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Bijeenkomst elke 2e dinsdag en laatste 
donderdag van de maand bij ACPA, Ouder-
kerkerlaan 15, Amstelveen. Aanvang 20.00 
uur. 

VERON AFDELING AMSTELVEEN AØ2 HET CLUBSTATION PI4ASV IS QRV 

Woensdag: 20.00 uur op 145.400 MHz 
 Dit is de huisfrequentie waar 

leden van de afdeling vaak op 
te vinden zijn. 

 
Zondag: 21.00 uur op 51.500 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. 
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bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven en deze bepalingen ook strikt na te leven. 
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Do, 24 februari 2011 
Technische avond voor het oplossen van 
problemen, knutselen en afregelen.  
 
Di, 8 maart 2011 
Nog geen gegevens beschikbaar. 
LET OP: Vanaf nu elke 2e dinsdag i.p.v. 
2e maandag!  
 
Do, 31 maart 2011 
Technische avond voor het oplossen van 
problemen, knutselen en afregelen.  
 
Di, 12 april 2011 
Bespreking voorstellen voor de 72e ver-
gadering van de VERON Verenigingsraad 
en het kiezen van de afgevaardigden.  
 
Do, 28 april 2011 
Technische avond voor het oplossen van 
problemen, knutselen en afregelen.  
 
Di, 10 mei 2011 
Nog geen gegevens beschikbaar. 
 
Do, 26 mei 2011 
Technische avond voor het oplossen van 
problemen, knutselen en afregelen.  
 
 

Beste leden, 
 
Op het moment dat u dit leest, zijn de 
feestdagen weer achter de rug en nadert 
het antenneseizoen. Hebben uw antennes 
de stormen van afgelopen maand over-
leefd? Hier mankeert er gelukkig niet al 
te veel aan. 2011 ligt voor ons, we heb-
ben nieuwe plannen, ons bestuur heeft 
een wijziging ondergaan met het aftre-
den van Ben PB2BN (Bedankt Ben, voor 
de inzet als a.i. voorzitter en het runnen 
van het secretariaat.) en de komst van 
Markus PE1HOY als secretaris. Markus 
heeft ervaring als voorzitter binnen ande-
re verenigingen. Op dit moment is ons 
punt van aandacht het zorgen voor inte-
ressante lezingen. Zijn er onder onze 
leden mogelijk personen die zich opwer-
pen eens iets van hun passie binnen onze 
hobby met ons te delen? Daarnaast zijn 
wij aan het inventariseren waar we even-
tueel een velddag kunnen organiseren. 
Met de “scooterjeugd” affaire tijdens de 
nachtelijke uren afgelopen jaar willen we 
een andere locatie. Nog afgezien van het 
feit dat wij afgelopen jaar voor de ver-
gunning een behoorlijke som geld moes-
ten betalen en we ook getrakteerd wer-
den op een sterk vervuild terrein. We 
houden u op de hoogte en we houden 
ons tevens aanbevolen voor eventuele 
tips voor een locatie. Houdt hierbij wel 
onze wat minder goed ter been zijnde 
medeamateurs in het achterhoofd. In het 
bestuur is aandacht voor jeugdbeleid op 
de agenda gezet, een goed haalbaar con-
cept is opgesteld. Overigens ziet het er 
naar uit dat wij binnen de afdeling de 
luxe krijgen van een jeugdcoördinator. 
Ons jeugdlid Carl PD5CDS heeft zich kan-

AGENDA VAN DE VOORZITTER 

Lekker 
prutsen  
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didaat gesteld! Als lid uit de leeftijdsca-
tegorie van de doelgroep zien we hier 
goede mogelijkheden. Een ander aspect is 
het uitlenen van zendapparatuur aan 
geslaagde Novice zendamateurs. Op dit 
moment zijn onder andere 7 Condor 16 
mobilofoons beschikbaar, omgebouwd 
voor de 2 meter-band. Voor de eerste 
lichting genoeg, maar heeft u nog een-
voudig te bedienen VHF-apparatuur onge-
bruikt liggen en u weet niet wat ermee te 
doen, dan houden we ons nog steeds 
aanbevolen. Tenslotte hoop ik iedereen 
te treffen op de komende bijeenkomsten. 
Goed vrienden, voor dat de Amstelstraler 
met mijn reflecties wordt gevuld wens ik 
u veel genoegen toe binnen de vele as-
pecten die onze hobby rijk is. 
 
73, uw voorzitter, Richard Pasdeloup, 
PA3CGG.  
 

 
Mooie scanner! Hij is nu alleen uit de 
running omdat een nieuwe PC is aange-
schaft met alleen USB-aansluitingen. 
Desgewenst kan de originele installatie-/
werk-software bijgeleverd worden voor  
b.v. Windows 95, 98 en NT. Kabel wordt 
uiteraard meegeleverd. Te bevragen bij de 
redactie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is hier in Nederland lang altijd niet 
te zien en als er mogelijkheden zijn dan 
lukt het in de stad meestal nog niet.  
Kijk dan eens op deze site:  
http://www.asc-csa.gc.ca/eng/
astronomy/auroramax/connect.asp . 
Hier kunt u de aurora (als hij er is) live 
zien. 
 

 
Voor mijn portabele radio-
avonturen gebruikte ik tot 
nu toe een uitschuifbare 
antennemast. Tijdens de 
activering van de berg 
Tonlagee in Ierland is deze 
mast in de harde wind 
gebroken. 
De mast maakte deel uit 
van een lifeboat radio van 
het merk Marinetta. In de 

offshore werd hij voor gebruik door een 
klein rond gat in het dak van de red-
dingsboot gestoken. Binnenin zat een 
draad die ik er uit heb gehaald. Nu waren 
er meer van deze masten binnen onze 
afdeling in gebruik. Mijn vraag is of ie-
mand nog zo’n mast heeft en die kan 
missen voor mijn verdere radioavonturen. 
De mast is ingeschoven ongeveer 50 cm 
en uitgeschoven ongeveer 800 cm lang. 
Hij past goed in mijn rugzak met de ove-
rige uitrusting voor portabel gebruik.  
Wie oh wie belt mij op 020-4964559? 

NOORDERLICHT BEKIJKEN? 
UIT BRAC NIEUWS OKTOBER 2010 

WIE HEEFT ER NOG EEN MAST  
VOOR GEERT? 

VAN GEERT PAULIDES—PA7ZEE 

SCANNER EPSON GT-7000  
MET 25-PIN-AANSLUITING 

VAN DE REDACTIE  
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Tijdens onze vakantie in zomer 1993 op 
Curaçao hadden wij ook weer veel tijd 
ingepland voor bezoek aan PJ2AM, Arthur 
Mayer (/sk in 2003). Van de ca. 50 hams 
op Curaçao was hij de enige, die bij voor-
keur in CW uitkwam. 
Tijdens ons eerste QSO in 1989 op 17 m 
werd ik door hem uitgenodigd om tijdens 
onze volgende ‘vakantie in de buurt’ – 
mijn OM unlis en ik waren gek van de 
Antillen en er al twee keer geweest – bij 
hem langs te komen met voor mij de 
gelegenheid om als een van de vele en 
daarom altijd grijze PA-muisjes eens op 
de ‘goede kant’ van de DX te kunnen 
zitten! We schreven 1990 toen de 599-
signalen vanuit Europa ook nog 599 op 
de S-meter in PJ2 waren. Art/PJ2AM 
beschikte over een Mosley 4-el-beam voor 
de hoogste HF-banden inclusief WARC en 
een Butternut vertical t/m 80 m. Voor de 
laagste banden t/m 160 m had hij ook 
nog een inverted V richting Europa neer-
gezet. 
 
Tijdens twee meimiddagen in 1993 was ik 
QRV vanuit Arts shack. Op een van die 
middagen zagen wij toen we ver buiten 
Willemstad in de prairie met onze huur-
auto bij zijn huis arriveerden Art in zijn 
tuin geluidloos door de struiken en bo-
men sluipen– met een geweer! Hij beoe-
fende echter alleen de traditionele Antil-
liaanse sport, namelijk de jacht op Legu-
anen, die hij dan in de diepvries zou 
doen voor hun inheemse werkster om er 
thuis lekkere soep van te maken. Die 
middag had hij geen geluk op de jacht. 
Voor 21.053 kHz op die dag had ik vooraf 
een sked afgesproken met PA3DWS en 

was daarna QRV voor al diegenen die mij 
hoorden, dus voor ook QRP’ers, QRS’ers 
en anderen die zich (nog) niet in het 
25/40 wpm-spervuur in de laagste 10/20 
kHz van de CW-banden durfden te bege-
ven, of diegenen die geen zin hadden in 
‘599’-QSO’s; ik ben in CW-QSO’s altijd wat 
langer van stuk.  
Dit keer geen verrassingen zoals in 1992, 
toen G3KZR/QRPP werd gewerkt met op 
zijn kant 0,5 W uit een homebrew VXO 
met drie transistoren en een 2-el-mini-
beam. Vergeleken met eind mei 1990 en 
1992 kwam in 1993 de S-meter ook bij de 
sterkste signalen nauwelijks nog zijn 
hoek uit en waren de pile-ups aanzienlijk 
kleiner. Dit laatste verschijnsel weet 
PJ2AM behalve aan de afgenomen condx 
door minder zonnevlekken ook aan meer-
dere DXpedities naar PJ2 in de paar jaar 
ervoor, de DX-koerswaarde van PJ2 in ook 
CW was aanzienlijk gedaald. Art had nog 
de gouden tijden meegemaakt in de jaren 
60 en 70, dat na één keer zijn call in CW 
in de ether geslingerd te hebben oorver-
dovend respons zijn shackmuren deed 
sidderen: PJ2! En wel nog in CééWéé! 
PA3DWS’ signalen kwamen dus een stuk 
zwakker door dan in de jaren daarvoor en 
was dit ook omgekeerd het geval. Tijdens 
onze eerste sked belde Piet ‘buurman’ 
Thijs/PA3EWQ, eveneens QTH Haarlem, 
die via zijn FD3 voor de omroepbanden 
449 FB binnenkwam op 15 m. Ook voor 
hem was mijn signaal goed te nemen. 
Onze tweede sked een paar dagen later 
moesten we afbreken omdat PJ2 voor 
PA3DWS volledig in de ruis verdween, hij 
echter bleef voor mij met 439 hoorbaar. 
 
In deze vakantie zagen we ook het be-
roemde ‘Coral Cliff Resort’-hotel, DX-stek 
van menige DXpeditie. Toen we door de 
buitenste ‘rimboe’ reden aan de kust 
stonden we plotseling voor twee boven 
de bomen uitstekende HF-beams. Nadat 

PJ2 / PA3FBF 
Van M.E.L. Pouw-Arnold—PA3FBF 
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kijkende buren te voorkomen gaf ik ge-
hoor aan de wens van Arts XYL Irene en 
gaf het nutteloze gevecht op 40 m maar 
op en ging voor een laatste uitgebreid 
eyeball-QSO naar Mayer’s terras in de 
warme pikzwarte tropennacht vol sterren. 
 
Tot slot een  
1) aardige wetenswaardigheid: de Cura-
çaose FM-omroepzenders Hoyer 1 en 2, 5 
kW elk, werken op uitsluitend zonne-
energie.  
2) minder leuke wetenswaardigheid: het 
Coral Cliff Resort-hotel is intussen gerui-
me tijd in bezit van een andere eigenaar. 
Die eiste als allereerste verandering het 
onmiddellijk weghalen van alle antennes 
en bijhorende voorzieningen. Dáág DX-
stek…! 

 
Mijn DXpeditie-QSL-kaart :-) 

we een nabijgelegen pad richting strand 
waren ingeslagen ontvouwde zich voor 
ons op de helling naar beneden toe naar 
het hotel een waar kortegolf-antennen-
paradijs! Meerdere, van nieuwigheid in de 
zon schitterende antennemasten, op een 
van de masten bevonden zich zelfs vier 
gestackte eveneens fonkelende HF-
beams. Als bewaking van deze voor radio-
amateurs uit dichtbevolkte landen onge-
lofelijke pracht bleek alleen een uitgeran-
geerd oud busje zonder banden te funge-
ren. PJ2AM wist, dat een DXpeditie uit 
OH-land er eens een draaibare beam voor 
80 m had opgezet, de rotor was zo groot 
geweest als een tafelmodel koelkast.  
 
De laatste keer was ik QRV vanaf 23.00 LT 
op 10 MHz met de vertical. Na PAoJIL, 
John in Huizen als het enige toevallig 
gewerkte PA-station (439/QRM, de QRM 
vooral aan zijn kant) meldde zich Chris, 
A71CW in Quatar met 449. Omdat ik nou 
geen echte DX-fanaat ben wist ik niet 
waar Quatar precies lag en vroeg Chris dit 
in ons QSO. Ik mag er zeker van zijn dat 
van menige luisteraar zijn tenen krom 
waren gaan staan over zulk een domme 
vraag  . Daarvan getuigt dan ook, dat 
ik A71CW’s eigen Poolse roepnaam net 
niet kon nemen in even wat QSB. Ik 
vroeg niet om herhaling hoewel ik wist 
daardoor zijn QSL mis te lopen; ik hecht 
ook nu nog niet zo heel erg waarde aan 
het in bezit komen van zeldzame QSLs.  
 
Tenslotte tegen 1.00 uur LT QSY gegaan 
naar 40 m op de inverted V. Enige oogst 
daar was CX4DAL in Uruguay (319) tussen 
alle QRM. Indien ik eens een vrije fre-
quentie had gevonden door eindelijk eens 
geen reactie te horen op mijn ‘QRL?’, dan 
kwam er ook geen reactie op mijn ‘CQ’. 
Wel kwam ik op 40 m FB binnen op 
Mayer’s TV-toestel in de vorm van fraaie 
kleurwisselingen. Om problemen met TV-
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Ik ontving een gezellige zendamateur uit 
de omgeving van mijn vorige woonplaats. 
Na een 10-tal jaren had hij de hobby 
weer opgevat en met toestemming van de 
medebewoners van het 3-lagen apparte-
mentengebouw een rotor plus 2m beam 
op het dak geplaatst. 
Naast het sociale aspect van zijn bezoek 
had hij, volgens zeggen, “iets technisch”. 
Uit een tasje haalde hij een z.g. antenne 
versterker van het fabricaat SSB-
Electronics tevoorschijn. Zijn klacht luid-
de dat-ie niets deed en alvorens het ding 
naar de leverancier te retourneren wilde 
hij mijn visie. 

 
Kom maar mee naar de shack! Spanning 
op de versterker, meetzender op de in-
gang aangesloten en de spectrum analy-
zer op de uitgang. Conclusie: dat ding 
versterkt als de beul, niet terugsturen 
want je staat voor aap. Hoe constateerde 
je dat het ding NIET zou functioneren 
vroeg ik. Nou, net zoals jij dat doet maar 

dan met de antenne op de ingang en de 
transceiver op de uitgang; het enige wat 
gebeurt is dat de S-meter een eind naar 
rechts opschuift maar de signalen worden 
niet beter… 
Ik slaak een zucht en stel hem voor in de 
woonkamer een kop koffie te drinken en 
naar de uitleg van de ouwe nul te luiste-
ren. 
 
Achter de koffie stak ik van wal. In die 
doos van SSB-Electronics zit niet meer en 
niet minder dan een hoogwaardige ver-
sterkertrap. Die versterkertrap is NIET 
beter dan de ingangstrap van je moderne 
transceiver en dus heb je twee identieke 
versterkers achter elkaar geplaatst en is 
dus het resultaat NUL. Je S-meter schuift 
op en je loopt de kans de mixer van je 
transceiver te oversturen met alle ellende 
van dien. Weg met dat ding! 
Ho, ho, werpt hij tegen, ik ken legio 
amateurs die zo’n ding met veel succes 
toepassen. 
Tuurlijk, zeg ik, allemaal lieden die nim-
mer hebben geleerd met dB’s te rekenen 
en die het ding op het dak onmiddellijk 
bij de dipool van hun beam hebben ge-
plaatst en dat hoort ook zo. Wat voor 
coax gebruik je eigenlijk en hoe lang is 
dat stuk coax? Hij noemt type en lengte 
en een snelle berekening leert dat hij 
maar liefst een kabeldemping heeft van 
3dB… Jij bent een luxe vogel zeg ik; je 
verstookt dus de helft van je zendvermo-
gen in dat belabberde stuk coax. De helft 
van je 100watt verdampt door dat met 
kippengaas omwonden schelledraad. 
Wat zou jij dan doen in mijn plaats? 
Vraagt hij. 
Ik loop naar de keuken om nieuwe koffie 
in te schenken. 
 
Om te beginnen, zeg ik, zou ik die ver-
sterker op het dak plaatsen en de verster-
king zodanig instellen dat hij een ver-

ANTENNENVERSTERKER 
Van Pim Niericker—PAØTLX 
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De beveiliging van gsm-netwerken is met 
eenvoudige middelen te kraken. Daardoor 
kunnen telefoongesprekken makkelijk 
worden afgeluisterd. Dat meldt RTL 
Nieuws naar aanleiding van een demon-
stratie van twee hackers. 
 
In de uitzending van RTL Nieuws van 
woensdagavond lieten debeveiligingsex-
perts Karsten Nohl en Sylvain Munaut van 
de firma Security Research Labs zien hoe 
ze met behulp van een laptop 
en een eenvoudige mobiele telefoon een 
gesprek via het mobiele netwerk van KPN 
konden onderscheppen. Volgens RTL 
Nieuws is het voor het eerst “dat in Ne-
derland wordt aangetoond hoe slecht de 
beveiliging van het gsm-netwerk is”. 
 
In een reactie zei KPN dat afluisteren 
“onder zeer specifieke omstandigheden in 
vrijwel alle gevallen” mogelijk is. Het 
telecombedrijf doet er naar eigen zeggen 
alles aan om afluisteren te 
voorkomen. 
 
A5/1-versleuteling van gsm al in 2009 
gekraakt 
Gsm-netwerken versleutelen spraakver-
bindingen met het A5/1-algoritme. Kar-
sten Nohl meldde in 2009 dat hij dit 
algoritme zou hebben gekraakt. In juli 
2010 zette hij een softwaretool op inter-
net waarmee ook anderen zijn bevindin-
gen in praktijk kunnen brengen. De beno-
digde apparatuur kostte aanvankelijk 
35.000 euro. Afgelopen jaar was dat al 
gereduceerd tot 5000 euro. 

sterking geeft die gelijk is aan je kabel-
demping; 3dB dus. Daar is het ding voor 
ontwikkeld; voor mensen die gedwongen 
zijn grote lengtes coax toe te passen of 
voor sukkels die, zoals de Engelsen zeg-
gen “Penny wise and Pound foulish” zijn 
en liever een klein vermogen uitgeven 
voor een versterker dan goed coax te 
kopen zodat ze die versterker helemaal 
niet nodig hebben. 
Hij kijkt niet blij. 
Trouwens, ga ik verder, kan je gemakke-
lijk bij die versterker, op het dak, als er 
wat mee loos is? Nee, hij moet wel de 
bovenburen storen om op het dak te 
kunnen… Nou, daar ben je dan klaar 
mee. Ik voorspel je dat bij een flinke 
onweersbui in de buurt de GaAs FET naar 
de eeuwige ruisvelden is en dat je er dan 
een nieuwe in moet zetten. 
Hij kijkt nog minder blij. Wat moet ik dan 
doen, vraagt hij. 
Heel simpel, antwoord ik. Vervang dat 
stuk armeluis-coax door ECHTE kabel en 
win daarmee 2dB. Die versterker is daar-
mee overbodig en die stuur je retour en 
vraagt je geld terug. Volgens de Europese 
regelgeving mag dat vandaag de dag. Hij 
mompelt iets van: eerst moet ik hem 
NIET terugsturen en nou weer WEL! Niets 
is zo veranderlijk als een ouwe nul, zeg ik 
schaterlachend! 
Het is borrel uur geworden en de koffie-
koppen maken plaats voor borrelglaasjes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFLUISTEREN GSM WORDT  
NOG MAKKELIJKER 

Uit Nieuwsbrief Zuid-Veluwe   
nr. 222 / januari 2011 
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Nohl demonstreerde zijn gsm-kraak dins-
dag al in Berlijn tijdens het Chaos Com-
munication Congress. Hij liet zien hoe de 
versleuteling in ongeveer 20 seconden 
kan worden ontcijferd. Sinds de eerste 
ontdekking is de benodigde hard- en 
software volgens Nohl sterk verbeterd, 
meldt de website Heise Online. Het bleek 
zelfs mogelijk een wegwerpmobieltje van 
Motorola, dat voor 10 euro te koop is, te 
voorzien van de benodigde opensource-
software. 
 
Het afluisteren wordt volgens Nohl verge-
makkelijkt doordat alle netwerkexploitan-
ten informatie over de locatie van mo-
bieltjes uitwisselen via een speciaal net-
werk. De gebruikersinformatie zou daarbij 
niet erg goed zijn beveiligd. 
 
Beveiliging kan simpel worden verbeterd 
Volgens Nohl zijn er eenvoudige moge-
lijkheden om de beveiliging van gsm-
netwerken te verbeteren. Zo kan een nu 
niet gebruikte ‘standaardbyte’ worden 
gewijzigd in een random getal. Nohl riep 
de netwerkexploitanten op daar snel werk 
van te maken. De grote aanbieders zou-
den al twee jaar geleden een akkoord 
hebben bereikt over de betreffende stan-
daard, die echter nog steeds niet in de 
basisstations van netwerkbouwer Nokia 
Siemens is doorgevoerd. 
Begin dit jaar waarschuwde Govcert, de 
overheidsorganisatie voor IT-beveiliging, 

in een factsheet dat door de ontwikkelin-
gen in 2009 het afluisteren van gsm-
netwerken op korte termijn reëel was 
geworden. Ook de inlichtingendienst 
AIVD gaf aan dat het grootscheeps afluis-
teren van gsm-gesprekken en het onder-
scheppen van sms-berichten door de 
ontdekking van Nohl op korte termijn 
mogelijk zou zijn. Govcert en AIVD advi-
seerden om vertrouwelijke gesprekken en 
berichten niet langer via gsm – een net-
werktechnologie van de 2e generatie – te 
laten lopen maar via het 3G-netwerk 
UMTS. 
 
Opta onderzoekt of afluisterrisico reëel is. 
Toezichthouder OPTA gaat onderzoeken 
of het risico op afluisteren reëel is en of 
dat schade kan opleveren. Volgens de 
telecomwaakhond zijn de telecomaanbie-
ders verantwoordelijk voor de veiligheid 
en bescherming van de privacy van hun 
klanten. Ze dienen risico’s met passende 
technische en organisatorische maatrege-
len in te dammen. Anderzijds kunnen 
klanten volgens OPTA geen 100 procent 
veiligheid verwachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denk eraan dat, als je met radioap-
paratuur in de auto de grens over-
gaat, het kleine registratiekaartje 
(credit-card formaat) dat we van 
het AT gekregen hebben niet geldig 
is in het buitenland! 
 
Neem dan altijd de “Radio amateur 
station licence” (A4 formaat) mee 
om problemen te voorkomen. 
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Van begin september 2010 t/m eind ja-
nuari 2011 hebben scholieren de Novice-
cursus gevolgd. Dat waren 20 leerlingen 
van de tweede klas van het Amstelveen 
College, hun docent Annemarie de Wit en 
3 leerlingen van de basisschool Joost van 
den Vondel. 
De theoretische lessen werden afgewis-
seld met praktijklessen waarin een sig-
naalzoeker en een AM-ontvanger voor de 
middengolf zijn gebouwd. Die praktische 
lessen zouden zonder de hulp van Ama-
teurs van binnen en buiten onze afdeling 
niet mogelijk zijn geweest. 
Dit waren de volgende OM’s: Carl PD5CDS, 
Ger PD4GER, Ben PB2BN, Hans PA1JF, 
Wim PE3WIM en Vincent PA3VIN. 
Allemaal geweldig bedankt voor de in-
spanning die neerkomt op het bedrijven 
van topsport. 
 
We gaan elkaar nog treffen als de laatste 
ontvangers in maart worden afgemaakt. 
Annemarie wil jullie dan ook persoonlijk 
bedanken. 
 
Het resultaat van onze inspanningen is, 
als je kijkt naar het aantal geslaagden, 
niet geweldig; 4 geslaagden op 24 kandi-
daten houdt niet over. 
Aan de andere kant hebben de leerlingen 
die gezakt zijn gevoeld hoe rottig dat is 
en zeker als dat het gevolg is van het 
niet maken van je huiswerk; een goed 
leermoment dus. 
Al die leerlingen inclusief docent Anne-
marie (die wel geslaagd is) hebben inten-
sief kennis gemaakt met een hoop facet-
ten van onze prachtige hobby. Ik weet 
dat ik er verschillende ga terug zien aan 

mijn keukentafel voor een vervolg. 
Een eventuele herhaling van deze cursus 
zal afhangen of de scholen meer controle 
op het maken van huiswerk en studiebe-
geleiding gaan realiseren. 
 
  73 de geert pa7zee 
  

 
Wat papa doet, moet dochtertje ook 
doen. Hier een voorbeeld daarvan. 
Dochter (4 jaar) wil ook wel eens probe-
ren wat morse te nemen. Ze haalt 1,9% 
goed of soms 3%. Ze vindt het wel leuk 
begrijp ik, want ze wil er zeker 1x per 
dag voor zitten om ook te "oefenen".  

RADIO OP SCHOOL 
Van Geert Paulides—PA7ZEE 

 

DIT IS OOK EEN REDEN WAAROM IK 
SOMS NIET KAN OEFENEN 

Van Vincent de Booij—PA3VIN 
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Eerst maakte hij de punt. Hij keek er naar 
en zag dat het goed was. 
Maar allen een punt was niet goed, dus 
maakte hij er een streep bij. Nu wist hij 
dat het compleet was. 
Hij gaf het aan de man en zijn vrouw om 
er een naam aan te geven en zij noemden 
het Morse Code en zo begon de geschie-
denis van de communicatie. 
Zij deden het vaak samen en het was 
goed! 
 
Ze namen het overal met zich mee waar-
heen ze ook gingen, ook toen ze moesten 
verhuizen door dat voorval met die appel. 
 
Er verschenen valse profeten en zij spra-
ken als de slang. Zij zeiden: “CW is veel 
te lastig”. 
Ze vonden andere modes uit en ze dreven 
de spot met de ware gelovigen en met 
hun recht-op-en-neer sleutels. Dit was 
niet goed. 
 
Ze namen een torenbouwer in de arm, 
Babel genaamd, om voor hen een toren 
te bouwen, zodat ze een gigantische 
velddag konden organiseren. 
 
Maar ze kwamen van de toren omlaag en 
ze waren kwaad. De packeteers konden de 
AM-ridders niet verstaan. De AM-ridders 
verstonden geen SSB, omdat het klonk 
als Donald Duck. 
Daarom zeiden zij: “Ik doe niet meer 
mee, krijg het heen-en-weer maar met je 
cluppie!” De slang die CW minachtte, zei 
honend: “Wat heb je er aan?”. Hij zei 
zelfs: “Wie heeft er nou een machtiging 
nodig? Laten we naar onze eigen 27 MC 
band gaan.” En al snel zaten ze allemaal 

te zwammen en ze konden elkaar niet 
verstaan, want ze kletsten allemaal tege-
lijk en zeiden: “staande bij, ouwe jongen, 
breakie break…” 
 
Noach probeerde hen op te laten houden. 
“Luister niet naar de slang” , zei hij, “Het 
is niet te laat. Leer de Morse Code weer 
opnieuw, zodat we weer tot elkaar ko-
men. Laten we een velddag houden en 
weer met elkaar praten.” 
Maar ze gaven geen aandacht aan Noach 
en al snel wilde niemand meer een QSO 
met Noach maken. 
 
Toen het water gevaarlijk hoog kwam te 
staan, riepen ze Hem aan en Hij zei: 
“Roep Noach maar aan met je amateur-
radio en dan zal hij jullie komen redden 
met zijn boot.” 
Maar er was niemand meer over, die wist 
hoe je SOS moest seinen in Morse en ze 
kwamen allemaal om. 
 
Hoedt U, wanneer de overstroming daar 
is, dat U nog steeds SOS kan seinen! 

CW-GENESIS 
van Onbekend 
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van de seinkamer was ze één van de eer-
ste Nederlanders die in mei 1940 te ho-
ren kreeg dat Nederland gecapituleerd 
was voor de Duitsers.  
 
“Ik moest van mijn directeur meteen 
‘Londen’ waarschuwen, dat ze de verbin-
dingen moesten uitschakelen. Met over-
slaande stem riep hij me toe: ‘Sein dat 
we ons hebben moeten overgeven.’ Snel 
in het woordenboek opgezocht, dreunde 
hij er direct achteraan in het Engels op: 
‘We have vomitted to the Germans – please 
stop’ enzovoorts. Ik seinde dat zonder na 
te denken door. Kreeg ik als antwoord 
terug: ‘We didn’t understand you.’ Vomit 
betekent namelijk overgeven in de bete-
kenis van braken. De juiste tekst met 
‘surrender to’ en als uitsmijter ‘God bless 
you all, till better times’ ging vervolgens 
via een kabel over de bodem van de 
Noordzee naar de overkant. Even later 
verbrak Engeland de verbindingen.”  
 
De kabels werden letterlijk doorgesneden. 
Er zou gedurende vijf jaar via de Rijkste-
legraaf geen contact meer met Engeland 
zijn. Ook niet met andere landen. Co 
Tompot: “De Duitsers, die de strategische 
plaatsen op onze seinzaal hadden inge-
nomen, onderhielden alleen de verbin-
ding met Berlijn.”  
 

 
Per 1 september 2001 stopte KPN met 
het versturen van telegrammen. Het 
verreschrijven was uit de tijd geraakt. 
Telex, telefoon en fax hadden dat 
goeie ouwe telegram al min of meer de 
das omgedaan. e-Mail en SMS zonden 
het fenomeen uit de negentiende eeuw 
uiteindelijk voorgoed naar de prullen-
bak. 
 
Het merendeel van die paar telegrammen 
(slechts 150 per dag) die nog werden 
opgegeven, bestond voornamelijk uit 
felicitaties. Er is een tijd geweest, dat 
veel zaken, vooral internationaal, werden 
beklonken via het telegram. Het gewone 
volk maakte er bij hoge uitzondering 
gebruik van. ‘Juffrouw, laten wij elkaar 
eerst maar eens feliciteren met de ge-
boorte van het nieuwe prinsenkind’. Al-
dus werd de dienstdoende telefoniste op 
de Rijkstelegraaf gerustgesteld nadat ze 
stotterend van schrik, ‘zegt u het maar’ 
of zoiets had gemompeld toen ze de mi-
nister-president Beel aan de telefoon 
kreeg. De staatsman gaf een gelukstele-
gram voor Soestdijk op, waar gezinsuit-
breiding in de persoon van prinses Marij-
ke (later Christine) had plaatsgevonden. 
 
Gecapituleerd 
Zo waren de medewerkers van deze PTT-
poot vaak als eerste op de hoogte van 
het laatste nieuws. Soms leuk, soms 
slecht nieuws. Co Tompot (80) uit Den 
Haag heeft haar hele arbeidzame leven 
bij de Rijkstelegraaf gewerkt. Als chef 

VERDWENEN FENOMEEN 
SMS en e-mail zenden het tele-

gram naar de prullenbak  
Uit het Zondagochtendblad,  

regio Amstelveen, 30-12-2001 
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matisch. Telkens neem ik me voor om 
weer actief te worden in CW, maar steeds 
verlies ik weer de moed. Voor mij onbe-
grijpelijk.  
 
Ik zie een hoop A amateurs om me heen 
die de morse, vlak na het examen, goed 
beheersen en die het ook leuk vinden om 
het te doen en die het ook niet voor 
elkaar krijgen en binnen niet al te lange 
tijd zullen afhaken. Dat zal mij voorlopig 
niet gebeuren, ik wil zo graag. Ik heb in 
het verleden al vele goede raadgevingen 
gekregen van experts op dit gebied, maar 
het lukt nog steeds niet.  
 
Maar de drang naar CW is toch nog wel zo 
groot, dat het eens moet lukken. Lezers 
van dit geweldige Nederlandse magazine 
die zich hierin herkennen wens ik sterkte 
toe en vooral blijven volhouden. Eens zal 
het mij, maar ook u lukken en dan lachen 
we hierom. Het zou zonde zijn als wij 
zouden afhaken in het plegen van deze 
mooie mode. Komt u mijn call in een 
week meerder malen in CW tegen dan 
weet u dat het gelukt is.. 
 
Peter Hopmans  PA3HCF   
 
 
 
 
 

Liever één  
sleutel  

in de hand,  
dan 10  

in de kast! 
 
 

 
Eind 1996 behaalde ik, zonder proble-
men, het door mij zo felbegeerde examen 
morse. Hiermee zou ik de wereld kunnen 
gaan veroveren. Begin 1997 ontving ik 
mijn A-call en een paar dagen later stond 
er een en HF-set. Lang had ik op dit mo-
ment gewacht. Vol enthousiasme de hele 
handel geïnstalleerd en ik zou het wel 
gaan maken. Ik wilde de wereld wel eens 
laten zien hoe je in SSB en CW behoorde 
te werken. In SSB had ik de nodige prac-
tice opgedaan op 2 en 6 meter en CW 
mocht geen probleem zijn, immers had ik 
een jaar zeer intensief er voor geleerd en 
snelheden van 16/18 woorden per minuut 
waren totaal geen probleem. 
 
Als eerste ben ik naar 40 meter gegaan 
en boven in het CW gedeelte gaan zoeken 
naar een station dat CQ riep.  Dat viel 
tegen… iedereen was in QSO en dus 
moest ik zelf gaan roepen. Tot dat mo-
ment was er niets aan de hand… even de 
swr testen en vooruit met die geit… tot 
en met dat moment was er niets aan de 
hand, maar toen gebeurde het.. er kwam 
een Italiaan voor me retour… hoera zou 
je dan zeggen de eerste verbinding in CW 
op HF zou binnen enkele minuten een 
feit zijn…. Niets van dat alles, ik schrok 
me wezenloos en blokkeerde volledig. 
Van schrik heb ik een hengst aan de VFO 
gegeven, zodat hij niet kon merken dat ik 
niet meer durfde. Onzin zult u zeggen. 
Helemaal mee eens, ik vond het ook bela-
chelijk maar het gebeurde me wel. 
Sinds die eerste keer heb ik tot nu toe 
ongeveer 300 QSO’s gemaakt, waarvan de 
meeste niet alleen maar 599 naam en 
QTH, en nog steeds gaat het niet auto-

EEN LANGDURIGE BEGINNELING  
MET CW 

Van Peter Hopmans—PA3HCF 
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Als men naar dit begrip op zoek gaat in 
antenneboeken, wordt daar zelden iets 
over dit onderwerp aangetroffen. 
Het antwoord blijkt heel eenvoudig: van 
mantelstromen is sprake als een coax-
kabel straalt. Complexer wordt het echter 
de vraag te beantwoorden wat hier de 
oorzaak van is. Genoemde straling ont-
staat door inductieve stromen in de man-
tel van de kabel meestal, maar niet altijd 
vloeien deze hoogfrequente stromen naar 
aarde af. 
Tot inductie komt het, als een symmetri-
sche antenne direct met een coax-kabel 
verbonden, in bedrijf is. het elektromag-
netische veld beïnvloedt natuurlijk ook 
de kabel waar de elektrische component 
alleen op de mantel van invloed is, om-
dat de er binnen gelegen geleider door 
de mantel wordt afgeschermd. Bij een 
symmetrische toevoerleiding ontstaat 
daarentegen en vrijwel perfecte compen-
satie tussen beide geleiders. de mantel 
vormt in het algemeen een verticale an-
tenne, beter gezegd een omgekeerd ge-
voede marconi-antenne die overigens als 
kwart-lambda-straler een voetpuntsweer-
stand heeft van 18 ohm. Het is nu duide-
lijk hoe zo'n antennesysteem, in het bij-
zonder op de resonantiefrequentie, flink 
stralen kan, bovendien kenmerken man-
telstromen zich als een sinusvormige 
stroom-/spanningsverdeling zoals op een 
antennedraad. Met het gewone golfpa-
troon heeft dit absoluut niets van doen. 
Als gebruikelijk, ontstaan stroom- en 
spanningsmaxima en -minima op een 
afstand van een kwart golflengte op de 
buitenzijde van de coaxkabelmantel. 
De bouw van een mantelstroom smoor-

spoel: De basis van zo'n smoorspoel 
wordt gevormd door een stukje kunststof 
afvoerpijp van 120 mm. doorsnede. Dit 
wordt, winding naast winding, gewikkeld 
met 12 windingen rg58u coaxkabel. De 
windingen aan begin en eind vastzetten 
met b.v. kunststof snelbinders. Wordt de 
spoel, direct achter de antenne, als deel 
van de voedingscoaxkabel gemonteerd, 
ontstaat een inductiviteit die verhindert 
dat hf- stromen hun weg naar aarde vin-
den zonder dat de stroom door de bin-
nengeleider wordt beïnvloed. Nu geldt 
wel dat hoe groter de inductiviteit des te 
groter ook de dempende werking wordt, 
maar de onderlinge capaciteit van de 
afzonderlijke windingen is hier een streep 
door de rekening. Op hogere frequenties 
zal de demping niet noemenswaardig 
zijn, mits de smoorspoel zorgvuldig wordt 
gewikkeld, veel amateurs winden de coax 
op tot een wilde bundel. Dit moet men 
vermijden, omdat de grote wikkelcapaci-
teit die zo ontstaat, op hogere frequen-
ties merkbaar wordt, zodanig dat de 
smoorspoel vanaf 8 MHz onbruikbaar is. 
 

Rebus-puzzle 
 

 

 
 
 
 

WAT ZIJN MANTELSTROMEN  
EIGENLIJK?  

Van DJ1UGA, vertaling PA1HT 
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&  AANNEMERSBEDRIJF 
  
   BOUW 

 
Nieuwbouw   

 
Verbouw 

 
Renovatie 

 
Onderhoud 

 
Bouwkundig 

advies 

Jan Meijer 
 
 

Oostermeerweg 61, 1184 TT Amstelveen 
Tel.: 06 - 53 122 162  
Fax: 020 - 472 2728 

  
 

e-mail: bouwbedrijfjmm@cs.com 

Wij doen precies wat u graag wilt! 
 
 

Ook hulp bij antenneplaatsingen  met speciaal tarief voor 

leden  Veron-afd. Ø2 

Aanvragen via Geert, PA7ZEE 
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Voorzitter: Richard Pasdeloup PA3CGG
 Aidaplein 239 
 2402 TE Alphen a/d Rijn 
 Tel. 06-22500168 
 PA3CGG@amsat.org  
 
Secretaris: Markus van der Vlugt 
  PE1HOY 
 Guido Gezellelaan 1 
 1422 BJ Uithoorn 
 Tel. 0297-533108 
  PE1HOY@veron.nl 
 
Penningm. : Theo Scheltes PA1TO 
 Kedoestraat 16 
 2022 EN Haarlem 
 Tel. 023-7851392 
 Gironr. Afdeling: 6257637 
 (ook voor de leesmap) 
 
Bestuurslid: Lex Peters PE1CVJ 
  pe1cvj@tiscali.nl  
 Luis de Freitas, PA3GJP  
  luis@freitas.nl  
  
Leesmap: Theo Scheltes PA1TO 
 pa1to@tiscali.nl 
 
QSL-Mngr.: Theo Scheltes PA1TO 
 pa1to@tiscali.nl  
 
Redactie: Monika Pouw-Arnold PA3FBF 
 pa3fbf@veron.nl 
 
Homepage:  www.pi4asv.nl 
 
Bijeenkomst elke 2e dinsdag en laatste 
donderdag van de maand bij ACPA, Ouder-
kerkerlaan 15, Amstelveen. Aanvang 20.00 
uur. 

VERON AFDELING AMSTELVEEN AØ2 HET CLUBSTATION PI4ASV IS QRV 

Woensdag: 20.00 uur op 145.400 MHz 
 Dit is de huisfrequentie waar 

leden van de afdeling vaak op 
te vinden zijn. 

 
Zondag: 21.00 uur op 51.500 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. 
 
 
 

Inhoudsopgave: 
 
Bestuur en PI4ASV …………….........3 
Agenda…………………………........4 
Van de Voorzitter………………. .......4 
Actuele leden-info verzocht!..............5 
OPROEP!..........................................5 
Nalatenschap...................................5 
Van de Redactie ...............................6 
JOTA-antenne zelfbouw.....................7 
De Vonkzender ...............................10 
PE1ASH stelt zich voor....................13 
Met C2000 op amateurband .............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. 
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Do. 26 mei 2011 
Technische Avond voor het oplossen van 
problemen, knutselen en afregelen. 
 
Di. 14 juni 2011 
Nog geen gegevens beschikbaar. 
 
Do. 30 juni 2011 
Technische Avond voor het oplossen van 
problemen, knutselen en afregelen. 
 
Juli & Augustus 2011 
Geen bijeenkomsten in verband met de 
vakantiemaanden.  
 
Di. 13 september 2011 
Nog geen gegevens beschikbaar. 
 
Do.  29 september 2011 
Technische Avond voor het oplossen van 
problemen, knutselen en afregelen. 
 
Di, 11 oktober 2011 
Nog geen gegevens beschikbar. 
 
Do. 27 oktober 2011 
Technische Avond voor het oplossen van 
problemen, knutselen en afregelen. 
 
 

Beste leden, 
 
Alsof ik de vorige “van de voorzitter’ 
gisteren heb geschreven, zit ik nu al voor 
de tweede Amstelstraler van 2011 te 
schrijven. Inmiddels is onze secretaris 
Markus PE1HOY ook al bijna een half jaar 
succesvol actief. En daar zijn we blij mee. 
Markus heeft diverse zaken heel vlot en 
goed opgepakt, denk aan lezingen. We 
schrijven bijna de vakantieperiode, dus 
gedachten gaan uit naar velddagen. Van-
uit het bestuur merken we weinig respons 
van de leden buiten het kleine groepje 
welke in voorgaande jaren de organisatie 
op zich nam. In combinatie met erg druk 
QRL van de velddagcommissie heeft het 
bestuur noodgedwongen besloten dit jaar 
niets te organiseren. Gelukkig is Geert 
PA7ZEE op eigen initiatief en persoonlij-
ke titel hierop ingesprongen en heeft drie 
activiteiten georganiseerd. (Zie onze 
website www.pi4asv.nl en Geerts eigen 
stukje elders in deze uitgave). Een paar 
bekende “velddaggezichten” hebben al 
steun toegezegd in hulp en/of materiaal, 
maar een ieder die een bijdrage wil leve-
ren, ook als bezoeker is van harte wel-
kom. Ondanks de afgelopen lezingen 
blijft dit een punt van aandacht. Zijn er 
onder onze leden mogelijk personen die 
zich opwerpen eens iets van hun passie 
binnen onze hobby met ons te delen? 
Goed vrienden, rest mij u namens het 
bestuur veel genoegen toe te wensen 
binnen de vele aspecten die onze hobby 
rijk is met aansluitend een fijne zomerva-
kantie. 
 
73, Richard Pasdeloup, PA3CGG.  
 

AGENDA VAN DE VOORZITTER 

Lekker 
prutsen  
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Aan alle leden, 
  
Het bestuur wil graag alle leden op de 
hoogte houden van het nieuws van de 
afdeling Amstelveen. Dit doen we per 
Amstelstraler, Mini-Beam, Website of per 
mail. 
Mocht u geen Amstelstraler, Mini-Beam 
of Mail ontvangen laat het de secretaris 
weten. 
Geef even door als uw mailadres wij-
zigt of als u het nieuws op een andere 
wijze wilt ontvangen. 
Graag versturen wij e.e.a. digitaal, om 
kosten te sparen. 
 
Markus van der Vlugt PE1HOY 
Secretaris afd. Amstelveen 
 

Dit jaar gaat onze afdeling deelnemen 
aan zowel de CW- als ook aan de SSB-
velddagen. De locatie is op het terrein 
van ijsclub De Amstelbocht bij de molen 
in Ouderkerk a/d Amstel. We zijn daar al 
eerder te gast geweest.  
Geert PA7ZEE kan heel goed hulp gebrui-
ken om dit te organiseren. Bovendien 
zijn CW-operators, naast al drie uitste-
kende operators, ook zeer welkom. Neem 
contact met hem op via 020-4964559 of 
pa7zee@veron.nl. 
Samen gaan we er leuke dagen van ma-
ken. 
 
73 de geert pa7zee 

Vele jaren geleden was ik verenigings- 
official. Op een goede (beter gezegd 
kwade) dag werd ik telefonisch benaderd 
door een dame, die de weduwe bleek van 
een jaren daarvoor overleden zendama-
teur. 
Ze vertelde dat ze naar een verzorgings-
tehuis moest en dat er nog steeds een 
kostbare zender van haar man in de kast 
stond. Die wilde ze wel aan de vereniging 
schenken. Oh jee, dacht ik, dat gaat el-
lende geven, maar omwille van de club 
toch maar een afspraak met haar ge-
maakt. Het was een snikhete dag, dat 
weet ik nog goed. 
 
Haar woning bleek al gedeeltelijk ont-
ruimd maar op de nog aanwezige salonta-
fel stond een stokoude Yaesu transceiver, 
compleet met microfoon en users manual. 
Kijk, zei het ouwetje, die schenk ik aan 
de vereniging… 
Ik fingeerde blijde verrassing en het ou-
wetje vroeg: Kunt U schatten hoeveel ik 
de vereniging geschonken heb? Ik veegde 
het zweet van mijn voorhoofd en zei dat 
ik dat niet kon omdat ik de goede wer-
king van het apparaat niet kon beoorde-
len. Nou, dat moest ik haar vooral met 
een kort briefje laten weten. Dat was zo 
leuk om aan haar kinderen te vertellen. 
 
Thuis gekomen bladerde ik door het users 
manual. Er zat een schema bij en dat 
wemelde van de potloodaantekeningen in 
het zendgedeelte. Wederom slaakte ik 
een Oh jee, deed mijn ogen dicht en stak 
de steker in het stopcontact. Jawel, ruis, 
dus ontvangen deed de barrel. PTT-
schakelaar ingedrukt, GEEN output. On-
derzijde geopend en ja hoor, in de zender 

NALATENSCHAP 
DOOR PIM NIERICKER—PAØTLX 

ACTUELE LEDEN-INFO VERZOCHT ! 
VAN DE SECRETARIS 

...OPROEP...OPROEP...OPROEP! 
VAN GEERT PAULIDES—PA7ZEE 
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een warwinkel van losgesoldeerde verbin-
dingen. Met een vies gezicht bracht ik de 
bodemplaat weer aan en begon me af te 
vragen wat ik in het briefje aan het ou-
wetje moest melden. 
Had het apparaat gefunctioneerd dan was 
de waarde destijds ca Fl 250,-- maar door 
het gedoe in de niet meer functionerende 
zender was de waarde gereduceerd tot 
bijna nul. Was het ding aan mij geschon-
ken dan lag het al in de stortkoker maar 
het was niet van mij en de schenkster 
verwachtte een waardebepaling om trots 
aan haar kinderen te vertellen… 
Een netelig parket; zou ik haar voorliegen 
en schrijven dat de waarde Fl 250,-- be-
droeg, dan zou de vereniging mij kunnen 
vragen waar dat geld gebleven was. Zou 
ik haar vertellen dat het ding waardeloos 
was dan zou ik haar wellicht heftig te-
leurstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik besloot tot het laatste; eerlijk duurt 
het langst!  Vriendelijk briefje verzonden 
en haar toch hartelijk bedankt voor het 
feit dat ze aan de vereniging had ge-
dacht. Einde verhaal dacht ik en zette de 
Yaesu in een hoek. 
Niet dus. Ik had buiten de waard gere-
kend en die waard heette “wantrouwen “. 
Weken later ging de telefoon en werd ik 
gebeld door een zoon van het ouwetje, 
met de mededeling dat hij belde in op-
dracht van zijn moeder. Hij wilde vaders 
zender terug en vroeg wanneer hij langs 

kon komen om hem op te halen. Enfin, 
hij kwam, ik overhandigde hem de barrel 
en sloot met een zucht van verlichting de 
voordeur achter hem. Tja, hoe ouder 
mensen worden hoe achterdochtiger. Ik 
bedacht hoe moeders vermoedelijk bij 
ieder bezoek haar kinderen terroriseerde 
en dat ze na eindeloos aandringen er 
eentje bereid vond om achter die prachti-
ge zender van vader aan te gaan. Wegha-
len dat ding voordat die oplichter van de 
vereniging er mooi weer mee speelt!  
Achteraf bezien, kwam ik er in vergelij-
king tot die stumpers van kinderen, dek-
sels goed van af. Nimmer daarna heb ik 
me ingelaten met de nalatenschap van 
een overleden collega zendamateur. Te-
gen achterdocht valt immers niet te 
vechten. 
Of de Yaesu in het verzorgingstehuis 
belandde weet ik niet. En ik wil het niet 
weten ook!  
 

Met onze Amstelstraler van maart jl. was 
ik in de opmaak helaas het “uitvullen” 
vergeten, wat gedaan wordt, als de AS 
tekstueel helemaal af is. Door “uitvullen” 
wordt de regelinhoud over de hele regel 
“uitgesmeerd”, wat vaak verschillend 
grote spaties tussen letters en woorden 
tot gevolg heeft. Voordeel: strakke rech-
terkantlijn. Wat vinden jullie prettiger 
leesbaar: “uitgevuld” met strakke of 
“links uitgelijnd” met—wat sommigen 
vreselijk vinden— wat uitgerafelde rech-
terkant? 
Graag dus info met welke layout ik door 
zal gaan, en misschien hebben jullie nog 
meer ideeën over layout (b.v. 1 kolom 
per pagina i.p.v. 2 kolommen)? 

VAN DE REDACTIE 
“UITGEVULD”: WÉL OF NIET? 

Van M.E.L. Pouw-Arnold—PA3FBF 
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een derzijde geopend en ja hoor, in de 
zender een  

elkaar te zetten. 
1. Werktekening zie verder in de 

tekst, 
2. 2 x 10 cm elektriciteitspijp aan 

beide zijden voorgeboord (let op 
diameter draad en nylon) 

3. draad,  0,75 mm2  twee lengtes 
van 20 meter. Wij hebben twee-
lingsnoer genomen en alvast los 
van elkaar getrokken, 

4. kunststof plaatje van 10 x 5 cm, 
voorgeboord (diameter draad!) 
met gemonteerde kroonsteen of 
PL-chassisdeel(gewoon met kleine 
boutjes en moertjes vastgezet) en 

5. 2 nylon-draadjes van elk 2 meter. 
 
Solderen PL-chassisdelen 
Let er goed op dat als je het PL-chassis-
deel gebruikt de dipool-draden er goed 
op worden vastgesoldeerd.   

Dipoolbenen 
De dipool bestaat uit twee even lange 
“benen”, die in het midden in ons ont-
werp via een coaxkabel aan de zend- 
ontvanger verbonden worden. De totale 
lengte van onze dipool voor 80 meter 

 
Een beschrijving van een zelfbouw anten-
ne met eenvoudige spullen voor de be-
ginnende (jeugd zendamateur). 
Dit artikel is gelezen op het  internet. 
Bron: Florence Nightingale-groep, PH2CV, 
PD2JFX en PA3GHI. Aangepast door 
PE1HOY. 
Deze antenne is getest tijdens een JOTA 
in 2004. Er zijn met deze antenne verbin-
dingen gemaakt in Europa. 
Het is een dipool voor één band in de HF.  
 
En nu zelf aan de slag! 
Mochten jullie als groep ook deze anten-
nes willen maken neem dan op tijd con-
tact op met “jullie”zendamateur. Hij of 
zij zal jullie met veel plezier helpen dit 
project tot een goed einde te brengen.  
Dan kunnen jullie ook de volgende JOTA 
met gepaste trots vermelden dat de ver-
binding gemaakt is met een zelfgemaakte 
antenne. Hierna staat de bouwbeschrij-
ving van onze antennes. 
 
Bouwbeschrijving 
Ik ga er voor het gemak even van uit dat 
de lezer niet helemaal op de hoogte is 
van alle antennetechnieken. Dat betekent 
dat ook zendamateurs in spé (Scouts, 
Explorers, leiding enzo) aan de hand van 
deze beschrijving een werkende antenne 
voor de kortegolf kunnen maken. 
 
Voorbereiding  
Om de antenne(s) in één opkomst in 
elkaar te kunnen zetten was een groot 
deel van het benodigde materiaal al een 
beetje voorbereid. Hier volgt een lijstje 
van “onderdelen” die wij de Scouts gege-
ven hebben om de beschreven antenne in 

JOTA-ANTENNE ZELFBOUW 
SCOUTS ‘FLORENCE NIGHTINGALE’ 
Van Markus van der Vlugt—PE1HOY 
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(3,700 kHz) is 2 x 18,77 m geworden. Als 
je de lengte afmeet, neem dan ongeveer 
20 cm extra aan beide zijden. Je kunt 
hier heel goed elektriciteitsdraad van de 
doe-het-zelfmarkt (je kunt niet zonder!!) 
voor gebruiken (0,75 mm2).  
 
Het Center 
Beide “benen” worden in het midden op 
een kroonsteentje gemonteerd. Het 
kroonsteentje zit vast (boutje-moertje) 
op een kunststofplaatje. Dit noemen we 
“het Center”. Neem een dun stukje van 
maximaal 2 mm dik. Wij hebben de dra-
den aangesloten op een zogenaamde “PL-
chassisdeel”. Dan kan je eenvoudig een 
coaxkabel met pluggen erop aansluiten. 
Aan de dipooldraden wordt straks bij het 
ophangen getrokken. Om  dit een beetje 
op te vangen, worden in het center aan 
beide kanten een tweetal gaatjes geboord 
waardoor de dipooldraad “geweven” 
wordt. Dit is een goede trekontlasting.  

Isolatoren 
Aan de beide uiteinden van de dipoolbe-
nen moeten isolatoren gemonteerd wor-
den. Wij hebben daar gewoon stukjes 
elektriciteitspijp voor gebruikt van 10 cm 
lang. Je hebt er dus per dipool 2 nodig. 
In het pijpje boor je aan de beide uitein-
den gaatjes. De draad van de dipool gaat 

door de gaatjes aan de ene zijde. Aan de 
andere zijde moet een nylonkoord komen 
van ongeveer 2 meter. Dat koord hebben 
we nodig om de antenne straks op te 
hangen.   

 
De juiste lengte! 
Heel belangrijk is nu dat de lengte wordt 
opgemeten van de draad tussen het 
kroonsteentje (PL-deel) op het Center en 
de isolator. Bij onze antenne moet de 
lengte tussen het kroonsteentje en de 
isolator 18,77 m worden. Het stukje dat 
overblijft (ongeveer 20 cm) vouwen we 
evenwijdig aan het einde weer terug en 
zetten we vast met isolatieband. Wij 
hebben daar eenvoudige kabelbinders 
voor gebruikt.  
Deze extra lengte dient voor het volgen-
de: het moet mogelijk zijn om de anten-
ne aan de zender aan te passen. Daarom 
moet eventueel de antenne iets langer of 
juist korter gemaakt kunnen worden.  
Andere banden 
De hierboven besproken dipool is voor de 
80 m-band, Voor de 40- en 20-m-band 
heb je alleen andere lengtes nodig voor 
de dipooldraden. De rest van de onderde-
len is hetzelfde. In het hiernaast boven-
staand tabelletje staan de lengtes nog 
een keer vermeld. 
 
Antenne plaatsen 
Hoe en waar de antenne geplaatst kan en 
moet worden laat ik graag over aan jullie 
zendamateurs.  Die kunnen als geen an-
der de beste plaats bepalen met inacht-
neming van veiligheid en radiotechnische 
aspecten.  
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Ama-
teur-
band 

Fre-
quen-

tie 

Bruto  
lengte 
(aan- 

schaffen) 

Netto 
lengte 

(afmeten) 

80 m 3.700 
kHz 

2 x 20 m 2 x 18,77 
 m 

40 m 7.060 
kHz 

2 x 11 m 2 x 10,10 
 m 

20 m 14.250 
kHz 

2 x 5,5 m 2 x  5 m 
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Een tijdje geleden werd ik in de super-
markt C1000 in Anna Paulowna aange-
sproken door een jongeman. Ik wilde 
juist een pak zelfrijzend bakmeel terug 
zetten in het vak om mij de moeite te 
besparen zelf aan de slag te gaan daar 
het mij beter leek een cake te kopen. 
Verwonderd keek ik dan ook om en ik 
meende de man eerder gezien te hebben 
maar ik kon hem niet direct thuis bren-
gen. De man hielp mij uit de droom met 
de woorden “U kent mij toch nog wel, 
Joost van de Scorelaar. Wij hebben een 
tijdje terug in Raalte nog een poosje met 
elkaar gesproken voordat de BTTF-
voordracht zou beginnen.” Nu wist ik het 
weer: de lezing door PA7ZEE en PA3HDY, 
een evenement om niet gauw te verge-
ten. “Zeg, ik mag toch wel Anneke zeg-
gen of…” 
Ik onderbrak zijn gesprek en zei 
“Natuurlijk Joost ! Dat vind ik wel zo 
prettig.“ Joost vervolgde daarop met “Ja 
dat was een wonderlijke vertoning met 
haperende pacemakers en op hol slaande 
horloges, tenminste daar werd voor ge-
waarschuwd. Het opzichtig controleren of 
er een brancard eventueel beschikbaar 
zou zijn,  je weet maar nooit of het nodig 
zou moeten zijn. Geert die met een groot 
bord rond liep met de waarschuwing: 
“Hoogspanning! Levensgevaarlijk!!” 
Ja, ik kon het mij nog duidelijk voor de 
geest halen,  vooral het wonderlijke be-
gin waarbij Geert tot grote verwondering 
van de vele aanwezigen, het nummer uit 
de film Casablanca ging zingen “As times 
goes by”, daarbij begeleid door Piet op 
de piano. Dan de demonstratie met de 

vonkzender, de Leidsche fles, de zuur-
stofrijke ozonlucht die het zaaltje vulde. 
De sleutelaars die zich in de pauze zich 
rond de zender verdrongen om ook even 
hun sleutelvaardigheden te laten zien. Ik 
denk dat heel wat omwonenden van 
schrik hun TV hadden uitgezet. Ook Joost 
kon het zich nog goed herinneren, maar 
hij vertelde mij dat na het vinden van 
een T-Ford-bobine op een rommelmarkt 
hij zelf  nu ook zo een vonkzender had 
nagebouwd. Zelfs krachtiger door de zes 
volts T-Ford-bobine op 12 volt aan te 
sluiten en zo een dubbel krachtige hoog-
spanning op te wekken. Daar dit door de 
morsesleutel ritmisch gebeurt zal de ge-
middelde spanning gemeten aan de pri-
maire van de bobine ook zo rond de zes 
volt liggen. “Wat denk je daarvan, Anne-
ke?” Ik vertelde hem  daar mijn twijfels 
over te hebben en een inwendige vonk-
overslag in de secundaire denkbaar is. 
Joost keek nu ineens ernstig en sprak: 
“Anneke, wat zij tijdens die lezing vertel-
den over pacemakers die van slag raken 
en gsm’s die vanzelf gaan ringtonen of 
voor eeuwig zwijgen is nog niets vergele-
ken wat er bij mij gebeurt. Niet dat het 
angstig is of zo, maar het zijn vreemde 
verschijnselen die ik beleef als ik de zen-
der beproef.” 
Nu werd ik wel nieuwsgierig en vroeg: 
“Wat gebeurt er dan? “ Joost dacht even 
na alsof hij het wilde vertellen. “Nee 
Anneke, dat kan ik niet zonder meer 
uitleggen, je moet het zien. Kan je een 
keer s’avonds bij mij langs komen, dan 
zal ik het demonstreren.“ “Waarom 
s’avonds” vroeg ik nog, maar Joost ging 
daar verder niet op in. Gelukkig woont hij 
niet ver van mij vandaan aan de dijk en 
we spraken een avond af waarop ik bij 
hem het wonderlijke gebeuren zou kun-
nen aanschouwen.. 
Die avond werd ik bij hem thuis in de 
boerderij hartelijk ontvangen door zijn 

DE VONKZENDER 
Van Anneke van der Ploegh  

en  
Piet van Schagen—PA3HDY 
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vrouw die vriendelijk voorstelde eerst een 
kop koffie te drinken, alvorens met haar 
man naar zijn domein mee te gaan waar 
het volgens haar niet pluis was. Ik dacht 
nog: bedoelt zij daarmee dat het een 
risicovolle onderneming is waar ik vooral 
rekening mee moest houden? Maar ik was 
dus gewaarschuwd. Achter de boerderij 
boven in een houten schuur had Joost 
zijn werkplaats ingericht. De zender zag 
er inderdaad uit zoals die van de lezing. 
Het apparaat aangesloten op een grote 
12-volt-loodaccu uit een tractor stond 
dicht bij het raam en een zwaar uitziende 
coax liep naar buiten en was verbonden 
met een horizontaal gespannen antenne 
van 20 meter die keurig tussen porselei-
nen isolatoren gespannen in het sche-
merdonker goed was te zien. De antenne 
werd vanaf één zijde gevoed. Het geheel 
hing zo’n acht meter boven de grond. 
Voor de 40 m-zender een halve golflengte 
lang, dus de einden hebben de topspan-
ning met de stroombuik in het midden. 
Geen antenne die ik een hoog cijfer zou 
geven en zeker zelf niet zo zou maken, 
maar zoals Joost mij vertelde, het was 
slechts bij wijze van test. Het was onder-
tussen al wat donkerder geworden en 
Joost zei mij om door het raam naar de 
antenne te kijken dan zou hij de zender 
inschakelen en de sleutel indrukken. Het 
gebeurt niet altijd maar hopelijk hebben 
we geluk. Waarom je gelukkig zou moeten 
zijn met iets wat waarschijnlijk eng zou 
zijn was mij niet duidelijk. Ik keek aan-
dachtig naar de antenne en zei “Geef 
maar eens een signaal.” Joost drukte de 
morsesleutel in; er gebeurde niets bijzon-
ders. Maar dan aan beide einden van de 
antenne verscheen een zwak blauw licht. 
Joost liet nu de sleutel los om zijn bobi-
ne te sparen. Opgewonden riep Joost 
“Zag je het Anneke!!” Ik knikte en zei 
“Dat is het Sint Elmus-vuur. “  
Daar wilde Joost meer van weten en ik 

vertelde hem dat als een elektrisch veld 
sterk genoeg wordt, het in staat kan zijn 
om zo’n sterke kracht op elektrische la-
dingen in atomen en moleculen uit te 
oefenen dat elektronen uit deze deeltjes 
getrokken worden. Hierbij, wat wij het 
Sint Elmus-vuur noemen, splitst het elek-
trisch veld in de lucht de atomen en 
moleculen in de lucht zelf op deze manier 
op in ionen en losse elektronen. Dit heet 
ionisatie van de lucht. Omdat het elek-
trisch veld altijd sterker is bij uiteinden 
of scherp uitstekende punten is dit de 
plaats waar ionisatie van de lucht het 
eerst plaatsvindt. De lucht en vooral rond 
een scherp uiteinde raakt geïoniseerd en 
wordt daarbij ook zwak elektrisch gelei-
dend. Een verticale antenne zoals een 
groundplane zou daar eerder last van 
kunnen krijgen dan deze draadantenne. 
Maar slecht afgewerkte verbindingen aan 
de porseleinen ei-isolatoren waarbij een 
stukje draad uitsteekt kan al voor deze 
ionisatie zorgen.” Joost wilde nu toch 
ook nog zelf een keer goed dit fenomeen 
bewonderen. Hij legde, zonder even zon-
der goed na te denken of zijn bobine dit 
wel leuk zou vinden, een zwaar boek op 
de sleutel en kwam ook bij het raam 
staan.            .  

Ook nu verscheen weer die geheimzinnige 
blauwe gloed aan de uiteinden van de 
draad. Echter het leek er nu op dat het 
steeds sterker werd en op een gegeven 
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moment snelde van beide zijden het licht 
blauwe licht langs de draad naar het 
midden waar het samen gekomen veran-
derde in een grote verblindend blauw 
licht gevende bol. Met een doffe klap 
spatte de bol als een bliksemschicht uit-
een en een vreemde siddering ging er 
door de antennedraad die nog even na 
bleef schommelen.  

 
Zelfs binnen rook je vermengd met de 
door de vonkenbrug uitgestraalde ozon 
een sterke brandlucht, maar dat bleek de 
bobine te zijn die 12 volt schijnbaar te 
veel vond en behoorlijk heet was gewor-
den. Vlug trok Joost de klemmen van de 
grote autoaccu. Hij keek mij een moment 
sprakeloos aan, dat had hij niet ver-
wacht. “Wat is er gebeurd Anneke! Weet 
jij het? “ “Kalm maar Joost, er is niets 
aan de hand. Hier zijn twee dingen ge-
beurd die samen er voor deze kleine ex-
plosie gezorgd hebben. Ten eerste: de 
elektronen die vrijkomen bij de ionisatie 
van de lucht worden door het elektrische 
veld versneld. Deze elektronen krijgen 
dus kinetische energie, die zo groot kan 
worden dat de elektronen in staat zijn 
om als ze botsen met andere luchtmole-
culen, daar ook elektronen uit los te 
slaan. Hierdoor verkrijgen we nog meer 
elektronen en er ontstaat een zekere 
ketting reactie. Men noemt dat een elek-
tronenlawine. Daar deze lawine zich van 

de bron af beweegt stopt deze al snel 
door verzwakking. Hier zijn van beide 
zijden deze lawines naar elkaar toege-
sneld en zorgden even voor een geza-
menlijk groot maar snel dovend licht. 
Door ionisatie ontstaat ook geleiding, 
wat zeker een grote rol speelt bij deze 
ontlading. Echter bij hoog uitzonderlijk 
toeval moet er nog iets gebeurd zijn. 
Volgens mij zou het mogelijk kunnen zijn 
dat hier capaciteitsverandering heeft 
plaats gevonden. De antenne heeft een 
te meten capaciteit tegenover de aarde. 
Deze capaciteit wordt wisselend geladen 
vanuit je zender. Tijdens een halve perio-
de is de laadstroom in een richting. De 
elektrische lading in Coulombs is zoals 
we weten Capaciteit in Farads x Volts. 
Ook weten we dat een condensator uit 
twee elektroden bestaat met daartussen 
een diëlectricum. Hier zijn de elektroden 
de draad en de grond. Met daar tussen 
lucht als diëlectricum. Stel dat er een 
onverwachte verandering in de lucht 
plaatsvindt die het diëlectricum vormt. 
Dat door een luchtstroming een wijziging 
van vochtgehalte of iets anders dit dië-
lectricum even wat minder wordt of zelfs 
enigszins wegvalt. Denk bijvoorbeeld aan 
luchtzakken tijdens het vliegen. Dan 
vermindert een moment de capaciteit. De 
lading blijft hetzelfde en om hetzelfde 
product te behouden stijgt de spanning. 
Dus niet de piek van 30 kV die je uit je 
zender tovert maar plotseling is dat 
eventjes veel meer. Waarschijnlijk is dit 
door deze samenloop van omstandighe-
den de oorzaak van vonkoverslag van de 
draad naar de grond. “Verdorie” zei Joost 
“eigenlijk is het nog brandgevaarlijk 
ook.“ “Ja, dat is het zeker, het kan zelfs 
voorkomen dat er een bolbliksem ont-
staat die wegschiet bijvoorbeeld daar in 
de hooiberg verderop.” Joost trok enigs-
zins wit weg bij de gedachte dat zoiets 
zou kunnen gebeuren; valt dat wel onder 
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mede door het feit dat ik sinds 1986 
niets meer met de hobby deed. Vroeger 
was ik zeer actief met atv op 70 cm en 
heb ook wat pogingen gedaan op 23 cm, 
maar dat is nooit wat geworden. 
 
Twee jaar geleden kreeg ik weer meer 
tijd, dus zin in de hobby en heb (omdat 
ik door de tijd een F-licentie heb verkre-
gen) de HF-spullen eerst op orde ge-
bracht en heb die 3 elem. quad gebouwd 
op 20 meter hoogte. Fantastische anten-
ne met 500 watt (zelfbouw-eindtrap), de 
hele wereld over, echt genieten. 

Voor die tijd dat ik geen quad had had ik 
een simpel raam gespannen voor de 20 
m-band, met balun 1:1 en mantelstroom- 
filter, maar ik werk nog steeds met USA-
Westkust en Indonesie. Lang niet zo hard 
meer als eerst maar het gaat tot mijn 
verrassing nog wel. Het zelfbouw-
flessenrek wat achter mijn 35 jaar oude 
Sommerkamp staat doet daar natuurlijk 
wel lekker aan mee (500 watt). Ik heb die 
oude Sommerkamp met pre-amps en een 
dubbele preselectie gemoderniseerd, ik 
wil eigenlijk niets anders, ik ben gek op 
die oude radio's. 
 
Toen ik  op de site van de Veron toevallig 
zag dat ook niet-leden welkom waren op 

mijn brandverzekering was het eerste wat 
hem te binnen schoot. Hij was er in ieder 
geval van overtuigd dat hij heel gevaar-
lijk bezig was met zijn zelfgebouwde 
vonkzender. Een wijziging van het diëlec-
tricum zou dus in een moment veranderd 
kunnen zijn. “Anneke, ik denk er ineens 
aan dat als er bijvoorbeeld een van mijn 
koeien onder de antenne door zou lopen, 
zou het dan volgens jou kunnen gebeuren 
dat door capaciteitsverandering de an-
tenne uit afstemming raakt en tevens de 
koe zelfs een lichte schok zou kunnen  
krijgen?”  
Ik antwoordde hem. “Nou een schok is 
wat ver gezocht misschien dat zij wat 
minder melk zal geven de eerste week , 
maar wat dacht je van een mens? Zelfs al 
staat iemand iets terzijde van de antenne 
kan dat al invloed op je gestel uitoefe-
nen. Wie weet hoeveel mensen met onbe-
grijpelijke klachten bij de dokter komen 
door even deel uit gemaakt te hebben 
van een zendantennecircuit in werking.” 
Na mijn bezoek heeft Joost zijn vonkzen-
der niet meer gebruikt en is wat voor-
zichtiger geworden. 
 

 
Ik woon sind 1980 op de Constructieweg 
in Mijdrecht waar tot 4 jaar geleden een 
mast van 35 meter stond. Daarin zaten  
een kleine logper, 2 dipolen en verder 4 x 
gestackte 88 elementen op 70 cm en 4 x 
gestackte 2 m-antennes, ring-yagi voor 
23 cm en een 2 m-gp. Dat was een soort 
hemelbed daarboven op die mast. Die 
mast heb ik in 1982 zelf gelast en die 
begon sporen van verval te vertonen, 

ONS MEEST RECENTE LID  
PE1ASH / RENNY DE LEEUW 

STELT ZICH VOOR 
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gebouwd in een oude sat-receiver, en 
onderaan de 3 cm-rx met tunable audio. 
 
De mast voor de quad is intussen weer 
opgebouwd, zodat ik ook weer op 20 m 
kan werken. 
 
Morgen gaat de mast naar beneden en ga 
ik de dubbel 8-belichter uit de grote 
schotel vervangen voor een dubbele 
ringstraler voor 23 en 13 cm. Tevens de 
gp voor 2 meter een klein stukje lager 
zetten, die paal is krom, en het tuipunt 
van de lage krans twee meter naar onde-
ren verzetten. 

Ik ben bezig de achterstand van 25 jaar 
niet actief te zijn geweest in te lopen en 
ik ben aardig op weg. 
 
Toch weer een heel verhaal geworden, 
graag tot horens, ik ben bijna altijd qrv 
op 144,750 MHz, de atv-frequentie want 
ik heb de shack in de woonkamer, niet 
altijd lekker voor de xyl, maar meestal 
wel gezellig hi. 
  
Vy 73, 
Renny 
 
 

de technische avonden, ben ik daar een 
keer heen gegaan. Ik was welkom en heb 
een aantal leuke mensen ontmoet waar-
onder de qsl-manager en Mark PE1PAZ uit 
Uithoorn. Mark had ik op HF al eens ge-
sproken, maar dit eyeball-qso was erg 
leuk. Ik hoorde dat er veel 23 cm atv-
activiteiten waren en mijn interesse was 
gewekt. 
  
Om een lang verhaal kort te houden, na 
de stormschade van een paar weken gele-
den heb ik de quad tijdelijk gedemon-
teerd en de mast nu gebruikt voor een 
schotel voor 3 cm, 70 cm diameter, daar-
mee ontvang ik nu 5 atv-repeaters. 
Daaronder een schotel van 150 cm met 
belichters voor 13 en 23 cm, waarmee ik 
dus ook op die frequenties qrv ben. 
Daarnaast een beam (eigenbouw) voor 70 
cm, 2 x 10 elem. dubbel-quad, en een 6 
over 6 slot-antenne voor 2 meter (ook 
eigenbouw). In de top een gp voor 2 m, 
dit alles op 25 tot 28 m hoogte. Dit 
speeltje werkt goed dankzij een Hy-Gain 
rotor die de hele zaak draait. Intussen 
heb ik de power-mosfet BLF2047 in de 
tussentrap geplaatst en nu heb ik onge-
veer 10 watt op 13 cm. Nog een tussen-
trapje en ik kan mijn eindtrap vol uitstu-
ren naar 50 watt (ook met power-
mosfet).  

Deze foto toont bovenaan de 23 cm-trx, 
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Een maand geleden is er voor het eerst 
een amateur in Nederland in geslaagd om 
met C2000 in de lucht te komen op een 
amateurband. Tetra, zoals de modulatie-
soort officieel heet is voor alle Neder-
landse radioamateurs onder bepaalde 
voorwaarden toegestaan. 
De gebruikte apparatuur zijn normale 
apparaten zoals de overheidsdiensten die 
ook gebruiken, echter zonder de encryp-
tie-sofware. De apparatuur is voorzien 
van speciale amateur-firmware en het 
betreft een uitvoering die standaard al op 
70 cm kan werken. 
De bedoeling is om de komende tijd meer 
ervaring op te doen met tetra. Behalve 
met tetra is het ook een primeur met 
tdma. Door deze tdma-techniek zijn met 
tetra relaisstations mogelijk, die zonder 
duplexfilters werken. Het relais zendt en 
ontvangt daarbij op dezelfde frequentie, 
waarbij pakketten die in het ene tijdslot  
worden ontvangen, in een ander tijdslot 
opnieuw worden uitgezonden. 

 
 

Een ander voordeel van tetra is dat de 
norm in tegenstelling tot een enkel on-
derdeel van D-STAR geheel openbaar is. 
Het komende jaar komen voor het eerst 
in Nederland gebruikte Motorola-
portofoons voor tetra als surplusmateriaal 
op de markt. Naar verwachting zullen die 
rond de 150 euro gaan kosten voor een 
werkend exemplaar. 
 
73, 
Raymond PA7RAY & Dirk PDØLVL 
 
 

MET C2000 OP AMATEURBAND 
Uit CQ FM-Nieuws mei 2011 
VERON-afdeling Friese Meren 

Zou dit nou een Mexicaanse Hond zijn? 
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Fax: 020-4457412 

E-mail: info@stevab.nl 

 

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

 
Onderhoud 

 
Bouwkundig 

advies 

Jan Meijer 
 
 

Oostermeerweg 61, 1184 TT Amstelveen 
Tel.: 06 - 53 122 162  
Fax: 020 - 472 2728 

  
 

e-mail: bouwbedrijfjmm@cs.com 

Wij doen precies wat u graag wilt! 
 

Ook hulp bij antenneplaatsingen  met speciaal tarief voor 

leden  Veron-afd. Ø2 

Aanvragen via Geert, PA7ZEE 

pa7zee@veron.nl  

telefoon: 020-4964559 
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Bijeenkomst elke 2e dinsdag en laatste 
donderdag van de maand bij De Livingsto-
ne groep (scoutinggroep), Amsterdamse-
weg tussen 378 en 380, derde clubhuis 
1182 HS Amstelveen Aanvang 20.00 uur. 

VERON AFDELING AMSTELVEEN AØ2 HET CLUBSTATION PI4ASV IS QRV 

Woensdag: 20.00 uur op 145.400 MHz 
 Dit is de huisfrequentie waar 

leden van de afdeling vaak op 
te vinden zijn. 

 
Zondag: 21.00 uur op 51.500 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. 
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Ik had geen weerwoord meer ...........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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3 & 4 september 2011 
SSB-Velddagen. Locatie: het terrein van 
ijsclub 'De Amstelbocht' aan het Molen-
pad in Ouderkerk a.d. Amstel (zie Google 
Map).  
 
Di. 13 september 2011 
Start nieuwe seizoen. Deze avond staat 
in het teken van onderling QSO, het uit-
wisselen van QSL-kaarten bij de QSL-
manager en misschien ook het uitwisse-
len van de vakantie-ervaringen.  
 
Do. 29 september 2011 
Technische avond voor het oplossen van 
problemen, knutselen en afregelen. Neem 
eens u zelfbouwproject mee, of de vakan-
tieantenne waar zeldzame DX is mee ge-
werkt is. Of de foto's van dat leuke plekje 
om DX te werken.                       .  
 
Di. 11 oktober 2011                    1                           
Lezing 'Van Helgloeier tot Elektro-
nenbuis'  Een boeiend verhaal door Piet 
van Schagen - PA3HDY, bijgestaan door 
F r a n k  N i j s  -  P D 4 N Y S .  * * 
 
Do. 27 oktober 2011                  1 
Technische avond voor het oplossen van 
problemen, knutselen en afregelen. Geef 
andere zendamateurs eens een tip of idee 
hoe je iets leuks kan maken voor de  
hobby.              .  
 
Di. 8 november 2011                1 
Lezing van Fred Stam, Endoscopiever-
pleegkundige en met als specialiteit de 
videocapsule. ** 

Do. 24 november 2011           1 
Technische avond speciaal voor de atv, 
pic en andere technieken die we gebrui-
ken bij de hobby. Laat de leden maar 
genieten van je zelfbouw, hoe eenvoudig 
of klein dan ook. Maar ook de grote pro-
jecten zijn welkom  

**)  Deze agendapunten zijn op 
www.pi4asv.nl uitvoeriger toegelicht 
 
 

 
Beste leden , 
In eerder geschreven stukjes memoreerde 
ik al hoe snel de tijd lijkt te gaan. Zo ook 
nu, ik schrijf dit in vakantietijd of eigen-
lijk net nadat de grootste groep weer aan 
het werk gaat. Heeft u een fijne vakan-
tietijd doorgemaakt? Gecombineerd met 
de radiohobby? Er zijn veelal twee stro-
mingen amateurs, een stroming neemt 
absoluut niets mee aan radio, de andere 
stroming juist wel. Heeft u op een exo-
tisch punt verbindingen gemaakt of juist 
op een heel voor de hand liggende ma-
nier, laat ons eens meegenieten met uw 
ervaring en klim een keer in de pen voor 
een stukje in de Amstelstraler? Mijn ei-
gen vakantie is zojuist begonnen, er 
staan alleen wat antennewerkzaamheden 
op stapel. Sinds enige tijd ben ik actief 
met ATV, samen met drie andere leden 
uit onze Amstelveense groep. Daarop 
wordt wat aangepast aan de antennesitu-
atie, even wat droger weer afwachten. 
Naast deze doorlopende kleinigheden, 
hebben we achter de schermen gezocht 
naar een nieuw onderkomen voor onze 
clubavonden. In een artikel elders in 
deze uitgave vindt u de details. Zoals u 

AGENDA 

VAN DE VOORZITTER 
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weet konden we sedert jaren onze bijeen-
komsten houden in het gebouw van 
A.C.P.A. aan de Ouderkerkerweg, maar 
door wegvallen van subsidie is dat door 
hen en door ons niet meer te bekostigen. 
En dat alles ging nog sneller dan ver-
wacht. Ik hoop u allen weer in het nieu-
we onderkomen te treffen, misschien ook 
een kans? Want de nieuwe locatie heeft 
geen trap, is gelijkvloers. Rest mij nog u 
zoals altijd weer veel plezier toe te wen-
sen met alle aspecten die onze hobby rijk 
is.  
73, Uw Voorzitter, Richard PA3CGG. 
 

 
Door omstandigheden kunnen wij niet 
meer gebruik maken van de locatie bij de 
Portugese vereniging aan de Ouderkerker-
laan. 
  
Dit betekent dat er een nieuwe locatie op 
korte termijn moest worden gezocht.  
  
Dit wordt :    
De Livingstone groep (scoutinggroep) 
(www.livingstonegroep.nl)   
  
Het gebouw aan de Amsterdamseweg.  
Amsterdamseweg tussen nrs. 378 en 380 
derde clubhuis, 1182 HS Amstelveen 
De auto kan men parkeren langs de Am-
sterdamseweg. 
Mochten er toch leden zijn die nog een 
andere locatie weten, dan graag even 
contact met het bestuur. 
 
Als afdeling Amstelveen bedanken wij de 
Portugese vereniging voor hun gastvrij-
heid en de gezellige tijd dat we daar 
mochten doorbrengen. 

 
Het boek is uit met alle tekeningen van 
onze onvolprezen Hans Evers, PAØCX! 
Enkele tekeningen van zijn hand sieren 
ook onze website! 

 
Het boek heeft 358 pagina’s op kunst-
drukpapier in kleur met ruim 400 tekenin-
gen. Het bestrijkt de periode 1951—
2011. De prijs is Euro 27,50 ter plaatse in 
het Jan Corver-Museum in Budel (bezoek 
aldaar wordt altijd warm aanbevolen!). 
Het boek is ook te bestellen door Euro 
32,00 (dit is incl. Euro 4,50 verzendkos-
ten) over te maken op ING-rekening 
549509 t.n.v. de Stichting WS-19 te Bu-
del. 

DE RADIOAMATEUR “GETEKEND” 
VAN DE REDACTIE 

AAN ALLE LEDEN VAN  
DE AFDELING AMSTELVEEN. 

VAN DE SECRETARIS 



6 

 
Net op het moment dat ik aan de soep 
wil beginnen die mijn vrouw zojuist heeft 
opgeschept, gaat de telefoon. Mijn vrouw 
kijkt op en zegt: “Het is jouw telefoon”. 
Zij bedoelt hiermee dat het de telefoon is 
van de vereniging. Nu moet ik snel zijn 
want de telefoon staat beneden en al 
vaker is het voorgekomen dat ik het net 
niet haal en men alweer heeft opgehan-
gen. Niet voor niets ben ik nog zo lenig 
op mijn leeftijd.  
Dit keer ben ik net op tijd en krijg ik een 
man aan de lijn die vertelt al jaren lid te 
zijn van de NVHR en of het gelegen komt 
dat hij even belt: “ik stoor toch niet 
hoop ik?” Ik denk aan mijn soep die nu 
wel koud zal worden en antwoord “Nee 
hoor, zegt u het maar, ik heb de tijd”  
De man vervolgt nu met een verhaal over 
de in Frankrijk doorgebrachte vakantie 
met vrouw en kinderen en dat hij het 
geluk heeft gehad in een rariteitenwin-
keltje ergens in een dorpje een oud ra-
diotoestel te vinden. Ik onderbrak hem: 
“Zeker zo’n zaak met een uithangbord 
‘Brocante’”. “Ja, dat is zo, dat u dat alle-
maal weet, we zijn net terug van de reis 
en ik dacht: eerst maar even bellen.” 
“Hebt u de koffers al uitgepakt?”, is mijn 
volgende vraag. “Nee, die staan nog in 
de auto, waarom vraagt u dat eigenlijk?” 
“Zo maar, ik ben altijd nieuwsgierig hoe 
de zaken er voor staan, wat is het voor 
een radio? ”  
Mijn soep zal ik straks wel in de magne-
tron moeten zetten, duidelijk weer een 
vakantieganger die zich nauwelijks de 
tijd gunt om eerst rustig uit te pakken 
maar direct aan de telefoon hangt, den-
kende een bijzondere aankoop te hebben 

gedaan. De man vertelt dat het Radio LL 
is, een bakelieten kastje met bovenin een 
schaaltje en onderin drie knoppen die 
niet in het midden zitten. Graag zou hij 
willen weten van welk jaar deze radio is.  
Om daar een antwoord op te kunnen 
geven vraag ik hem: “Kunt u mij vertellen 
welke lampen er inzitten, dan kan ik zo 
beetje nagaan uit welk jaar het is.” 
Nou, dat blijkt geen probleem te zijn, hij 
heeft het achterschot er al afgehaald en 
sommige lampen eruit getrokken om 
goed te zien wat er op staat. Hij noemt 
dan ook de volgende typenummers op. 
Een 6E8, 6K7, 6Q7, 25L6, 70MFD en een 
25Z5 en de meeste zijn van metaal.  
Ik vind het een vreemde combinatie, ach, 
die 70MFD is natuurlijk een elco, die man 
weet dat natuurlijk niet. “Mijnheer die 
70MFD die u opnoemt, dat is geen radio-
buis maar een elektrolytische condensa-
tor, die dient voor de afvlakking”. “Oh, is 
dat zo, ik kon hem er ook al niet uitrek-
ken. Lastig, want ik kon de opdruk niet 
goed lezen, maar met een spiegeltje van 
mijn vrouw is me dat gelukt. Dus dat is 
geen radiobuis, sorry hoor, ik ben nog 
maar een beginner in het vak. Hebt u 
enig idee in welk jaar deze buizen zijn 
gebruikt, toch benieuwd hoe oud dat 
toestel is.”  
Er volgt nog een hele beschrijving van 
het toestel, hoe groot het is wat er op de 
schaal staat. “De luidspreker is van Musi-
calpha, tenminste, dat staat op een eti-
ketje geplakt op de magneet. Wat denkt 
u, heeft u daar wat aan om een schatting 
te maken van de leeftijd?” 
Ik antwoord hem: “U vertelde dat het een 
Radio LL is, dan is het, als ik goed heb 
geluisterd naar uw uitleg, volgens mij 
een Miniavox41.” “Ja, dat klopt, dat 
staat hier achter op een plaatje met een 
serienummer, en verdorie het is slechts 
geschikt voor 110 volt. Wat een geluk dat 
ik het nog niet heb aangesloten op het 

072-5628011 
Van Piet van Schagen — PA3HDY 
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 Naschrift:            : 
PAØPHB vroeg me hoe ik aan de 16kW 
input kwam voor fone vergeleken met 1 
watt voor CW. Ik heb daar het volgende 
op geantwoord, wat wellicht een nuttige-
bijlage is:age is:                        : 
 
Die 16 kW heb ik als volgt berekend: ik 
heb op de lezing "CW en Zelfbouw" in 
Amstelveen laten zien dat de meting die 
ik deed van een spraak-wav-bestand uit-
kam op avg/PEP is 2% . Vond ik zelf wei-
nig maar een en ander is uitgebreid ge-
test met proefbestand van een lange 
halve sinus, ook nog door het in korte 
stukjes van 0,8 seconde delen van de 
spraakfile. En achteraf was het zo gek 
niet omdat 2% vermogen 14% van de 
spanning is. En dat is wat je traditioneel 
op een scopebeeld van de omhullende 
v a n  s p r a a k  o n g e v e e r  z i e t . 
Bij CW was tijdens het seinen avg/peak 
48%, dat is dus een factor 24 in vermo-
gen, Van 2% naar 48%. Voorts is SSB een 
bandbreedte van 3 kHz, zoals telefonie 
die traditioneel 300 tot 3300 Hz was. Bij 
CW heb je bij n woorden per minuut een 
baudsnelheid van 0,8 baud (bits/secon-
de). Het is AM, en als je t/m de vijfde 
harmonische uitzendt is je bandbreedte 
dus 10 maal 0,8 n = 8 n Hz. Bij de exa-
meneis van 12 wpm zit je dus aan een 
vereiste bandbreedte van krap 100 Hz. 
Dat geeft dus t.o.v. SSB een 30 maal 
geringere (man-made)noise niveau zodat 
je totaal 24 maal 30 =7200 maal wint. 
Rendement linear ligt tijdens PEP lager 
dan 50% in klasse AB. Rendement CW in 
klasse C op 80% en, dat geeft een factor 
1,6, daarmee zitten we qua input van de 
eindtrap al boven 13 kW vergeleken met 
1 watt.                         . 
 
De SRS Surplus Radio Society doet niet 
anders dan AM als het geen CW is, dan 
scheelt dat nogmaals 9 dB, factor 8 in 

stopcontact”. “Ja, 
altijd eerst goed 
controleren voor 
welke spanning 
het geschikt is!”, 
raad ik hem aan. 
“Een hoop mensen 
vergeten dat vaak, 
en trouwens, het 
toestel is uit 
1942.” “Hartelijk 
dank, mijnheer.” 
Na nog wat heen 

en weer gepraat legt de man de hoorn op 
de haak. Als ik boven kom is mijn soep 
koud… 
 

 
Waarom Morse?  Omdat je dan zonder 
enige technische hulpmiddelen dan altijd 
communicatie kunt plegen, met klop-, 
licht-, fluit-signalen of door het knippe-
ren met je oogleden zoals de gevangen 
Amerikanen op de TV deden, door 
"torture" te seinen terwijl ze zich monde-
ling uitputten om te vertellen hoe 
goed ze wel niet behandeld werden.  
Zie hier de link “Denton Jr. Blinking Mor-
se Code 'T-O-R-T-U-R-E' op Youtube: 
h t tp :/ /www.you tube . com/wa tch?
v=BgelmcOdS38          8 
 
73 bcnu in CW                   W                                 
PAØWV 

Het artikel ‘DARES en morse-code’ van Wim 
verscheen in CQ-PA april 2011. Leest u dit 
nog eens door voor beter begrip alvorens 
dit technische naschrift rechts te lezen. 
Deze uitleg was niet in CQ-PA opgenomen. 

ZO VAN ALLES 
Van Wim Kruyf—PAØWV 



8 

vermogen, en die hebben in rescuetijd 
inzetbare surplusapparatuur. Een weeg-
factor omdat er meer SSB in de DARES- 
koffertjes zit dan 19-sets, maakt er dan 
i.p.v. 13 kW 16 kW van.                    . 
 
Als we een klasse E-eindtrap maken die 
een rendement heeft van 90 à 95% met 
de juiste MOSFET, hebben we die SRS- 
correctiefactor helemaal niet nodig. Dan 
is het 0,5 watt gemiddelde input CW 
tegen 16 kW piek input bij SSB. 
 
73 Wim PAØWV 

 
Kennis van de morsecode is voor mij niet 
bijzonder. Besmetting door het morsete-
legrafievirus geschiedde net als door 
ieder andere kinderziektevirus. Het ge-
beurde op ongeveer mijn 10e of 11e. Mijn 
leven zonder kennis van Morse en morse-
code is daarom tot een relatief korte 
periode beperkt gebleven. 
 
Ik kreeg voor kerst 1965, zijnde een boe-
kenwurm, een jeugdboek met er in ver-
teld historische en bijzondere gebeurte-
nissen/mensen. Waaronder een beknopte 
biografie van onze heer professor 
S.F.B. Morse. Met uiteraard zijn morseco-
de er bij, die me meteen immens fasci-
neerde, ik staarde er steeds weer naar - 
een mogelijkheid, op een boeiende ma-
nier "anders" te kunnen communiceren. 
Ik probeerde toen op gegeven moment, 
de code van buiten op te schrijven, wat 
na verloop van tijd ook lukte. Daarna 

werden geheime dingen in morsecode op 
papier gebracht, want familie enzovoort 
kenden geen morsecode. Vervolgens 
zocht ik op onze radio (helaas zonder 
korte golf er op) thuis  in de keuken 
steeds weer morse-stations op (herinner 
me nog die "vvv vvv vvv de dam dam 
dam"-kadans op de middengolf, het eind-
loosbandje van Norddeich Radio). Een 
"afvalproduct" daarvan was, dat ik zodoen-
de Radio Luxembourg op middengolf 208 m 
vond;. 's Avonds luisterde ik erg graag naar 
het Engelse programma vanwege zijn Mo-
town-muziek. 
 
Daarna volgen er twee stormachtig-
actieve jaren, waar ik alleen voor de gein 
op een morse-cursus voor kinderen zat. 
We gingen niet verder dan 6 woorden per 
minuut snelheid. Uit bouwdozen ontston-
den steeds weer morse-toestellen en 
zoemers. Midden- en kortegolf-detector-
ontvangers was maar een korte tijd be-
schoren, omdat ze i.p.v. het bijgeleverde 
ca. 40 cm lange alu-sprietje ook met 
aarding aan de waterkraan en 20 m bel-
draad als binnenantenne tegen de kanten 
van het ouderlijk keukenplafond (dus 'n 
soort horizontale loop met meerdere 
windingen) op de 1e verdieping van een 
3-verdiepingen-flatgebouw alleen maar 
de sterkste omroepzender in de buurt uit 
de lucht konden pikken. Uiterst vervelend 
vond ik, dat de bouwinstructies en ook 
boeken uit de bibliotheek de bouw van 
zenders steeds in het duister lieten. 
 
Na meer dan 2 jaar werd het alleen tegen 
mezelf kunnen seinen wat saai - vriendjes 
ervoor te strikken lukte nooit - en ging 
dit acuut infectiestadium over in een 
symptoomloos chronisch, want door 
school met mijn matige aanleg voor on-
der andere wiskunde; katechisatie en 

MORSE-VIRUS 
DEEL 1 

Van Monika E.L. Pouw-Arnold—PA3FBF 
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Slechts een ding is 
belangrijk: dat de hoek 
tussen de busjes en 
het rechte gedeelte 
zuiver 90 graden is.  
U drukt de beide bus-
jes tegen de buitenzij-
de van de schijf en zet 
een lijn, als u dit op 
een andere plaats 

herhaalt, dan is de plaats waar de beide 
lijnen elkaar kruisen het middelpunt. Als 
u wilt controleren of hij zuiver is dan zet 
u nog een of twee lijnen, deze moeten 
allen door hetzelfde punt gaan. 
 

 

tijdvretende speciale gymnastieklessen 
om mijn kromme boekenwormrug weer 
recht te krijgen, lag toen een cursus 
zendamateur niet binnen het bereik van 
het mogelijke. En zou het dat wel ge-
weest zijn, was ik toch nog veel te jong 
geweest voor een machtiging. Dus had 
ook dan nog niet mijn piepjes via een 
clubstation de ether mogen in slingeren 
om te horen, waar ze elders op die voor 
mijn toenmalige leeftijd onvoorstelbaar 
grote aardbol weer neer zouden dalen. 
 
Hoe mijn morsetelegrafievirus in ruste na 
ongeveer 15 jaar op eens weer actief 
werd en dit keer me onverbiddelijk ertoe 
dreef, zelfs de hoogste zendmachtiging 
te halen teneinde mijn oude jeugddroom 
toch noch uit te doen komen: communi-
ceren op "een geheel andere manier", is 
een verhaal apart.  
 
Dit begon met de telex in mijn nieuwe 
baan in 1983. 
 
 

 
Een wat?? Zult u misschien denken, maar 
heeft u nooit eens dat u een ronde schijf, 
deksel of iets dergelijks heeft, waarvan u 
het middelpunt exact wilt weten?  
Nu zijn dergelijke hulpmiddeltjes te koop, 
o.a. Conrad heeft ze, maar ze zijn ook 
simpel zelf te maken van een stukje 
plaatmateriaal en een paar afstandsbus-
jes met schroefdraad.  

EEN MIDDELPUNTBEPALER 
(BRAC-nieuws, juni 2011, PE2LOJ) 
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Omdat ik toch op de HF wil werken maar 
geen ruimte in de tuin heb ben ik opzoek 
gegaan naar een antenne. Ruim een jaar 
heeft er een deltaloop gehangen, helaas 
werkte deze niet op de 40 meter-band. 

Daarom gekeken naar een verkorte dipool 
naar idee van PA2RK, zie de website van 
PA0FRI: http://www.pa0fri.com/ . 

De antenne is gemaakt van waslijn en de 
bekende Hema-snijplankjes en als af-
standhouder de grijze PVC-pijp. 
 
PE1HOY 
Markus 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aard je antenne 
voordat zij  
jou aardt ! 

 
 
 
 
 
 

DE WASLIJN-DIPOOL 
Van Markus van der Vlugt—PE1HOY 
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Gaat de XYL niet meer naar buiten om de 
vogeltjes bij te voeren vanwege sneeuw 
en ijs, dan begin ik me te bekommeren 
hoe mijn beams de winter hebben door-
staan. Ik heb er voor 10/15/20 m, 2 m, 
70 m en 23 cm. Bovendien nog een 2 m- 
stokje om ook amateurs die op de hoek 
van de straat wonen mee te bedienen. 
De meest verdachte beam is zo langza-
merhand de 13 elementen KLM-beam voor 
de 2 m-band. Die zit er als ouwetje al 
zo’n jaar of 18 in, terwijl de rest in de 
loop van de tijd al eerder vervangen 
werd, geveld door orkaankracht of een 
nonchalante kraandrijver die aanbelde 
om te melden dat hij mijn antenne “een 
tikkie” had gegeven. Tikkie van Euro 
1.200,- ... 
 
Nou staan ons beperkte controlemiddelen 
ter beschikking. Na een inspectie vanaf 
de straat, omhoog turend naar het ca 35 
meter boven de grond staande topje van 
de mast, viel niets te bespeuren dat 
duidde op stormschade of andere voor 
ons amateurs zo verafschuwde beschadi-
ging. Dus de Rohde & Schwarz (afgekort 
R&S) vermogens-/SWR-meter op de trans-
ceiver geplaatst, tussenkabeltje van ca. 1 
meter gevonden met aan één kant een 
PL259 en aan de andere kant een nette 
N-connector voor aansluiting op de R&S- 
meter. Nog nimmer eerder gebruikt kabel-
tje maar voor weinig geld meegenomen 
bij Baco. Handig zo’n kabeltje met een 
domme PL259 aan één kant; kan zonder 
verloopje in de 2 m-uitgang van de trans-
ceiver! 
 
Volle 100 watt op twee meter gegeven. 

Wa’s dat nou…Mijn prachtige Rohde & 
Schwarz-meter wijst maar 60 watt output 
aan… terwijl het vermogensknopje van 
de zender keurig 100 watt aangeeft, re-
flected maar één of twee watt. Eindtran-
sistoren van de transceiver mogelijkerwijs 
beschadigd gaat het door het hoofd. 
Stoel naar achteren geschoven en zorg-
vuldig gekeken of ik per ongeluk een 
kabel van de meetopstelling op een ver-
keerde antenneconnector heb aangeslo-
ten. Niets van dat alles! 
Twee extra borrels bovenop mijn slaap-
mutsje en ik ga naar bed. In slaap vallen 
lukt niet best; WEL betweterige stukjes 
schrijven over antennes en wat daar zoal 
aan gemeten kan worden gaat het door 
mijn hoofd, en je eigen rommel geeft je 
onbegrepen problemen… 
 
De volgende dag de meting herhaald. 
Nog steeds slechts 60 watt uitgangsver-
mogen. De kaboutertjes hadden NIET 
geholpen die nacht. 
Tja, de Rohde & Schwarz-meter kan naar 
het R&S-Walhallah zijn en onzin aanwij-
zen. Meter uit het circuit gehaald en 
vervangen door de aloude BIRD-watt-
meter met passende kop voor de 2 m -
band. Dan begint het zweet uit te bre-
ken; de vermogensuitlezing van de zen-
der wijst nog steeds 100 watt aan en de 
BIRD-wattmeter wil niet meer aanwijzen 
dan 30 watt. Een enorm verschil dus 

BIJ DE NEUS GENOMEN ... 
VAN PIM NIERICKER—PA0TLX 
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een loep in zijn zak als hij rondstruint bij 
Baco. 
 
Wat leren we hier van? Pak niet zo maar 
een kabeltje voor het stukje tussen zen-
der en watt/SWR-meter, maar vergewis je 
er van dat het wel degelijk 50 ohm is en 
van onbesproken gedrag, met degelijk 
aangesoldeerde connectoren. WANTROUW 
soepele coax kabeltjes; 50 ohm is meestal 
niet soepel. 
Op het punt het kabeltje door te knippen 
en weg te gooien bedacht ik me. Omdat 
135 ohm kabel een gigantische misaan-
passing geeft leent het zich uitstekend 
om kunstmatig slechte SWR’s mee te 
veroorzaken. Prima bij het zelf vervaardi-
gen van een staandegolfmeter! 
 
 

 
In de Staatscourant van 6 juli 2011 is het 
gewijzigde Nationale Frequentieplan 
( N F P )  2 0 0 5  g e p u b l i c e e r d . 
Daarin zijn voor secundair gebruik door 
de amateurdienst de banden 501-505 kHz 
(voorlopig tot 1 januari 2014) en 70,0 – 
70,5 MHz opgenomen. Zie ook de toelich-
ting onder de Onderdelen A en C. 
 
Het wachten is nu op de aanpassing van 
de Regeling gebruik van frequentieruimte 
zonder vergunning 2008. Pas als die aan-
gepaste regeling van kracht is, kan van 
de nieuwe amateurbanden gebruik wor-
den gemaakt. Naar verwachting duurt dat 
nog een kleine twee maanden. 
 

tussen beide meters, waarvoor ik tot 
dusverre mijn hand in het vuur zou heb-
ben gestoken. 
Einde hobby begin ik te overwegen… dit 
is allemaal teveel voor een ouwe nul. 
Met bolle ogen en een half pakje sigaret-
ten opstokend staar ik naar de transcei-
ver met daar bovenop de BIRD die ik tot 
dusverre zo hoog achtte vanwege zijn 
grote nauwkeurigheid. Ik probeer mijn 
gedachten op een rij te krijgen en naar 
de logica te zoeken. 
 
Er begint iets te dagen. De zender regelt 
zijn vermogen terug en dat doet hij al-
leen als hij een misaanpassing aan de 
uitgang ziet, maar aan de uitgang zit 
alleen maar dat Baco-kabeltje, gevolgd 
door de Bird en daarna de 2 m-beam. 
Toch niet dat tussenkabeltje? Ik haal het 
er tussen uit en controleer het met een 
ohmmeter; prima. Daarna volg ik centi-
meter voor centimeter het kabeltje om te 
zien of er een beschadiging aan zit. Niets 
te vinden, gaaf professioneel vervaardigd 
kabeltje, nieuw(!) van Baco. 
Dan zie ik dat er iets in/op de kabel ge-
drukt staat, met heel kleine lettertjes. 
Loep er bij en wat lees ik? Er staat: 135 
ohm… 
 
De rest laat zich raden. Stugge 50 ohm 
kabel tussen zender en wattmeter en 
zowel de Rohde & Schwarz als de Bird 
wijzen, zoals het hoort, 100 watt aan en 
de minimale reflectie bewijst dat de ouwe 
13 elementen 2 m-beam nog best een 
paar jaartjes mee kan. Drie uur hobbytijd 
verdaan aan een stukje kabel met een 
impedantie waarvan ik zelfs nog nooit 
gehoord had. 
Googelen liet zien dat 135 ohm coax wel 
degelijk bestaat. Het vindt toepassing bij 
autoantennes en bij meetkabeltjes aan 
scopes, waarbij een heel geringe capaci-
teit gewenst is. Tja, wie loopt er nou met 

WIJZIGING NATIONALE  
FREQUENTIEPLAN (NFP) 

(VERON) 
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Ook wordt aangegeven door welke radar-
box de informatie verzorgt wordt 
EHAM1 EHRD1 EDLM enz Als je er een 
scanner voor de communicatie bij ge-
bruikt kun je het vliegtuig prima volgen 
tot op grote afstand of totdat het toestel 
geland is of beneden een bepaalde hoog-
te komt. 
 
Je ziet ook een "track" zoals het vlieg-
tuig gevlogen heeft. In kleur kun je on-
geveer de hoogte zien waarop het toestel 
gevlogen heeft. 
 
De site is 'live' dus als je een toestel ziet 
in de lucht kun je het bijna direct ook op 
het scherm zien. Helaas komen niet alle 
vliegtuigen , ballonnen, motorzwevers en 
militaire vliegtuigen op het scherm. 
 
Succes met bekijken. 
 
http://www.flightradar24.com/ 

 
Op internet is een site waar je vliegtui-
gen kunt zien vliegen zoals dat door een 
verkeersleider gezien wordt. Een heel 
groot gebied kun je bekijken. Je kunt 
inzoomen; de landkaart zit "eronder". De 
vliegvelden worden door een blauw kruis-
je aangegeven De vliegtuigjes worden in 
geel op de kaart "geplot". Als op een 
vliegtuigje klikt wordt het rood, er komt 
een mooi labeltje tevoorschijn. Links in 
de kantlijn zie je een uitgebreid overzicht 
met een fotootje van het vliegtuig. Het 
call-sign, het vluchtnummer. Ook de 
vlieghoogte, de vliegsnelheid de 
vliegrichting en soms ook de plaats waar 
het vliegtuig vandaan komt en wat de 
bestemming is. 
 
 

VOOR DE VLIEGTUIGLIEFHEBBER 
Van Wim—PAØWGV 

(Varicon 112 mei 2011) 
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Hetzelfde als voor vliegtuigen—zie 
links—is er ook voor schepen! 
 
http://www.marinetraffic.com/ais/nl/
default.aspx?level0=100   
 
 

 
Het gebeurde op zondag tijdens het 
weekend dat wij Molen De Zwaan in Ou-
derkerk a/d Amstel activeerden met PA6-
DEZWAAN. Er kwamen in dat weekend 
regelmatig kinderen in de Pipowagen 
waar het HF-station was opgesteld. 
Toen ik weer eens opkeek na het seinen 
van die lastige call (? pse agn ?), zag ik 
buiten een jongetje van een jaar of zes 
met zijn moeder staan. Hij leek wel graag 
binnen te willen kijken, maar durfde niet. 
Op mijn uitnodiging kwam hij samen met 
zijn moeder op het bankje naast mij zit-
ten. Ik begon hem te vertellen over ra-
diozenders, morse als taal en zo nog het 
een en ander. Bij de radiosignalen wees 
ik naar buiten naar onze antennes. Daar 
wilde hij meer van weten en dus gingen 
we naar buiten. Ik legde uit dat radiosig-
nalen overal waren en dat ze met een 
snelheid van 300 miljoen meter per se-
conde door de lucht vlogen; 
Toen ik hem zei zijn mond open te doen 
deed hij dat zonder aarzelen. “Daar ging 
net de radar van Schiphol je mond in” zei 
ik. Met een klap sloot hij geschrokken 

zijn mond. 
Toen vermande hij zich, zette zijn han-
den in de zij en deelde mij mee dat die 
radiosignalen niet zijn slaapkamer in 
kwamen. Verbaasd vroeg ik hem hoe hij 
dat voor elkaar had gekregen. 
Zijn antwoord was: “In mijn slaapkamer 
heb ik een spaarlamp”.  
Ik was uitgepraat en zei dat hij dat goed 
had gedaan. Voldaan en zelfverzekerd 
vertrok hij aan de hand van zijn moeder. 

 
 

 
HF-beam FB-33. Enkele rondstralers voor 
VHF, één ervan is een meerbanden-
antenne voor 2 m / 70 cm / 23 cm. Even-
tueel ook bijbehorend VHF-rig, want zon-
der antennes is uiteraard de rig niet meer 
te gebruiken. Spullen in goede staat, er 
is altijd goed onderhoud gepleegd. Prij-
zen n.o.t.k.  
 
Te bevragen bij: PA3DWS, Piet van der 
Wagt, Haarlem.  
Telefoon: 023-5372444 . 

VOOR DE SCHEEPJESLIEFHEBBER :-) 
Van Piet van Dijken—PAØPDO 

 

IK HAD GEEN WEERWOORD MEER 
Van  Geert Paulides — PA7ZEE 

 

E R A F  ! 
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Amsterdamseweg 151 

1182 GT Amstelveen 

Tel: 020-4419463 

Fax: 020-4457412 

E-mail: info@stevab.nl 

 

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

 
Korting op vertoon van uw VERON AØ2 lidmaatschapsbewijs 

Voor bereikbaarheid, openingstijden en productinformatie: 
http://www.stevab.nl 
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   BOUW 

 
Nieuwbouw   

 
Verbouw 

 
Renovatie 

 
Onderhoud 

 
Bouwkundig 

advies 

Jan Meijer 
 
 

Oostermeerweg 61, 1184 TT Amstelveen 
Tel.: 06 - 53 122 162  
Fax: 020 - 472 2728 

  
 

e-mail: bouwbedrijfjmm@cs.com 

Wij doen precies wat u graag wilt! 
 

Ook hulp bij antenneplaatsingen  met speciaal tarief voor 

leden  Veron-afd. Ø2 

Aanvragen via Geert, PA7ZEE 

pa7zee@veron.nl  

telefoon: 020-4964559 
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Voorzitter: Richard Pasdeloup PA3CGG
 Aidaplein 239 
 2402 TE Alphen a/d Rijn 
 Tel. 06-22500168 
 PA3CGG@amsat.org  
 
Secretaris: Markus van der Vlugt 
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 Guido Gezellelaan 1 
 1422 BJ Uithoorn 
 Tel. 0297-533108 
  PE1HOY@veron.nl 
 
Penningm. : Theo Scheltes PA1TO 
 Kedoestraat 16 
 2022 EN Haarlem 
 Tel. 023-7851392 
 Gironr. Afdeling: 6257637 
 (ook voor de leesmap) 
 
Bestuurslid: Lex Peters PE1CVJ 
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Bijeenkomst elke 2e dinsdag en laatste 
donderdag van de maand bij De Livingsto-
ne groep (scoutinggroep), Amsterdamse-
weg tussen 378 en 380, derde clubhuis 
1182 HS Amstelveen. Aanvang 20.00 uur. 

VERON AFDELING AMSTELVEEN AØ2 HET CLUBSTATION PI4ASV IS QRV 

Woensdag: 20.00 uur op 145.400 MHz 
 Dit is de huisfrequentie waar 

leden van de afdeling vaak op 
te vinden zijn. 

 
Zondag: 21.00 uur op 51.500 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. 
 
 
 

Inhoudsopgave: 
 
Bestuur en PI4ASV ………….. 3 
Agenda………………………. 4 
Van de Voorzitter……………. 4 
VS op de 2 meter…………….. 6 
Meneer Oom………………….. 7 
De Perseïden en WSJT………… 9  
CW & CB …………………….. 10  
Morse-Virus deel 2 ………….. 11  
SuperSimpleSoundDoppler……13 
Een grote C, gemaakt met ….. 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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Do. 24-11-2011 
Technische avond speciaal voor de atv, 
pic en andere technieken die we gebrui-
ken bij de hobby. Laat de leden maar 
genieten van je zelfbouw, hoe eenvoudig 
of klein dan ook. Maar ook de grote pro-
jecten zijn welkom.  
 
Di. 13-12-201                 1      
Jaarlijkse Verkoopavond!   !         
Ruim de zolder eens op, of koop die ge-
weldige radiobuis of die oude ontvanger.  
 
Do. 29-12-2011                        1 
Technische avond voor het oplossen van 
problemen, knutselen, afregelen 
en ideeën voor het nieuwe jaar  
 
Di. 10-1-2012                         2 
Jaarvergadering. 
 
Do. 26-1-2012                                2 
Technische avond voor het oplossen van 
problemen, knutselen, afregelen 
en ideeën voor het nieuwe jaar.  
 
Di. 14-2-2012                                2 
Nog geen gegevens beschikbaar. 
 
Do. 23-2-2012                                2 
Technische avond voor het oplossen van 
problemen, knutselen, afregelen 
en ideeën voor het nieuwe jaar. 

Beste Radiovrienden, 
 
Terwijl ik dit schrijf genieten we nog 
steeds aangenaam weer, al worden de 
temperaturen merkbaar winters. Ik had 
nog de gelegenheid  winteronderhoud 
aan mijn antennes te doen en plaatste 
meteen  een antenne voor 13 cm Amateur 
TV. Het lijkt wel een muizentrapje.  En 
wie zei ook weer:  “Voor ATV heb je een 
kilowatt per kilometer nodig” ? Ik over-
brugde 30 kilometer met 80 milliwatt op 
2330 MHz voor B5 op de ATV omzetter 
van IJsselstein. Oké, ik heb een zichtver-
binding, maar het blijft toch slechts 2,67 
milliwatt per kilometer, hi!  
 
In dit voorwoord neem ik de gelegenheid 
wat mede te delen over de bestuursverga-
dering van 17 november j.l. Afgelopen 
zomer moesten we per direct onze ver-
trouwde bijeenkomstruimte verlaten. De 
huur was voor ACPA en voor ons niet 
meer op te brengen. Op het nippertje 
vonden we het huidige scouting onderko-
men, maar we stelden snel, dat de prijs/
kwaliteit-verhouding en bereikbaarheid 
niet optimaal zijn. We hebben nu zicht 
op een geschikte locatie, met bar en een 
zaaltje. We houden u op de hoogte. Op 
grond van de afdelingsfinanciën zullen 
we (voorlopig?) terug moeten naar één 
avond per maand. Voor de technische 
bijeenkomsten zijn we zoekende. Verder 
is een richtlijn opgesteld voor het budget 
voor velddagen en hebben we ideeën 
voor daar uit te delen promotiemateriaal 
voor bezoekers.  
 
Het bestuur constateert een teruglopend 
aantal bijeenkomstbezoekers. Graag wil-
len we van de leden weten wat de oor-
zaak is, of er een oorzaak is en wat u 
graag zou willen zien op de bijeenkom-
sten of juist niet. Het bestuur bestaat uit 
vrijwilligers, die vrije tijd steken in het 

AGENDA VAN DE VOORZITTER 
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organiseren, maar we krijgen nagenoeg 
geen feedback. We sturen u binnenkort 
een MiniBeam met enquête en een papie-
ren versie voor de leden zonder e-mail 
adres. Graag zien we uw reacties tege-
moet. Door veranderde persoonlijke om-
standigheden van enkele van ons, doen 
we een tevens een oproep voor bestuurs-
leden! En gezien deze situatie is zelfs de 
optie om te fuseren met een andere afde-
ling op tafel gekomen. Voordelen: Samen 
één onderkomen, een grotere groep leden 
om een bestuur te vormen, lagere kosten 
en als grotere groep meer financiële arm-
slag. Hierover nog niets concreet, we 
willen graag uw mening. 
 
Gelukkig zijn er ook positieve geluiden: 
de velddagen georganiseerd door en voor 
de jeugd waren een succes. Lees ook  
artikel van Geert PA7ZEE in de Elektron 
van de laatste maand. Bij de SSB velddag 
was ik tijdens het opzetten van de anten-
nes aanwezig  en een helpende hand 
toegestoken, net als Markus PE1HOY, Ben 
PA2BN, om enkele te noemen. De sfeer 
was lekker ongedwongen en onze jeugd-
coördinator Carl, PD5CDS leidde de aan-
wezige jeugdleden in hun eigen taal naar 
succesvolle verbindingen. Vooral de full 
size antenne voor 160 meter (dank aan 
PA2BN) is een avontuur op zichzelf. Ver-
der hadden we ondanks de plotselinge 
onderkomenwisseling een goede lezing 
van door Piet PA3HDY en Frank PD4NYS. 
Ook de lezing van Lezing van Fred Stam, 
endoscopieverpleegkundige en met als 
specialiteit de videocapsule, was bijzon-
der interessant al was de opkomst helaas 
aan de magere kant. Er lijkt nog voldoen-
de enthousiasme onder de leden merken 
wij.  
 
Tot slot wens ik u weer goede verbindin-
gen, vooral de lage banden doen het 
weer prima nu de dagen korter zijn ge-
worden. Mocht u het vieren, alvast een 
goed Sinterklaasfeest toegewenst. 
 
Met vriendelijke amateurgroeten, 
Richard PA3CGG. 

Lekker prutsen, hoor! 
Maar eerst maken  

we’t ons gezellig met  
de Amstelstraler! 

 
 

 
De ellende met koopantennes is, dat er 
bij schade geen onderdelen verkrijgbaar 
zijn en men als amateur met 2 linker 
handen een geheel nieuwe antenne moet 
kopen. Betreft vooral GP’s. 
 
Hier zouden vgs. horenzeggen ook anten-
neonderdelen verkrijgbaar zijn: 
DELTRON TRADING B.V.  
BUITENVAART 1407 A  
7905 SJ HOOGEVEEN  
  
TEL:  0528 268816  
FAX:  0528 272221  
http://www.deltron.nl/nl/  

ANTENNEONDERDELEN 
VAN DE REDACTIE 
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Voor 2 m is het een bekend gegeven, 
zeker met een rondstralende spriet, dat 
bij normale condities de reikwijdte zo’n 
70 km radiaal is. Overvliegende satellie-
ten zijn ook bereikbaar mits men maar in 
het satellietdeel van de 2 m zit. 
 
In 1991 was ik na thuiskomst van werk 
altijd stdby op de 2-m-aanroepfrequentie 
144,050 MHz voor de rest van bijna elke 
avond in de woonkamer. Zo ook op 3 
januari van 1991. Ca. 18.30 LT hoorde ik 
op deze aanroepfrequentie voor het eerst 
niet sterke, maar toch gemakkelijk te 
nemen CW-signalen (RST zo’n 549 op het 
gehoor) met ca. 12 – 15 wpm. Het was 
een lopend Engelstalig standaard-QSO 
tussen 2 USA-stations! De een was 
W2AW, of W2WA, in Poughkeepsie. Daar-
na verschenen er nog een W3- en een N8-
station. Een van die OMs had 200 W in 
zijn “trap-vertical” of “rhombus”.  
 
Dit hoorspel duurde tot ca. 18.15 LT en 
eindigde net zoals het begonnen was 
abrupt. De signalen werden dus niet 
zwakker om dan in de ruis te verdwijnen. 
 
1 of 2 weken daarna gebeurde dit nog 
eens: USA-stations in QSO op 144.050 
MHz, echter toen maar voor enkele minu-
ten en niet op dezelfde tijd. Mijn set 
stond beide keren werkelijk op 144,050 
MHz afgesteld en niet soms per vergis-
sing in het toen 1,8 t/m 1,95 MHz hoge-
re gedeelte voor satelliet-communicatie: 
145,800 – 146,000 MHz. Mijn antenne 
toen was een homebrew “Slim Jim” in 
afvoerbuis aan schoorsteen, ca. 8 m bo-
ven straatniveau. 

 
Bovengenoemde verbindingen kunnen 
nooit zonder tussenkomst door een hulp-
middel vanuit de VS op 144,050 MHz hier 
in PA hoorbaar zijn geworden. Wat kan er 
aan de hand zijn geweest? 
 
1. EME-ontvangst? Onmogelijk met mijn 

sprietachtig instrument.               . 
 

2. Van een nieuwe satelliet met downlink 
op uitgerekend 144,050 MHz heb ik 
nooit gehoord. Bovendien was bij de 
bovengenoemde QSO’s beide keren 
geen Doppler-shift waar te nemen. 
 

3. Meteor-Scatter? Een burst van ca. 20 
minuten zou wel fenomenaal genoemd 
mogen worden.                . 
 

Blijft nog over: soms bij mijn neus geno-
men door een geinponem, die d.m.v. een 
cassetterecorder voor de microfoon in 
SSB of een aan de 2-m-set in SSB-/CW-
mode gekoppelde computer met een CW-
QSO-simulatie-programma op 144.050 
MHz eens het VHF-DX-ende deel van PA 
lekker op stelten wou zetten? Want de 
seinschriften waren namelijk QRS, erg 
netjes en foutloos! 
 
Hoewel dit bijna 21 jaar geleden is, blijft 
dit in mijn herinnering een boeiende 
vreemde zaak… 
 
P.S:   
Mijn homebrew “Slim Jim” deed het van 
1985 t/m 2001 en overleefde hiermee 4 
dik getectyleerde fabrieks-sprieten (in de 
spriet-loze weken gebruikte ik haar als FB 
nood-ant!) voordat zij het ook begaf; 
uiteengerukt door 20 jaar lang aan wind 
en regen blootgesteld geweest te zijn :-(  
 

VS op de twee meter 
Van Monika Pouw-Arnold—PA3FBF 
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geluid ernstig gewond geraakt", daaron-
der een verslag van een feestje op school 
waar men voor een gezellige middag met 
dans en muziek een willekeurig verhuur 
bedrijfje had ingeschakeld. Deze had in 
de gymzaal een groot aantal diverse ge-
luidsboxen opgesteld aan gesloten op 
een stellage aan versterkers van allerlei 
aard. Waaronder Davoli’s en Geloso’s ver-
sterkers. Een oorverdovende herrie waar-
bij de lucht door de geluidsgolven zo 
sterk in beroering werd bracht dat de 
kinderen zich nauwelijks staande konden 
houden en het ademen werd bemoeilijkt. 
Een tenger meisje van een jaar of negen 
die vlak bij een van de luidsprekers stond 
werd al bij het eerste harde geluid dat 
over de aanwezigen werd uitgestort om-
ver geblazen. Zij kwam ongelukkig met 
haar hoofd op een metalen steun van een 
standaard terecht, een onderdeel van de 
installatie. Zij werd direct afgevoerd naar 
het ziekenhuis en zal daar na veel aange-
brachte hechtingen een paar dagen moe-
ten blijven ter observatie. Een monteur 
van een radiotechnisch bureau door de 
politie opgeroepen om metingen te ver-
richten in hoeverre het aantal dB's is 
overschreden, gaf te kennen dat het nau-
welijks te doen is. Alles staat zodanig 
volkomen uit fase dat metingen nauwe-
lijks mogelijk zijn. Hij wees daarbij naar 
de stapel zelfbouwluidsprekerboxen en 
zuilen van Mexicaanse makelij en zei "Dit 
heeft absoluut niets en dan ook niets 
met verantwoorde geluidstechniek te 
maken. Dit gymzaaltje is al niet zo groot 
en dan zoveel vermogen, het is alsof je 
een pan van twee liter wil vullen met tien 
liter soep. Twee van die grote Peavey- 
zuilen en één versterker zou ruim vol-
doende geweest zijn om ruim voldoende 
geluid te produceren. Het artikel vervolg-
de met een opsomming van gehoorafwij-
kingen die veroorzaakt kunnen worden en 
het vaak op ondeskundige wijze omgaan 

 
Het is al tientallen jaren geleden dat wij 
deze man leerden kennen. Zijn ware naam 
heb ik nooit geweten, wij noemden hem 
mijnheer Oom nadat hij bij Haarlem Elec-
tronics schriftelijk twee luidsprekers had 
besteld met de uitdrukkelijke voorwaarde 
dat ze 8 Oom moesten zijn. Mijn Davoli- 
versterker is 8 Oom zoals hij verder 
schreef en de luidsprekers moeten daarop 
aangesloten worden. Duidelijk dat deze 
man technisch weinig of zelfs in het 
geheel niet technische onderlegd bleek te 
zijn. Het was een handelaar ,die zich 
bezig hield met divers oud versterker 
materiaal voor muzikanten. Diegene die 
ooit daar iets kochten of huurden, kwa-
men er snel achter dat er van alles aan 
mankeerde. Enige garantie nooit van 
gehoord dus beter om volgende keer een 
wat serieuze zaak  te bezoeken en geen 
scharrelaar die denkt te weten waar hij 
over praat. Aan de andere kant kan het 
toch gebeuren dat je toevallig daar  in 
nog goede conditie datgene kan vinden 
dat je zoekt voor een redelijke prijs. Het 
blijft natuurlijk altijd kopen met het 
risico bij dergelijke figuren, dat er ach-
teraf toch een en ander aan mankeert. 
 

Als ik voor werkzaamheden de winkel 
binnenstap krijg ik al gelijk de plaatselij-
ke krant in mijn handen gedrukt door de 
boekhouder met de woorden dat onze 
mijnheer Oom  de voorpagina heeft ge-
haald. Een dik gedrukte kop met de tekst 
"Meisje van negen door overdosis aan 

Meneer Oom 
Van Piet van Schagen—PA3HDY 
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met het welzijn van kinderen op school 
met dergelijke ongecontroleerde school 
feestjes door amateurs.” Net op het mo-
ment dat ik de krant dicht vouw stapt 
daar toevallig onze mijnheer Oom naar 
binnen. Natuurlijk spraken wij hem aan 
over het artikel in de krant. Volgens hem 
was het meisje gestruikeld over een poot 
van een standaard omdat ze nogal raar 
en stuntelig stond te dansen en dat zijn 
installatie werd afgekeurd was boos opzet 
om niet te hoeven betalen. Daarbij dat 
geouwehoer over een vaas, ik ben toch 
geen bloemen koopman.  Hij was dan ook 
niet onder de indruk. Hij wende zich tot 
mij en zei "Jij zocht toch nog een meta-
len Echocord Super Dynacord Echo, ik heb 
een mooie voor je staan voor 150 gul-
den". 
Ik dacht er zal wel weer van alles aan 
mankeren, maar voor die prijs is het toch 
desnoods nog te herstellen. Tenminste 
als het uiterlijk er nog christelijk uitziet. 
Ik vroeg het hem en zijn antwoord gaf 
aan dat het nog goed in de verf zit en 
geen roestplekken. Het bandje zal wel 
versleten zijn maar dat is normaal voor 

zo’n machine. Misschien dat er een buisje 
vervangen moet worden. Ach, even on-
derhanden nemen en je bent een geluk-
kig mens. Ik dacht gelijk daar zal wel wat 
meer bij komen kijken. Maar voor dat 
geld te doen dacht ik en een afspraak 
was snel gemaakt. Het was naar ik meen 
ergens in IJmuiden maar zeker weet ik 
dat na zeker 40 jaar niet meer. Wel dat ik 
weinig tijd had en maar even daar binnen 
ben geweest in een aangebouwde garage 
met een hoop elektrotechnische rommel. 
Ik hoor hem nog zeggen "Je mag het wel 
verzekeren, nieuw kosten ze tegen de 
duizend gulden!" Thuis gekomen bleek ik 
flink bij de neus te zijn genomen. De 
motor zat vast en moest er uit om her-
steld te worden. Buizen zaten er niet in , 
nou ja toch nog een die wit was uitgesla-
gen. Ook waren er draden doorgeknipt 
om een of andere reden. Het apparaat is 
toch weer in oude staat gebracht na heel 
wat uren werk. Eigen schuld, ik kon het 
weten. Een paar maanden later trof ik 
hem weer en heel brutaal vroeg hij "Nog 
altijd tevreden met je Echo?" Ik dacht 
hoe durft hij! En antwoordde "Dat is een 
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Hallo Monika, 
Het zal je niet ontgaan zijn dat op dit 
moment (13-8 jl.—red) de aarde weer in 
botsing komt met de Perseiden-mete-
orengroep. 
Op 50MHz viel daar tot dusverre weinig 
van te bespeuren ofwel ik heb op de ver-
keerde momenten geluisterd. Niets in SSB 
en ook niet in CW. Jammer dan! 
 
Echter, boven de 50.200 draaiend trof ik 
digitale riedeltjes aan, uur na uur na uur. 
Zouden die digitale knutselaars eindeloos 
CQ roepen en gewoon in hun bed liggen 
slapen? Ik keek in het cluster en daar 
stonden wel degelijk verbindingen ge-
noemd, herkenbaar aan de toevoeging 
WSJT… (ofwel WSJT6). 
 
Ergo, dan zou een digitale mode superi-
eur moeten zijn aan CW (au!) en ik ging 
op zoek op internet. Ik stuitte op dit uit-
stekende artikel. http://physics. prince-
ton.edu/pulsar/K1JT/WSJT_User_600_ 
Dutch.pdf Het verduidelijkte veel, onder 
andere dat deze mode (en dat is het) een 
factor 10dB betere verstaanbaarheid 
geeft dan CW! Met andere woorden: bij 
WSJT kunnen de signalen 10 dB zachter 
zijn dan bij CW. 
 
Ook ontdekte ik dat het niets voor mij is. 
Ga maar een deurtje verderop met die 
piepjes en over een kabeltje tussen mijn 
transceiver en de PC pieker ik NIET. 
Vast staat dat IK er niets mee te maken 
wil hebben. Ze doen maar, die digitaal-
kundigen. 
 
73’ Pim, PAoTLX 
 

heel verhaal, het begon eigenlijk slecht 
maar gelukkig het liep goed af." Verbaasd 
keek hij mij aan en ik vertelde hem dat ik 
de Echo dezelfde avond mee had geno-
men naar een onverwacht optreden met 
onze band in Raalte “De Leere Lampe” 
een dansgelegenheid, bij vele orkesten 
wel bekend. “Tijdens de pauze heb ik de 
Echo aangesloten bij wijze van proef. 
Echter bij het inschakelen met de daar-
voor bestemde toets viel de complete 
zaalverlichting uit en zaten we gelijk 
volkomen in het donker. Nu gebeurde dat 
daar wel vaker en dan kreeg de band 
natuurlijk de schuld. Dus ik dacht niet 
direct dat het door de Echo gekomen zou 
zijn. Puur toeval dus. Na tien minuten 
floepten de lichten weer aan en wat denk 
je … de prachtige Echo-machine verdwe-
nen! Gestolen, weggenomen door een of 
andere onverlaat. Natuurlijk niet te ach-
terhalen, de vogel zal ondertussen wel 
met mijn mooie Dynacord Echo ver weg-
gevlogen zijn. Nog een geluk dat jij mij 
aan raadde om het te verzekeren want 
die betaalde mij mooi na drie maanden 
900 gulden uit. Wel geen Echo-apparaat 
maar wel even 750 gulden winst gemaakt 
op een apparaat dat ik nauwelijks een 
dag heb bezeten. Of het apparaat wel of 
niet gewerkt zou hebben, ik zou het niet 
weten. Mijnheer Oom stond mij verbijs-
terd aan te kijken, hij was er stil van. Hij 
verwachtte eigenlijk een verwijtend ver-
haal te horen en nu bleek dat ik juist 
verschrikkelijk blij was met mijn aankoop. 
Ik hoorde hem denken dat hij er zelf 
nauwelijks vijftig gulden aan had ver-
diend en ik door zijn toedoen een fors 
bedrag had ontvangen. Hij stond er dan 
ook wat verslagen bij, hetgeen mij zicht-
baar goed deed. Hij moest eens weten 
dat deze Dynacord Echo nog altijd bij mij 
thuis staat. 
 
 

DE PERSEÏDEN EN WSJT 
Van Pim Niericker—PAØTLX 
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Wat onderscheidt (ja ik heb het goed 
geschreven dus geen geintjes) de  
zendamateur nu van de CB-amateur. 
 
De CB-amateur wil gewoon zenden onder 
pseudoniem "Vette paling" met een te-
genstation "Natte Aal" brekie brekie. Mot 
kenne, ieder zijn meug zei de boer en hij 
pakte zijn zeug.                 . 

 
Gigagigologelicencilicentieerde zendama-
teurs echter houden zich bezig met de 
experimentele tak van wetenschappelijk 
radio-onderzoek.                 . 
 
Denk daar niet gering over, want als je 
een setje onderdelen van een gesloopt 
horloge in de lucht gooit is er altijd een 
kans dat het in elkaar gezet op de grond 
tot rust komt.                              . 
 
Onmogelijk? Welnee of Nietja, immers de 
amateurs hebben toch maar mooi ontdekt 
dat je beter op korte golf met een paar 
watt afstanden kon overbruggen dan met 
gigawatt op gigameters.                     . 
 
Maar goed. Traditioneel wordt van die 
gigelisieerde zendamateurs geëist  
dat ze kennis hebben van radiotechniek 
en dat wordt geëxamineerd door Agent-

schap Telecom. Het gekreun daarover 
zegt meer over het ikukeleku van de aan-
staande gigolicentieerde zendamateurs 
dan over het niveau van de vereiste  
kennis.              . 
 
Vervolgens kun je jezelf dus afvragen wat 
nou eigenlijk het onderscheid is tussen 
een CB-amateur, die van mij alle door 
hem gevraagde respect krijgt, free for the 
asking, en de geglioscitenseerde zend-
amateur.              . 
 
Mijn antwoord is dan: Slechts het gebruik 
van CW met uw koopset, trots uwer gehe-
le familie, kunt U trots op zijn, want dat 
is de enige persoonlijke inbreng die bal-
len vere ist  om te  bereiken. 
 
73 PAØWV 

 
 

 
 
 
 
 

Hersenkraker :-) 

Wat hebben dit lieflijke diertje  
en de mode CW gemeen? 

 

CW & CB 
Van Wim Kruyf—PAØWV 
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Vergelijkingen tussen computers, bestu-
ringssystemen, programma's, elektro-
nische en biologische virussen met men-
sen dringen zich soms op: Zoals software 
in eproms ingebrand wordt en daardoor 
hardware wordt, schijnt er in mijn erfelijk 
material een "punt-streep-matrix" aanwe-
zig te zijn, die zo rond mijn 11e haar 
software kreeg "ingebrand"; en bijna 
20 jaar later "op één poot lopend" op de 
"mark" zelfs telex/radioteletype  kon 
herleiden tot..?!. Of dit zeer potente 
virus met het uniek vermogen, zich als 
iets anders voor te kunnen doen, kwam 
toen in mijn "personal-brain-bootsector" 
te zitten. Waarna hij na 'n sluimerperiode 
van abt 15 jaar  door een "Reset" weer 
werd geactiveerd. Om na een periode van 
gewenning déze keer echter onver-
murwbaar zijn tol op te eisen. Want voor 
het plezier, door het morsevirus bezeten 
te zijn, moet iets worden terug gedaan! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de reeds beschreven paar jaar eind de 
60er jaren doofde geleidelijk het heilige 
telegrafievuur. Bovendien moest ik ook 
een beslissing over mijn toekomstige 
baan en studie daarvoor nemen. 
 
Na hobbymatig uitstapje naar de motor-
sport volgde aangename inspanning op 
een cursus Nederlands, die samen met 
mijn permanente nieuwsgierigheid ervoor 
zorgde, dat ik in Nederland verzeild raak-
te, getrouwd en voorlopig werkloos. 
Een uitzendbureau hielp me naar eigen 
wens als "manusje van alles/produc-
tiemedewerker" aan werk op het verkoop-
kantoor van mijn huidige werkgever. Op 
mijn eerste beroep was ik uitgekeken 
resp. wilde nu andere ervaringen opdoen  
 
Tijdens mijn eerste dag op mijn nieuw 
QRL door een collega aan mijn toekom-
stige andere collega's voorgesteld te 
worden hoorde ik op de achtergrond een 
vreemd en toch bekend geluid; en kwam 
op gegeven moment oog in oog met de 
oorzaak daarvan in een aparte kamer. 
Meteen werd ik door die daar geplaatste 
grijze, ratelende Siemens T-1000-
ponsband-telex aangetrokken: onweer-
staanbaar, bijna magisch. Een uiterst 
vreemde gewaarwording op je bijna 30e. 
Om in katzwijm te geraken door een ma-
chine! En het leukste was, dat een van 
mijn nieuwe taken  was, deze machine te 
leren bedienen! 
 
Met spiekbriefje, zweet in handen en op 
voorhoofd werkte ik, ex-medisch analiste, 
mij op deze telex in: stationair ponsband 
maken, fouten erin corrigeren, verzen-
den. 
 
Vooral verzending/ontvangst noopten mij 
tot "meditatie": welke weg zullen wel die 
doorgelichte ponsbandgaatjes nemen 
resp. hebben genomen, door fotodiode in 

MORSE-VIRUS 
DEEL 2 

Van M.E.L. Pouw-Arnold—PA3FBF 



12 

elektrische impulsen omgezet, achter dat 
stopcontact daar, om in bijna dezelfde 
seconde honderden/duizenden kilometers 
ver weg - wel ook met straalver-
bindingen op hun traject - op hun plaats 
van bestemming door de daar / hier aan-
wezige telex naar weer leesbaar schrift te 
worden omgezet. 
 
Soms liep het eens fout. B.v. zeer deli-
caat om in één correctie letters èn cij-
fers/leestekens te hebben. Bij een foutief 
(niet) gebruikte cijfer-letter-omschake-
ling op ponsband verscheen de volgende 
tekst aan zend- en ontvangstkant als 
wartaal. Of bij spoedklussen stond aan de 
andere kant reeds iemand het binnenko-
mende telex mee te lezen. Voor tijdbe-
sparing kon door de ontvangstkant "op 
afstand" door meerdere keren achter 
elkaar de "e" aan te slaan in zulke geval-
len het zendende ponsband worden ge-
stopt, zelfs een akoestisch attentiesein in 
werking worden gesteld t.b.v. rugge-
spraak resp. "ruggegetyp" bij kennelijk 
onbewaakt zendende telex. Zo kwamen af 
en toe "gesprekken" tot stand. Voor mij 
het einde, want met transporteurs kon er 
vaak ook 'n grap van af. 
Met de komst in ons bedrijf van stille 
computer-met-telex-interface vier jaar 
later werden zulke 2-weg-telex-
verbindingen technisch onmogelijk (leve 
de vooruitgang…). 
 
Zo'n anderhalf jaar bleef dit zo doorsud-
deren, van uitzendkracht promoveerde ik 
bovendien tot vaste medewerkster. 
 
Intussen had ik ook een amateur-
tijdschrift ontdekt, dat behalve over mi-
crocomputers ook ging over telex/RTTY: 
wat in PA zelfs ongelicentieerde mensen 
mee op dit gebied konden doen, en wat 
aan wetenswaardigs, te koop en te knut-
sel was op deze sector. 

Mijn nieuwe draadloze hobby zou ik dus 
eerst met een mooi stabiele ontvanger en 
vooral een buitenantenne gaan beginnen, 
om lekker ambassades en persbureaus af 
te kunnen tappen. Met een klein, toch 
gauw belangrijker wordend nadeel: telex/
radioteletype (RTTY) zou ik alleen kunnen 
ontvangen en niet zelf mogen plegen 
"buiten kantooruren". Dit begon me hoe 
langer hoe meer toch op te breken. Er 
diende zich een oplossing aan. 
In onze TV-gids was al jaren een pagina-
grote advertentie van een uiterst bekend 
afstandsopleidingsinstituut nr Leiden 
opgenomen. Wanneer ik van tijd tot tijd 
deze advertentie bestudeerde, kwam ik in 
deze lijst steeds weer de opleiding 
"zendamateur C, D" tegen. Dit zou de 
uitweg kunnen zijn! 
Want C-amateurs mochten RTTY plegen 
op de amateurfrequenties, wist ik uit 
mijn groeiende stapel amateurliteratuur. 
 
Zat op zekere avond – mijn echtgenoot 
was die avond nog op werk - wéér ogen-
schijnlijk vruchteloos te overpeinzen of ik 
deze opleiding wel vol zou kunnen hou-
den vanwege mijn matige wiskunde-/
natuur-kundeknobbel. Om al te lichtvaar-
dig aan een cursus te beginnen voorkwam 
de prijs van die afstandsopleiding alleen 
al... 
Tot zo ver was ik al zo vaak gevorderd in 
mijn overpeinzingen, die ook nu weer in 
de bekende cirkel begonnen rond te 
draaien: "voldoende volharding, voldoen-
de motivatie aanwezig?" Bij het laatste 
moest ik achter mijn oor krabben. Want 
de laatste tijd had RTTY om onverklaarba-
re reden een stuk van haar fascinatie 
verloren.  
Juist toen ik me klaar begon te voelen 
om mijn oude jeugddroom weer op te 
pakken en zendamateur te worden werd 
mij door een onbekende kracht de bodem 
onder mijn voeten weggetrokken: als 
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En dit laatste examen is ook weer een 
verhaal apart. 
 
 

 
Al een hele tijd ben ik bezig met het 
bouwen/ontwerpen en schrijven van soft-
ware voor een VHF-DSP peilen met een PC 
en GPS aangesloten op de geluidskaart 
van de PC.                       . 
 
De hardware bestaat uit een simpele print 
en een antenne-unit met 4 verticale an-
tennes. 
Dit kan gebouwd worden voor ca 15 euro 
aan materiaal. 
Het project heet SuperSimpleSoundDop-
pler. 
Er is zelfs een eigen kaartplot-programma 
bij genaamd MyMapping. 
Ook kan het gekoppeld worden aan  
GoogleMaps. 
 
Alle Info is te vinden op de site van 
PI4WAG onder Pseudo-Doppler-Peiler. 
Foto's van hardware, software, print-
layouts en schema's. 
 
Ik schrijf regelmatig stukjes op het forum 
Zendamateur.com onder draadje Compu-
ters SuperSimpleSoundDoppler. Print-
layouts zijn ook aanwezig op de site van 
PI4WAG. Maar het kan ook makkelijk op 
gaatjesprint gebouwd worden. 
De software wordt regelmatig ge-upda-
ted, verbeterd en uitgebreid. 
 
73's PA3BNX Lodewijk Baars 

RTTY me niet zo erg meer interesseerde 
hoefde ik toch ook geen cursus zendama-
teur meer te volgen! 
Deze keer echter had ik echter op eens 
het gevoel als of er iets vóór mij gaande 
was, maar ik dit niet kon zien. 
 
Het was de dag van het Grote Démasqué. 
 
"RTTY is..." vervolgde op eens mijn hoofd 
zonder mijn eigen toedoen, "...toch 
slechts voor kantoorgebruik verder ont-
wikkelde MORSE-code!" 
 
Káá-BAMM !! - Op dit moment hadden 
twee hersentandwieltjes elkaar gevonden 
en met torenklokachtig dondergeraas in 
elkaar gegrepen. Na anderhalf jaar kwam 
mijn heden in bewust contact met het 
verre verleden en de ware Jacob werd 
zichtbaar! Mijn goed oud morsevirus had 
dit moment gekozen om nu definitief zijn 
RTTY-camouflagepak af te werpen - dat 
was alleen geweest om mij te laten wen-
nen aan zijn toekomstige eisen! - met 
een brede grijns, omdat hij mij zo lange 
tijd aan mijn neus om de tuin had weten 
te leiden. En hij wist dat ik niet een 
tweede keer ook maar tijdelijk van hem 
af zou komen! Uit het verre verleden 
explodeerde mijn oude morsekoorts in al 
zijn oude kracht nu helemaal het heden 
in. 
 
Vanwege ouderwets ontvlamde nieuws-
gierigheid werd de studiegids "D-ama-
teur" aangevraagd en schreef ik me voor 
die cursus in, want mijn virus bleef zich 
opdringen en er op aandringen: dat hij 
me door ook donkerste studiemomenten 
van "ik zie het niet meer zitten" veilig 
heen zou slepen. Inderdaad. 
Na het D-examen kwam het C-examen, en 
daarna het ultieme A-examen: morsetele-
grafie verstaan en zenden op snelheid 12 
woorden per minuut. 

SUPERSIMPLESOUNDDOPPLER 
Lodewijk Bars— PA3BNX 
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paciteit wordt dat 120 tot 180 pF. Je 
komt het te weten met een analoge of 
digitale capaciteitsmeter of een dipmeter 
(en een willekeurige spoel en wat reken-
werk). We voegen dus een capaciteit toe 
van 100, 120 of 150 pF en een schakelaar 
om ze uit of in te schakelen. Zo verkrij-
gen we een capaciteit van 20 tot 140 pF 
in het eerste geval en van 140 tot 260 pF 
in het tweede geval. Indien tijdens de 
afstemprocedure de capaciteit zijn  
eindstand bereikt, wijzigen we eenvoudig 
de stand van de schakelaar om het bereik 
van de capaciteit te verdubbelen. 
 
Andere oplossingen 
Met een schakelaar 4 kringen-3 standen 
kunnen we gaan tot 500 pF met een stan-
daard variabele condensator van 140 pF. 
Zo kunt u diverse waardes maken met een 
overlapping van 20 tot 30 pF.  
Met de schakelaars van bakeliet of kera-
miek die een flinke spanning aankunnen 
zijn er diverse capaciteiten te maken. 
De waarde van de vaste capaciteit moet 
ongeveer gelijk zijn aan het bereik van de 
2 variabelen parallel; in dit geval 240 pF 
(2 x 120pF). 

 
Op radiomarkten vind je regelmatig 
mooie tweedehands variabele condensa-
toren voor een redelijke prijs. Ze zijn 
vaak afkomstig uit oude militaire appara-
tuur.  
Ze zijn opgebouwd uit een soort keramiek 
en voorzien van een ruime afstand tussen 
de platen, en verdragen ze zonder proble-
men enkele kilovolt (van 3 tot 5 kV). 
Ideaal voor een antennekoppelaar of 
antennetuner… 

Jammer…? Neen. Met een schakelaar en 
een vaste hoogspanningscondensator pa-
rallel aan de variabele kan je hem prima 
gebruiken.   
 
Spijtig genoeg is hun grootste capaciteit 
beperkt tot 120 à 180 pF en bedraagt 
hun restcapaciteit niet minder dan 20 tot 
30 pF. Voor de afstemming van een an-
tenne op 80 m is minstens 200 pF nodig. 
Nu snap je meteen waarom ze zo gemak-
kelijk te vinden en niet duur zijn. 
 
Variabele condensatoren 
De C heeft een variatie van nauwelijks 
meer dan 100 tot 150 pF. Met de restca-

EEN GROTE CONDENSATOR,  
GEMAAKT MET EEN KLEINTJE  

BRAC-Nieuws oktober 2011 
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Van 99 leden in regio Ø2 en 28 lezers van 
buiten de afdeling krijgen er 31 de Am-
stelstraler per post, 1 per persoonlijke 
overhandiging, en de grote rest van 92 
mensen per PDF. De grote voordelen van 
PDF zijn: foto’s zijn veel gedetailleerder 
en in kleur, en zijn er soms dingen van 
bijzondere attentiewaarde ook in kleur 
(zwart en vet voor de hardcopy-lezers). 
Het drukken van de AS vergt altijd mini-
maal 2 dagen waar dan nog de tijd voor 
de postweg en in de nadere omtrek van 
Mijdrecht de tijd voor de bodedienst 
(spaart postzegels) bijkomt, zodat de 

PDF’s een eenzaam record inzake afleve-
ringssnelheid houden en vaak nog in het 
weekeind in uw mailbox “vallen”! :-) . 
Alles lijkt dus in het voordeel van de 
Amstelstraler als PDF-mail. Deze is  ook 
nog kostenneutraal voor de afdeling. 
Wederom, ik persoonlijk lees boeken en 
tijdschriften nog steeds liever als hardco-
py dan per PC rechtop op mijn stoel ach-
ter de PC…. :-) Maar ja, menigeen al ligt 
zeker uitgestrekt op zijn bank en leest 
lekker de AS op zijn iPad. 
 
Mocht u proefsgewijs de Amstelstraler 
eens als PDF op uw scherm willen krijgen 
náást nog het ontvangen van de gedrukte 
versie, neemt u dan contact op met de 
redactie via mel.arnold@telfort.nl. 
 
Bijzondere service: de AS is als PDF ook 
als boekje verkrijgbaar, zodat u zelf uw 
AS als A5-boekje in kleur kunt uitprin-
ten mits u een kleurenprinter hebt; ech-
ter ook in zwartwit worden de foto’s veel 
beter weergegeven. De papiervellen in de 
printer wel even zelf omdraaien en op de 
juiste paginavolgorde letten :-) 
 DE AMSTELSTRALER 

Van de Redactie 
 

Het bestuur en de 
redactie wenst u  
allen een leuke  

Sinterklaas, een ge-
noeglijk kerstfeest 

en een goed  
begin van het  

nieuwe jaar toe 
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Amsterdamseweg 151 

1182 GT Amstelveen 

Tel: 020-4419463 

Fax: 020-4457412 

E-mail: info@stevab.nl 

 

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

 
Korting op vertoon van uw VERON AØ2-lidmaatschapsbewijs 

Voor bereikbaarheid, openingstijden en productinformatie: 
http://www.stevab.nl 


