk en overzichtelijk zijn die 
ook weer niet. Werk je met een TNC of Tiny-
Trak dan zie je helmaal niets. 
Beschik je over een PDA dan knoop je die 
gewoon aan je TH-d7, TM-d700 of recht-
streeks aan een TNC en start je vervolgens 
Pocket-APRS. 
Je kunt jezelf op de kaart volgen en volledig 
deelnemen aan het berichtenverkeer. 
De PDA is compact en het scherm is niet 
groot maar toch groot genoeg om alles dui-
delijk en overzichtelijk te tonen. 
De combinatie TH-d7 en Palm geeft je de 
vrijheid om te gaan en te staan waar je wilt 
en volwaardig te kunnen deelnemen aan 
APRS. APRS vanuit je binnenzak, op de fiets 
of wandelend langs het strand of door het 
bos of op vakantie. 
 
Van APRS naar Packet is een heel klein stap-
je want de TNC is al voor handen. Het enige 
wat nog ontbreekt, is een Packet-
programma. 
Er is nog geen echt Packet-programma voor 
de PDA maar er zijn wel diverse terminalpro-
gramma’s die een TNC probleemloos kunnen 
aansturen. Ons amateur AX25 protocol is ten 
slotte afgeleid van het professionele in de 
telefonie gebruikte X25 protocol. 
Ptelnet is zo’n terminalprogramma waarmee 
gewoonlijk een telefoonmodem wordt aange-
stuurd. Ptelnet kan ook zonder problemen 
een TNC II met TAPR Firmware en alle daar-
van afgeleide modems met aan TAPR verwan-
te Firmware in terminalmode aansturen. 
Ptelnet werkt alleen in Terminal mode, KISS 
kent Ptelnet niet. 
Gezien het feit dat de TNC van Kenwood af-
geleid is van de TNC II en de Firmware ver-
want is aan TAPR werkt alle Kenwood appa-
ratuur met ingebouwde TNC probleemloos 
met Ptelnet. 
  
Behalve portable een BBS connecten kun je 
nu ook overal ter wereld bij een Node op-
stappen en het World Wide Packetnetwerk op 
gaan om wereld wijd te chatten. 
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Waar je ook bent je kunt altijd contact hou-
den met je maten in je dorp en dat moet 
voor veel amateurs een geruststellende ge-
dachte zijn. 
Als je Conversed gaat (zo heet dat) dan zie 
je diverse kanalen van de verschillende inte-
resse groepen. Zelf kun je ook een kanaal 
aanmaken en daar een “Topic” voor kiezen. 
Je kunt ook direct naar channel 137  *** 
Dutch writing people all over the world ***  
  
Nog een klein stapje verder is natuurlijk con-
necten met het DX-cluster. 
Geen gedonder met de laptop of een PC die 
staat te storen maar gewoon alles op het 
handzame scherm van de PDA. Zeker op DX-
peditie is een PDA een waardevol hulpmiddel 
want er zijn diverse log programma’s voor de 
PDA in omloop. 
  
Wil je een FT-817 of FT-100 besturen dan kan 
dat via een Cat-kabel ook vanaf je PDA. 
Voor andere merken zullen er ongetwijfeld 
ook stuurprogramma’s bestaan. 
Met het Morse Code programma kan de Palm 
tekst omzetten naar de voor veel amateurs 
bekende piepjes op een snelheid naar keuze. 
Er zijn diverse database programma’s met 
aansluitgegevens van allerlei connectoren, 
elektronische componenten, kleurcoderingen 
en een kompleet bandplan etc. 
 
Er zijn tot nu toe nog geen programma’s die 
RTTY en/of PSK31 kunnen decoderen maar 
gezien de groeiende populariteit van de PDA 
onder amateurs is de verwachting dat een 
dergelijk programma binnen niet al te lange 
tijd zijn opwachting zal maken. 
 
Welke PDA is het meest geschikt voor de 
radio hobby? 
 
Bijna iedere PDA is geschikt, maar de een 
nog wat meer dan de ander. 
Er zijn PDA’s die als operating system met 
Windows CE draaien. 
Voor die PDA’s is er ook diverse programma-

tuur voor de amateur op de markt maar ik 
zal me hier beperken tot de PDA’s die met 
O.S. van Palm werken. 
O.S. staat voor Operating System, en de 
nieuwst versie is 4.1. 
Alle apparaten die met O.S. van Palm wer-
ken zijn geschikt om de genoemde pro-
gramma’s te draaien. 
Er zijn diverse merken zoals Sony, Hand-
spring, etc. die O.S. van Palm draaien en 
daarmee dus geheel compatible zijn met 
de Palm PDA’s 
 
In onze regio zijn ± 15 amateurs actief met 
een PDA waarvan het overgrote deel draait 
met een Palm met daarop O.S. vanaf versie 
3.5. 
Vanwege z’n briljante kleurendisplay waar-
van de helderheid is in te stellen is de 
Palm IIIc het meest favoriet bij deze ama-
teurs. 
De Palm IIIc is van een rechttoe rechtaan 
ontwerp en ziet er daardoor robuust uit.  
De Palm 505 heeft meer een design uiter-
lijk en is zeer compact, heeft ook een kleu-
rendisplay maar deze is minder helder en 
bij bepaalt licht minder goed afleesbaar. 
Bij de nieuwe Palm 515 is dit alweer een 
stuk beter geregeld doordat de helderheid 
net als bij de Palm IIIc is in te stellen. 
De Palm 130 heeft ook een kleurendisplay 
maar deze is een stukje kleiner en ook dat 
komt de aflezing niet echt ten goede. 
Een kleurendisplay heeft dus de voorkeur, 
ook al omdat kaartjes op een monochrome 
display minder duidelijk overkomen.  
De 505, 515 en 130 hebben een extra slot 
waarin je een Multimedia card / SD-card 
kunt steken om het geheugen uit te brei-
den. 
Als je erg veel kaarten bij je navigatiepro-
gramma gebruikt dan is extra geheugen via 
een dergelijk uitbreidingsslot aan te beve-
len. 
 
Voor iedere Palm is er tegenwoordig een 
passende GPS die je erachter kunt klikken 
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waardoor je PDA verandert in een geavan-
ceerde handheld GPS met grafisch scherm. 
In deze combinatie wordt de PDA met daarop 
een geschikt programma veelal als navigatie-
hulpje toegepast. 
Nadeel van een GPS die achter de Palm be-
vestigd wordt is dat de communicatiepoort 
van zowel de PDA als van de GPS niet meer 
bereikbaar zijn voor het aansluiten van ande-
re apparatuur. 
Een Palm IIIc via een seriële kabel verbon-
den met een GPS doet hetzelfde, maar je 
hebt dan nog wel de mogelijkheid om het 
NMEA signaal van je GPS af te tappen. 
 
Gebruik je de TH-d7 of TM-d700 dan sluit je 
zowel de Palm als de GPS op de porto of de 
set aan. 
Met een TNC wordt het alweer een stuk inge-
wikkelder want je hebt dan een extra poort 
nodig voor de GPS. 
 
De verwachtingen voor de toekomst van de 
PDA zijn hoog gespannen want het ziet er 
naar uit dat, in navolging van de PC en Lap-
top de PDA ook een Multi Media machine 
gaat worden. 
Amateurs die toch al veel met de PC werken 
zullen er met een PDA een bruikbare tool bij 
hebben waaraan ze veel plezier gaan bele-
ven. 
 
Een nieuwe Palm 515 kost ±  €  500,--. Koop 
je er wat extra’s bij dan kom je al snel boven 
de € 600,-- 
De Clié van Sony met ingebouwde MP3 speler 
kost rond de € 800,-- 
Een Handspring Visor Prisma zit daar met ca  
€ 700,-- mooi tussenin. 
 
Er is op Internet een levendige handel in 
PDA’s waar 80% van de eerder genoemde 
amateurs hun PDA voor een wat sympathie-
kere prijs vandaan hebben. 
Een Palm IIIc doet afhankelijk van de mee-
geleverde extra’s rond de € 125,-- 
Software is er in overvloed en met de regi-

stratie daarvan weten de meeste amateurs 
wel de weg. 
 
http://www.palm.com 
http://www.palmclub.nl 
http://www.pocketaprs.com 
http://www.freepalm.com 
http://www.qsl.net/va3pkh/palm-ham.html 

EEN MIDDAGJE JAVA-EILAND 

Wie van "voor de oorlog" stamt en in zijn 
jeugd met de radiobacil besmet is, 
denkt bij het ouder worden met enige wee-
moed terug aan de techniek die toen 
maatgevend was voor de "draadloze". 
 
Oh, zeker. We zijn met de ontwikkelingen 
meegegaan. We benutten de unieke chips 
die de hedendaagse (zend)amateur ten 
dienste staan, verpesten onze ogen met 
het solderen van SMD's, bouwen synthesi-
zers en DDS'en in plaats van LC-oscillatoren 
en kunnen eigenlijk niet meer zonder com-
puter. Maar toch. 
Bij het zien van een radio, een TV of (vak)-
tijdschriften uit vroegere tijden, gebeurt er 
iets met je. En voor je het weet sla je aan 
het verzamelen en bouw je weer eens wat 
volgens oude inzichten. Als gevolg hiervan 
ontmoet je gelijkgezinden, waarvan later 
blijkt dat velen daarvan er toch anders 
over denken. Maar bij sommigen klikt het 
vanaf het eerste moment. Zoals met een 
zekere Piet en via hem met ene Claud die 
er een privé- museum op na houdt. 
 
Bij deze laatste waren we nog nooit ge-
weest, ondanks een toch vrij intensief 
e-mail verkeer. Toen we dan ook dachten 
iets aan het Philips Museum te kunnen 
toevoegen, was een afspraak snel gemaakt 
en begaven we ons op een koude, winderi-
ge middag naar het Java-eiland. 
Met recht een eiland. De koude, over het 



water komende Noorden wind trotserend om 
een parkeermeter te vinden die een chipknip 
wil accepteren, verbaas je je toch over de 
mooie bouwwerken en de unieke locatie. 
En boven in een van die appartementen op 
de 7e verdieping bevindt zich dan het muse-
um. Neen, u hoeft geen trappen op. Een rui-
me lift brengt u geruisloos waar u wezen 
moet. 
 
Zo koud als het buiten was, zo hartelijk en 
warm is de ontvangst door de conservator en 
diens Jack-Russells aangevoerd door Knorrie. 
 
Over de aanwezige apparatuur zal ik niet 
verhalen, de web site (http://www.
philipsmuseum.nl/phindex.htm) geeft daar 
een goed beeld van al valt er veel en veel 
meer te bewonderen. Maar wat die site nooit 
vermag weer te geven is de sfeer die in dit 
museum heerst. Hier geen aparte ruimte met 
een in rekken gestapelde verzameling. Nee, 
het gehele appartement is museum, inclusief 
de hal. 
Claud woont, leeft en werkt in een museum 
met apparaten die gerepareerd worden als ze 
stuk zijn. Samen met de hartelijkheid waar-
mee je ontvangen wordt is er maar een naam 
voor dit fenomeen: een 'levend museum'. 
 
De vakbekwaamheid, kennis en inzicht van 
de conservator maken een discussie over 
technische zaken tot een genoegen en laten 
de tijd te snel voortschrijden (denk aan die 
parkeermeter). 
 
Ook voor mij was het te kort. Al had Claud 
tussen de gesprekken door nog wel 
even de snaar van mijn platenspeler ver-
nieuwd, er waren nog zoveel andere dingen 
die ik nader had willen bezien en bespreken. 
Maar dat komt een volgende keer wel. 
 
U gaat toch ook eens een kijkje nemen?  Wel 
eerst even bellen om een afspraak te maken 
(020-4192223). En bewaart u dan "Philips-
zaken" (in de ruimste zin van het woord) 

voor dit unieke museum? Ik zou er geen be-
tere plaats voor weten. 
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Claud heeft zich ten doel gesteld het bij-
eenbrengen en behouden van door N.V. 
Philips Koninklijke Gloeilampen Fabrieken 
waar ook ter wereld ontwikkelde, uitge-
brachte en verkochte producten in de 
ruimste zin des woords. Met op het mo-
ment meer dan 5000 items, variërend van 
speciale gloeilampen, hoorapparaten, huis-
houdelijke apparaten tot radio’s, TV’s en 
meetapparatuur! Wat denkt u bijvoorbeeld 
van deze TX700 uit 1950? 

Een Philips Projectie TV uit 1950 met een 
prijskaartje van 10.000 gulden! 
Maar gaat u het zelf maar eens allemaal 
bewonderen. 

Wim, PA3ALG 
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VERON AFDELING AMSTELVEEN A02 HET CLUBSTATION PI4ASV IS QRV 

Maandag:   21.00 uur op 145.400 MHz 
                (behalve op onze clubavond). 
                Dit is de huisfrequentie waar 

le-den van de afdeling vaak 
op te vinden zijn. 

 
Vrijdag:     21.00 uur Digitale Ronde. 
                Startfrequentie  en begelei-

ding op 145.400 MHz. 
 
Zondag:     21.00 uur op 51.500 MHz met 

begeleiding op 145.400 MHz. 
Verschillende inmelders wer-
ken dan met surplus materiaal 
wat altijd boeiend is, mede 
door de specifieke eigen-
schappen van de 6 meter 
band. 

 
Inmelden (ook van buiten de afdeling) 
wordt zeer op prijs gesteld, evenals rap-
porten van luisteramateurs. 

BIJEENKOMSTEN 

Elke 2e maandag van de maand in Wijkcen-
trum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, 
Amstelveen. Aanvang 20.00 uur. 

Inhoudsopgave: 
 
Bestuur en PI4ASV  ..........................3 
Agenda  ..........................................4 
Van de Voorzitter .............................4 
Het komt van verre tot ons 
    of wel: de “Filmdoos”-ontvanger  ...5 
Klachten .........................................7 
Mijn eerste (CW)verbinding  ..............7 
De RADIONE reisontvangers ............. 10 
PB2BN’s Seriele PIC-programmer 
                  en besturingssoftware  .. 14 
Spraak-IC gezocht  ......................... 15 
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Overname van artikelen en/of schema’s is slechts toegestaan met volledige bronvermelding. 
Aanbieders van artikelen en schema’s ter publicatie, worden geacht bekend te zijn met de 
bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven en deze bepalingen ook strikt na te leven. 



8 september 2003 
Ronald Stuy PA3EWP en Rob Snieder PA5ET 
zullen aan de hand van prachtige licht-
beelden een presentatie verzorgen over 
hun DX-pedities.  
 
13 oktober 2003 

bijna 40 jaar dat we met een eigen schip 
varen, nog niet zijn geweest. 
Onderweg twee echte stormen over ons 
heen gehad maar gelukkig op tijd beschut-
ting in een haven kunnen vinden. Dat is 
om verschillende redenen plezierig. Na-
tuurlijk omdat je dan veilig en comfortabel 
de boel over je heen laat razen. Maar het 
betekent ook tijd voor de hobby.  
 
Voor de vakantie had ik bij Wolfgang Friese 
DG9WF een bouwpakket besteld. Mijn idee 
was om op 29 juni in Noord-Duitsland de 
17,2 kHz machinezender van Grimeton te 
ontvangen. Het bouwpakket moest een 
ontvanger opleveren voor het frequentie-
gebied van 850 Hz tot 20 kHz. 
Van de snoepwinkel in IJmuiden had ik 
een kastje meegenomen dat in een vorig 
leven onderdeel van een meet- en regelin-
stallatie was geweest. 
Potmetertje, schakelaartjes en sockets uit 
de junk box. Heerlijk is het knutselen aan 
boord op de kaartentafel. Alles onder 
handbereik om te monteren en te solderen. 
Boren en vijlen op de steiger.  
 
Later in Gieselau aan het Nord-Ostseekanal 
op een weiland een kilometerlange schrik-
draadinstallatie gevonden die buiten wer-
king was. Een betere antenne voor de zeer 
lange golf is niet zo eenvoudig te maken.  
De kick dat je wat ontvangt is er altijd 
weer. Deze keer wat flarden van een lange-
golfzender en onweersachtige geluiden ook 
wel Sferics genoemd. 
 
Uiteindelijk heb ik Grimeton gehoord op 
het eiland Poel in de buurt van Wismar. 
Leuk, maar het knutselen en de lol dat het 
werkt wat je hebt gemaakt is het echte 
plezier. 
 
Dat echte plezier is wat ik alle leden van 
de afdeling voor het komende seizoen toe 
wens. 

PA7ZEE 
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AGENDA 

VAN DE VOORZITTER 

Dit schrijf ik ergens in de buurt van het 
eiland Rügen in de Oostzee. Lekker eruit, 
met de boot in een gebied waar we, in de 

Rob Engberts PAøRWE, op de foto al knut-
selend in zijn shack, komt ons verhalen 
van zijn beide DDS-PIC ontvangers. 
Niet over de kwaliteiten van die dingen, 
maar hoe hij er toe gekomen is om de DDS 
te gaan gebruiken in combinatie met een 
PIC.  Ook de toch wel bijzondere frekwen-
tieaanpak van de 2m/70cm ontvanger 
komt aan bod. Dus geen moeilijke zaken 
als 3e interceptie, dynamiek of wat maar.  
 
10 november 2003 
Historicus Piet en zendeling Geert met hun 
BTTF-project. Voor verdere informatie zie 
Electron augustus 2003, pagina 372. 
 
8 december 2003 
Jaarlijkse verkoopavond. 
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Het was weer eens zover, je kent dat vast 
wel. Zo’n gedachte in je hoofd die maar 
blijft rondzingen en je niet los laat. 
Deze keer dacht ik over het ontvangen 
van omroepstations op de kortegolf met 
een heel simpele passieve ontvanger.  
 
Een tijdje geleden had ik daar al eens 
wat mee geëxperimenteerd maar de resul-
taten waren niet om over naar huis te 
schrijven. Beroerde selectiviteit, niet 
bijster gevoelig, klein frequentiebereik 
kortom nee dit was het niet. 
 
Dus verder zoeken op internet, blijven 
denken over het uitwerken van ontwerp-
criteria, materialen kiezen die makkelijk 
te vinden zijn etc. 
 
Uiteindelijk is daar de ‘Filmdoos’ uit ge-
komen. Het schema van dat moois staat 
hiernaast. 
 
De antenne (geen aarde) is in mijn geval 
het zinken dak van de uitbouw aan ons 
huis. 
D  = Schottky diode BAT 85 
C1 = 250 pF polyvaricon 
C2 = C3 = 150 pF polyvaricon 
L1 = L2 = 12 μH (elk 14 windingen op 
een 31 mm filmdoosje, spoeldraad is litze 
40x0.07)  

Je leert door het gebruik de propagatie 
uit te nutten en te spelen met de primai-
re en de secundaire afstemming. 
De resultaten met dit simpels zijn ver-
bluffend.  
 
Op bladzijde 6 het logboek, tot aan het 
schrijven van dit verhaal. 
Het 14e gelogde station is een verhaal 
apart. 
 
Ik was om sanitaire redenen vroeg mijn 
bed uit en kon de verleiding niet weer-
staan om heel even de hoofdtelefoon op 
te zetten. 
Even draaien aan de knoppen en opeens 
was daar goed neembaar de duidelijk 
Amerikaanse stem die zei:  
This is EWTN Global Catholic Radio on five 
eight two five kilohertz. 
Vervolgens werd een priester aangekon-
digd die een boodschap over abortus 
bracht. Direct daarna zakte het station 
weg om niet meer terug te komen. 
 
Na het versturen van het luisterrapport 
kreeg ik het volgende antwoord: 

HET KOMT VAN VERRE TOT ONS … 
Geert Paulides PA7ZEE 

Hoogohmige 
hoofdtelefoon 

of 
Piëzo-elektrisch 
met 68 kOhm 

parallel 
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N
r 

Station           
Datum

 
Tijd U

TC 
Freq. kH

z 
S-I-N

-P-O
 

Aantekeningen 

1 
Radio Canada Intern. 

11/4/03 
2040 

5995 
5/9 

 

2 
Radio Slovakia Intern. 

16/4/03 
1630-1635 

5920 
4-4-3-4-4 

 

3 
Radio Ned. W

ereld Om
r. 

18/4/03 
2112 

6015 
5/9 

QSL ontvangen 

4 
Radio Sw

eden Intern. 
19/4/03 

2030 
6065 

5/9 
QSL ontvangen 

5 
Radio Korea Intern. 

19/4/03 
2040 

3950 
5/9 

e-m
ail ontv. 

6 
The Voice of Russia 

20/4/03 
1910 

7440 
3/7 

QSL ontvangen 

7 
Radio Espana 

21/4/03 
2026 

7225 
4-4-3-3-4 

 

8 
Radio Denm

ark 
21/4/03 

0645-0655 
7180 

4-4-5-3-4 
QSL ontvangen 

9 
W

orld Radio Japan NH
K 

22/4/03 
1730-1740 

6175 
4-4-4-3-4 

 

10 
Deutsche W

elle 
26/4/03 

2100-2105 
3995 

3-4-4-3-4 
 

11 
Radio Österreich 

01/5/03 
0510-0515 

6155 
3-4-4-2-3 

QSL ontvangen 

12 
BBC W

orld Service 
01/5/03 

0615 
6195 

5-3-4-3-4 
geen QSL m

eer 

13 
Deutschland Funk 

05/5/03 
0812-0820 

6190 
3-4-4-2-3 

QSL ontvangen 

14 
EW

TN Global Catholic Radio 
06/5/03 

0450-0500 
5825 

3-3-4-3-3 
Birm

ingham
 Alabam

a 

15 
Vatican Radio 

09/5/03 
1536-1540 

7250 
3-3-4-2-3 

 

16 
Radio Finland 

11/5/03 
0647-0649 

6120 
4-3-4-4-4 

 

17 
Radio Saw

a/VOA 
11/5/03 

1840-1845 
7105 

3-2-4-3-3 
QSL ontvangen 

18 
VOA/Radio Albania 

15/5/03 
0500 

7180 
4-3-4-4-4 
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Hello Geert, 
Greetings from Alabama USA! 
I am fascinated that you received us in 
Holland on a crystal set! 
Thom Price  
Director of Programming 
EWTN-Global Catholic Radio 
 
Luisterrapporten verstuur ik per e-mail 
waarna ik al verschillende aardige QSL-
kaarten heb ontvangen. Met Google vind 
ik de websites van de stations en kan dan 
in sommige gevallen, ook de geschatte 
frequentie in de werkelijke frequentie 
omzetten. 
 
Als er soms een regenachtige dag is, dan 
is dit een erg leuke knutsel. 

Succes er mee! 
 
 
 
"En,"  vroeg de dokter "wat zijn uw klach-
ten?" 
"Eigenlijk maar één dokter. Ik hoor water 
klotsen in mijn hoofd en geritsel in mijn 
oor". 
"Hebt u soms vullingen in uw gebit?" 
Ik knikte ja en wachtte af. 
 
De dokter keek mij enigszins medelijdend 
aan, schudde het hoofd en zei: 
"Kristalwerking van het mangaan" en hij 
wuifde met zijn hand richting de deur. 
"Dokter u stuurt mij toch niet zomaar 
weg?" 
"Niets aan te doen. U hebt het Paulides-
syndroom. Het wordt nog wel erger, straks 
gaat u ook nog lege filmdoosjes verzame-
len." 
Met knikkende knieën liep ik naar de 
deur. "Niets aan te doen?" vroeg ik nog. 
De dokter haalde zijn schouders op. 
"Een troost, u staat niet alleen. U bent al 
weer de derde vandaag". 

3HDY 
 

Het is nu al weer vijf jaar geleden. Men 
had mij gebeld met de mededeling dat ik 
in Anna Paulowna een oude Philipsont-
vanger mocht ophalen. 
Nadat ik het apparaat in de auto had ge-
zet, bedacht ik mij dat ook mijn leer-
meester van de zendamateurcursus, Piet 
van Ree, hier woont. De aardige mijnheer 
die mij de radio had geschonken legde 
mij uit hoe ik naar de Zijperlaan moest 
rijden. 
 
Al direct zag ik, dat ik bij het juiste adres 
was aangeland vanwege de grote anten-
nemast. Na aangebeld te hebben bleek 
Piet thuis te zijn en ik werd allerharte-
lijkst ontvangen. 
 
Een prachtige woning met een wijds uit-
zicht over de landerijen. In de kamer was 
zojuist nog een nieuwe vloerbedekking 
aangebracht en ik vond het zonde om 
daar nu maar direct overheen te wande-
len. 
Trouwens, het meeste interessante ver-
trek was begrijpelijk de schack, met alle 
zend- en ontvangstapparatuur. 
 
Het werd een leerzame middag en ik luis-
terde met aandacht naar wat Piet mij 
vertelde over zijn installatie. 
Dan ineens valt mijn oog op een wat 
langwerpige koffer die in een hoek onder 
een tafel staat. Op mijn vraag wat daar in 
zit antwoord Piet: "Mijn saxofoon". 
Daar ik zelf mijn gehele leven overal als 
muzikant heb opgetreden, sloeg al snel 
het gesprek om naar onze muzikale acti-
viteiten. 
In mijn jonge jaren speelde ik trompet, 
tot ik mijn tanden kwijt raakte en er een 
gebit  voor in de plaats kwam. Nu nog 
speel ik op de accordeon dezelfde melo-
dieën van toen. 

MIJN  EERSTE (CW)VERBINDING 
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Wat voor tekst moet je seinen, toch niet 
steeds CQ zeker. Dus seinde ik de titels 
van oude swingnummers: Time on mij 
hands, All of me, Slowboat to China enzo-
voort. 
Dat viel nog niet eens mee en vooral 
"china" was een struikelblok. Tegelijker-
tijd vroeg ik mij af, of mijn snelheid wel 
voldoende was en of de tekens behoorlijk 
overkwamen. Piet was immers een gerou-
tineerde marconist en zat nu misschien 
wel hoofdschuddend in zijn schack. 
 
Eindelijk hoorde ik de call PA0DXK uit de 
luidspreker van de oude vertrouwde Ra-
dione klinken. De verbinding kwam tot 
stand en na nog wat korte zinnen sloten 
wij de uitzending. 
Ik slaakte een zucht van verlichting, ik 
had het er warm van gekregen. 
 
Een paar dagen later kreeg ik op onze 
clubavond zijn QSL kaart. Eigenlijk jam-
mer dat ik zelf nog geen kaarten had laat 
maken en dus geen bevestiging had kun-
nen sturen. Voor mij was het de eerste 
QSL kaart die ik ontving en wel met de 
boodschap dat ik al die tijd niet China, 
maar Shina had geseind. 
Vandáár die moeilijkheden om al die pun-
ten zo goed mogelijk te seinen! 
Met een C was toch wat gemakkelijker te 
seinen geweest. 
Piet vermelde het achter op zijn kaart, 
die ik nog steeds bewaar als een kostbaar 
bezit. 

73 de PA3HDY 

Opmerkelijk dat ook Piet dezelfde smaak 
had als ik en voor we het wisten neurie-
den we beiden al improviserend de oude 
swingnummers zoals All of me. 
Een leuke middag die ik niet gauw zal 
vergeten. Bij mijn vertrek vroeg ik Piet of 
hij zou willen proberen mij te ontvangen 
op 7050 kHz. We spraken af om op 1300 
UTC in de lucht te zijn. 
 
Thuisgekomen was ik toch wel zenuwach-
tig, hoe zou Piet reageren op mijn ge-
sleutel. Ik had van Gerard Pool een gede-
gen morseopleiding gehad, maar om nu 
zomaar eventjes met Piet PA0DXK een 
verbinding te maken was toch wel ge-
waagd. 
Ik vroeg mij af of het met mijn zelfge-
bouwde zender, naar het schema van de 
Para-set met slechts een kristalgestuurde 
stalen 6V6 en een draadantenne van 10 
meter, wel zou lukken. 
De ontvanger, een Radione R3 uit 1939, 
had ik goed afgeregeld op de juiste fre-
quentie. 
 
Exact op tijd sleutelde ik mijn roepletters 
PA3HDY de lucht in. Geen reactie. 
Na vijf minuten merkte ik, dat ik tijdens 
het luisteren de volumeregelaar van de 
Radione had vergeten open te draaien. 
Tijdens zenden draaide ik die wat terug 
om mijn morsesignalen niet luid door het 
huis te laten galmen. Eigenlijk een wat 
primitief zendstation. 



9 
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DE RADIONE REISONTVANGERS 

Piet van Schagen  PA3HDY 

Het is in 1924 dat Dipl.-Ing. Nikolaus 
von Eltz samen met zijn één jaar oudere 
broer in de Erdbergerstrasze 50 te Wenen, 
in eerste aanvang voor vrienden en ken-
nissen, een éénlamps ontvangertje gaat 
bouwen. De merknaam die gekozen wordt 
is RADIONE, een samenvoeging van Radio 
en NE, de initialen van Nikolaus Eltz. 
Deze was overigens niet alleen een be-
kwaam technicus maar ook een gedreven 
musicus en een goede piloot. 
Verscheidene typen radio's zullen er in de 
loop der tijd volgen. Het meest bekend 
worden de toestellen uit 1938 en wel de 
R-serie, de Reisempfänger. Het eerste 
type nog in een houten kast. 
 
De R1 is al direct een groot succes maar 
de opvolger R2, in een stevige metalen 
behuizing, welke het levenslicht ziet in 
1939, zal het meest bekend worden. 
Dit apparaat, geschikt voor zowel 6volt of 
12 volt gelijkspanning en tevens voor de 
wisselspanningen van 110 tot 220 volt, is 
voorzien van de Duitse stahlröhren EF13-
ECH11-EF12-EBC11-EDD11 en de EZ11. 
 
In het toestel is een trilleromvormer in-
gebouwd die van buitenaf ingeschakeld 
kan worden. Een metalen lamel sluit dan 
respectievelijk de netentree of de accu-
aansluiting af, zodat er geen vergissin-
gen gemaakt kunnen worden bij het aan-

sluiten op een voedingsbron. 
Het draagbare toestel weegt 10 kg en de 
afmetingen zijn 350x235x175mm 
(bxhxd). Het heeft zeven kringen en pre-
selectie waarvoor als HF-versterker de 
ruisarme EF13 wordt gebruikt. 
Het toestel is bijzonder selectief en goed 
afstembaar op de drie banden: korte, 
midden en lange golf. 
De ontwikkeling van deze R2 is in hoofd-
zaak toe te schrijven aan de chef-
ingenieur Jobst, een stille man die bij 
het wekelijkse treffen van de zendama-
teurs in het legendarische café Landtman 
op vragen over het door hem ontwikkelde 
apparaat antwoordde: "Ach er zijn zo van 
die dingen." 
 
Veel van het succes was te danken aan 
het gebruik van de ruisarme EF13. 
Het is bekend dat tetroden en penthoden 
ruis produceren, wat voornamelijk wordt 
veroorzaakt door de willekeurige stroom-
verdeling tussen schermrooster en anode. 
Verlagen van de schermroosterspanning 
geeft verbetering, echter ten koste van 
de goede werking. 
Een oplossing zou zijn om het stuur- en 
schermrooster een gelijke spoed te ge-
ven. Echter, de EF13 is een buis met vari-
abele steilheid en heeft dus een rooster 
met een verlopende spoed. Het is dus 
vrijwel niet te doen om van beide roos-

Na het lezen van PA3HDY’s eerste CW-
ervaringen, met voor die tijd nogal onge-
bruikelijke apparatuur, vroegen wij Piet om 
voor de Amstelstraler hierover iets op 
schrift te stellen.  En, zoals gebruikelijk, 
werden we direct op onze wenken bediend. 

PA3ALG 
RADIONE R2 
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ters de windingen in een gelijk verlengde 
te leggen. 
Waarschijnlijk heeft men hier, net als bij de 
ruisarme Philipsbuis EF8, een extra rooster 
tussen stuur- en schermrooster aange-
bracht, zodanig dat in de elektronenrich-
ting de windingen van het extra hulproos-
ter en het schermrooster in één lijn liggen. 
Door dit hulprooster aan aarde te leggen 
worden de passerende negatieve elektronen 
afgestoten tot een smalle bundel, die ten-
gevolge hiervan tussen de roosterdraden 
van het schermrooster doorschieten zodat 
nog slechts zeer weinig elektronen het 
schermrooster kunnen bereiken. Een bijzon-
dere constructie die later toch is verdron-
gen door twee trioden in cascade te scha-
kelen, hetgeen bij onze zendamateurs be-
kend zal zijn. 
 
De kwaliteit en de robuustheid van het toe-
stel bleef ook voor de Duitse Wehrmacht 
niet onopgemerkt en deze radio werd daar 
veelvuldig gebruikt. 
Ik nam voor het eerst kennis hiervan in het 
kasteel Pignerolle nabij Angers in Frankrijk. 
Daar waar nu het radio museum van de 
heer G. Biraud is gevestigd, dat de naam 
draagt: Van tamtam tot satelliet. In dit kas-
teel zijn de vertrekken te bezichtigen waar 
admiraal Donitz, de commandant van de U-
boten, in de tweede wereldoorlog zetelde. 
Daar op zijn bureau zag ik een R2 staan, 
die hij zeer zeker gebruikt zal hebben. 
Juist voor het Duitse leger is de speciale 
vierbands kortegolfontvanger R3 ontwik-
keld. Deze heeft ook een BFO om ongemo-
duleerde telegrafiesignalen te kunnen ont-
vangen. 
De R3 heeft een cijferschaal dat door mid-
del van een tandwiel wordt aangedreven en 
heeft ook voor de fijnafstelling een nonius. 
Een nadeel bij de R2 is namelijk dat de 
schaal wordt aan aangedreven door een 
koordje en een veertje ( zoals we dat ook 
aantreffen bij de Philips 470A). Dit werkt 
niet erg precies, zeker niet bij het zoeken 

naar stations op de kortegolf. 
Een waarschuwing voor de verzamelaar, 
raak nooit het namenschaaltje aan op de 
beschreven kant! De letters zijn al bij de 
minste of geringste aanraking wegge-
veegd.  
 
De R3,die ook na de oorlog nog lange tijd 
op vissersschepen is gebruikt, zien we 
ook in gebruik in de film Das Boot. 
 
Om stroom te besparen, als het toestel is 
aangesloten op de autoaccu, wordt de 
eindbuis EDD11 gebruikt in een balans-
schakeling klasse B. Zonder LF-sturing 
staan de buizen dan in een lage rust-
stroom. 
Toch is de geluidskwaliteit niet onver-
dienstelijk en behoorlijk krachtig. Deze 
eindtrap levert bij volle uitsturing ruim 5 
watt. 
Beide toesteltypen zijn voorzien van een 
toonregeling. 
 
Het is mij opgevallen dat er niet alleen 
luidsprekers met bekrachtiging werden 
gebruikt, maar ook met een permanente 
magneet. 
 
Al eerder had ik gehoord dat ook Duitse 
piloten een R2 meenamen op lange 
vluchten om wat afleiding te hebben. 
Een bevestiging van het verhaal kreeg ik 
lang geleden hier in Alkmaar, als door 
een vermoedelijk uit Albanië afkomstig 
persoon mij een R2 wordt aanboden. Zijn 
vader had het in de oorlog voor tien 
schapen geruild bij een andere boer, die 
het had weggenomen uit een neergestor-
te Stuka bommenwerper. Wat niet zonder 
gevaar was, omdat dit door de bezetter 
bij ontdekking zwaar werd bestraft. 
De aan dit toestel verbonden geschiede-
nis had voor de man grote waarde, met 
gevolg dat wij het niet eens konden wor-
den over de prijs. Zijn ouders hadden dit 
toestel lange tijd gebruikt. En om er nu 



zomaar afstand van te doen, voor een 
volgens hem veel te laag bod. 
De prijs die ik wilde betalen was niet in 
verhouding tot de vraagprijs die hij in 
gedachte had. 
 
"Ach, als er zoveel herinneringen aan 
kleven, waarom zou je het dan verkopen" 
zei ik en de man gaf mij gelijk. 
We hebben nog wat gezellig zitten praten 
maar ik kwam wel zonder Radione R2 
thuis. 

12 

      R2 binnenwerk 

R3 met BFO en Nonius 
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Met het beschikbaar komen van nieuwe 
typen PIC's van Microchip en de vaak 
daarvoor vereiste aanpassingen aan be-
staande programmers, ontmoette Ben 
nog wel eens problemen, zoals: 
De gevoeligheid voor de kabellengte aan 
de parallelle poort (afhankelijk van het 
type computer), software (zoals ProPic2) 
moet officiel aangeschaft, dus gekocht 
worden en sommige PIC-typen waren wel, 
andere weer niet te programmeren. 
 
Zo gaf FPP09-software voor de klassieke 
TOPIC-programmer problemen met de 
16F876A. 
De oorzaak is volgens Ben het wat anders 
verlopen van het programmeren bij de 
16F87xA typen! 
Met name dit laatste was voor hem de 
aanleiding om met zijn zoektocht naar 
een betere oplossing aan te vangen. 
 
Uiteindelijk werd zijn keuze een combina-
tie van de seriële JDM-programmer met de 
IC-PROG 1.05C software. 
 
En dit is wat hij er van vindt: 
 
De JDM-programmer is de eenvoudigste 
die ik tot nu toe op het internet vond, 
terwijl de IC-PROG software erg vriende-
lijk is in het gebruik. 
Zonder problemen kan ik nu aan een 
COM-poort van de PC de volgende typen 
PIC's programmeren en heb dat op drie 
verschillende machines getest: 
16F84, 16F628, 16F870, 16F877 en 
16F876A. 
 
Er zullen ongetwijfeld meer typen te pro-
grammeren zijn met deze opzet, zoals de 
lijst in het programma dat ook laat zien, 
maar dat heb ik (nog) niet getest. 

 
Op de volgende bladzijden vindt u de 
schemas van de JDM-programmer zoals 
beschreven op 
http://www.ic-prog.com/index1.htm 
alwaar ook de software als icprog105c.zip 
is te downloaden. 
 
Wel bij het programmeren van 16F628 de 
RB4-pen en van 16F87xx de RB3-pen aar-
den. 
Anders "denkt" de PIC dat er in LVP-
mode geprogrammeerd wordt. 
 
Bij gebruik van een 40-pens ZIF-voet 
(partnr 189324-44 van CONRAD) kan men 
de aansluitingen voor het programmeren 
zo kiezen dat men, afhankelijk van de 
plaats van de PIC in de voet, vanzelf de 
juiste aansluitingen heeft. 
Wel de MCLR=aansluiting omschakelbaar 
maken voor 18-pens en 28/40-pens PICs. 
 
Succes ermee en als iemand er nog eens 
een printje voor gaat maken, dan graag 
in een maatje van maximaal 4x7,5 cm. 
Daarvoor zijn mooie kleine kunststof 
kastjes in de handel. 
 
De ZIF-voet kan dan op de deksel gemon-
teerd worden en een 9-pens vrouwtjes-
plug aan de zijkant. 
Eventueel monteer je ernaast de schake-
laar voor grote/kleine PIC's en ook nog 
twee LED's om te zien of er spanning op 
staat. 5 Volt tussen Vss en Vdd en tijdens 
het programmeren 13 volt tussen Vss en 
MCLR. 
 
Wie nog vragen heeft wil ik graag helpen. 
 

73, Ben 
pb2bn@amsat.org 

PB2BN’S SERIËLE PIC-PROGRAMMER EN BESTURINGSSOFTWARE 



14

Plaatsing van de diverse typen in de voet: 
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D1       = 1N4148 
D2       = 1N4148 
D3       = 8V2 zener 
D4       = 1N4148 
D5       = 1N4148 
D6       = 5V1 zener 

T1        = BC547C 
T2        = BC547B 
C1        = 100 uF / 25 V 
C2        = 22 uF / 16 V 
R1       = 1k5 
R2       = 10 k 

JDM-Programmer volgens Bonny Gijzen 

Ben, PB2BN,  is op zoek naar een "spraak IC" dat gebruikt moet worden in een callgever 
tijdens het contesten. Het ontwerp stond dachten wij beschreven in Electron 1998, maar 
het IC is vooralsnog nergens te krijgen/kopen. Komt nog wel voor in de catalogi van 
CONRAD en DISPLAY, maar is niet meer leverbaar. Het betreft een 28 pens dual in line 
zwart doosje van het type: 

ISD1016AP 
 

Wie o wie helpt Ben uit de brand en door  de contest? 
Misschien heeft iemand zoiets ooit aangeschaft en vervolgens op zolder gelegd ? 
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VERON AFDELING AMSTELVEEN A02 HET CLUBSTATION PI4ASV IS QRV 

Maandag:   21.00 uur op 145.400 MHz 
                (behalve op onze clubavond). 
                Dit is de huisfrequentie waar 

le-den van de afdeling vaak 
op te vinden zijn. 

 
Vrijdag:     21.00 uur Digitale Ronde. 
                Startfrequentie  en begelei-

ding op 145.400 MHz. 
 
Zondag:     21.00 uur op 51.500 MHz met 

begeleiding op 145.400 MHz. 
Verschillende inmelders wer-
ken dan met surplus materiaal 
wat altijd boeiend is, mede 
door de specifieke eigen-
schappen van de 6 meter 
band. 

 
Inmelden (ook van buiten de afdeling) 
wordt zeer op prijs gesteld, evenals rap-
porten van luisteramateurs. 

BIJEENKOMSTEN 

Elke 2e maandag van de maand in Wijkcen-
trum Alleman, Den Bloeyenden Wijngaerdt 1, 
Amstelveen. Aanvang 20.00 uur. 

Inhoudsopgave: 
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Agenda  ..........................................4 
Van de Voorzitter  ............................4 
Nieuw Boek met DVD  .......................4 
De Ontvanger  .................................5 
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PAøWX Silent Key  ...........................8 
Kerstfeest  In Sfeervolle Sneeuw  ..... 10 
Een raadselachtige Balun in 
                      Vragen staat vrij  ..... 12 
Spectrum Analyzer  1  ..................... 13 
Uitnodiging Huish. Vergadering  ...... 15 
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Overname van artikelen en/of schema’s is slechts toegestaan met volledige bronvermelding. 
Aanbieders van artikelen en schema’s ter publicatie, worden geacht bekend te zijn met de 
bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven en deze bepalingen ook strikt na te leven. 
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VAN DE VOORZITTER 

was het project klaar. Klaas PAøKLS komt 
langs en zegt op zijn bekende wijze: “Wat 
heb jij daar gemaakt joh?” En de leerling 
was zo goed niet of het kastje moest wor-
den open geschroefd voor Klaas. Die prees 
hem vervolgens over het resultaat wat de 
leerling zichtbaar goed deed. 
Dat soort momenten geven je hoop dat we 
over 20 jaar ook nog iemand hebben om 
een QSO mee te hebben. 
Met die gedachte wens ik, mede namens de 
overige bestuursleden, alle leden van onze 
afdeling heel fijne feestdagen en een ge-
zond en gelukkig nieuwjaar met veel plezier 
in de Hobby. 

PA7ZEE 

8 december 2003 
Jaarlijkse verkoopavond. 
Het is weer zover. De avond bij uitstek om 
op de meest gepaste wijze van uw overtollige 
spullen af te komen. 
 
12 januari 2004 
Jaarlijkse huishoudelijke vergadering. 
Zie Uitnodiging op bladzijde 15.  
Met het gezellige onderlinge QSO, de aan-
wezigheid van de QSL-manager en de gratis 
nieuwjaarsborrel kan zo’n avond toch niet 
meer stuk? Bent u ook van de partij? 
 
9 februari 2004 
Knutsel- en meetavond. 
Alhoewel deze avond in het teken staat van 
ons gezamenlijk knutselproject, de poor 
man’s spectrum analyzer, zijn alle bouw-
sels, wel of niet functionerend, van harte 
welkom. Wilt u wel eens zien of die nieuwe 
set aan de specificaties voldoet, of zoekt u 
naar een oplossing voor een technisch pro-
bleem? Dan is dit de avond voor u. 
Voor testapparatuur wordt gezorgd. 

- Nieuw Boek met DVD - 
 
Wij ontvingen, het onder auspiciën van het 
Radiomuseum Jan Corver uitgegeven boek 
met DVD, Film, Radio en Televisie. Het is de 
bedoeling dat de afdelingsleden kennis 
nemen van het boek, waarna we het mogen 
opnemen in onze bibliotheek. 
Waargebeurde verhalen van hen die er zelf 
bij waren, bij de ontwikkeling van beeld en 
geluid in de afgelopen 125 jaar. 
Oral history in optima forma! 
U kunt ook zelf in het bezit komen van dit 
boek met bijbehorende DVD. 
Als u zich voor 1-1-2004 opgeeft als dona-
teur van het Radiomuseum Jan Corver, ont-
vangt u het boek en bijbehorende DVD, 
zolang de voorraad strekt, gratis. Donateurs 
hebben ook gratis toegang tot het museum 
en worden met nieuwsbrieven op de hoogte 
gehouden van nieuwe museum-aanwinsten, 
speciale aanbiedingen van de Stichting WS-
19, enzovoort. Het donateurlidmaatschap 
kost  € 12,50 en geldt vanaf de maand van 
inschrijving. Boek en DVD worden gratis 
toegezonden na ontvangst van die  € 12,50 
op girorekening 549509 ten name van 
Stichting WS-19 
Broekkant 1, 6021 CR Budel (NB). 

AGENDA 

Leuk nieuws. 
Op de afgelopen Dag voor de Amateur was 
de afdeling Amstelveen zeer goed vertegen-
woordigd in de zelfbouwhoek. Ben PB2BN 
met zijn mooie en goed werkende tuners, 
Sjaak PAøJCA met interessante VHF-spullen 
en uw voorzitter met een kraam met laag-
drempelige knutsels. Het was druk aan onze 
stands. Kennelijk hadden we iets aardigs te 
bieden.  
Bij mij op de stand was een leerling van 
het Keizer Karel College, een LF-versterker 
aan het bouwen. Hij werd daarin bijge-
stuurd door Wim PA3ALG maar deed al heel 
veel zelfstandig. Op het einde van de dag 
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Juist op het moment dat ik de TV wilde 
aanzetten voor het nieuws, werd er gebeld. 
Het was een jonge vrouw. 
Ik schatte haar in de dertig, met halflang 
golvend haar en donkere ogen die mij 
vroeg: "U bent van de technische commis-
sie van de NVHR?" Ik knikte en zij vervolg-
de, terwijl ze haar hand uitstak: "Ik ben 
Anneke van der Ploegh, ik heb veel over u 
gelezen op het Internet, leuk nu ook eens 
kennis met u te maken." 
Ik zag dat zij een kleine doos bij zich had 
en toch wel nieuwsgierig waarvoor zij langs 
kwam vroeg ik haar binnen te komen.  
 
Eenmaal aan tafel gezeten zei ze: "Ik kom 
u wat vragen over het BTTF-project en u 
wat laten zien." 
"Ach" zei ik, "u hebt een kristalontvanger 
meegenomen." Ze lachte: "Nee geen kris-
talontvanger en ook geen buis, of lamp 
zoals u dat liever noemt, het is een ont-
vanger." 
"Voor ik u mijn product laat zien wil ik 
eerst even met u over de techniek redene-
ren. U weet dat AM-gemoduleerde signalen 
worden veroorzaakt door de afgegeven 
energie van de oscillator te beïnvloeden, 
door bijvoorbeeld de voedingsspanning te 
laten variëren door een LF signaal. Zouden 
wij de anodespanning van de oscillator met 
een constant signaal van 400 Hz variëren 
dan zal ook de energieafgifte van de oscil-
lator dit patroon volgen. Dit betekent dat 
zowel de positieve als negatieve amplitude 
op dezelfde wijze beïnvloed wordt. Opge-
teld geeft dit een nulresultaat, we kunnen 
dit LF signaal alleen maar hoorbaar maken 
als we een van beide kunnen weghouden. U 
weet dat natuurlijk en ik u vertel geen 
nieuws." 
Ik antwoordde: "U bedoelt demoduleren of 
detecteren, u hebt waarschijnlijk wel trek 

in koffie?" 
"Ja graag" en zij ging verder met haar be-
toog. "Stel dat je de nullijn naar beneden 
zou kunnen drukken tot aan de onderste 
toppen, dan worden de positieve toppen 
twee keer zo groot. Het dan afgegeven sig-
naal aan de hoofdtelefoon is dan ook ster-
ker, wat een geweldige geluidswinst bete-
kent. Heeft u een papiertje dan zal ik het 
tekenen." 
Ik gaf haar een blocnote. "U bedoelt, ver-
gelijkbaar met wat er bij roosterdetectie 
gebeurt?" 
 
Zij schetste handig en vlug enige voorbeel-
den op het papier.  Als dat mogelijk zou 
zijn is detectie dus overbodig. Ik dacht 
even na want het idee was niet te weerleg-
gen, maar toch? 
"Maar Anneke, stel dat het zou kunnen, 
dan is het eigenlijk toch ook detecteren? 
Alleen met andere middelen." 
"Natuurlijk" zei ze en roerde daarbij voor-
zichtig haar koffie. "Ik gebruik echter geen 
kristal, diode of buis in mijn ontwerp." 
Ik begon nu toch wel zeer nieuwsgierig te 
worden en zei: "U houdt mij wel in span-

DE ONTVANGER 
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ning!" 
Zij tekende nu een lange spoel en zei: "Stel 
dit is een aaneen gewikkelde spoel van zeg 
20 cm lengte. Waar is het elektrische mid-
den en magnetische midden." 
Ik wees haar het midden van de spoel aan. 
Zij keek mij aan terwijl zij een haarlok naar 
achteren schoof en zei: "Juist, beide op 
dezelfde plaats, precies in het midden." 
Nu opende zij eindelijk de doos en toonde 
een keurig gebouwd apparaat met een lan-
ge spoel die tot mijn verbazing logarit-
misch was gewikkeld. 
"Wat is nu het magnetische midden?" 
Ik wees het midden aan. 
"En nu het elektrische midden? 
Ik twijfelde even en zei: "Dat ligt nu meer 
naar de dichter gewikkelde zijde." 
"U bent een vlugge leerling en wat bete-
kent dat?" 
En ernstig ging zij verder: "Er ontstaat een 
verschil in spanning tussen deze twee pun-
ten overeenkomstig met de modulatie, om-
dat het magneetveld in sterkte verschilt 
met de uiteinden van de spoel, wat begrij-
pelijk zal zijn, want aan de ene zijde zijn 
meer windingen dan aan de andere. Met als 
gevolg dat de nullijn is gezakt, wel niet 
zoals ik al eerder zei 'totaal', maar toch 
voldoende om uit de optelling van negatie-
ve en positieve amplitudes een LF signaal 
over te houden die direct, als wij daarvoor 
de spoel van twee aftakkingen voorzien, 
aan een hoogohmige hoofdtelefoon toege-
voerd kan worden." 
 
Het duizelde mij, stel dat het werkte dan 
zou dat het einde betekenen van kristallen, 
diodes en welke detectiemethoden dan 
ook. 
Zijn we dan al ruim honderd jaar dwalende? 
Het hele BTTF-project staat hiermee op 
losse schroeven. Dat kan toch niet waar 
zijn! 
 
Zij had mij ondertussen een hoofdtelefoon 
opgezet, een korte antenne aangesloten en 

zei: "Probeer maar op een station af te 
stemmen." 
Ik draaide aan de grote knop van een af-
stemcondensator en daar hoorde ik Radio I. 
Nogmaals bekeek ik het toestel, maar er 
was geen diode te bekennen.  Alles was 
aangesloten zoals zij mij had verteld. 
"Hoe is dat mogelijk!" riep ik uit. 
 
Zij nam de hoofdtelefoon weer af en zei: 
"Dat komt omdat jullie de eerste theorie-
hoofdstukken overslaan met het idee van 
'dat weten we al lang' en dan direct gaan 
bouwen zonder vernieuwend te denken. 
Oude schemaatjes nabouwen, voortbordu-
ren op achterhaalde ontwerpen. Te veel in 
oude Radio Bulletins lezen." 
"Maar," riep ik uit "dit is een complete om-
wenteling op radiogebied. Dat daar nooit 
eerder aan is gedacht!" 
"Misschien wel" zei ze en pakte ondertus-
sen haar toestel in. "Er zal vast al iemand 
eerder op het idee gekomen zijn, maar 
commercieel niet aantrekkelijk gevonden 
hebben." 
 
"Mijn vraag waarvoor ik hier langs kom is, 
kan ik met dit toestel meedingen in de 
wedstrijd? Voldoet het aan de eisen of zal 
ik het in een weckfles bouwen, net als de 
jampotontvanger van AMROH?" 
"Nee dat is niet nodig ik vind dit er keurig 
uitzien. Wel denk ik dat de jury snel tot 
een beslissing zal komen." 
"Oké, mijnheer Van Schagen dan stap ik 
maar weer eens op. Nog bedankt voor uw 
medewerking." 
 
Ik begeleidde haar naar de deur. Met een 
"tot ziens" stapte zij in haar Volvo, draaide 
het raam open en riep mij toe: "Ik weet 
waar u aan denkt! Doe geen moeite ik heb 
al patent aangevraagd!" 
 
Daarna reed ze de straat uit en verdween 
uit het zicht.  

Piet - PA3HDY 
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De QSL-kaart bevestigt de verbinding die tot 
stand kwam met een medeamateur, of rap-
porteert de ontvangst door een luisterstati-
on. Zo was het in 1924 toen de gebroeders 
Tappenbeck het station PCTT in Noordwijk 
bedreven, zo is het nu nog. 
 
Toch zijn er wezenlijke verschillen tussen die 
kaarten van toen en van nu. Lag vroeger de 
nadruk op de verstrekte informatie en was de 
uitvoering van minder belang, tegenwoordig 
zien we het omgekeerde. Exotische kleuren-
afbeeldingen met nog net voldoende gege-
vens om gebruikt te kunnen worden voor een 
of ander certificaat. 
Moest men vroeger maar zien hoe die kaart 
op zijn bestemming te krijgen, nu zendt de 
(georganiseerde) zend- en/of luisteramateur 
ze gratis de gehele wereld over dank zij de 
Regionaal QSL Manager (RQM) en het Dutch 
QSL Bureau (DQB). 

de en voldoende gefrankeerde enveloppen 
in bezit heeft. 
 
Enkele "spelregels" die voor deze unieke 
service van belang zijn willen we hier eens 
onder de aandacht brengen. Uitgebreidere 
informatie vindt u in het VERON Vademe-
cum, onder "Operationele hulpmiddelen en 
diensten". 
 
Door Nederlandse radiozend- en luisterama-
teurs aangeboden QSL-kaarten dienen in 
principe het formaat 90 x 140 mm te heb-
ben. 
 
Zet altijd achter op de kaart, rechtsboven, 
in duidelijke blokletters de roepletters/
luisternummer van het tegenstation (zie 
volgende bladzijde). Dit geldt ook voor 
dubbelzijdig bedrukte kaarten! U moest 
eens weten hoe lastig het is om bij de ver-
scheidenheid aan kaarten de geadresseerde 

Het DQB zendt QSL-kaarten, bestemd voor 
buitenlandse radiozend- of luisteramateurs, 
aan het QSL-bureau in het betreffende land 
en zendt QSL-kaarten bestemd voor een 
Nederlandse radiozend- of luisteramateur 
aan de Regionaal QSL-Manager (RQM) onder 
wiens regio zij/hij valt. 
Zoals u weet is Nederland, ten behoeve van 
de QSL-service, verdeeld in 50 QSL-regio's. 
 
De RQM stelt de radiozend- en luisterama-
teurs maandelijks in de gelegenheid QSL-
kaarten in ontvangst te nemen en/of af te 
geven op de afdelingsbijeenkomst. 
 
Amateurs die van deze regeling geen ge-
bruik kunnen of wensen te maken, kunnen 
hun uitgaande kaarten voor eigen rekening 
rechtstreeks zenden aan het DQB en de 
voor haar/hem bestemde QSL-kaarten ont-
vangen, door er voor zorg te dragen, dat de 
RQM een aantal aan hem/haar geadresseer-

DE QSL-KAART 
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Met name de wijze van aanbieden laat 
nog wel eens te wensen over en bezorgen 
uw RQM onnodig veel werk.  
U begrijpt dat voor een snelle en effici-
ente verwerking de medewerking van alle 
zend- en luisteramateurs gewenst is. 
 

PA3ALG – RQM 

steeds te moeten opzoeken. En met de 
komst van de door logboekprogramma's 
opgehoeste stickers, wordt het er niet een-
voudiger op. 
Moet de kaart naar een QSL-manager, dan 
dit er onder vermelden en deze laatste on-
derstrepen. Voorkom ook vergissingen, door 
het cijfer nul steeds als Ø te schrijven. 
 
Op kaarten bestemd voor Nederlandse zend- 
en luisteramateurs, onder de roepnaam ook 
altijd het QSL-regionummer vermelden. 

Het regionummer zal veelal in een QSO 
worden doorgegeven. Is dit niet het geval, 
dan kunt u in het Vademecum via de 
plaatsnamenlijst het regionummer opzoe-
ken, of anders in de VERON Roepnamenlijst. 
Nog een mogelijkheid is via "Callbook" op 
http://www.veron.nl/main.htm  
 
Verder moeten aan te bieden QSL-kaarten: 
•   voor Nederlandse stations op REGIO-

NUMMER worden gerangschikt 
•   voor buitenlandse stations op landsaan-

duiding (prefix) en in alfabetische 
volgorde te worden gerangschikt.  

HBøABC 
via HB1CBA 

 

PI4ASV 
R Ø2 

 

 
 

Op 24 september 2003 overleed op 81-
jarige leeftijd ons afdelingslid 

 
Gerard Johan (Ger) Kooyman 

PAØWX 
 

Ger was jarenlang bestuurslid/voorzitter 
van de VRZA en oprichter van de afde-
ling Amstelland van die vereniging. 

Hem werd dan ook de gouden speld van 
verdienste en het erelidmaatschap van 

de VRZA toegekend. 
Maar Ger was ook, als lid van de VERON 
afdeling Amstelveen, een trouw bezoe-
ker van onze bijeenkomsten, jarenlang 

op zondagmorgen de operator van 
  PI9KLM en bovenal de CW-man die 
dagelijks de skeds met zijn vrienden 

onderhield. 
 

Op 1 oktober is op indrukwekkende wijze 
en onder grote belangstelling afscheid 

van hem genomen. 
Zijn karakteristieke en vriendelijke stem 
wordt niet meer gehoord aan de bar in 
Alleman, noch op 80 meter als PI9KLM. 
Zijn zingende vibroplex zal worden ge-

mist op 3570 kHz. 
 

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe met het 

verwerken van dit verlies. 
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Er zijn naar mijn waarneming drie soorten 
radioamateurs: 
• zij die alles hebben gebouwd wat mo-

gelijk is 
• zij die nog nooit iets hebben gebouwd 
• zij die enkele keren wat hebben ge-

bouwd 
 
Voor alle drie volgt hierna de beschrij-
ving van een leuke knutsel tijdens de 
feestdagen. 
Het betreft een passieve HF-omroepont-
vanger met een frequentiebereik van ca. 
6 tot 16 MHz.  
De bouwtijd bedraagt voor onervarenen 
circa 15 minuten. Dus amateurs uit de 
eerste categorie moeten dit in minder 
dan 5 minuten kunnen klaren. 
De bouwkosten bedragen minder dan  10,  
wellicht minder dan 5 Euro - afhankelijk 
van wat er in de junk box zit. 
Laagdrempeliger bestaat niet.  
Je kunt het zelf maken maar ook met 
kinderen of kleinkinderen of met de XYL.  
Dat laatste licht ik verderop toe. 
 
De materiaallijst 
• een bodemplank ca. 20 x 30 cm 
• een dun rondhoutje van 80 cm lang 

(bamboe mag ook) 
• 2,5 m installatiedraad VD 2,5 
• een kroonsteen 

• enkele houtschroeven 
• 4 germanium dioden 
• een variabele condensator van onge-

veer 300 à 500 pF 
• een bosje experimenteersnoertjes 
• een hoogohmige koptelefoon of een 

kristal/piëzo-elektrisch oortelefoontje 
(onze adverteerder heeft ze) met daar 
een weerstand van ca. 50k overheen  

 
Het gereedschap 
Een fittingschroevendraaier 
 
De bouwbeschrijving 
Schroef de kroonsteen in het midden van 
de bodemplank. Schroef de variabele con-
densator aan de voorzijde van de bodem-
plank. Verwijder de isolatie van de instal-
latiedraad zodat een feestelijke koper-
draad overblijft. Even strekken zodat de 
draad strak is. Buig de einden over ca. 3 
cm haaks om. Monteer een kant van de 
draad in de kroonsteen zodanig dat het 
omgebogen stuk door de kroonsteen over 
de plank steekt aan de kant van de con-
densator. Maak dan de loop en zet de 
andere kant van de draad ook vast in de 
kroonsteen. Plaats het rondhoutje in het 
midden. 
Met de experimenteersnoertjes de onder-
staande schakeling opbouwen en klaar is 
de KISS-ontvanger. Wil je toch solderen 

KISS -  KERSTFEEST IN SFEERVOLLE SNEEUW 
GEERT PAULIDES  PA7ZEE 

EEN PASSIEVE ONTVANGER ALS KNUTSEL VOOR DE FEESTDAGEN 
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om het minder frivool te maken, dan kan 
dat ook…. 
Nu komt de rol van de XYL in beeld. 
De feestdagen bieden een unieke kans 
om met een passende decoratieve versie-
ring in de huiskamer de kerstsfeer extra 
luister bij te zetten. 
In plaats van de cirkelvormige loop staan 
hieronder wat ideetjes voor een andere 

vorm die vrijwel net zo goed werkt. 
Samen met de XYL kan een kunstzinnige 
vorm worden gekozen. Wellicht hier en 
daar een rood stukje kerstlint en een 
unieke kerstversiering is geboren. 
Kun je toch nog stiekem wat luisteren 
zonder naar de shack te gaan…. 
Laat eens weten welke stations zijn be-
luisterd.  

De zelfinductie van de loop, berekend met het programma van K6STI, bedraagt 6 uH met 
een Q van 189. Met de aangegeven variabel C, is het theoretische bereik 3,5 – 16 MHz. 
Is natuurlijk in de praktijk wat anders.  Stations gehoord: van ca. 6 MHz tot ca. 16 MHz. 

 
73, Geert 



Onlangs werden we benaderd door iemand met een 
"varkensneuzen"-probleem. Hij stuurde een afbeelding en 
schema van een balun die, naar hij dacht, afkomstig was uit 
een Yagi (TV)-antenne om de symmetrische 300 Ohm aan te 
passen op de 75 Ohm coax. 
Vooral de rechter spoel, die met beide uiteinden aan massa 
ligt, bezorgde hem grijze haren. Zijn vraag was dan ook: 
"Hoe kan zoiets werken?" 
 
Van de vele soorten baluns, zijn de "spanning"- ofwel de 
Rhuthroff-balun en de "stroom"- of Guanella-balun (beiden 
genoemd naar hun uitvinders) het meest populair. 
De stroom/spanning verhouding op het antenne voedings-
punt is bepalend of het ene, of het andere type de voor-
keur heeft. Wordt coax verbonden met het midden van een 
resonante dipool, waar de stroom hoog en de spanning 
laag is, dan zal de stroom-balun effectiever zijn. 
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wijl ze aan het hoge impedantie punt in 
serie zijn geschakeld. 
Aangezien de stroom evenredig wordt 
verdeeld over de twee afzonderlijke ba-
luns, ziet het hoge impedantie eind de 
halve stroom van het lage impedantie 
punt. 
En omdat de spanningen aan het hoge 
impedantie eind in fase worden opgeteld, 
verkrijgt het hele geval een 1:4 impedan-
tie verhouding (of 4:1, het is maar van 
welke kant je het bekijkt). 
Door nu het midden van de hoge impe-
dantie kant te aarden, kan een symmetrie 
van de gebalanceerde belasting worden 
geforceerd (in de tekening als een link 
weergegeven). 
En daarmee zijn we aanbeland bij die 
(onbegrijpelijke) wikkeling die aan twee 
zijden geaard is. 

In dit geval betreft het een transmissie-
lijntransformator volgens Guanella. 
Kenmerkend voor dit type is dat van één 
kant bezien de wikkelingen parallel staan 
en van de andere kant in serie. 
Door het geval anders te tekenen wordt 
het meteen een stuk duidelijker. 

VRAGEN STAAT VRIJ - EEN RAADSELACHTIGE BALUN 

Het principe berust op het kruislings ver-
binden van twee stroom-baluns. 
Aan het lage impedantie punt zijn de 
transmissielijnen parallel geschakeld ter-

Zit u ook met een technische vraag of een 
probleem, schroom dan niet deze naar de 
redactie te sturen! 

PA3ALG 



13 

Tijddomein / Frequentiedomein 
We zijn vertrouwd met het observeren 
van een signaal in het tijddomein. Met 
onze oscilloscoop een veranderlijk signaal 
bekijkend, lijkt het zo natuurlijk om te 
zien hoe dit verandert met tijd. 

Er is echter nog een andere manier om 
naar een signaal te kijken en daarmee de 
inhoud of samenstelling van dat signaal 
te bepalen. We kunnen daarvoor een me-
thode gebruiken die ontwikkeld is door 
de Fransman Jean Baptiste Joseph Fou-
rier. Fourier toonde aan dat wat wij op 
een oscilloscoop waarnemen, gezien kan 
worden als een serie sinusgolven. 
Als we twee verschillende tijddomein-
signalen zouden onderzoeken, dan zou-
den de amplitudes en fasen van hun si-
nusgolf-componenten noodzakelijkerwijs 
verschillend zijn. En daarom, in plaats 
van te kijken hoe signalen veranderen als 
functie van tijd, zouden we naar de am-
plitude en fase van de componenten kun-
nen kijken als een functie van frequentie. 
Of anders gezegd, we zouden ook naar 
het frequentiespectrum van het signaal 
kunnen kijken. 
In fig.1 zien we een sinusgolf uitgezet op 
de tijd-as, zoals we dat op een oscil-
loscoop zouden zien. Deze sinusgolf heeft 
een amplitude en een frequentie, die we 
kunnen vinden vanuit de amplitude- ver-

    INTRODUCTIE TOT DE SPECTRUM ANALYZER (1) 
             WIM VAN BERKOM  PA3ALG 

Bij tal van publicaties in amateur bladen worden we geconfronteerd met plaatjes die moeten 
aantonen hoe goed of hoe slecht een schakeling of een apparaat wel niet is. Het instrument 
waarmee deze afbeeldingen worden geproduceerd is voor de doorsnee amateur, zelfs uit de 
dump, nauwelijks te bekostigen. Niet verwonderlijk dus dat er op gezette tijden een ontwerp 
voor een zelfbouw of poor man's spectrum analyzer het licht ziet. 
 
Medio 2003 lanceerde Albert Roelofs, PA3EKZ, een (eenvoudig) ontwerp, wat door een aantal 
leden binnen onze vereniging als een gezamenlijk "knutselobject" opgepakt gaat worden. 
Mede tegen deze achtergrond lijkt het zinvol om eens aandacht te schenken aan het fenomeen 
spectrum analyzer. Wat is het voor ding, wat zeggen die elektrische specificaties, maar vooral: 
wat kan je er mee en hoe ga je er mee om? 
In enkele afleveringen hopen wij hierop een antwoord te geven. 

De verticale as van het scherm toont am-
plitude en de horizontale as toont tijd. 
Door het scherm af te lezen zijn we in 
staat om op elk tijdstip de amplitude van 
een signaal te bepalen, alsmede het glo-
bale gedrag in tijd. 

Fig. 1 
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sus tijdweergave. Kijk nu eens hoe dit 
signaal er uitziet op een amplitude- ver-
sus frequentie-display. Het toont zich als 
een enkele, roterende vector. De lengte 
van deze vector is gelijk aan de maximale 
amplitude van de golf, terwijl de frequen-
tie van de golf wordt aangegeven door 
zijn positie op de frequentie-as. Merk op 
hoeveel eenvoudiger het is om de fre-
quentie van een sinusgolf op de frequen-
tie-as te bepalen dan op de tijd-as. Merk 
tevens op dat voor een complete periode 
van de sinusgolf in het tijddomein, de 
vector een complete omwenteling om de 
frequentie-as maakt. 
 
Uit figuur 1 blijkt dat we informatie over 
onze sinusgolf kunnen verkrijgen door 
gebruik te maken van een weergave van 
het tijddomein, of van het frequentiedo-
mein. Het frequentiedomein biedt echter 
enkele unieke voordelen. 
Kijkt u maar eens naar figuur 2, waarin 
het tijddomein-signaal geen sinusvorm 
laat zien. 

mein en wordt steeds gecompliceerder en 
moeilijker te beoordelen.  
 
Fourier's werk stelt ons in staat een ge-
beurtenis in het tijddomein te analyseren 
als een reeks frequentiecomponenten, in 
plaats van een enkel signaal. 
 
Stel, u voert een sinusgolf toe aan een 
breedbandversterker om deze op vervor-
ming te testen. U zou met een oscil-
loscoop aan de uitgang van de versterker 
kunnen kijken of het signaal er nog als 
een sinus uitziet. 
Bekijkt u echter het uitgangssignaal in 
het frequentiedomein, dan kunt u exact 
vaststellen hoe het uitgangssignaal ver-
vormd is, alleen maar door te controleren 
op extra frequentiecomponenten. 
Bovendien zijn veel lagere niveaus van 
vervorming in het signaal vast te stellen 
dan met een analyse in het tijddomein 
mogelijk is. 
 
De Spectrum Analyzer 
Een spectrum analyzer verricht metingen 
in het frequentiedomein. Het instrument 
meet de amplitude van sinusgolven waar-
uit ons ingangssignaal is opgebouwd en 
geeft dit weer op een overeenkomstige 
wijze als een radio dat doet. 
Draaiend aan de afstemknop van onze 
radio, horen we hoe luid elk station is 
terwijl we over de band draaien. 
Een spectrum analyzer doet hetzelfde, 
met dit verschil dat we de sterkte van het 
signaal kunnen zien in plaats van te ho-
ren via een luidspreker. Daarnaast hoeven 
we bij de spectrum analyzer niet continu 
aan een knop te zwengelen om door het 
frequentiespectrum te bewegen. Het in-
strument verstemt zichzelf voortdurend 
over een te kiezen frequentiebereik en 
toont ons onderwijl de amplitude van elk 
spectraal component versus frequentie. 
 
Wie al eens naar het scherm van een 

Nemen we het frequentiedomein in ogen-
schouw, dan zien we dat ons signaal 
niets anders is dan de som van twee si-
nusgolven. En al ziet het tijddomein-
signaal er gecompliceerd uit, de frequen-
tiedomein-versie is relatief simpel. Met 
elke, aan het spectrum toegevoegde si-
nusgolf, wijzigt het signaal in het tijddo-

Fig. 2 
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Leden van de afdeling worden hierbij 
uitgenodigd om deze vergadering bij te 
wonen. Deze vergadering is uitsluitend 
toegankelijk voor leden. 
 
De vergadering vindt plaats in het Wijk-
centrum ‘Alleman’, Den Bloeyenden Wijn-
gaerdt 1 te Amstelveen, de aanvang is 
20.00 uur. 
 
Agenda: 
 

1.    Opening 
2.    Notulen vorige vergadering 
3.    Ingekomen stukken 
4.    Verslag van de secretaris 
5.    Verslag van de kascontrolecom-

missie 
6.    Verslag van de penningmeester 
7.    Verkiezing bestuursleden 
8.    Begroting voor het jaar 2004 
9.    Verkiezing kascontrolecommissie 
10.   Activiteiten 
11.   Voorstellen Verenigingsraad 
12.   Rondvraag 
13.   Sluiting 

 
Agendapunt 7: 
Conform het afdelingsreglement treden 
de volgende leden af: 
Geert Paulides PA7ZEE, herkiesbaar, 
Dick Rademaker PC1D, ex-PA1DR, herkies-
baar. 
Eventuele tegenkandidaten voor een be-
stuursfunctie kunnen zich opgeven bij de 
secretaris tot uiterlijk 15 minuten voor 
aanvang van de vergadering. 
 
Agendapunt 12: 
Mocht u nog ideeën hebben voor de VR 
dan is dit de gelegenheid. In de vergade-
ring kunnen voorstellen kenbaar worden 
gemaakt, waarna de aanwezige leden zich 
erover kunnen uitspreken. 
 

Amstelveen, november 2003  
De Secretaris 

Maandag 12 januari 2004 wordt de Huis-
houdelijke Vergadering van de afdeling 
Amstelveen gehouden. 

UITNODIGING VOOR DE 
 HUISHOUDELIJKE VERGADERING 

2004 

spectrum analyzer heeft gekeken, zal het 
niet zijn ontgaan dat die verticale lijnen 
niet roteren (denk aan de vector). Met 
andere woorden, de analyzer verstrekt 
geen fase-informatie. 
Al bestaan er analyzers die zowel ampli-
tude als fase kunnen weergeven, voor 
onze toepassingen is het alleen maar 
bekijken van de amplitude meer dan toe-
reikend. 
 
Vragen 
Hoe werkt een spectrum analyzer en 
waarom is het belangrijk om dit te we-
ten? 
Hoe weet een spectrum analyzer ons sig-
naal te vinden? En eenmaal gevonden, 
hoe weet het dit op een scherm weer te 
geven? 
Welk soort metingen vinden plaats met 
een spectrum analyzer? 
Bij 0dBm output van een versterker wordt 
de derde-orde intermodulatie vervorming 
verondersteld tenminste -50dB te zijn, 
terwijl de tweede-orde en derde-orde 
harmonische vervorming -40dB, respec-
tievelijk -50dB moet zijn. Is dat te meten 
met mijn spectrum analyzer? 
 
Dit soort vragen laten zich het eenvou-
digst beantwoorden door allereerst de 
(globale) werking van een spectrum ana-
lyzer nader te bezien en ons vervolgens 
vertrouwd te maken met de elektrische 
specificaties van het apparaat.  
 

(wordt vervolgd) 
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