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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 

leden 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. 
M.i.v. april a.s.:  Op een ANDERE LOCATIE. 

Inhoudsopgave: 
 
Bestuur en PI4ASV  ...........................3 
Agenda  ..........................................4 
Van de Voorzitter  ............................4 
Nieuwe locatie voor bijeenkomsten  ....5 
New Links  .......................................6 
Handen tekort  .................................7 
Het bouwen van een repeater  ...........9 
QSL & Leesmap info  ....................... 11 
Proces verbaal  ............................... 12 
Waar zijn we aan begonnen?  ........... 13 
Oproep aan de leden  ...................... 15 

3 

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. 



4 

14 maart 2005 
Ruud Ivens, NL-290, met een onderwerp 
dat ons allen raakt: PROPAGATIE. 
Behalve lid van de VERON NL-Commissie 
en betrokken bij het BTTF-project, is 
Ruud ook een van de initiatiefnemers tot 
oprichting van onze afdeling. Hij heeft al 
vele propagatielezingen gegeven maar 
komt deze avond terug naar zijn "roots" 
met vernieuwd en naar PowerPoint omge-
zet materiaal. 
 
11 april 2005 
Eerste bijeenkomst op de nieuwe locatie. 
Een Huishoudelijke Vergadering (alleen 
voor leden) waar u zich kunt uitspreken 
over de voorstellen voor de 66e VR. Een 
mooie gelegenheid om kennis te maken 
met onze nieuwe gastheer. 
 
28 april 2005 
Aftrap van de knutselavonden op elke 
laatste donderdag van de maand. Een 
goede gelegenheid om uw ideeen en/of 
wensen kenbaar te maken. 
 
9 mei 2005 
Charlos Potma, PA3CKR, laat ons kennis-
maken met microcontrollers. In de ama-
teurwereld zijn de 8-bits microcontrollers 
bijzonder populair. Niet ten onrechte, 
want er zijn unieke dingen mee tot stand 
te brengen. 
Menigeen zou er ook wel eens mee aan 
de slag willen, maar hoe pak je dat aan 
en wat kun je er nu precies mee? 
We hebben PA3CKR bereid gevonden hier 
een antwoord op te geven. 
Charlos is niet alleen ter zake kundig, 
maar heeft al veel amateurs geleerd hoe 
over de eerste hobbels heen te komen. 
 
26 mei 2005 -  Knutselavond 

AGENDA 

In het beleidsplan van enkele jaren gele-
den zijn als speerpunten geselecteerd het 
begeleiden van nieuwe leden/beginners 
en het realiseren van een betere huisves-
ting. Omdat er toen onvoldoende afde-
lingsleden wilden meewerken, ging het 
beleidsplan de la in om te wachten op 
betere tijden. 
 
Tijdens de huishoudelijke vergadering 
van 10 januari j.l. keken het bestuur en 
de aanwezige leden terug op een ge-
slaagd jaar. Zelf vind ik overigens dat het 
best nog wel wat leuker en actiever kan 
worden in onze afdeling maar ik besef 
daarbij dat “Rome is not built in one day”. 
 
Waar staan we nu voorjaar 2005 met onze 
plannen en wensen? 
Om het uitsterven van onze soort te voor-
komen proberen we mensen te interesse-
ren voor onze prachtige hobby. Dat doen 
we op het KKC waar dit jaar de vierde 
ploeg van 10 jongens kennis heeft ge-
maakt met de Magie van de Radio. 
Elders in deze Amstelstraler daar wat 
meer over. 
Dan zijn Wim PA3ALG en ik, met onder-
steuning van Lex PE1CVJ en Frans 
PAøSKS, deze winter, vanaf september tot 
april, aan het werk om 20 cursisten klaar 
te stomen voor het N-examen. Ook hier-
over is meer te lezen in deze Amstelstra-
ler. 
In april gaan we op de International 
School of Amsterdam (ISA), in nauwe 
samenwerking met de docent Science, 
lessen geven zoals op het KKC. 
Dus lesbrieven maken in de Engelse taal 
en andere voorbereidingen om ook dit 
project tot een succes te maken. 
Het uitdragen van de hobby gebeurt ook 
door de immer actieve Wim PA3ALG via 

VAN DE VOORZITTER 
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vaardigheden kunnen worden gegeven 
(denk in dit verband aan de Europese 
ontwikkelingen rond de "Foundation Li-
cense"). 
Waar men instructie kan krijgen in de 
bediening van die vaak veel te ingewik-
kelde moderne apparatuur. Waar, al dan 
niet gezamenlijk, te bouwen projecten 
kunnen worden bedacht en verwezenlijkt. 
Waar ….. ach, vult u zelf maar in. 
 
Zwaartepunten voor de besluitvorming 
waren: een adequate ruimte waar gast-
sprekers uit de voeten kunnen, financieel 
haalbaar, de mogelijkheid van twee avon-
den per maand, het kunnen plaatsen van 
antennes en de aanwezigheid van een 
bar. 
Mede dank zij de bemoeienis van ons lid 
Luis de Freitas, PA3GJP, is de in onze 
ogen ideale ruimte gevonden bij de Por-
tugese Culturele Club in Amstelveen 
(ACPA). 
 
Het adres van de nieuwe locatie is: 
ACPA, Ouderkerkerlaan 15, Amstelveen. 

 
Dit is de voormalige Keulemans MAVO 
waar ook andere instellingen hun plek 
hebben. Als u voor het gebouw staat, dan 
aan de rechterkant langs het gebouw 
naar de achterzijde gaan en aldaar de 
stalen trap op. 
 
Onze reguliere bijeenkomst blijft gehand-
haafd op de 2e maandag van de maand. 
Voor de "techniek-avond" is gekozen voor 
elke laatste donderdag van de maand. 
Hiermee hopen wij ook leden die op 
maandag zijn verhinderd eens te kunnen 
begroeten. 
 
De eerste bijeenkomst op de nieuwe loca-
tie is op maandag 11 april 2005, met op 
donderdag 28 april 2005 de eerste tech-
niekavond. 

Het Bestuur 

NIEUWE LOCATIE 
VOOR ONZE BIJEENKOMSTEN 

de homepage van de afdeling en onze 
onvolprezen Amstelstraler van zijn hand. 
 
Met betrekking tot huisvesting waren we 
op verschillende fronten bezig. Naast een 
betere ruimte voor onze bijeenkomsten 
wilden we van één maandelijkse bijeen-
komst naar twee ontmoetingen. 
Ons nieuwe bestuurslid Bert PE1DHR wil 
invulling geven aan die 2e avond. 
Zelfbouw, meten, technische problemen 
helpen oplossen en trainen in de bedie-
ning van moderne zendontvangers, zijn 
een paar van zijn voornemens. 
 
Natuurlijk doen we ook dit jaar weer mee 
aan de velddag vanaf het noordelijke 
recreatie-erf aan de Bankrasweg. 
Daarnaast bleek tijdens de laatste huis-
houdelijke vergadering dat er belangstel-
ling is voor een radiovossenjacht. Het 
plan is om deze begin september te orga-
niseren en met een BBQ af te sluiten. 
 
Hoewel de landelijke trend een teruggang 
in het aantal leden laat zien, is onze af-
deling gegroeid van 98 naar 104 leden. 
Kennelijk hebben wij als afdeling wat te 
bieden aan radioamateurs. Het bestuur 
streeft er naar om dat te behouden en 
verder uit te breiden. 

PA7ZEE 

Al langer heerst er onvrede over de ge-
brekkige ruimte waar onze bijeenkomsten 
moeten plaatsvinden. Bovendien gingen 
er stemmen op om naast de reguliere 
bijeenkomst, maandelijks een tweede 
avond te organiseren. Een praktische, 
technische avond waar gebouwd en ge-
meten, gerepareerd en afgeregeld kan 
worden, waar trainingen in operationele 
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Een niets vermoedende lezer denkt wellicht dat een vergeten politieke stroming in deze 
column opnieuw tot leven wordt gewekt. Wees gerust, als zendamateurs houden we ons 
verre van dit soort zaken. Deze nieuwe rubriek gaat over URL’s en links op Internet die 
voor ons als amateur interessant kunnen zijn. 
Uit praktische overwegingen ga ik er vanuit dat u werkt met een besturingssysteem Win-
dows 98SE of XP met als Internet browser minimaal Explorer 5. Ook een ADSL aansluiting 
is heel praktisch. Met een telefoon en modem downloaden kost veel tijd en telefoontik-
ken. 
 
Als start eerst maar eens iets over beveiliging. 
Als u regelmatig op Internet surft, is een goed antivirus programma een must. Een gratis 
en betrouwbaar antivirus programma, zoals in het verleden Antivir, is helaas niet meer 
te vinden. Programma’s als Norton of McFee zijn betaalbaar en zijn tegenwoordig voor-
zien van een live-update functie. Daarmee zijn de nieuwste virusdefinities vrijwel dage-
lijks bij te werken. 
 
Naast virussen vormt spyware eigenlijk een nog grotere bedreiging. Als u tien minuten 
op Internet surft hebben zich meestal al enkele programmaatjes op uw computer genes-
teld die het surfgedrag registeren en melden aan de afzenders. In het ergste geval kijken 
ze ook naar toetsaanslagen zodat wachtwoorden en/of creditcardnummers in verkeerde 
handen komen. 
Op Internet vindt u een aantal en naar mijn mening onontbeerlijke programma’s om uw 
PC op dit punt te beveiligen. 
 
Een prima programma is AdAware SE. Er is sinds enkele maanden een vernieuwde versie 
met live-update beschikbaar. Voor privé-gebruik is de eenvoudige uitvoering gratis te 
downloaden op:  
http://www.lavasoftusa.com/software/adaware/ 
Verdachte cookies e.d. worden in quarantaine gezet. Het programma werkt curatief en 
verwijderde objecten kunnen worden teruggezet. 
 
Een tweede vergelijkbaar programma is Spybot. Dit programma werkt deels preventief. 
U kunt de PC “immuniseren” dat wil zeggen: een groot aantal kwaadaardige cookies wor-
den op voorhand al niet meer op uw harde schijf toegelaten. Het curatieve deel is kriti-
scher dan AdAware en is sneller geneigd een vreemd stukje programma als kwaadaardig 
aan te merken. Mijn advies is om Spybot nooit automatisch te laten repareren maar goed 
te kijken wat u kwijt wil. Een gratis download vindt u op: 
http://www.spybot.info/nl/spybotsd/index.html 
 
Het nieuwste wapen tegen spyware is het programma van Microsoft Antispyware. Op dit 
moment is de bèta versie gratis verkrijgbaar. Deze bevat werkelijk alle tools om de PC 
tegen spyware te beschermen en zonodig te herstellen. Uiteraard een live-update en een 
keur aan persoonlijke instellingen. Een waarschuwing is ook hier op zijn plaats. Bij de 

NEW LINKS DOOR PE3WIM 
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download wordt een extra ActiveX geladen. In mijn geval ben ik daarna nog een uurtje 
bezig geweest om de drivers voor mijn wireless toetsenbord weer op orde te krijgen. Dus 
ook hier geldt: maak een backup of een herstelpunt. U vindt de informatie en de down-
load op: 
http://www.microsoft.com/athome/security/spyware/software/default.mspx 
 
Tot slot voor de amateurs die geen router of een softwarematige firewall geïnstalleerd 
hebben is er ook nog ZoneAlarm. Deze software blokkeert ongeoorloofde pogingen om 
via het Internet op uw PC binnen te dringen en ongemerkt een stuk van de besturing 
over te nemen. Ook dit gevaar is niet denkbeeldig. Een bekend probleem is dat onverla-
ten ongewilde reclame - spam - via uw computer versturen. ZoneAlarm is makkelijk in te 
stellen en in de eenvoudige uitvoering voor persoonlijk gebruik gratis. Nadere informatie 
en download via: 
http://www.zonelabs.com/store/content/home.jsp 
 
De volgende keer behandel ik een groot aantal links waar u documentatie over buizen en 
halfgeleiders kunt vinden. Weet u een leuke of interessante link voor uw medeamateurs; 
graag een mailtje naar PE3WIM@amsat.org en we kunnen uw suggestie in deze column 
behandelen. 

HANDEN TEKORT 
OF 

WEER 10 JONGENS BESMET MET HET RADIOVIRUS 

Anneke Jesse nam na de zomervakantie 
contact met mij op om de verrijkingscur-
sus radiobouwen te regelen. 
Natuurlijk hebben de ervaringen van de 
drie jaar daarvoor het makkelijker ge-
maakt om deze lessen te geven. Maar bij 
het praktische deel kom je toch altijd 
handen te kort. Er worden gelijktijdig 
spoelen gewikkeld, frontplaten geboord, 
onderdelen gemonteerd en soldeerverbin-
dingen gemaakt. 
Je begint wel tegelijkertijd met 10 leer-
lingen maar er is een groot verschil in 
tempo en praktische vaardigheden. 
 
Gelukkig wilde Bert PE1DHR wel eens kij-
ken hoe dat ging met zo’n stel van die 
jongens. Hij kreeg zijn handen meer dan 
vol maar leerde ze echt zelfstandig nette 
soldeerverbindingen te maken. Omdat de 
inkoop van polyvaricons onregelmatig is, 

afhankelijk van het onverwachte aanbod, 
zitten er nog al wat verschillende typen 
in een doos van dat spul. 
Dus door meting uitzoeken welke aanslui-
tingen samen meer dan 500 pF opleveren. 
 
Het was elke keer weer hard werken voor 
Anneke, Bert en mij maar ook veel vol-
doening toen de eerste ontvangers werk-
ten. 
Bert vond het in ieder geval een zodanig 
leuke ervaring dat hij heeft toegezegd 
ook bij de lessen op de International 
School of Amsterdam (ISA) weer te willen 
helpen. 
De laatste les is altijd een demonstratie 
wat amateur-radio te bieden heeft. Dank-
zij de medewerking van Jaap PAøIF, Wim 
PE3WIM en Bert PE1DHR werd ook dit een 
succes. Kijk maar op onze homepage! 

Geert - PA7ZEE 
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Inleiding 
Ongeveer een jaar geleden liet Maarten 
PE2MD trots zijn nieuwste aanwinst zien 
vanuit de kofferbak van zijn auto: een 
complete en werkende repeater voor UHF. 
Weliswaar op de verkeerde frequentie 
maar ja, dat is toch een eitje voor een 
beetje rommelende amateur. Maarten zei 
dat hij voorlopig geen tijd had voor de 
ombouw, maar op mijn suggestie om het 
hele zootje bij mij op zolder neer te zet-
ten omdat ik wel tijd heb ging hij niet 
in. We kenden elkaar toen nog niet zo 
lang. 
 
Het bouwen 
Een paar maanden geleden werd de hele 
handel (een enorme systeemkast met 
daarin de installatie en vastgezet op een 
plaatstalen frame, niet te tillen) alsnog 
met behulp van mijn jongste zoon Marc 
naar boven gesjouwd. 
Ja, en toen begon de ellende. 
 
Wat hadden we? Twee Condor 46 mobilo-
foons, twee ''black boxes'' in een grijze 
behuizing voor de besturing en subaudio 
en een Kathrein filter geschikt voor 460 
MHz ontvangst en 470 MHz zenden. Voor 
je iets kunt doen moet eerst bekeken 
worden of het filter geschikt te maken is 
voor 431 MHz en 439 MHz. 
Helaas hebben we zelf niet de beschik-
king over sweepgeneratoren en spectrum-
analyzers, maar we hadden het geluk dat 
Sjaak PAøJCA dat op korte termijn wilde 
doen. 
 
Het lukte! Één zorg minder (dachten we). 
Met het filter weer in de repeater ge-
schroefd, twee al op de amateurband om-

gebouwde Condor 46's in de sledes ge-
schoven en vol verwachting aangezet. 
Niets, helemaal niets, de beide Condors 
sloegen helemaal op tilt. We wisten niet 
wat de twee kastjes precies deden met de 
mobilofoons (we wisten wel wat ze zou-
den moeten doen maar niet waarom het 
niet werkte). 
 
Daar kwam PE1JAL uit Leimuiden als red-
dende engel. Hij was een van de pioniers 
in de amateur-programmering van de 
Condor serie en stelde voor het eens met 
de oude PTT software te proberen. 
Daar hoorde ook een andere ombouw bij 
waarvoor hij ons de gehele documentatie 
ter beschikking stelde, evenals de softwa-
re (deze staat niet op het internet). 
 
Vol goede moed twee condors op de oude 
manier omgebouwd en afgeregeld, twee 
eprommetjes met de software gebrand en 
de zaak in de repeater geschoven.  
 
Het zal de oplettende lezer niet echt ver-
bazen dat de handel weer niet werkte. De 
beide mobilofoons piepten als jonge ba-
bycondors in het nest en vertikten om te 
doen wat we van hen verwachtten. Als 
één of beide VCO's in deze mobilofoon 
niet locken hoor je een luid piepen als 
waarschuwing. Hoe kan dat nu weer, in 
de slede op het bureau werkten ze per-
fect. 
 
Na veel gezoek en gevloek bleek dat het 
besturingskastje iets doet met de VCO-
spanning, hoe en waarom, geen idee. 
 
De VCO-spanning moest in de repeater 
opnieuw worden afgeregeld. Dat lukte, 

HET BOUWEN VAN EEN REPEATER 
EEN VERHAAL VAN MISLUKKINGEN EN UITEINDELIJK SUCCES. 

BERT BURKELS - PE1DHR 



10 

geen piep meer te horen. Maar, u zat er 
vast al op te wachten, het kreng werkte 
niet. Voor geen meter, zelfs voor geen 70 
centimeter. In overleg met PE1JAL (op 
zijn eigen, zeer goed werkende repeater) 
de programmering doorgenomen. 
Het bleek dus (wist ik veel) dat het pro-
gramma 3 niveaus kent voor de program-
mering. 1 de normale kanalen, 2 de 
noodkanalen en 3 de vaste post kanalen. 
Hoewel ik natuurlijk de oude eproms in-
gelezen en bestudeerd had, ha, ik hoor 
het u al denken, niet verder gekeken dan 
mijn neus lang is en niet gezien dat je 
naast het normale kanaal, je ook de vaste 
post kanalen moet instellen.  
 
Welaan, vol goede moed en met een 
knauw in mijn zelfrespect (het gaat toch 
publiekelijk over de repeater als je toe 
moet geven dat je zoiets voor de hand 
liggends over het hoofd kan zien, hi). 
Nieuwe eproms gebrand en weer gepro-
beerd. Geheel in tegenstelling tot wat u 
nu denkt: de repeater werkte! 
 
Maar niet zoals het hoorde. Door (alweer) 
een programmeerfout werkte de zender in 
z'n eentje als repeater. Op zichzelf is dit 
wel handig, omdat je dan maar één mobi-
lofoon nodig hebt. Het gesmolten soldeer 
drupte echter uit de eindtrap vanwege de 
warmteontwikkeling. Dat was dus niet 
goed. De programmeerfout was weldra 
gevonden en na het branden van de 
eproms werkte de repeater als repeater 
maar met een bereik van 100 meter of zo. 
Daar heb je ook niet zo veel aan.  
 
Graag wil ik hier trouwens vermelden dat 
Maarten PE2MD tijdens de hele lijdens-
weg mijn steun en toeverlaat was. Zowel 
in natura als radiografisch. Afgezien van 
het obligate: ''Ik snap er niets van, hoe 
kan dat nu, dit bestaat toch niet?'' en 
uitroepen van gelijke strekking hebben 
enkele, zoniet vele van zijn opmerkingen 

en observaties, tot de oplossing van aar-
dig wat problemen geleid.  
 
De ontvanger mee naar Maarten genomen 
om de helicals op maximale gevoeligheid 
in te stellen (hij heeft een mobilofoon 
meetplaats). Dat viel vies tegen, met 
moeite -115 dBm. Trek je daar het filter-
verlies van zo'n 3 dB af dan is een BTF-
onvanger van Geert nog gevoeliger ;-). 
Hierover was ik al gewaarschuwd door 
knappere koppen dan ik, die al lang gele-
den waren gestopt met de Condor 46 als 
repeater omdat je hem niet gevoelig ge-
noeg krijgt.  
 
Het probleem zit 'm in de PTT software 
die een regelspanning voor de varicaps in 
de helicals berekend. Echter, onder de 
460 MHz is de regelspanning 0. 
Er is bij het ontwerp van de mobilofoon 
en de ontwikkeling van de software geen 
rekening gehouden dat veel later hopelo-
ze rommelaars zo'n ding wel eens op 70 
cm zouden willen gebruiken.  Omdat de 
ontvanger maar op één frequentie hoeft 
te werken, heb ik de verbinding met de 
DA-convertor die de regelspanning op-
wekt van de varicaps losgehaald en met 
behulp van een zenerdiode een vaste 
spanning op de diodes gezet. Na enig 
geëxperimenteer kwam ik tot een goed 
resultaat. 
Dit had echter niet gekund zonder de 
mobilofoon meetplaats die door Peter 
PE1JAL aan mij in bruikleen werd gege-
ven. Peter is in het hele traject eveneens 
van onschatbare waarde is geweest. 
Hierdoor kon ik de gevoeligheid van de 
ontvanger (voor het filter) op -126 dBm 
afregelen.....lekker puh! 
Da's toch redelijk gevoelig. Nee, dat is 
vreselijk gevoelig zelfs. 
Sjaak was zo vriendelijk het filter nog-
maals na te regelen met als resultaat een 
doorgangsdemping van minder dan 2 dB, 
chapeau! 
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Eigenwijs zijn (en veel tijd hebben) heeft 
soms zo zijn voordelen. 
 
Slotwoord 
De repeater werkt intussen naar behoren, 
hij voldoet aan de eisen die we eraan 
gesteld hebben; namelijk het kunnen 
werken met een 1 watt portofoontje in 
een groot gedeelte van Amstelveen. De 
verdere details van de problemen met 
antennes, kabels, schoorsteenbeugels en 
gladde dakpannen zal ik u besparen. 
 
Er zijn nog een paar kleine problemen: 
zoals het bij sommige amateurs variëren 
van het ontvangen signaal tussen S1 en 
S9 waarbij mijn watt meter op een con-
stante output blijft staan en de antenne-
hoogte die we nog moeten oplossen. 
 
Al met al zijn we niet ontevreden en de 
volgende keer knopen we gewoon twee 
mobilofoons aan elkaar met een relais en 
een instel-potmetertje. Want dit doen we 
nooit meer! We hebben er echter wel heel 
veel van geleerd en dat is ook mooi mee-
genomen. 

 
Technische gegevens 
Output:       5 watt 
Frequentie: 439,187.5 MHz 
Shift:         -7,6 MHz 
Subaudio:   110,9 Hz 
Antenne:    Comet driebander, geschon-

ken door Dick PC1D 

QSL-kaarten in de koffer van de RQM per 22 januari 2005 
7AA, AGB, ALG, ANH, ARF, ASV, BFH, BFK, BKE, BN, BOP, BPN, BZS, CHE, CLF, CPW, CUP, 
CVJ, EEF, EOT, EWD, FBO, FDR, FHA, FHP, FOV, FTK, FV, FZX, GAM, GFE, GFR, GGC, GIA, 
GJP, GLU, GUP, HAR, HCH, IGV, JCA, JHF, JPM, KCO, KJB, KLM, KOT, KVR, LGJ, LIS, LRP, 
LUB, MD, MIB, MRZ, NIQ, NWK, ORV, OVF, PAW, PEX, PHP, PII, PTP, RDC, RON, RTH, RVI, 
RYY, TLX, TO, TWO, W, WKE, WSD, WW. 
 
DE LEESMAP 
Sinds kort staat er op de afdelingswebsite www.veron.nl/afd/amstelveen een schema 
met daarin de data waarop iedere abonnee de leesmappen van 2005 kan verwachten. 
Nu kunt u van tevoren zien of u tijdens uw vakantie of andere afwezigheid een map zal 
ontvangen. Indien dit het geval is wilt u dan met uw voorganger op de lijst naar een 
oplossing zoeken zodat de map geen onnodige vertraging oploopt? 
 
Wellicht is het sommigen al opgevallen dat er al enkele maanden geen RadCom in de 
leesmap zit. Om onduidelijke redenen krijg ik ze niet meer toegestuurd. Dit probleem 
heeft alle aandacht en zodra het is opgelost zal u RadCom weer in de map terugzien.  

73, Theo - PA1TO 



Op de j.l. huishoudelijke 
vergadering hebben we 
afscheid genomen van 
onze penningmeester 
PA1LOI., die gedurende 
tien volle jaren over de 
financiën van de afdeling 
waakte. 
Wat heet, Louis zat als 
het ware op de pennin-

gen. Zozeer zelfs, dat zijn mede bestuurs-
leden er steeds meer van overtuigd raakten 
dat hij druk doende was zich een rustige 
oude dag op de Bahamas veilig te stellen. 
Omdat PA3RON toch in die omgeving ver-
toefde, werd hem verzocht hiernaar een 
onderzoek in te stellen. 
Neemt u kennis van zijn bevindingen. 
 
 
PROCES – VERBAAL van bevindingen 
 
Naar aanleiding van een klacht heb ik, 
Ronald Max Havelaar, bestuurlid van de 
Veron Amstelveen met opsporingsbe-
voegdheid, op maandag, 10 januari 2005, 
omstreeks 11.00 uur lokale tijd, in burger 
gekleed, een onderzoek ingesteld op de 
Bahamas, binnen de bebouwde kom van 
de gemeente Nassau, te Nassau. 
 
Ik zag aldaar een man, die vertelde te 
zijn: Roger Zeventries, oud 48 jaar. 
Hij verklaarde desgevraagd: 
Ik zie reeds meerdere jaren alhier een 
Nederlander met het volgende signale-
ment: lang 1.79 meter, kalend, bril dra-
gend, Frans accent, luisterend naar de 
vermoedelijke schuilnaam PA1LOI. 
Het opvallende aan deze persoon is dat 
hij in deze moderne tijd nog heimelijk 
met recordertapes en grammofoon platen 
onder de arm loopt. 
Genoemde persoon maakt mogelijk ge-
bruik van het motorvoertuig merk: 
Saab type 96, voorzien van het kenteken 
73-CW-59, kleur Amstelveens groen. 
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Een persoon met bovenstaand signale-
ment komt nog niet voor in het OR 
(opsporings-register). 
Persoon staat eveneens op de Bahamas 
als verdacht te boek, daar hij telkenmale 
met zijn motorvoertuig voorzien van het 
kenteken 73-CW-59 via een zeer grote 
omweg naar een camping rijdt. Er zijn 
niet bevestigde berichten die melden dat 
onderhavige persoon opeens wordt ge-
zien in Duitsland, dan weer de volgende 
dag op de Bahamas.  
Hij verblijft mogelijk in een caravan op 
het strand te Nassau op de camping ge-
naamd: “I-Go-To-Brabant”, alwaar hij 
zich niet meer meldt. Er staan aldaar ter 
plaatse geen radio elektrische zendinrich-
tingen meer. 
De verdere modus operandi van deze per-
soon is nog niet met aan zekerheid gren-
zende waarschijnlijkheid kunnen worden 
vastgesteld. 
 
Het onderzoek heeft uitgewezen, dat de 
persoon met de schuilnaam PA1LOI voor-
noemd vermoedelijk rekeningen heeft bij 
de Caribean Bank, de America-Bahama 
Bank en de L. van der Lugt Thrust. 
Bij genoemde drie banken is onderzoek 
ingesteld en zal naar verluid aansluitend 
in een afzonderlijk proces-verbaal worden 
gerapporteerd. 
 
Ik heb genoemde persoon schriftelijk, 
zonder omkleding genodigd op een van 
de clubavonden te verschijnen om aldaar 
nadere informatie met betrekking tot 
zijnen verschijning op de Bahamas en 
Duitsland nader te verklaren. 
 
Aldus naar waarheid opgemaakt te Nas-
sau (Bahamas) op 10 januari 2005 en 
getekend op ambtsbelofte. 
 

w.g. R.M.H. 
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Na een eerste belangstellingspeiling was 
het duidelijk dat er werk aan de winkel 
was.  
In de afgelopen zeilvakantie was het zo 
vaak slecht weer, dat ik een overzicht op 
de laptop kon maken over wat er nodig 
zou zijn.  
Het deed mij ergens aan denken al wist 
ik onderweg nog niet waaraan. 
 
Thuis gekomen viel mijn oog op mijn cur-
susboek voor de N Zendmachtiging waar-
mee ik mijn eerste amateur-examen in 
najaar 1998 heb voorbereid en met goed 
gevolg heb afgelegd. 
Bij het bekijken van de inhoud bleek dit 
heel aardig overeen te komen met wat ik 
onderweg had bedacht. 
Omdat ik heb geleerd mijn plannen ter 
kritiek voor te leggen aan verstandiger 
mensen, betrok ik Wim PA3ALG in het 
complot.  
Zijn reactie was kenmerkend: hij trok zijn 
agenda en keek op welke zaterdagen hij 
beschikbaar was. 
 
Er kwamen dus data op de website van de 
watersportvereniging te staan met een 
cursusinhoud. Daar schreven leden van de 
watersportvereniging op in en tot onze 
verrassing ook zeilers van buiten die ver-
eniging. Bovendien ook vanuit onze ei-
gen afdeling twee aspirant radiozend-
amateurs. 
Totaal 20 cursisten waarvan 5 vrouwen, 2 
gehandicapten, een 14-jarige zoon van 
ons afdelingslid Lex PE1CVJ en de rest 
volwassen mannen. 

 
Omdat geld uitgeven door veel Nederlan-
ders als storend wordt ervaren, werd van-
af het begin gemikt op minimale kosten. 
Om te beginnen konden we na overleg 
met het bestuur van de watersportvereni-
ging beschikken over het clubhuis. Veel 
is daar uitstekend zoals de koffiezetmo-
gelijkheden en een white board. Het ge-
bouw is niet geïsoleerd en met enkele 
kleine elektrische kachels uitgerust. Aan 
het begin van de les om negen uur heeft 
iedereen dan ook een jas aan. Zelf had ik 
op een erg koude ochtend ook mijn muts 
ongemerkt opgehouden. Dat leverde dan 
ook de kritiek op dat de docent een hoog 
“Kabouter Plop” gehalte uitstraalde. 
 
Omdat wij als amateurs ook al geen gel-
delijke interesse mogen hebben, waren er 
geen kosten voor de docenten. Meestal 

WAAR ZIJN WE AAN BEGONNEN? 

Ervaringen tijdens een cursus 

Als ik op de haven van mijn watersportvereniging was, waren er een hoop elektrisch getinte 
vragen en vragen om hulp bij antenneproblemen. Nu leer ik liever mensen vissen dan dat ik 
ze vis geef. Dus bedacht ik dat een gerichte radio- en elektronicacursus hier kon helpen. 
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konden we meerijden met de auto van 
Lex naar het clubhuis in Almere dus ook 
geen reiskosten. Uiteindelijk moesten de 
cursisten geld uitgeven aan het cursus-
boek en het boekje met de examenvragen 
van de Veron.  
Omdat Wim en ik geloven dat zelfbouw 
een wezenlijk deel van de hobby is, kwa-
men er ook nog materiaalkosten bij.  
De cursisten bouwden een passieve ont-
vanger, een bijbehorende seriekring - de 
“Poor Boys Preselector” - en een eenvou-
dige direct conversieontvanger voor de 
80 m-amateurband in Dead Bug style. 

Het bouwen van en meten aan deze 
bouwsels vormde een mooie brug tussen 
de theorie en de echte wereld. 
 
De cursus was voor veel cursisten een 
eerste kennismaking met de technocrati-
sche wereld waarin wij leven. Natuurlijk 
was iedereen in staat om de knoppen van 
de VHF aan boord te bedienen maar wat 
er nou in zo’n kastje gebeurde was volle-
dig onbekend.  
Sterker nog voor veel cursisten waren een 
spoel, een condensator en een weerstand 
volledig nieuwe begrippen. 
 
Voor ons als docenten een hele klus om 
het verschil tussen de eigenschappen van 

deze componenten aan de man en vrouw 
te brengen. 
We zijn begonnen met het SI-stelsel en 
het ophalen dan wel aanleren van reken-
kundige bewerkingen zoals kwadrateren, 
worteltrekken, omgekeerde waarden, wer-
ken met exponenten en bewerkingen met 
breuken. Daarna pas kwam de toegepaste 
natuurkunde, zoals je onze hobby zou 
kunnen noemen. 
 
Het Veron cursusboek is niet zonder meer 
bruikbaar omdat, hoewel het best een 
leuk boek is, de rode draad ontbreekt. 
Die rode draad is uitstekend te vinden in 
het nauwgezet volgen van het N-
examenprogramma dat achter in het boek 
staat en ook op de site van het AT. 
Dus moesten er lesbrieven worden ge-
maakt die later in aangepaste vorm als 
samenvatting aan de cursisten werden 
gestuurd per e-mail. 
Voor één zaterdagochtend in de maand 
ben je een week bezig om de stof op te 
juiste wijze te kunnen aanbieden. 
Immers, je moet steeds op de stoel gaan 
zitten van die (verstandige) leek. En alle, 
voor ons oh zo gemakkelijke, wiskundige 
formules moeten zoveel mogelijk worden 
vermeden.  
 
Tijdens de cursus is ook met demonstra-
ties en metingen geprobeerd de theorie 
te verduidelijken. Het werkt om de ab-
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Zoals elders te lezen, is het de bedoeling 
om iedere maand een knutselavond te 
organiseren in ons nieuwe onderkomen. 
Te denken valt aan: 

•  Hulp bij en uitleg van de bediening 
van moderne menugestuurde trans-
ceivers. 

•  Bouw en ombouw van zendappara-
tuur voor de amateur-banden, zoals 
de Nokia Mobira en de T-813. 

•  Afregeling van zend- en ontvangap-
paratuur. 

•  Foutzoeken en reparatie van oude 
onafgemaakte bouwprojecten die al 
jaren op de plank liggen te verstof-
fen. 

•  Cursussen, bijvoorbeeld meet- en 
regeltechniek, antennebouw, solde-
ren. 

•  Antennebouw, bijvoorbeeld een zes 
meter antenne. 

•  Meetavonden in het algemeen. 
 
We willen graag weten hoe groot de be-
langstelling hiervoor is en staan open 
voor alle ideeën. 
 
We kunnen nog wat meetapparatuur ge-
bruiken die we in de nieuwe behuizing 
kunnen onderbrengen, zoals oscilloscoop, 
wattmeter, staandegolfmeter, spectrum 
analyzer, sweep generator, ik noem maar 
wat (hi). 
 
Ook het clubstation zal t.z.t. aanwezig 
zijn waardoor ook naar hartelust de sleu-
tel ter hand kan worden genomen. 
 
Reacties kun je sturen aan mijn e-mail 
adres: pe1dhr@burkels.net 
Laat wat van je horen! 

Bert - PE1DHR 

stractie van componenten te koppelen 
aan dingen die je kunt vasthouden en 
vastschroeven en waaraan je kunt solde-
ren en meten.  
Bij een demonstratie met een antenne, 
aarde, stuk pyriet en een koptelefoon 
veranderden de reacties van ongeloof in 
verwondering en enthousiasme. 
De “Steen” liet stemmen en muziek ho-
ren! 
Als je het daarna over detectie en krin-
gen gaat hebben dan is er sneller begrip. 
 
Er waren een paar regels zoals: 
“Niemand komt te laat uit respect voor 
de mensen die wel op tijd komen” en 
“Om de beurt neemt iemand gebak mee 
voor bij de koffie”. 
Dat laatste was min of meer noodzaak 
omdat we om 09:00 begonnen en tot ver 
na 12:00 doorgingen en veel mensen het 
ontbijt overslaan. 
 
Zo rond 11:00 begonnen we met knutse-
len. Dat betekende dat de materialen 
moesten worden verzameld tegen bodem-
prijzen, spoelvormen op maat moesten 
worden gemaakt en geboord. Ook de 
frontplaten moesten worden gemaakt en 
geboord in de schuur thuis. 
Een heleboel werk maar wat een voldoe-
ning als de eerste knutsels zomaar wer-
ken!  
 
Naast Wim heeft ook Lex een grote bij-
drage geleverd zowel bij het individueel 
nog eens uitleggen van de theorie als bij 
het knutselen.  
 
We zijn op het moment van het schrijven 
van dit stukje ongeveer op de helft van 
de cursus. 
In een vervolg zal ik vertellen over het 
voorbereiden voor het examen en het 
uiteindelijke resultaat. 
 

Geert PA7ZEE 

OPROEP AAN DE LEDEN 



 

Amsterdamseweg 151 

1182 GT Amstelveen 

Tel: 020-4419463 

Fax: 020-4457412 

E-mail: stevab@xs4all.nl 

Elektronica-onderdelen 
Elektra-materiaal 
Reparatie van Radio/TV/Video’s en 
Klein huishoudelijke apparaten, ook 
Computers en computeronderdelen 
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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 

leden 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 en laatste donderdag van 
de maand bij ACPA, Ouderkerkerlaan 15, 
Amstelveen. Aanvang 20.00 uur. 

Inhoudsopgave: 
 
Bestuur en PI4ASV  ...........................3 
Agenda  ..........................................4 
Van de Voorzitter  ............................4 
New Links  .......................................5 
En hoe liep het af?  ..........................6 
Interface met Kerstboomverlichting  ...9 
Een HF-Meetkop  ............................ 11 
Anneke en de Philips Philetta  ......... 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. 
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Met het uitzicht op onze zomervakantie 
is het goed om terug, maar ook om voor-
uit te kijken. 
Terugkijkend op het winterseizoen komt 
als eerste de verhuizing naar de nieuwe 
locatie aan de Ouderkerkerlaan en de eer-
ste bijeenkomsten in gedachten. 
De verhuizing van onze kast met spullen 
ging volgens het systeem ‘Vlug, veilig en 
voordelig’. Met een paar leden van de 
afdeling en de hulp en aanhanger van 
onze adverteerder Jan Meijer was de zaak 
zo gepiept. Toen de kast op zijn plaats 
stond en we de ruimte van de ACPA bin-
nen kwamen, was het net of we even op 
vakantie waren. Mooie Portugese muziek, 
een paar mannen op leeftijd die een 
kaartje legden en een aangeboden glas 
wijn gaven samen dat gevoel; we voelden 
ons er meteen thuis. Dat gevoel bleef en 

AGENDA werd alleen maar sterker tijdens de eerste 
bijeenkomst en de eerste knutselavond. 
Voor de knutselavond had alweer Jan 
Meijer platen wit hardboard geschonken 
om de tafels te beschermen. En of er 
werd geknutseld! Verschillende cursisten 
uit Almere kwamen hun 80 m-ontvanger 
afbouwen en anderen wilden aan de om-
bouw van een 2 m-set beginnen. Ook de 
inventaris van de afdeling is verrijkt met 
o.a. een oscilloscoop waarvoor onze har-
telijke dank.  
 
Nog even terug kijkend hebben we als 
afdeling de Novice-cursus afgerond waar-
van verderop in deze Amstelstraler een 
verslag staat. 
Voorts zijn op de International School of 
Amsterdam (ISA) introductielessen gege-
ven waarbij leerlingen van 17 jaar hun 
eerste ontvanger hebben gebouwd. Deze 
lessen werden afgesloten met een de-
monstratie, door verschillende leden van 
de afdeling, die een behoorlijke belang-
stelling trok. ISA heeft een donatie ge-
daan voor onze afdelingskas als blijk van 
waardering. 
 
Vooruitkijkend komen de velddagen er 
aan op zaterdag 4 en zondag 5 juni a.s. 
Altijd een leuke activiteit die wel een 
flinke hoeveelheid werk vraagt om er een 
succes van te maken. Vorig jaar was het 
een groot succes met de aggregaten en 
een hoogwerker als antennemast. 
Dan komt op 10 september het station 
PI60ASV in de lucht vanaf het ijsclubter-
rein in Ouderkerk. We gaan dat proberen 
te combineren met een open dag, een 
radiovossenjacht en afsluiten met een 
barbecue. 
Kortom, we zijn als afdeling lekker actief 
en hopen dat in het komende wintersei-
zoen te continueren. 
Ten slotte wens ik iedereen een fijne va-
kantie met mooi weer toe. 

Geert - PA7ZEE 

VAN DE VOORZITTER 

4 en 5 juni 2005 
Veldagen 2005 op het voor ons bekende 
Noordelijke Recreatieterein aan de Bank-
rasweg. 
Wie doet er mee, als opbouwer, deelne-
mer, of toeschouwer? 
 
13 juni 2005 
QSL-avond met onderling QSO en onder-
wijl genieten van wat onze gastheer te 
bieden heeft. 
 
30 juni 2005 -  Knutselavond 
De laatste vóór de vakantieperiode. 
 
juli -  augustus 2005 
Geen bijeenkomsten tijdens de vakantie-
maanden. 



5 

abonnement af te sluiten. Niet doen dus!  
 
Als je de fabrikant van een halfgeleider 
weet gaat het al een stuk eenvoudiger. 
Philips heeft zijn hele assortiment op 
Internet staan. Even op het woord Philips 
zoeken en dan via de sub-homepage 
“semiconductors” het typenummer invoe-
ren. Philips levert naast de datasheets 
ook veel applicatiebulletins. Zoekt u Sie-
mens halfgeleiders, kijk dan bij Infineon 
en voor Motorola bij Freescale.  
 
Toch kan het handiger omdat er ook ver-
zamelsites zijn. Een zeer goede voor half-
geleiders is: 
http://www.datasheetcatalog.com  
Een site met een zoekboom waarbij u met 
de opvolgende letters of cijfers van het 
typenummer steeds dichter bij uw doel 
komt. Ook kunt u met de zoekfunctie 
direct naar het gezochte item springen. 
Op deze site staan bijna 180.000 datas-
heets van dioden, triac’s, transistoren en 
geïntegreerde circuits. 
 
Een vergelijkbare goede site is: 
http://www.alldatasheet.com  
Ook hier zijn meer dan 100.000 data-
sheets te vinden. Gaat het niet vlug ge-
noeg dan kunt u hier nog kiezen uit 2 
mirror-sites. 
 
Een derde mogelijkheid is: 
http://www.digchip.com 
Deze site is ook gratis en zonder verdere 
verplichtingen, maar u moet zich wel 
registreren met e-mailadres. Voor dit 
soort toepassingen heb ik een dummy 
mailadres met fancy gegevens aange-
maakt bij hotmail.com. Zo houd ik mijn 
eigen mailadres en mijn brievenbus rede-
lijk vrij van spam en als de dummymail 

Allereerst een aanvulling op mijn vorige 
column waar ik meldde dat een goed an-
tivirus programma niet meer gratis te 
downloaden is. Ben PB2BN mailde mij 
dat via: http://www.free-av.de/   
AntiVir Personal Edition weer gratis ver-
krijgbaar is. Ik heb dit programma op-
nieuw gedownload maar niet opnieuw 
uitvoerig kunnen testen omdat AntiVir PE 
en mijn Norton AntiVirus in System Works 
elkaar niet (gelijktijdig) verdragen. Maar 
er is ander goed nieuws, Rob PAøRWE 
maakte mij attent op AVG Free. 
Ik heb dit antivirus programma getest en 
mijn conclusie is: alle faciliteiten voor 
thuis gebruik zitten erin, inclusief een 
prima live-update en voor privé gebruik is 
het helemaal gratis. Een aanrader en te 
vinden op:  
http://www.grisoft.com/   
 
Deze column is gewijd aan links waar u 
gegevens over buizen en halfgeleiders 
kunt vinden. De tijd dat alleen een werk-
plaats of een laboratorium zich dikke 
handboeken kon veroorloven om specifi-
caties en vooral de aansluitingen te kun-
nen vinden ligt gelukkig achter ons. Een 
groot aantal leveranciers hebben hun 
handboeken op internet gezet. Maar ook 
bij enthousiaste amateurs zijn allerlei 
databladen te vinden. 
Maar ook hier duikt de commercie op. 
Het intikken van 2N3055 op Google, nog 
steeds een van de beste zoekmachines, 
levert ongeveer 21000 verwijzingen. De 
meeste verwijzingen zijn gekoppeld aan 
sites van leveranciers die aangeven deze 
halfgeleider wel te kunnen leveren en 
daar blijft het dan bij. Ook zijn er inmid-
dels nog wat sites die wel databladen 
leveren maar dan moet u wel eerst even 
een creditcardnummer invoeren om een 

NEW LINKS DOOR PE3WIM 



6 

volloopt hef ik het adres op en maak een 
nieuwe dummy met het zelfde wacht-
woord “kanweg” Hi.  
 
Als u naar gegevens van buizen zoekt kijk 
dan eens op: 
http://home.wxs.nl/~frank.philipse/ 
of op: 
http://tubedata.info/  
Via de eerste link komt u op de homepa-
ge van een enthousiaste amateur die in-
middels 20.000 datasheets heeft verza-
meld en op een website heeft gezet. Op 
Frank’s homepage staan overigens ook 
verwijzingen naar zijn schilderende XYL 
en zijn zingende dochter. De tweede link 
is minder leuk maar geeft direct toegang 
tot de informatie over buizen. Als u een 
buis opzoekt staan er zo mogelijk de 
equivalenten bij. Er is bovendien een 
vertaling van Amerikaanse naar Europese 
typen en omgekeerd. Hij heeft ook de 
coderingen neergezet waarmee een type-
nummer van een buis wordt opgebouwd.  
 
Een site van een andere amateur (NJ7P) 
met duizenden buizen is te vinden op: 
http://hereford.ampr.org/cgi-bin/tube 
De hoeveelheid is wat minder maar soms 
zijn het mooiere sheets en/of plaatjes. 
 
Een catalogus voor buizen kunt u down-
loaden en eventueel op uw PC installeren 
via: 
http://duncanamps.com/tdslpe/ 
U vindt niet alleen gegevens over meer 
dan 4000 buizen maar ook de links waar-
op meer gegevens te vinden zijn. 
Uiteraard wordt daar vaak naar Frank’s 
site verwezen.  
 
Bedankt voor uw reacties en als u  een 
leuke of interessante link voor uw mede-
amateurs weet; graag een mailtje naar 
PE3WIM@amsat.org en we kunnen uw 
suggestie te zijner tijd in deze column 
behandelen.  

EN HOE LIEP HET AF? 
EEN TERUGBLIK OP EEN CURSUS 

In de vorige Amstelstraler is, onder de 
kop “Waar zijn we aan begonnen?” ver-
slag gedaan van onze ervaringen tot op 
ongeveer de helft van een Novicecursus 
die we als afdeling hebben verzorgd. 
Hieronder volgt een verhaal hoe het ver-
der ging. 
 
We waren dus met twintig cursisten één 
zaterdagochtend per maand lekker met 
radio bezig. Niet alle cursisten waren 
altijd aanwezig. 
Dit is een gevolg van de tijd waarin we 
leven: heel veel activiteiten waaronder 
werk, maar ook vakanties en verplichtin-
gen elders. Maar doordat iedere cursist 
steeds per e-mail een samenvatting kreeg 
van wat er was behandeld, ontstond er 
geen echte achterstand bij een afwezig-
heid. 
 
Telkens als er een deel van de cursus was 
afgerond, werd er een proefexamen aan-
geboden. Daar is ook goed gebruik van 
gemaakt door de cursisten die dit voor-
jaar examen wilden doen. 
Tijdens dit proefexamen is geprobeerd de 
werkelijke situatie, zoals in de Blokhoeve 
in Nieuwegein, na te bootsen. Zo waren 
er aparte tafels en moesten de resultaten 
op het zelfde soort leeskaart worden in-
gevuld. De achtergrond hiervan was om 
onnodige fouten door spanning met een 
onbekende situatie en onwennigheid met 
een complex kaartje te voorkomen. Dit is 
een goede inschatting geweest zoals door 
de cursisten na het examen is verteld. 
 
Het praktische deel van de cursus omvat-
te demonstraties, metingen en zelfbouw. 
Met die zelfbouw is naast montage en 
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solderen ook het vertalen van een gete-
kend schema naar de werkelijkheid bijge-
bracht. Er zijn drie projecten gebouwd: 
twee redelijk eenvoudige n.l. een passie-
ve ontvanger en een seriekring als pre-
selector. Daarna is er een 80 m-ontvanger 
volgens de Dead Bug-constructiemethode 
gebouwd. 

Uiteindelijk hebben zeven cursisten zich 
opgegeven voor het N-examen. Daarnaast 
had de echtgenoot van één van de vrou-
welijke deelnemers, zich met zelfstudie 
voorbereid op het F-examen. Geregeld 
hebben we mondeling of per e-mail vra-
gen van hem beantwoord. 
Van de bovenstaande zeven cursisten zijn 
er zes geslaagd. Bovendien is de kandi-
daat voor het F-examen ook geslaagd. 
Het radioamateurechtpaar gaat met hun 
QRPietertjes een wereldreis maken met de 
boot en zullen dus regelmatig QRV zijn 
onder de call PA4ALH. 
 
Het slagingspercentage van onze cursus 
bedraagt dus ongeveer 85% tegenover 
het landelijke gemiddelde van ongeveer 
65%. Robert, de 13-jarige zoon van Lex 
PE1CVJ behoort tot de geslaagden en we 
zullen hem ook regelmatig gaan zien als 
lid van onze afdeling. Zijn call is PD4FUN 
(piedie for fun). 
Verschillende andere cursisten hebben 
aangegeven op een later tijdstip examen 
te gaan doen. 
 
In het clubblad van de watersportvereni-
ging is een artikel over de cursus ge-
plaatst met als titel: Kabouter Plop en de 
superheterodyne ontvanger. Dat artikel is 
vol lof over ons en wordt afgesloten met 
een dankwoord voor onze inzet, ons ge-
duld en enthousiasme. 
 
Alles overziend is naar mijn mening de 
cursus veel werk geweest maar gezien het 
resultaat zeer de moeite waard. Aan het 
succes is bijgedragen door Wim PA3ALG, 
Lex PE1CVJ, Frans PAøSKS, Bert PE1DHR 
en Maarten PE2MD. 

Geert - PA7ZEE 

Omdat het laatste project meer tijd vroeg 
dan er in de cursus beschikbaar was, 
wordt dat op onze knutselavonden vol-
tooid. Het voordeel is dat er dan ook een 
binding kan ontstaan tussen de cursisten 
en onze afdeling. 
Een van de cursisten die geslaagd is voor 
het examen heeft inmiddels tijdens de 
knutselavond al aangegeven onze afde-
ling te komen versterken. 
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Deze aangepaste interface is feitelijk 
niets anders dan een comparatorschake-
ling die signaleert dat een vooraf inge-
stelde waarde wordt overschreden. 
Via een trafo 1:5 scheiden we de circuits 
galvanisch en verhogen we de spanning 
van het uitgaande PC-signaal. Bij een wat 
hogere spanning komt de diode D7 ook 
bij kleinere signalen uit de PC al in gelei-
ding. Voor D6 en D7 gebruik ik schottky-
dioden of germaniumdioden. 
Over het RC-circuit R8 en C3 ontstaat een 
gelijkspanning die evenredig is met het 
signaalniveau uit de PC. Dit signaal wordt 

in de OPAMP Q2 vergeleken met een extra 
gestabiliseerde gelijkspanning over de 
zenerdiode D8. Bij oversturing gaat de 
rode in plaats van de groene LED bran-
den. Het signaal via de spanningsdeler 
R5 en R6 gaat rechtstreeks naar de data- 
of de microfooningang van de zender. 
 
Afregeling 
Stel de software op uw PC om te begin-
nen zo in dat een (PSK) signaal maximaal 
1 volt piek/piek levert aan de line-out. 
Regel het ingangssignaal naar de zender 
met R6 zodanig af dat de ALC net rea-

EEN INTERFACE MET KERSTBOOMVERLICHTING 
 DOOR PE3WIM 

Al eerder heeft Dick PA1DR = PC1D in de Amstelstraler een schema gepubliceerd van een 
eenvoudige interface voor digitale modes. Zo’n interface is nodig om de PC galvanisch van 
de zendontvanger te scheiden. Bovendien kunnen we op die manier ook de signaalniveaus 
aanpassen. 
Bij het gebruik van digitale modes moeten we altijd voorkomen dat er oversturing optreedt. 
Oversturing leidt tot vervorming en dus signaalverbreding. Die oversturing is duidelijk zicht-
baar door splatter en zijbandstrepen op het watervalscherm van het ontvangende station. 
Afstemmen wordt moeilijker en de signalen van mede-amateurs worden gestoord. Als een 
zender 100 Watt mag leveren sturen we in SSB digimode meestal geen groter vermogen dan 
25 à 30 Watt uit. 
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geert. Controleer het uitgezonden vermo-
gen via een dummyload. Mik bij een 100 
Watt HF set op ongeveer 30 Watt. Ver-
draai R9 zodanig dat de rode LED juist 
gaat branden. Neem het vermogen iets 
terug tot de ALC niet reageert en de 
groene LED weer brandt. Herhaal deze 
procedure zonodig een keer. Lukt de in-
stelling niet omdat de ALC blijft inkomen 
of de potentiometer R6 buiten zijn bereik 
komt, verlaag dan het line-out signaal 
naar bijvoorbeeld 0,5 volt piek/piek. 
In het programma MIXW kunt u het uit-
gangssignaal per mode instellen via: 
[Mode] 
[Output Amplitude for this mode]. 
Deze afregeling is afhankelijk van uw 
PC, het software pakket en de specifi-
catie van uw zendontvanger. 
Voor de TL082 kunt u iedere universele 
OPAMP gebruiken. De 2e helft van deze 
dubbele OPAMP is niet aangesloten maar 
u kunt hem gebruiken om een tweede 
niveau te signaleren. Ook kunt u een 1:1 
trafo gebruiken en het signaal eerst ver-
sterken. 
Het audiosignaal uit de ontvanger wordt 
ook galvanisch gescheiden door een 1:5 
trafo. 

Uiteraard kan een 1:1 trafo ook maar dan 
moet u misschien de spanningsdeler R12 
R13 wat aanpassen. 
Ik heb in deze interface de onderdelen 
gebruikt die ik nog had liggen. Alleen de 
1:5 trafo’s komen voor € 2,49 p/s speci-
aal bij Conrad vandaan. 
 
In de PTT schakeling vindt de galvanische 
scheiding plaats via de optocoupler Q1. 
Uiteraard kunt u ook de DTR-lijn op pin 7 
gebruiken. Meestal moet u dit wel in uw 
software pakket aangeven. 
Bij MIXW vindt u de RTS en DTR instellin-
gen onder: [Configure] [TRCVR CAT/PTT] 
[Details]. Zet beide instellingen op PTT. 
 
Bij een positief signaal komt de optocou-
pler in geleiding en relais RE1 wordt in-
geschakeld. Het contact RE1A schakelt de 
signalering en RE1B het PTT contact van 
de zender. Gekozen is om de PTT via een 
relaiscontact te schakelen en niet direct 
via de optocoupler, zoals in het schema 
van Dick, omdat in de praktijk bleek dat 
niet alle data-ingangen daar evengoed 
mee kunnen omgaan. De meeste seriële 
uitgangen kunnen het relais ook niet 
rechtstreeks schakelen. 
De veiligheidsschakelaar SW1 bleek een 
nuttige toevoeging omdat u daarmee 
voorkomt dat de RS232 poort bij het in-
schakelen van de PC de zender een aantal 
keren activeert. 
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Niet alle LED’s zijn strikt nodig, maar het 
oogt leuk en is nuttig bij een demonstra-
tie. 
De voeding betrek ik uit een adapter 220 
volt naar 15 volt DC of uit de 13,8 volt 
voeding bij mobiel werken. 
Om aan plus en min 12 volt te komen 
gebruik ik een DC/DC convertor van de 
vlooienmarkt. Een normale voeding met 
plus en min 12 tot 15 volt kan natuurlijk 

ook. 
Als algemene bouwtip adviseer ik afge-
schermde kabel met wat ferrietkralen bij 
de in- en uitgangen en bouw het geheel 
in een metalen kast. Anders is instraling 
vanuit het antennesignaal niet uitgeslo-
ten. 
Voor vragen of opmerkingen kunt u mij 
altijd even mailen via: 

PE3WIM@AMSAT.ORG 

EEN HF-MEETKOP 

Onmisbaar voor de knutselaar 

De meeste universeel– of multimeters stellen ons in staat om wisselspanningen te meten. 
Tijdens het meten wordt de schakeling via de meetsnoeren met de meter verbonden, alwaar 
de wisselspanning met een diode in een gelijkspanning wordt omgezet, de waarde wordt 
gemeten en uiteindelijk weergegeven. Dit werkt goed bij lage frequenties, zoals in 50 Hz 
toepassingen, maar het wordt steeds onnauwkeuriger naarmate de frequentie toeneemt. 
Bij 100 kHz blijkt de aanwijzing van de meeste meters er al meer dan 50% naast te zitten. 
Afhankelijk van het type meter kunnen echter al aanzienlijke fouten optreden vanaf 1 kHz. 

Er zijn diverse oorzaken voor het ont-
staan van meetfouten, maar de twee be-
langrijkste zijn wel: belasting van de te 
meten schakeling door de meter en het 
oppikken van stoorsignalen door de 
meetsnoeren. 
Voor een nauwkeurige meeting mag de 
meter geen noemenswaardige stroom uit 
de te meten schakeling onttrekken. Bij 
het meten van gelijkspanning betekent 
dit een meter gebruiken met een hoge 
inwendige weerstand (b.v. 10 MOhm). 
Voor wisselspanningen moet daarnaast 
ook nog de ingangscapaciteit klein zijn, 
omdat anders aanzienlijke wisselstromen 
kunnen ontstaan. 
Tijdens het meten van wisselspanningen 
en –stromen kunnen de meetsnoeren als 
kleine antennes fungeren waardoor stoor-
signalen in het meetcircuit kunnen door-
dringen. 
De oplossing voor deze problemen is sim-

pel. Verplaats de gelijkrichtdiode naar 
het andere einde en gebruik afgescherm-
de meetsnoeren. De meter wordt nu inge-
steld op "DC Volts" omdat er immers een 
gelijkgerichte spanning wordt gemeten. 
Een dergelijk geval staat bekend als een 
"RF Probe", of "HF Meetkop". Ze zijn voor 
veel geld voor tal van meters te koop, 
maar ook eenvoudig zelf te maken. 

 
 
 
 

 
Figuur 1 toont een klassieke halve-golf 
gelijkrichter zoals we die tegenkomen in 
voedingen. Het heeft tot taak om het 
ingangssignaal (veelal afkomstig van een 
transformator) gelijk te richten en daar-
mee een condensator op te laden. Nemen 

Figuur 1 



we niet te veel vermogen af, dus trekt de 
belasting niet veel stroom, dan laadt de 
condensator op tot de piekwaarde van de 
wisselspanning en blijft die vasthouden. 

 
 
 

De vereenvoudigde weergave van een RF 
Probe in Figuur 2 ziet er in eerste aanblik 
geheel anders uit. Toch gebeurt hier het-
zelfde: de wisselspanning aan de ingang 
(nu afkomstig van de te meten schake-
ling) wordt gelijkgericht en de condensa-
tor opgeladen tot de piekwaarde van de 
wisselspanning. Ook hier blijft die waarde 
constant, mits de belasting gering is. 
 
Wat is het verschil tussen beide schake-
lingen? In wezen één klein, maar daarom 
niet minder belangrijk verschil. In Figuur 
1 wordt elk in de bron aanwezig positief 
gelijkspanningscomponent opgeteld bij 
de spanning aan de uitgang, terwijl de 
schakeling van Figuur 2 daar ongevoelig 
voor is. En dat hebben we nodig, omdat 
we meestal aan schakelingen meten waar 
ook gelijkspanning (t.b.v. instellingen) 
aanwezig is. Wij willen niet dat deze ge-
lijkspanning onze aanwijzing beïnvloedt, 
omdat we alleen maar geïnteresseerd zijn 
in de HF-wisselspanning. 
 
De verkregen gelijkspanning is dus gelijk 
aan de piek- of topwaarde van de wissel-
spanning. Voor een sinusvormig signaal 
is dat √2 méér dan de effectieve waarde 
(waar we bij wisselspanningen normaliter 
over spreken). We moeten de aangewezen 
waarde dan ook delen door 1,414 (of ver-
menigvuldigen met 0,707) om aan die 
effectieve waarde te komen.  
Het zou mooi zijn als de meter direct de 
effectieve waarde aanwijst en we niet 
steeds die handmatige correctie hoeven 
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uit te voeren. Dat kan, als we een juist 
gedimensioneerde spanningsdeler toepas-
sen (Figuur 3). 
 

Het is dan zaak om de weerstand R zoda-
nig te kiezen, dat de combinatie 
R+Belasting gelijk is aan 1,414x de belas-
ting. Je kan ook zeggen dat de belas-
tingsweerstand gelijk moet zijn aan 
0,707x de totaalweerstand (R+Belasting). 
Die belasting wordt natuurlijk gevormd 
door de inwendige weerstand van onze 
spanningsmeter en is afhankelijk van het 
toegepaste type. Elektronische multime-
ters, de oudere buisvoltmeters en de mo-
derne digitale multimeters hebben een 
inwendige weerstand die in de orde van 
10 – 11 MOhm ligt en dit voor alle span-
ningsbereiken. Bij de analoge (niet elek-
tronische) multimeter ligt dat anders. 
Daar is de totale inwendige weerstand 
afhankelijk van het gekozen meetbereik. 
Zo zal een analoge voltmeter met een 
gevoeligheid van 20 kOhm/V op het 10V-
bereik een weerstand hebben van 200 
kOhm, maar op het 30V-bereik 600 kOhm. 
 
Stel, u wilt een HF-meetkopje voor uw 
antieke Heathkit buisvoltmeter met zijn 
ingangsweerstand van 11 MOhm (Fig.4).  

Voor R geldt dan: 
R = (1,414 x Rm) - Rm = 4,6 MOhm 
Meestal gebruikt men dan 4,7 MOhm (de 
dichtbij liggende standaardwaarde). De 
afwijking van minder dan 5% die hier-

Figuur 2 Figuur 3 

Figuur 4 
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door ontstaat, mag voor onze toepassin-
gen geen naam hebben. Wie nauwkeurig-
heid nastreeft probeert de berekende 
waarde zo dicht mogelijk te benaderen. 
En vergeet niet dat voor de berekening 
de inwendige weerstand van de meter het 
uitgangspunt is. 
 
Figuur 5 laat zien wat de bedoeling is. 
Het is wel belangrijk om het meetkopje 
in een metalen behuizing te monteren, 
omdat anders te gemakkelijk foutieve 
aanwijzingen ontstaan. De kop wordt met 
ca. 1 m soepel afgeschermd snoer of coax 
aan twee, in uw meter passende, stekkers 
verbonden. 
Een soepel snoertje, met aan het einde 
een krokodillenklem, verzorgt de massa-
verbinding met het meetobject. U kunt 
hiervoor ook de afscherming van dunne 
coax voor benutten, het is flexibel en 
gaat een eeuwigheid mee. Maak dit niet 
te lang, liever 5 cm dan 10 cm. De be-
doeling is om de meetkop zo dicht moge-
lijk bij het meetpunt te aarden. Een lan-
ge “aarddraad” gaat als antenne fungeren 
met alle gevolgen van dien. 
 
Voor de diode kiezen we er een met een 
lage drempelspanning, een redelijke sper-
spanning en goede HF eigenschappen.  
Dat houdt in dat eigenlijk alleen maar 
een Germaniumtype in aanmerking komt 
en vergeet Silicium, Shottky en andere 
exotische typen. Persoonlijk ben ik nogal 
gecharmeerd van de AA119, al is daar 
steeds moeilijker aan te komen. 
 
De (keramische) condensator moet een 
werkspanning hebben die hoger is dan de 
gelijkspanning die u in de te meten scha-

keling denkt tegen te komen. 
Bedenk ook dat er niet gemeten kan wor-
den in HF vermogensschakelingen, waar 
de piekspanning hoger is dan de maxima-
le sperspanning van de toegepaste diode! 
 

Een manier om het meetkopje op te bou-
wen toont bovenstaande figuur. 
Op één zijde van een smal strookje dub-
belzijdig printplaat verwijderen we met 
een scherp voorwerp of zaag twee strook-
jes van het koper, waardoor 3 eilandjes 
ontstaan (de 3 grijze vlakken). De andere 
zijde dient als massavlak. 
Monteer de onderdelen zoals in figuur 6 
getoond. De anode-aansluiting van de 
diode gaat via een voordien geboord 
gaatje naar de onderzijde van de print en 
wordt daar, evenals de massadraad en de 
afscherming van het meetsnoer, vast ge-
soldeerd. 
Probeer de onderdelen zoveel mogelijk in 
het midden van het printje te monteren, 
des te makkelijker is het om het geheel 
in een ronde metalen behuizing onder te 
brengen (ook die aarden!). Ik weet niet 
of ze nog bestaan, maar jarenlang vorm-
de een lege Edding viltstift de basis voor 
de onmisbare RF Probe. 
 
Succes met de bouw en we zien met be-
langstelling uit naar uw creatie op een 
van onze knutselavonden. 

Wim -  PA3ALG 

C = 0,01 uF 
D = Ge-diode 
R = zie text 

Figuur 5 
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Ondanks het slechte weer liep het zaaltje 
in het Noord-Hollandse dorpje langzamer-
hand vol met leden van de plaatselijke 
radio amateurvereniging. Eenmaal in de 
veertien dagen komen zij daar s'avonds 
bij elkaar om gezellig wetenswaardighe-
den uit te wisselen, hun QSL-kaarten te 
ontvangen en intussen genietend van 
een kop koffie of een pilsje. 
De naam van het pittoreske gehucht zal 
ik niet noemen omdat ook Anneke daar 
een vaste bezoekster is en ik wil het niet 
op mijn geweten hebben, dat een menig-
te radio liefhebbers er op afkomt om nu 
eindelijk deze Anneke eens te ontmoe-
ten. 
 
Henk kwam altijd wat eerder, hij heeft 
trouwens de sleutel in beheer, om alvast 
de koffiemachine aan te zetten. Hij be-
dient niet alleen de bar, maar helpt ook 
iedereen die met een radio binnen komt 
waar het een en ander aan mankeert. Een 
handige technicus, die er meestal voor 
kan zorgen dat de eigenaar van zo'n radio 
na afloop weer een hersteld toestel mee 
naar huis kan nemen. Gelukkig komt het 
niet al te vaak voor, omdat de meeste 
zelf wel in staat zijn deze problemen op 
te lossen. 

Deze keer echter had iemand een Philetta 
van Philips meegenomen en gevraagd of 
Henk raad zou kunnen geven over wat de 
storing zou kunnen zijn. 
Het toestel ratelde bij sterke zenders en 
de oorzaak had hij niet weten te vinden. 
Voor het gemak had hij de radio maar 
alvast uitgekast, zodat er wat gemakkelij-
ker aan gewerkt kon worden. 
 
Henk sloeg direct aan het meten en keek 
daarbij ernstig, maar het leek er op dat 
ook hij niet direct het apparaat zou kun-
nen herstellen. 
Op dat moment kwam nu ook Anneke 
binnen die, begrijpelijk, direct geïnteres-
seerd naar de tafel liep waarop de patiënt 
lag.  
"Wat mankeert er aan?" vroeg ze aan 
Henk, die haar nu vertelde over de ratel 
en dat het volgens hem nog niet zo een-
voudig zou zijn om de kwaal te lokalise-
ren. 
"Ik heb alles al doorgemeten" vervolgde 
hij. Waarop Anneke verbaasd riep: 
"Doorgemeten? Is dat niet iets wat je 
doet bij lange leidingen om te constate-
ren of er geen breuk is die de stroom-
doorgang onderbreekt?" Henk schudde 
het hoofd. Dat was nou echt Anneke, 
altijd van die vreemde opmerkingen waar 
je geen cent mee opschoot. 
Ietwat geïrriteerd riep hij dan ook: 
"Luister, ik ben zendamateur en lid van 
de Veron, je mag dan toch aannemen dat 
ik er toch wel iets van afweet!" 
Anneke antwoordde daarop prompt: "Ik 
heb een rijbewijs en ben lid van de 

ANNEKE EN DE PHILIPS PHILETTA 
DOOR 

PIET VAN SCHAGEN - PA3HDY 



15 

het negatief is gezakt door willekeurige 
lek. De lagere anodespanning, als gevolg 
van het kortsluiten van de AVC-leiding, 
zal er voor zorgen dat de oscillator min-
der sterk gaat oscilleren en net niet af-
slaat. Zoniet, dan werkt zij als een blok-
keeroscillator." 
 
Henk en ook de anderen hadden adem-
loos dit verhaal aangehoord en Henk zei 
nu vragend: "Zou het echt de lekweer-
stand van de oscillator kunnen zijn?" 
Anneke zei verder niets en liep naar de 
bar waar ze met iemand anders een ge-
sprek aanknoopte. 
 
Henk dacht bij zichzelf, wie weet heeft ze 
nog gelijk ook en verving zondermeer 
deze weerstand door een nieuwe. 
"Nu zullen we het weten" sprak hij en 
schakelde in. Het duurde even en ieder-
een wachtte af. 
Het toestel speelde weer als van ouds!  
 
Hoe is het toch mogelijk dat zij altijd 
zomaar direct de fout weet te lokaliseren, 
dacht Henk. 
Degenen die het hadden gevolgd keken 
elkaar vol verwondering aan, dat Anneke 
ook dit keer zonder te meten of zelfs het 
toestel aan te raken, als was zij helder-
ziend, deze storing heeft kunnen oplos-
sen. 
 
Henk was er ook stil van en dacht, wie is 
zij eigenlijk? Zij bezoekt wel de club, 
maar heeft zij ook een roepnaam? Is ze 
getrouwd?  Ach, honderden vragen zou je 
kunnen stellen zonder daar een antwoord 
op te vinden. 
Volgens een van de leden zou ze familie 
zijn van PA3HDY, maar hij durfde het niet 
met zekerheid te zeggen. 
 
Een ding is wel bekend, ze weet méér van 
radio dan wie ook en daarbij nog een 
knappe meid ook, dat kan je wel zeggen. 

ANWB, toch was ik laatst blij met de hulp 
van de wegenwacht". 
 
De woordenwisseling was de anderen niet 
ontgaan en enkelen kwamen om de tafel  
staan, nieuwsgierig hoe dit ging aflopen. 
 
Anneke vroeg nu of Henk al wat had kun-
nen vinden met al dat doormeten. 
Henk gaf geen krimp op de manier waar-
op zij weer begon over het doormeten en 
vertelde dat als hij de AVC-lijn kortsloot 
het ratelen vrijwel verdween. 
 
Anneke dacht na en het was nu even stil. 
Dan, na een minuut zegt ze: "Wat ge-
beurt er als je de AVC kortsluit?" 
Henk antwoordde dat dan de HF buizen 
geen negatieve voorspanning meer krij-
gen. 
"Juist," vervolgde Anneke "Dan trekken 
ze dus méér stroom, de spanningsval over 
de toevoerweerstand van de voedings-
spanning wordt groter en de spanning 
daalt." 
Henk knikte, hij was het daar volledig 
mee eens en zei: "Er moet iets zijn dat 
door het dalen van de spanning het rate-
len doet ophouden." 
"Ja, dat is juist." sprak Anneke nu ern-
stig kijkend. "Wat zou je denken van de 
oscillator? Het rooster van de oscillator-
lamp wordt negatief tijdens het oscille-
ren, zo kunnen we ook vaststellen of een 
oscillator werkt. Door deze spanning te 
meten met een zeer hoogohmige meter. 
Deze spanning zal rond de -6 à -9 volt 
bedragen. We moeten er wel voor zorgen 
dat deze spanning niet almaar hoger 
wordt, want dan slaat de oscillator af. We 
doen dit middels een lekweerstand, 
meestal in de orde van de 47 kOhm. 
Stel nu dat deze weerstand op een of 
andere manier, bijvoorbeeld door slecht 
contact met het koollichaam, een veel 
hogere waarde heeft gekregen. Dan slaat 
telkens de oscillator af en start weer als 
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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 

leden 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 en laatste donderdag van 
de maand bij ACPA, Ouderkerkerlaan 15, 
Amstelveen. Aanvang 20.00 uur. 

Inhoudsopgave: 
 
Bestuur en PI4ASV ...........................3 
Agenda ..........................................4 
Van de Voorzitter ............................5 
Waar komt de (moderne) DC- 
                 ontvanger vandaan? .......6 
Matched Diodes, hoe kom je er aan?...9 
Back to the Future .........................10 
New Links .....................................14 
PAøNLC ‘Silent Key’  .......................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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10 september 2005 
Open dag met PI60ASV. 
Ter viering van 60 jaar VERON zal ons 
clubstation die dag met deze speciale 
roepnaam op alle banden en in alle mo-
des QRV zijn vanuit het clubgebouw van 
ijsclub 'De Amstelbocht' aan het Molen-
pad in Ouderker a/d Amstel. 
 
De ijsclub is eenvoudig te bereiken. 
Komende vanaf Amstelveen over de Oran-
jebaan richting Ouderkerk a/d Amstel, 
direct over de brug linksaf (Hogereinde 
Noord) en de Amstel volgen tot net vóór 
de molen, alwaar u rechtsaf het Molenpad 
in rijdt. 
 
12 september 2005 
Lezing met als titel: ‘Communicatie onder 
extreme omstandigheden’. 

Onze (radio)historicus Ot PAøDSO ver-
haalt, met ondersteuning van lichtbeel-
den, over de problematiek en successen 
van de draadloze communicatie tijdens 
de oorlog 1914-1918. 

AGENDA 29 september 2005 -  Knutselavond 
De eerste na het vakantieseizoen. 
En u weet het, ook zonder bouwproject 
bent u van harte welkom! 
 
10 oktober 2005 
PB2BN vertelt over antennes en tuners 
voor de korte golf.  

Een beetje theorie, maar vooral heel veel 
praktische zaken. 
 
28 oktober 2005 -  Knutselavond 
 
14 november 2005 
Piet van Schagen PA3HDY met de Marconi 
detector. 
Tijdens zijn transatlantische experimen-
ten in 1902 vond Marconi de coherer te 
onbetrouwbaar om de bijzonder zwakke 
signalen, inherent aan uitzendingen over 
lange afstand, te detecteren. Reden voor 
hem om ’Maggie’, de magnetische detec-
tor te ontwikkelen. Het zou 20 jaar duren 
voordat wetenschappers kans zagen om 
de werking van het apparaat adequaat te 
omschrijven. 
Deze avond vertelt Piet ons alles over dit 
unieke apparaat en demonstreert de wer-
king d.m.v zijn zelfgemaakte replica.  
 
24 november 2005 - Knutselavond 
  
12 december 2005 
Verkoop van hobby-gerelateerde zaken.  
 
29 december 2005 - Knutselavond 
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lucht zetten. Om meer bekendheid aan 
onze prachtige Hobby te geven, maken 
we er een open dag van. 
Naast het afdelingstation zou het ook 
leuk zijn als er wat wordt getoond van de 
zelfbouwkant van onze Hobby. 
Dat hoeft niet allemaal van een hoog 
technisch niveau te zijn; vaak is het voor 
belangstellenden een hele geruststelling 
als ze iets zien waarvan ze denken: 
“Dat zou ik ook wel kunnen maken”. 
Er bestaan plannen voor een radiovossen-
jacht en een BBQ maar daar kan ik hier in 
Zweden nog even niets zinnigs over zeg-
gen. 
 
Dan gaan we ook het komende seizoen 
verder met het uitdragen van onze Hobby 
op het KKC. 
Daarnaast heeft de International School 
of Amsterdam ook al aangegeven weer 
met onze afdeling te willen samenwerken 
om studenten met de ‘Magic of Radio’ te 
laten kennismaken.  
 
Of we weer een Novicecursus gaan geven 
hangt af van de belangstelling bij de 
zeilclub in Almere. Die belangstelling zal 
in september a.s. worden gepeild. 
 
Doordat ik aan de voorzitter van de exa-
mencommissie kenbaar heb gemaakt dat 
er een vraag in het laatste N-examen 
voorkwam die verder ging dan het exa-
menprogramma, zijn er alsnog zes kandi-
daten geslaagd. 
Nooit weg een paar extra amateurs, toch? 
 
Als bestuur gaan we ons binnenkort bera-
den op nieuw beleid. 
Immers de projecten uit het beleidsplan, 
zoals een betere huisvesting en de bege-
leiding van nieuwe amateurs en begin-
ners, zijn min of meer voltooid. 
Kortom we gaan weer een actief seizoen 
in. 

73 de Geert - PA7ZEE 

VAN DE VOORZITTER 

Op het moment dat deze Amstelstraler in 
de brievenbus komt, zijn we weer begon-
nen aan een nieuw radioseizoen. 
Voor de meeste van ons zit de vakantie er 
op en gaat de Hobby weer een grotere rol 
spelen. 
 
Deze regels schrijf ik terwijl we met ons 
schip in het haventje van Rörö liggen, 
een klein eiland aan de Zweedse west-
kust. Het eiland is een natuurreservaat 
maar het Zweedse ‘Allemansrecht’ maakt 
dat er geen bordjes met verboden toe-
gang zijn. 
 
Onze bijeenkomsten in het komende sei-
zoen kennen ook die bordjes niet en ik 
hoop dat wat meer leden van onze afde-
ling dat gaan beseffen. 
In ons nieuwe onderkomen is het gezellig 
aan de bar en zijn er interessante onder-
werpen die tijdens lezingen worden uit-
gediept. 
Voorstellen voor onderwerpen of andere 
bijdragen zijn zeer welkom. 
 
Op de bouw-, meet- en knutselavonden 
worden technische problemen, waar je in 
je eentje niet uitkomt, met elkaar opge-
lost. 
Er is veel kennis over het grote gebied 
dat onze Hobby beslaat binnen onze 
afdeling. Ook als je nog nooit wat hebt 
gebouwd wordt je verder geholpen. De 
eerste stappen zijn het moeilijkste maar 
daarna ontwikkel je jezelf verder. 
 
Dan zijn we op 10 september a.s. weer 
actief op het terrein van de ijsclub in 
Ouderkerk a/d Amstel. Vorig jaar hebben 
we daar ons jubileum gevierd, waarbij 
veel oude bekenden elkaar weer hebben 
ontmoet. 
Nu gaan we het station PI60ASV in de 
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Bij een Direct Conversion ontvanger 
werkt de VFO op dezelfde frequentie als 
het te ontvangen signaal. Dit betekent 
dat het ’middenfrequent’-signaal direct 
laagfrequent is en zondermeer hoorbaar 
gemaakt kan worden in een koptelefoon 
of via een LF-versterker en luidspreker. 
 
Historisch gezien dateert de homodyne, 
of synchrodyne, of directe conversie ont-
vanger uit de beginjaren van de vorige 
eeuw, maar rond 1960 was deze ‘super’ 
met een middenfrequentie van 0 kHz 
nagenoeg van het toneel verdwenen. 
 
Het introduceren van dit type ontvanger 
in halfgeleideruitvoering wordt vaak ten 
onrechte toegeschreven aan de OM’s Wes 
Hayward (W7ZOI) en Dick Bingham 
(W7WKR). Dit naar aanleiding van hun 
artikel: ’Direct Conversion, a neglected 
technique’ in QST van november 1968. 
Maar twee jaar daarvoor al ontwikkelde 
Klaas Spaargaren (PAøKSB) het hier afge-
beelde ontvangertje voor de 80m-band. 
Na publicatie in Electron (jan 1967) kreeg 
dit wereldwijde bekendheid door toedoen 
van Pat Hawker (G3VA), die de schakeling 
vermeldde in zijn rubriek ‘Technical 
Topics’ in het Engelse blad Radio Commu-
nications en in zijn boek Amateur Radio 
Techniques. 
Volgens Pat Hawker was deze 3,5 MHz 
SSB/CW ontvanger van Klaas “the very 
first published details of a simple solid-
state ‘direct-conversion’ receiver to appear 
anywhere in the world” en schonk Klaas 
daarmee aan amateurradio de mogelijk-
heid van een ‘low-cost home-constructed’ 
ontvanger met redelijk goede SSB en CW 
eigenschappen, die ook door relatief 

onervaren enthousiastelingen nog is te 
verwezenlijken. 
In zekere zin bleek dit een nog grotere 
mijlpaal te zijn dan PAøKSB’s vermaarde 
‘Huff & Puff’-schakeling (de bekende VFO 
stabilisator). 
In zijn ‘Farewell PAøKSB’ (RadCom decem-
ber 1999) besluit OM Hawker met de 
woorden: To make one pionering landmark 
contribution to amateur radio is worthy of 
high praise. To make two is beyond praise. 
Klaas’ contributions must be rated very 
high indeed! 
En zo is het. 
 
Inmiddels hebben we honderden ontwer-
pen voor DC-ontvangers voorbij zien trek-
ken, evenals commerciële producten. 
Ook van PAøKSB zagen we in de loop der 
jaren nieuwe, verbeterde versies. Toch is 
het verleidelijk om dat ’oerontwerp’ van 
Klaas, wat zoveel teweeg heeft gebracht, 
nog eens na te bouwen. 
Vergeet dan de oorspronkelijk door Klaas 
toegepaste transistors (AF124, OC44), 
want die kosten tegenwoordig € 6,- resp. 
€ 15,- per stuk! 
Er is niets op tegen om NPN-typen toe te 
passen, alleen niet vergeten om de voe-
dingsaansluiting en de elco’s om te ke-
ren. 
  
Klaas wikkelde de spoeltjes op de z.g. 
Philips T-kerntjes. U kent ze wel, die 
glasheldere spoelvormpjes, 7 mm door-
snede en 2 cm lang, voorzien van ijzer-
poederkern. 
De ingangskring telt 40 windingen met 
een aftakking op 6 windingen van onde-
ren. De antenne koppelspoel telt 6 win-
dingen. 

WAAR KOMT DE (MODERNE) DC-ONTVANGER VANDAAN? 

UIT AMSTELVEEN NATUURLIJK! 
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Ook de oscillatorspoel heeft 40 windin-
gen. De uitkoppeling bestaat uit 12 win-
dingen, in het midden geaard, die met de 
koude kant van de oscillatorspoel gekop-
peld worden. 
Aanbevolen wordt om de oscillatorscha-
keling in een gesloten metalen doosje 
(bijv. blik) onder te brengen (in het 
schema aangegeven met een streeplijn). 
 
De toegepaste bipolaire elco ligt niet 
direct voor het oprapen, maar twee 
exemplaren van circa 200 uF in serie 
doen het ook (let wel op de polariteit). 
 
De instelpotmeter van 5k is geen volume-
regelaar maar dient om de detector te 
balanceren. Met uitgeschakelde oscillator 
(voedingsspanning onderbreken) en aan-
gesloten antenne of meetzender, deze 
potmeter zodanig instellen dat nagenoeg 
geen LF-signaal gehoord wordt. 
 

Al moet er met een direct op de uitgang 
aangesloten koptelefoon al veel te horen 
zijn, een extra LF-versterker met beperkte 
bandbreedte (2 à 3 kHz) werkt volgens 
Klaas zeer gunstig. 
 
Wie het oorspronkelijke artikel in zijn 
geheel wil doornemen verwijs ik naar de 
eerder genoemde Electron, 22e jaargang 
Nummer 1 (januari 1967). 
Het alternatief is de Electron CD-ROM van 
2001, waar als extra (bijna) alle artikelen 
van PAøKSB uit Electron en uit de 
Nieuwsbrief van de BENELUX QRP Club aan 
zijn toegevoegd. 
 
Wanneer (en van wie) mogen wij op de 
clubavond een vernieuwde uitgave van 
dit unieke ontvangertje aanschouwen en 
beluisteren? 

Wim - PA3ALG 
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MATCHED DIODES …. HOE KOM JE DAAR AAN? 
DOOR PA3ALG 

Voor een optimale werking vergen som-
mige schakelingen dat gelijke dioden 
worden toegepast. Gelijke typenummers 
is nog geen garantie dat de dioden ook 
een gelijke karakteristiek hebben, zelfs  
niet als ze uit één en dezelfde fabrieks-
partij worden betrokken. 
 
Met een Ohm-meter de weerstand in 
doorlaatrichting bepalen lijkt aardig, 
maar het vertelt ons niets over de karak-
teristiek van de onderhavige diode. 
Hoe gaan we dan te werk? 
  
Gaat het om LF-toepassingen (denk aan 
begrenzing/clipping), dan zouden we de 
volgende schakeling toe kunnen passen. 

Stel de potmeter zodanig in dat er bij-
voorbeeld 1 mA door de diode vloeit en 
noteer de spanningswaarde die de   
(hoogohmige) voltmeter aanwijst. 
Laat de potmeter nu staan en neem de 
volgende diode. Selecteer/sorteer de 
dioden op de aangewezen spanningen. 
Doe dit nogmaals met een wat hogere 
stroom van bijvoorbeeld 10 mA. 
 
Voor HF-toepassingen (zoals voor meet-
koppen), gebruiken we een toongenera-
tor of een signaalgenerator. 
 
 
 
 

Laat de generator zoveel spanning afge-
ven dat over de condensator een gelijk-
spanning van enkele mV’s ontstaat. 
Laat nu de instelling met rust en neem 
de volgende diode. 
Selecteer/sorteer ook nu weer op de 
aangewezen gelijkspanning. 
Doe dit vervolgens nogmaals bij een wat 
hogere spanning, bijvoorbeeld 100mV. 
 
Op deze wijze kunnen we uiteindelijk 
dioden vinden met een nagenoeg gelijke 
karakteristiek. 
 
N.a.v. het artikel ‘Een HF-Meetkop’ in de 
vorige Amstelstraler, vroeg men waarom 
ik zo gecharmeerd ben van AA119 dioden 
en wat die ‘goede HF-eigenschappen’ dan 
wel zijn. 
Wel, de geleidingskromme van de AA119 
komt nogal flauw uit de oorsprong in het 
assenkruis, met als voordeel dat kleine 
HF-signalen al betrekkelijk snel een ge-
lijkspanning opleveren. Met andere woor-
den: een ‘gevoelige’ diode. 
Nu zijn er meer die dat vertonen en het 
kiezen van een diode voor een smal fre-
quentiebereik is dan ook relatief eenvou-
dig. 
Maar als het gaat om een diode voor een 
breed frequentiespectrum, zoals voor een 
universeel inzetbare HF-meetkop, dan wil 
het nog wel eens problematisch zijn. 
Veel  typen blijken namelijk bijzonder 
frequentieafhankelijk te zijn. 
 
Met ‘goede HF-eigenschappen’ bedoelen 
we dus: gevoelig en zoveel mogelijk 
frequentie onafhankelijk (en een niet te 
lage maximale sperspanning). 
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Hij had er veel over gelezen en 
gehoord en nu werd ook in het 
dorpje vlak bij Raalte de lezing 
gehouden over het “Back to 
the future”-programma. 
Hij kende de uitspanning wel 

waar zomers het terras altijd stampvol zit 
met toeristen. Nu was het er stil en hij 
liep tussen de lege stoelen door op de 
deur af. 
Er waren nog niet veel gasten in het café 
de Rode Zwaan, een paar zaten er aan de 
bar en aan een tafeltje bij het raam zat 
een nog jonge vrouw die aandachtig een 
menukaartje bestudeerde dat in een hou-
der op de tafel stond. Nieuwsgierig naar 
wie er binnen kwam keek zij in zijn rich-
ting. 
Hij herkende haar onmiddellijk. Anneke, 
de knappe jonge vrouw voor wie de ra-

diotechniek geen geheimen scheen te 
hebben. Hij had haar al eens gesproken 
en ook zij gaf een teken van herkenning 
want zij wenkte hem om naar haar tafel-
tje te komen. 
“Joost van Scorelaar als ik het goed 
heb?” en zij keek hem daarbij lachend 
aan. Hij knikte en nam plaats op een 
stoel tegenover haar. 
"Ook gekomen voor de BTTF-voordracht?" 
vroeg zij hem. 
Hij vertelde dat hij voor de lezing kwam, 
die naar horen zeggen vrij interessant 
zou moeten zijn en hij was ook nieuws-
gierig wat hij deze avond te horen en te 
zien zou krijgen. 
Het gesprek werd even onderbroken door 
de ober die de bestelling kwam opnemen. 
"Ach," zei Anneke, "ik heb het al twee 
maal mogen meemaken. Het is een zeer 

BACK TO THE FUTURE 

Piet van Schagen - PA3HDY 
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leerzame voorstelling en de demonstratie 
met de vonkzender is een belevenis die je 
niet mag missen. Daarna worden er zaken 
over condensatoren en spoelen verteld 
die wel erg diepgaand zijn, om uiteinde-
lijk te belanden bij uitgekookte passieve 
ontvangers.” 
Joost roerde in zijn juist gebrachte koffie 
en zei: "Leerzaam voor jou, die volgens 
mij alles over radio weet?" 
Weer met die verleidelijke glimlach ver-
volgde zij: "Nou, dat valt wel mee hoor! 
Ik bedoel met leerzaam de wijze waarop 
het wordt gebracht. Die twee doen niet 
voor elkaar onder wat presentatie betreft. 
Het wordt overduidelijk uitgelegd met 
vergelijkende voorbeelden uit het dage-
lijkse leven en is daardoor heel erg goed 
te volgen en te begrijpen". 
"Dus, jou kennende, hoef je geen plageri-
ge vragen te stellen?” 
"Nee Joost, daar begin ik niet aan. Die 
twee zijn te gewiekst om ze onderuit te 

kunnen halen, voor je het weet ben je 
zelf het slachtoffer. Trouwens waarom 
zou ik, want wat ze vertellen, daar is 
geen speld tussen te krijgen. Alleen zou 
ik willen opmerken dat het voor mij soms 
een beetje te glad is, of liever gezegd te 
mooi voor woorden." 
"Hoe bedoel je?" vroeg Joost, die nu 
toch wel wat meer wilde weten. 
"Nou, er wordt bijvoorbeeld gesproken 
over het berekenen van de capaciteit die 
een daarvoor meegebrachte Leidsche 
Flesch zou bezitten. Op de gebruikte 
formule is niets aan te merken, die wordt 
eerst goed uitgelegd evenals hoe zo’n 
berekening in elkaar zit zodat je de for-
mule ook beter gaat begrijpen. Ook van 
Musschenbroek, die rond 1700 de con-
densator uitvond, wordt naar voren ge-
haald en niet te vergeten de oppervlakte 
van een bol die een grote rol speelt in 
het geheel. Enfin, je zult het straks wel 
horen. Maar dat de relatieve diëlectri-



sche constante van het glas afhankelijk is 
van wat er in gezeten heeft, in dit geval 
zilveruitjes, is natuurlijk onzin. Er wordt 
behoorlijk gegoocheld met getallen. Maar 
als na het uitrekenen van het plaatopper-
vlak en diverse afrondingen uiteindelijk 
als uitkomst 152 pF op het bord wordt 
geschreven, overhandigt Piet PA3HDY de 
Leidsche Flesch aan zijn medespeler Geert 
PA7ZEE. Deze neemt een capaciteitsmeter 
ter hand en met gespeelde verbazing laat 
hij zien dat op de meter exact dezelfde 
uitkomst verschijnt". 
"Ja, dat lijkt mij ook verdacht" beaamde 
Joost. "Wat is er nu van waar dat er ge-
bitten gaan klapperen?" 
"Dat is weer een geheel ander verhaal" 
zei Anneke nu wat ernstiger. "Er wordt 
gewerkt met 20 kV in de antenne en het 
is inderdaad een keer gebeurd dat tijdens 
het sleutelen iemand die dicht bij de 
antenne stond automatisch zijn mond 
opende en sloot in overeenstemming met 
de geseinde morsetekens. Volgens overle-
vering zou daar het Dih Dah wat morse-
leerlingen oefenen van afkomstig zijn. 
Het zou komen door detectie in de mond 
door amalgaam vullingen. Ik zet er echter 
vraagtekens bij en meen dat dit verhaal 
afkomstig is van Lucille Ball, een filmco-
médienne, die dat tijdens de tweede 
wereld oorlog meemaakte in New York. Zij 
dacht dat haar autoradio aanstond, maar 
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bij het uitschakelen bleef ze de muziek 
toch nog horen. Het geluid kon zij rege-
len door haar mond meer of minder te 
openen. 
Achteraf bleek de oorzaak de hoogfre-
quente instraling te zijn van een locaal 
zendstation op haar gebit. Als zij een 
paar weken later dit weer ondervindt 
wanneer zij een opslagplaats passeert, 
blijkt daar, na politie-onderzoek, een 
illegaal Japans station actief te zijn, dat 
dankzij haar waarschuwing opgerold kon 
worden. Hiermee had zij een verzetsdaad 
verricht waar nog lang over gesproken 
werd. Maar of dat waar is? Ik weet het 
niet, in ieder geval waarschuwen beide 
heren wel vóór aanvang van de lezing dat 
er met hoge spanningen wordt gewerkt 
middels een opgevoerde T-Ford bobine". 
 
Joost keek op zijn horloge of het tijd 
werd om een plaatsje in de zaal te zoe-
ken. 
Anneke wenkte nogmaals de ober en liet 
Joost weten dat het nog wel even zou 
duren voor het zou beginnen. 
Joost knikte en vroeg "Is het waar dat er 
toch ooit iemand naar het ziekenhuis 
moest?” 
Anneke schoot onbedaarlijk in de lach. 
"Wat valt er nou te lachen," merkte Joost 
op, "het lijkt mij ernstig genoeg!". 
"Joost, ik heb het al een paar keer gezien 
zoals je weet en elke keer werd de voor-
dracht onderbroken waarop Piet aan 
Geert vroeg: “Heb je al wat gehoord van 
die mijnheer die vorige keer werd afge-
voerd?” Waarop Geert dan bezorgd kij-
kend antwoord: “Het schijnt weer wat 
beter met hem te gaan”. 
“Het is toneelspel Joost! Zij brengen 
deze lezing al weer zo'n twee jaar en dat 
is gewoon ingestudeerd". 
"Maar Anneke, het is toch geen nonsens 
wat ze ons voorschotelen?" 
"Nee, zeer zeker niet, technisch klopt het 
als een bus. Na de pauze wordt alles nog 
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eens dunnetjes overgedaan en dan zal 
blijken dat er nog veel meer te vertellen 
valt over het diëlectricum dan alleen 
maar de invloed van zilveruitjes of augur-
ken op het glas. Hieruit zal blijken hoe 
groot de invloed is van het materiaal 
waarop een spoel wordt gewikkeld. Daar-
bij nog de invloed van de frequenties op 
het geheel. 
Gebleken is dat de Q-factor van een op 
een closetrol gewikkelde spoel zelfs die 
van bekende fabrieksspoelen overtreft." 
"Meen je dat nou, dat is nauwelijks te 
geloven" zei Joost. 
De ober onderbrak het gesprek met de 
vraag: “Zal ik gelijk afrekenen?” 
Joost gebaarde naar Anneke dat hij de 
koffie wel zou betalen en terwijl hij het 
bedrag dat op het bonnetje stond neer-
telde merkt de ober op: "Ik dacht dat er 
vanavond een lezing zou zijn, maar nu 
hoor ik dat men heeft gevraagd of er een 
piano beschikbaar is." 
"Oh," zei Anneke, “dat is dan zeker voor 
de opening, dat kan leuk worden”. 
“Ja Joost, dat hebben ze al eerder ge-

daan, met ‘As time goes by’ uit de film 
Casablanca. Trouwens, straks houden ze 
een stuk pyriet onder je neus met de 
mededeling dat het een radio is. Ja, je 
zult het niet geloven maar het is nog 
waar ook." 
Joost keek Anneke aan met een blik van 
dat zal wel en zei: "Het zal mij benieu-
wen wat ik straks te horen en te zien 
krijg. Wat mij wel opvalt in ons gesprek, 
is dat die Piet uitdrukkelijk bezig is met 
achterhaalde technieken. Ik mag toch 
aannemen dat niemand meer met een 
vonkzender werkt. Geert daarentegen 
predikt de hernieuwde opkomst van de 
passieve ontvanger." 
Anneke stond op en zei: "Dat is juist het 
aardige van dit programma en het staat 
trouwens toch ook in de aankondiging, 
Piet de historicus en Geert de radiozen-
deling. Kom ik ga vast naar binnen want 
ik wil graag voorin zitten. Ik spreek je 
nog wel na afloop. En zet je mobiel af, je 
weet maar nooit als beide heren daar te 
keer gaan of je er na afloop nog mee 
kunt bellen." 
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Deze column gaat over antennes, tuners, baluns en zomeer. Ook hier is de zoekmachine 
Google weer een onmisbare hulp. Eerst maar eens een paar verwijzingen naar antennes.  
 
 PB2BN maakte mij attent op de site: 

www.cebik.com 
Het is even zoeken maar vooral in het hoofdstuk “Antenna Modeling” is een hoop 
informatie te vinden. 

 
 Een andere zeer complete site met onder andere een berekeningsprogramma voor de 

aanpassing van verticale halve golf antennes staat op: 
http://www.smeter.net/antennas/antennas.php 
Daarnaast vindt u op deze site van G4FGQ tientallen andere rekenprogramma’s waar-
mee u heel veel dingen kunt berekenen die met onze hobby te maken hebben. Het 
leuke is dat u deze berekeningen rechtstreeks op internet kan uitvoeren zonder dat 
u eerst iets op de PC hoeft te installeren. Er is zoveel informatie over antennes, 
lijnen, tuners, baluns en swr-meters dat het u dagen kost om alles door te spitten. 
Een echte aanrader. 

 
 Op de site van N4UJW staan een groot aantal praktische voorbeelden van allerlei 

antennes, bijvoorbeeld een 2 m loop, een 6 m deltaloop, een multi-band HF anten-
ne, een J-pole en nog veel meer. 
http://www.hamuniverse.com/antennas.html 
 

 De Elmer-site geeft veel eenvoudige informatie over antennes. Ook andere zaken die 
voor de amateur van belang zijn kunt u hier vinden. Er is op deze website ook een 
pagina met alleen maar links op “ham” gebied. 
http://www.qth.com/antenna/ 

 
 Sites met ontwerpen van tuners zijn er in overvloed. Hier onder een willekeurig 

aantal links met zomaar een paar voorbeelden: 
http://www.solorb.com/elect/hamcirc/qrptune/   Een QRP tuner 
http://www.arrl.org/tis/info/pdf/9501046.pdf   Een T-tuner 
http://www.hard-core-dx.com/nordicdx/amtenna/lab/tuner.html Een L-tuner 
http://www.antennex.com/hws/ws0500/pinet.htm  Een PL-tuner 
http://www4.tpgi.com.au/users/ldbutler/SingleCoilZMatch.htm Een Z–match 
http://fermi.la.asu.edu/w9cf/articles/balun/index.html  Balun en tuner 
 

 Er zijn honderden sites over baluns, maar dat zijn vrijwel allemaal overzichten van 
leveringsprogramma’s - al dan niet met winkelwagen - zodat u meteen kan bestel-
len. Op de site van N8AMX staan een aantal schema’s om zelf een baluns te maken: 
http://www.snoblen,org/radio/Antennanotes.htm 

NEW LINKS 

door PE3WIM 
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 Op de Duitse site van AMIDON staat een overzichtelijk verhaal met technische gege-
vens over ringkernen. Naar mijn idee is dit verhaal makkelijker leesbaar dan de site 
van de fabrikant zelf. 
http://www.amidon.de/amidonstart.htm 

 
 Ook voor WIFI-liefhebbers is er op internet van alles te vinden. Bijvoorbeeld een 

zelfbouw rondstraler voor 2,4 GHz met 8 dBi winst. Op deze site staan ook nog een 
tiental andere links over WIFI: 
http://home.wanadoo.nl/erwin.gijzen/wifiomni/ 
 

 Veel algemene informatie en een voorbeeld van een WIFI Yagi antenne vindt u op: 
http://www.netscum.com/~clapp/wireless.html#alter 
 

 Als u dan meteen ook de signaalsterktes van uw eigen WIFI en die van de buren wilt 
meten kan dat met het programma “Netstumbler”. Dit programma is freeware. U ziet 
niet alleen signaalsterktes maar ook de kanalen en of de netwerken al dan niet be-
veiligd zijn. Bedenk wel dat meekijken in of aanpassen van andermans netwerk  niet 
is toegestaan. U kunt “Netstumbler” alleen draaien op een PC met WIFI-ingang. 
http://www.netstumbler.com/downloads/ 

 
 Tot slot 2 leuke sites die niets met antennes te maken hebben, maar die ik u niet 

wil onthouden. Als u geïnteresseerd bent in radiostoringen en hoe die klinken, dan 
heeft PA3ALG een site gevonden met veel voorbeelden en MP3-files: 
http://ve3hls.tripod.com/noise/rfihome.html 
 

 Als u uw gehoor eens wilt testen kan dat met de audiogenerator die staat op: 
http://www.abacom-online.de/html/audiowave.html 
Het programma is niet gratis maar u kunt het toch downloaden en installeren. Er is 
wel de beperking dat deze trialversie steeds maar 3 minuten achtereen werkt. Voor 
een eenvoudige gehoortest is dit echter geen probleem. 

 
Bedankt voor uw reacties en als u  een leuke of interessante link voor uw mede-
amateurs weet; graag een mailtje naar PE3WIM@amsat.org en we kunnen uw suggestie 
te zijner tijd in deze column behandelen. 

Op 16 juni 2005 overleed op de leeftijd van 71 jaar 
 

OM Jan Mul, PAøNLC 
 
Jan was een van de medeoprichters van Afdeling Amstelveen, alsmede voorzitter gedu-
rende de eerste drie jaren. PAøNLC was van grote betekenis voor de radioamateurwereld 
en voor onze afdeling in het bijzonder. Niemand klopte tevergeefs bij hem aan, ook al 
had het niet altijd met het zendamateurisme van doen. 
Wij wensen zijn naasten veel sterkte bij het dragen van dit verlies. 

Bestuur VERON afdeling Amstelveen 
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VERON AFDELING AMSTELVEEN A02 HET CLUBSTATION PI4ASV IS QRV 

Woensdag: 21.00 uur op 145.400 MHz 
 Dit is de huisfrequentie waar 

leden 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 eigeschap-
pen van de 6 meter band. 

 
Inmelden (ook van buiten de afdeling) 
wordt zeer op prijs gesteld, evenals rap-
porten van luisteramateurs. 
 
LET OP 
Per 7 december a.s. is de wekelijkse 2m 
ronde verplaatst naar de woensdag! 

BIJEENKOMSTEN 

Elke 2e maandag en laatste donderdag van 
de maand bij ACPA, Ouderkerkerlaan 15, 
Amstelveen. Aanvang 20.00 uur. 

Inhoudsopgave: 
 
Bestuur en PI4ASV ...........................3 
Agenda ..........................................4 
PI4ASV in de prijzen ........................4 
Van de Voorzitter ............................5 
Signal Tracer, een handig ding ..........6 
Amateur van het jaar 2004 .............10 
De simpele ingreep.........................11 
New Links .....................................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. 
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12 december 2005 
Onze traditionele verkoopavond van o.a. 
door u in te brengen spullen, aan de 
afdeling geschonken zaken, tijdschriften 
uit de leesmap etc. 
Bedenk wel dat het gaat om hobby-
gerelateerde zaken, dat u er mee de trap 
op moet en eventueel ook weer mee naar 
beneden, want er kan echt niets worden 
achtergelaten.  
 
29 december 2005 
De laatste technische avond in 2005 voor 
het oplossen van problemen, knutselen 
en afregelen, of gewoon voor een gezel-
lig onderling QSO. 
Er wordt gefluisterd dat PE1DHR en onze 
gastheer PA3GJP de aanmaak van printed 
circuit boards ter hand gaan nemen. 
Maar hoe moet het dan met de bar Luis? 
 
9 januari 2006 
Huishoudelijke vergadering met (gratis) 
nieuwjaarsborrel. Zie bijgevoegde uitno-
diging en jaarstukken (vergeet u die niet 
mee te nemen op deze avond?) 
 
26 januari 2006 - Knutselavond 
 
13 februari 2006 
Dikwandig aluminium buis, vacuüm-C’s 
uit de Oekraïne, een computerprogramma 
uit de Verenigde Staten plus nog wat 
huisvlijt en je bent de trotse eigenaar 
van een goed functionerende “magnetic 
loop” antenne. 
Of het echt zo simpel is, hoort u op deze 
avond van Erwin PE2FOX en RON PA3RON, 
wanneer zij vertellen over hun ervaringen 
tijdens de voorbereiding en de bouw. 
 
23 februari 2006 - Knutselavond 
 

Op de HF-dag in Apeldoorn bleek PI4ASV 
het tijdens de HF Velddag 2005 aardig 
gedaan te hebben. Tweede prijs in de 
sectie "Multi-Single-CW". 
Deze prestatie komt vooral op conto van 
Martin PA2W en Paul PA2CW, al hebben 
we ook Henk PA3CUP en Kazu PH4TNX 
actief met de sleutel bezig gezien. 
Ook dank aan Theo PA1TO, die verwerking 
en inzending van de logs voor zijn reke-
ning nam. 

AGENDA PI4ASV IN DE PRIJZEN 
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op het scherm tovert. 

Mijn kleinzoon Samuel wil ook heel graag 
radiozendamateur worden. 
Ik heb al verschillende ontvangertjes met 
hem gebouwd maar hij wil ook zenden. 
Omdat hij aan bleef dringen heb ik eerst 
maar eens met mijn schoonzoon en doch-
ter gepraat. Die stelden dat hij dan een 
keuze moest maken, omdat het niet goed 
is om zo’n mannetje van 9 jaar aan te 
veel activiteiten te laten meedoen. Hij 
moest dus iets anders, wat hij ook erg 
leuk vindt, laten schieten.  
Toen hij toch koos voor radio, wilde zijn 
vader ook de cursus volgen. 
Inmiddels heb ik al een paar erg leuke 
uurtjes met hem gehad. 
Het is verbazend zo snel als kinderen in 
die leeftijd leren. Hij kijkt ook niet 
vreemd op van Griekse lettertekens zoals 
bijvoorbeeld de Ω en de μ. Het wortel-
trekken, kwadrateren en werken met om-
gekeerde waarden is nieuw voor hem. 
Maar doordat het geleerde meteen in de 
opgaven kan worden toegepast, ziet hij 
waar hij het voor nodig heeft en dat 
helpt bij de motivatie. 
Rest mij om, mede namens de andere 
bestuursleden, iedereen een heerlijk ra-
dio-winterseizoen toe te wensen en fijne 
feestdagen. 

73 de Geert - PA7ZEE 

Een mooi  winterseizoen ligt voor ons. De 
dagen worden al flink korter ondanks de 
mooie nazomer en herfst die we hebben 
gehad. Als er nog een mooie dag komt 
dan kan het laatste werk op het dak voor 
een nog betere antennesituatie worden 
gedaan. We moeten immers nog door het 
Dal der Zonnevlekken en dan is een wat 
betere antenne nooit weg. 
Tijdens de zesmeterronde worden ook 
steeds antenne-experimenten gedaan. 
Kijk maar eens op www.pi4asv.nl bij 
pi4asv. 
Inmiddels zijn de radiolessen op het KKC 
al weer een maand aan de gang. 
Bert PE1DHR en ik zijn daar met veel 
plezier bezig. Het leuke is dat zo’n klas 
met jong spul altijd weer anders reageert 
dan de vorige. Nieuw is dat er nu ook een 
meisje meedoet. Dat was al wel het geval 
op de International School of Amsterdam, 
waar we trouwens naar verwachting in 
het voorjaar ook weer aan de gang gaan.  
Ook de Novicecursus voor zeilers is weer 
begonnen. We hebben daar een klas met 
voorlopig  10 cursisten. 
We zijn Lex PE1CVJ, Hans PA1JF uit Naar-
den (die ook bij ons kind aan huis is) en 
ik zelf.  
Kortom we proberen met leden van onze 
afdeling het radiobacil zoveel mogelijk 
over te dragen.  
Mijn vraag aan de leden van onze afde-
ling is, om ook eens goed om zich heen 
te kijken naar potentiële radioamateurs. 
Een vriend, kennis, buurman/-vrouw, 
zoon/dochter of kleinzoon/-dochter kun-
nen best interesse hebben in onze Hob-
by. Wat helpt is om eens wat aspecten 
van de hobby te tonen. 
Dat kan zijn een eenvoudige knutsel die 
toch leuk werkt of een computerprogram-
ma dat radiosignalen via de geluidskaart 

VAN DE VOORZITTER 
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Wat doe je als tien- twaalfjarige als je, 
net zoals je neef Piet (PAøIN), “aan radio 
wil doen” en zendamateur wil worden, 
terwijl je zakgeld net toerijkend is voor 
een dropveter en kauwgombal en boven-
dien je verdere opleiding een geheel 
andere kant dreigt op te gaan? 
Dan beklim je daken met antennes voor 
de lokale radiozaak in ruil voor sloop-
radio’s en snabbel je nog wat bij om een 
schriftelijke cursus “aspirant radiomon-
teur” van Maxwell (jawel, die van de 
“Pupil”) te kunnen bekostigen. Let wel, 
de Amroh-uitgave “Hoe word ik zendama-
teur” koste al zo’n 8 piek, om van een 
buizenboek maar niet te spreken. 
Met de vergaarde kennis durf je het ver-
volgens aan om iets voor een ander te 
repareren, eerst voor familie en vervol-
gens voor buren en anderen. De genoem-
de sloopradio’s leveren veelal de noodza-
kelijke onderdelen. 
 
Maar repareren zonder meetspullen is 
verrekte lastig en van een 100 MHz twee-
kanaals oscilloscoop, spectrum analyser, 
digitale multimeter, counter e.d. hadden 
we nog nooit gehoord. 
Dus werd als eerste een universeelmeter 
gefabriekt rond een 500 uA draaispoel-
metertje uit een 19 Set, welwillend afge-
staan door neef Piet, gevolgd door een 
signal tracer. Laatstgenoemde was een 
fluitje van een cent vanwege de vergaar-
de sloopradio’s. 
 
Later werd het “instrumentarium” uitge-
breid met meer handige zaken, maar 
jarenlang maakten deze twee het moge-
lijk om alle klussen te klaren, inclusief 
defecte TV’s. 

Waarom ‘signaalvolgen’? 
Wel, simpelweg omdat alleen het signaal 
van belang is. Veel circuits zijn voor hun 
werking zelfs signaalafhankelijk (denk 
bijv. aan AVR). De serviceman denkt dan 
ook in termen van signaal en niet in 
termen van spanning, weerstand, capaci-
teit of zelfinductie. Elk van deze is maar 
één enkele factor van de vele die nodig 
zijn om een signaal op de juiste wijze te 
verwerken. Om alle gradaties van die 
factoren met hun juiste onderlinge rela-
tie, in alle mogelijke schakelingen en 
apparaten te kennen en te onthouden, is 
wel erg veel gevraagd. 
Individuele volt-ohm-capaciteit-metingen  
zijn statisch en verstoren vaak de norma-
le werking van de schakeling. Bovendien 
vergt het nogal wat om de gemeten waar-
den te vertalen naar de effecten en de 
vermoedelijke werking van de schakeling. 
 
Gebruik van de signaalvolger is simpel. 
Volg het signaal door het (foutieve) ap-
paraat, door de meetstift of meetkop op 
de diverse signaalpunten te plaatsen, en 
het wordt al snel duidelijk in welk ge-
deelte het signaal verdwijnt, zwakker 
wordt in plaats van sterker, of vervormt. 
Het is dan een kwestie van dat gedeelte 
nader onderzoeken (instelspanningen 

SIGNAL TRACER OF SIGNAALVOLGER - EEN HANDIG DING 
Wim van Berkom - PA3ALG 

Moderne 
Signaalvolger 
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controleren etc.), of desnoods een voor 
een de componenten in dat deel vervan-
gen totdat het apparaat weer normaal 
functioneert. 
Voor controle van een oscillator is con-
tact met enig onderdeel niet eens nodig 
(noch gewenst), maar volstaat het om de 
meetstift in de buurt van de oscillator te 
brengen. 
 
In zijn eenvoudigste uitvoering is een 
signaalvolger niets meer dan een LF-
versterker met een hoge ingangsimpe-
dantie (om de te meten schakeling zo 
weinig mogelijk te belasten) en voorzien 
van een inschakelbare of externe detec-
tor, teneinde ook in HF- en MF-circuits 
het signaal te kunnen volgen. 
 
Het summum was vroeger de afgestemde 
signaalvolger. Zoals de naam suggereert, 
kan dit instrument op elke frequentie die 
het te onderzoeken apparaat bestrijkt 
worden afgestemd, inclusief de midden-
frequenties. 
In feite was het een simpele rechtuit-
ontvanger met meerdere afgestemde 
kringen, maar daardoor wel veelzijdig, 
zeker wanneer een geijkte verzwakker en 
een al dan niet geijkte meter werd toege-
past. 
Kenmerkend voor de signaalvolgers van 
weleer zijn het rooster of doekje waar-

achter ongetwijfeld een luidspreker schuil 
gaat, het afstemoog dat als visuele indi-
catie voor de signaalsterkte dient en wat 
knoppen en stekkerbussen. 
Uitgevoerd in buizentechniek is het for-
maat en gewicht niet te vergelijken met 
de huidige halfgeleideruitvoeringen. Ja, 
ze zijn er nog. Al dan niet als bouwpak-
ket (Velleman, Kent Electronics, e.a.). 
De uitvoering waarbij de vereiste voe-
dingsspanning met flexibele snoertjes en 
krokodillenklemmen uit de te meten 
schakeling wordt onttrokken, vind ik 
minder aantrekkelijk. De goede spanning 
moet daar maar net beschikbaar zijn. 
 
Vaak herbergt een signaalvolger ook nog 
een signaalinjector. Handig voor als er 
geen signaal is om te beluisteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een NE555 zijn prachtige blokgolven 
op te wekken die het gehele LF-gebied 
bestrijken en tot ver in het MHz-gebied 
te horen zijn. 
 
Er is niets op tegen om een al aanwezige 
versterker, of desnoods de geluidskaart in 
de PC, als signaalvolger te benutten. 
Maar een speciaal voor dit doel gebouwd 
geval in een handzaam kastje werkt toch 
een stuk prettiger. 
Laat het ontwerp afhangen van wat de 
junk box te bieden heeft. Zaag desnoods 
het LF-deel uit de print van een niet 
langer gebruikte zakradio, of soldeer een 
geïntegreerde eindversterker uit een 
afgedankt apparaat. Wellicht zitten daar  
de overige componenten ook wel in. Zelfbouw Tuned Signal Tracer uit VK-land 

De NE555 als 
signaalinjector 
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Hier een voorbeeld van hoe het zou kunnen. Heeft u niet de juiste 
typen of waarden, gewoon andere proberen! 
De schakeling leent zich bijzonder om lekker te experimenteren. Met 
name de eindversterker, die hier met een LM386 en een minimum aan 
onderdelen is opgezet (maar wel werkt), komt hiervoor in aanmer-
king. Haal de data sheet van het Internet en knutsel er vrolijk op los. 
Je staat versteld hoeveel je daar van opsteekt. 
 
Verder kunt u dit basisontwerp naar behoefte uitbreiden. 
Denk aan een niveaumeter, stappenverzwakker, extra stekkerbussen 
en/of schakelaars om een externe speaker te kunnen controleren of 
om de ingebouwde voor andere zaken te benutten, etc. 
Het ‘misbruiken’ van aanwezige zaken voor andere doeleinden is zo 
wie zo aantrekkelijk. Geschakelde kristaloscillatoren in bijvoorbeeld 
een faseruismeter zijn ook als stabiele signaalbron voor andere toe-
passingen te benutten. En ga zo maar door. 
Vooral Klaas, PAøKSB, was daar een kei in en de meeste van zijn 
(zelfbouw)apparaten waren dan ook ‘schapen met vijf poten’. 
 
Ter illustratie van wat we bedoelen, de in het schema gestippelde 
schakelaar en weerstand. 

Niet van belang voor het functioneren van de signaalvolger, maar die toevoeging stelt 
ons in staat om extern aangesloten componenten op ruiseigenschappen te controleren, 
of om de HF-meetkop een voorspanning te geven teneinde de detectiegevoeligheid 
voor zwakke signalen op te voeren.  Voor dit laatste moet dan de polariteit van de dio-
de in de meetkop wel zijn zoals is weergegeven. 
Wel het advies om een momentschakelaar toe te passen, want als hij per ongeluk dicht 
staat terwijl in een LF buizenversterker (of halfgeleiderversterker met hoge spanningen) 
wordt gemeten, dan zijn de rapen gaar. 
Om dezelfde reden is het van belang dat voor de ingangscondensatoren van zowel de 
signaalvolger als van de meetkop hoogspanningstypen (> 400V) worden toegepast. 
En dat geldt natuurlijk ook voor de 47 nF uitgangscondensator van de signaalinjector 
op de vorige pagina. 



9 



10 

Het Wetenschappelijk Radiofonds Veder 
heeft onze voorzitter Geert, PA7ZEE, tot 
Amateur van het Jaar 2004 verkozen! 
In de overwegingen voor deze uitverkie-
zing benadrukte Klaas Robers (PAøKLS) 
in zijn considerans de inventieve metho-
des van Geert om jongeren met de begin-
selen van radio vertrouwd te maken. 
Het is gebruikelijk om de naam van de 
gekozene tot op het laatst geheim te 
houden, maar de betrokkene moet na-
tuurlijk wel aanwezig zijn. 
In verband met oogoperaties, was zijn 
deelname aan de zelfbouwtentoonstel-
ling  tijdens de Dag voor de Radioama-
teur  geruime tijd onzeker. 
En als hij er wel is, hoe krijg je hem dan 
zo ver om zijn stalletje in de steek te 
laten en in een zaal te gaan zitten voor 
het officiële gedeelte van die dag? 
En hoe smokkel je zijn XYL ongezien  die 
zelfde zaal in? 
Afijn, het lukte allemaal en PA7ZEE, 
geflankeerd door PA3ACJ en PA3HDY, 
begon pas nattigheid te voelen toen uit 
de considerans pyriet naar boven kwam. 
 
Geert was zeer verrast en beduusd van 
wat hem overkwam.  
Hij ziet de verkiezing als amateur van 
het jaar als waardering voor de pogingen 
tot vernieuwing. Vernieuwing in de ma-
nier om de jeugd kennis te laten maken 
met onze prachtige hobby. 
Vernieuwing die ook is beoogd met het 
project Back To The Future. 
Naast de deelname van jongeren, heeft 
het BTTF-Project ook al geleid tot een 
verdere ontwikkeling van o.a. de passie-
ve ontvanger. 
Vernieuwend was ook de radiocursus op 
maat voor watersporters die toch weer 

zeven nieuwe radiozendamateurs heeft 
opgeleverd. 
 
Geert benadrukte in zijn dankwoord dat 
hij wel initiatieven neemt en ideeën 
ontwikkelt, maar dat zonder de inzet en 
bijdragen van anderen het niet tot uit-
voering daarvan kan komen.  
Hij noemde met name Piet van Schagen 
(PA3HDY), zijn kompaan waarmee hij 
door het land reist en Bert (PE1DHR) die 
de kunst verstaat om kinderen dingen te 
laten doen waarvan zij geen weet had-
den dat zij dat konden.  
Zijn vrouw, die door het hele huis overal 
meuk vindt. “Ik ben begonnen in een 
klein hoekje ergens op een kamertje en 
op het ogenblijk heb ik vier shacks in 
huis. Er wachten nog uitbreidingen…”. 
Anneke Jesse, de dochter van Henk Jes-
se (PCII), die de aanleiding vormde voor 
de radio-activiteiten op scholen. 
Maar volgens Geert zijn er veel meer die 
onmisbare bijdragen hebben geleverd en 
nog steeds leveren. 
De benoeming tot Radio-amateur van 
het jaar 2004, zet naar zijn mening dan 
ook met name VERON afd.02 Amstelveen 
in het zonnetje. 
 
Geert's naam is nu de tweede uit onze 
afdeling die op de bijbehorende wissel-
beker prijkt. Klaas Spaargaren, PAøKSB, 
ging hem voor in 1969. 

PA3ALG 

AMATEUR VAN HET JAAR 2004 
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Het zaaltje waar de plaatselijke zendama-
teurs hun maandelijkse bijeenkomst vie-
ren loopt al aardig vol. Begrijpelijk, want 
de afgelopen weken kenden enkele inte-
ressante contesten en dus staan er nu 
verscheidene leden in de rij bij de QSL 
manager. 
 
De voorzitter, een oud marconist van de 
grote vaart, staat geïnteresseerd te kij-
ken naar wat Ome Willem weer heeft 
meegebracht. Meestal zijn het zaken die 
hij hier en daar op de kop weet te tikken 
en dan vaak voor weinig geld overdoet 
aan leden die dat kunnen gebruiken of 
om het slechts als verzamelstuk te koes-
teren. 
Dit keer is het een zeer oude ontvanger, 
waarover een der aanwezigen zich laat 
ontvallen dat het absoluut een apparaat 
moet zijn uit de radiotechnische middel-
eeuwen. 

Maar enkele al ver in hun gepensioneer-
de leeftijd zijnde sleutelaars herkennen 
het als een zogenaamde Koomans-
ontvanger. Willem beaamt dit en zet het 
toestel op tafel en plaatst daarbij de 
aparte voeding, voor de oudere onder 
ons het bekende Philips plaatstroomap-
paraat met de grote lamp type 373 er 
midden boven op. Tevens een ouderwets 
luidsprekertje, een zogenaamde Frei 
Swinger van 2000 Ohm en een zaklan-
taarnbatterij. 
Begrijpelijk dat dit aller aandacht trekt 
en dat ome Willem hier gebruik van 
maakt om enige uitleg te geven. Hij 
vertelt dat dit een zelfbouw accutoestel 
is uit de jaren rond 1926 en toentertijd 
door veel amateurs werd gebouwd. 
Een voor onze huidige generatie wonder-
lijk bouwsel met drie insteekspoelen er 
buiten op die, zoals ome Willem liet 
weten, honingraat spoelen worden ge-
noemd. Twee ervan kunnen via een hen-
del bewogen worden zodat de koppeling 
tussen de spoelen gewijzigd kan worden. 
Verder twee grote knoppen waarmee 
immens grote variabele condensatoren 
bediend worden en nog enkele bedie-
ningsorganen die waarschijnlijk nodig 
zijn om een juiste instelling te vinden. 
Drie lampen, waarvan één met een 
topaansluiting die als hoogfrequent ver-
sterker werkt, een detectorlamp en een 
eindlamp. 
Dit laatste roept al direct de vraag op, 
waarom dit een eindlamp wordt genoemd 
terwijl er niet over een beginlamp wordt 
gesproken. 
Trouwens, het woord lamp was velen 
onbekend. Heet dat niet radiobuis? 
Ome Willem vertelt daarop dat het woord 
buis een wat mislukte vertaling is van 

DE SIMPELE INGREEP 



Het Engelse Valve, wat in feite duidt op 
de zich in één richting verplaatsende 
elektronen, die door middel van een 
rooster meer of minder geregeld of zelfs 
afgesloten kan worden, zoals dit met een 
ventiel met beweegbare klep gebeurt met 
gassen of vloeistoffen. 
“Maar waarom noemt men het een lamp?” 
is al direct de volgende vraag. 
“Dat is een oude benaming uit de begin-
tijd dat er nog Wolfram gloeidraden wer-
den gebruikt die bij hoge temperatuurpas 
pas elektronen emitteren, of beter ge-
zegd uitstoten en dus net zoveel licht 
geven als de toen al gebruikelijke gloei-
lamp.” 
Op de vraag van een grappenmaker of de 
elektronen in het donker soms de weg 
niet weten te vinden, ging ome Willem 
niet in. 
Hij was druk bezig het toestel aan te 
sluiten op het plaatstroomapparaat. 
Gelukkig was er in het zaaltje een be-
hoorlijke antenne beschikbaar en nadat 
alle draden onder de juiste klemmen 
zaten en banaanstekers op de juiste 
plaatsen waren ingestoken werd nu ook 
de platte batterij met twee krokodillen-
klemmen aangesloten. 
"Is dat niet te zwak om een dergelijk 
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toestel te voeden?" vraagt een van de 
leden. 
“Nee”, is het antwoord, “de gloeistroom 
bedraagt ongeveer 0,3 ampère, te verge-
lijken met een zaklantaarnlampje”. 
 
Draaien aan de knoppen en bewegen van 
de spoelen heeft weinig succes, er wordt 
niets anders gehoord dan wat gefluit en 
geknetter. Dat laatste wordt veroorzaakt 
door de slechte contacten hier en daar in 
het sterk op leeftijd zijnde toestel, maar 
enige ontvangst van een zender blijft 
achterwege. 
“Geen probleem”, volgens onze ome Wil-
lem, “dat is vast en zeker het gevolg van 
een slechte detectorwerking. We moeten 
er voor zorgen dat de detectie plaats 
vindt in de kromme van de karakteristiek, 
vandaar deze schakelaar op het 
plaatstroomapparaat met de aanduiding 
DET. Hiermee kan de plaatspanning van 
de detector geregeld worden. Bij een te 
hoge spanning werken we in het rechte 
deel van de karakteristiek”, en hij teken-
de het voor op het aanwezige white 
board. 
"Maar," zei nu de voorzitter "dan verklein 
je toch de versterking, als de plaatspan-
ning lager wordt, of zie ik dat verkeerd?" 
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Oom Willem schudt het hoofd. "De ver-
sterking bij een triode is gelijk aan de 
aangelegde plaatspanning gedeeld door 
de roosterruimte.” 
En op de getekende karakteristiek wij-
zend: "Je ziet dat met het verlagen van 
de plaatspanning ook de roosterruimte in 
dezelfde verhouding verkleint." 
Dat is duidelijk, maar het toestel zwijgt 
in alle talen en laat alleen vreemde gelui-
den horen die niets met een zender te 
maken hebben. 
 
Ome Willem frunnikt aan de lampen en de 
bedrading. Af en toe klinkt er een brom 
uit de luidspreker, maar enig succes 
wordt niet bereikt. Enkele leden houden 
het al voor gezien en bewegen zich rich-
ting koffieautomaat en naar de bar voor 
een biertje of cola. 
 
De deur van het zaaltje zwaait open en 
daar is Jaap de Groot, de man die bekend 
staat om zijn hoge seinsnelheid en al 
vele morsewedstrijden heeft weten te 
bekronen met diverse bekers. 
Vanavond is hij samen met een vriendin 
of een goede kennis, wie zal het zeggen. 
Een knappe jonge dame die direct alle 
aanwezigen een aangename, iets ver-
hoogde hartslag bezorgt. 
Zij heeft echter meer aandacht voor het 
toestel dat op tafel staat en loopt er 
gelijk op af. 
“Oh, wat leuk, een oude accuontvanger, 
is die van u?" en ze kijkt vragend onze 
ome Willem aan. 
 
Enkele wat oudere amateurs kijken elkaar 
aan en één mompelt: ”Is dat niet dat 
meisje Van der Ploegh? " 
"Ja, volgens mij is dat Anneke" fluistert 
er een zachtjes terug, terwijl hij van 
schrik een slok neemt van de nog hete 
koffie en gelijk in een wilde hoestbui 
uitbarst. 
Anneke merkt daar echter niets van, ze is  

meer onder de indruk van het nostalgi-
sche apparaat waarmee ome Willem nog 
steeds doende is om er enig geluid uit te 
halen en wat maar niet wil lukken. 
"Wacht, dan draai ik de batterijklemmen 
even om, dat zal de oorzaak wel zijn,” 
zegt Anneke, “de lekweerstand van de 
detectorlamp moet namelijk altijd aan de 
plus van de gloeidraad, anders heeft het 
rooster twee volt negatief en dan kan je 
elke vorm van demodulatie wel verge-
ten." 
Anneke voegt de daad bij het woord en 
verwisselt de klemmen op de platte zak-
lantaarnbatterij. Meteen schalt er een of 
andere popzender uit de luidspreker. 
Ome Willem is stomverbaasd, maar Anne-
ke loopt alweer terug naar Jaap met de 
woorden: "Heb je voor mij ook koffie 
besteld?" 
 
Aan de bar zegt een van de leden tegen 
de voorzitter: "Ik begrijp niet hoe ze het 
voor elkaar krijgt, maar ze flikt het hem 
weer, ze weet altijd direct waar de 
schoen wringt." 
De voorzitter is het met hem eens. 
"Een technisch wonder met een paar 
mooie benen, maar ik heb wel medelijden 
met ome Willem, want die staat toch 
weer mooi in zijn hemd." 
 

Piet van Schagen -  PA3HDY 

De vaak geringe belangstelling voor de 
2m-ronde wijt het bestuur aan het te kort 
op elkaar zitten van de 6m en 2m ron-
den. Reden om de 2m ronde met ingang 
van 7 december a.s. van maandag naar 
de woensdag te verplaatsen. 
Over de wijze waarop de packet c.q. de 
digitale ronde meer leven kan worden 
ingeblazen, wordt nog nagedacht.  

2M-RONDE NAAR WOENSDAG 
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De vierde column in deze serie gaat over programma’s waarmee u als amateur met digi-
modes kunt werken. Maar eerst nog de tip van PA3ALG.  Het is een site vol met leuke 
programma’s voor de knutselaar. Voor een aantal programma’s moet je uiteindelijk beta-
len, maar er zit ook heel veel freeware tussen. Kijk op Greg’s download page: 
http://www.rfcascade.com/ 
 
Alle programma’s voor digitale communicatie die ik bespreek, gebruiken  de geluids-
kaart in een PC. Omdat er soms nogal wat rekenkracht vereist wordt, is een Pentium II 
met Windows98 meestal wel de ondergrens om de zaken een beetje vlot te laten wer-
ken. Voor online verbindingen naar DX-clusters en helpfiles moet er ook een ADSL lijn 
beschikbaar zijn. Uiteraard zijn er inmiddels talrijke internetsites van leveranciers die 
kastjes maken of software leveren voor digitale mode(s) zoals PSK. Soms vindt u er 
leuke aanvullende informatie maar meestal willen ze u iets verkopen dat door een 
beetje handige zendamateur meestal ook gratis gerealiseerd kan worden. 
 
Een erg fraai vormgegeven programma is Ham Radio Deluxe (HRD). Het is een set 
programma’s voor de CAT besturing van de meest bekende zenders en ontvangers.  HRD 
bevat ook PSK31/63 software, logboeken, wereldkaarten met licht-donker overgangen 
en een rechtstreekse koppeling aan DX-clusters. Helaas zijn de digimodes beperkt tot 
alleen PSK. Maar daarbinnen is dan weer alles mogelijk. Een heel mooie optie is de 
Super Browser. In die stand zoekt het programma zelf binnen een band van 3000 Hz 
naar alle aanwezige PSK stations en schrijft die dan op een horizontale balk gelijktijdig 
mee. Je ziet  in één oogopslag welk station voor jou interessant is of welk station op 
dat moment  CQ geeft.  Op de kaarten kunt u inzoomen, stations plotten en locatorvak-
ken zoeken.  In het hele programma zijn tientallen mogelijkheden om zaken naar eigen 
wens in te stellen. Dit sterke punt is dan  meteen ook het probleem. Het kost nogal wat 
tijd en moeite  om het hele programma te doorgronden. Maar dan heb je ook wat. Het 
geheel is ontwikkeld door Simon Brown HB9DRV en Peter Halpin PH1PH en voor ama-
teurs kosteloos beschikbaar. 
Download via de website:  
http://hrd.ham-radio.ch/   
Een uitstekende on-line help is te vinden op: 
http://www.ham-radio.ch/guides/hrd/hrd.html 
 
Het meest universele programma dat ik ken voor digitale communicatie is MixW. 
Dit programma is vanaf  1996 vanuit een DOS-versie ontwikkeld door Nick Fedoseev 
UT2UZ en Dennis Nechitailov UU9JDR. Inmiddels zijn we toe aan versie 2.15 
Zelf gebruik ik nog steeds versie 2.14  Want zoals bij alle software moet je, na een 
nieuwe release, altijd even wachten tot de kinderziektes er uit zijn. 
Als digimodes (RX/TX) zijn beschikbaar:  BPSK – QPSK  - CW -  RTTY -   Packet – SSTV  – 
FSK31 – MT63 – AMTOR – MFSK – Throb – Hellschreiber. 

NEW LINKS 
DOOR PE3WIM 
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Daarnaast kunt u ook  PACTOR en FAX  ontvangen. 
Binnen elke mode zijn vaak nog een groot aantal varianten mogelijk. Zo kan PSK worden 
ingesteld op een baudrate van 31,25 - 62,50 en 125. Het programma kent een eigen 
zeer eenvoudige macrotaal met tientallen variabelen waarmee commando’s aan een der-
tigtal functietoetsen toegewezen kunnen worden. 
In MixW is een goed en overzichtelijk log-programma ingebouwd dat ook gebruikt kan 
worden voor het vastleggen van niet digitale verbindingen. Bij een aantal modes her-
kent het programma zelfs of er al eerder een verbinding gemaakt is met het tegenstati-
on. Er kunnen in meerdere RX-windows gelijktijdig verschillende stations gedecodeerd 
worden maar dit werkt niet zo sophisticated als bij HRD. Uiteraard is ook CAT-besturing 
aanwezig waardoor de instellingen op de tranciever en het PC-scherm synchroon lopen. 
Net als bij Ham Radio Deluxe kan ook bij MixW van alles en nog wat ingesteld worden. 
De presentatie van het spectrum op de waterfall-display kan bijvoorbeeld in snelheid en 
kleur naar eigen wens worden aangepast. Ook het  aansturen van een rotor is als optie 
aanwezig. Kortom dit is volgens mij een prima programma voor digitale communicatie 
en het geld meer dan waard. Downloaden kan o.a. vanaf: 
http://www.mixw.net/   
Het registreren van MixW kost 49 euro maar het programma is met volledige functionali-
teit ook gratis te gebruiken. De enige beperking is dan dat er  bij het wisselen van mode 
gedurende 30 seconden een pop-up verschijnt met de melding dat de door u gebruikte 
versie niet geregistreerd is. Uit eigen ervaring weet ik dat het registeren via een Duitse 
bank met een beveiligde internetlijn snel en goed verloopt.  
Omdat dit programma erg populair is hebben een aantal amateurs help-files gemaakt 
en/of vertaald. De Engelstalige helpfiles zijn gemaakt door Scott Thile K4SET en beschik-
baar via: 
http://radioministries.org/k4set/MixW2_help.html 
Op deze website staat ook de link naar de MixW-gebruikersgroep. 
 
Als U alleen PSK of FSK31 wilt gebruiken is er het programma Digipan. De lay-out doet 
sterk denken aan MixW. Dat is niet zo verwonderlijk omdat  ook UT2UZ en UU9JDR sa-
men met KH6TY  aan de wieg van dit programma gestaan hebben. Inmiddels loopt hier 
versie 2.0. Ook de versie 1.7 voor wat oudere computers is nog beschikbaar. Wel is waar 
met iets minder mogelijkheden dan in MixW is Digipan goed bruikbaar voor PSK. 
Er is een logboek aanwezig met een ADIF exportfunctie maar het waterfall-display is 
bijvoorbeeld niet instelbaar. Wel  kunnen er meerdere stations gelijktijdig op horizonta-
le balken worden gedecodeerd. Informatie vindt u op: 
http://www.digipan.net/ 
 
Wilt u meer weten over de verschillende digimodes kijk dan eens op: 
http://home.teleport.com/~nb6z/frame.htm 
 
Er zijn nog veel meer programma’s die iets met digimodes doen en de moeite waard zijn 
maar die komen een volgende keer aan de orde. Voor  uw reacties en een leuke of inte-
ressante link houd ik mij aanbevolen. 
Graag een mailtje naar PE3WIM@amsat.org en we kunnen uw suggestie te zijner tijd in 
deze column behandelen.  
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