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AGENDA

VAN

DE VOORZITTER

8 april 2014

Beste lezers,

Nog geen gegevens beschikbaar. Let op
de aankondigingen en laatste nieuws op
de website www.pi4asv.nl.

Op het moment dat ik dit schrijf ligt de
eerste Koningsdag voor ons. Ook hier zijn
enkele voorstellen om daar onze hobby te
promoten, maar heeft u nog ideeën, of
wilt u aan de bestaande initiatieven meedoen, u bent van harte welkom!
De VERON streeft naar meer nieuwe, vooral jeugdleden. We mogen stellen dat met
name door inspanning van Geert, PA7ZEE,
onze afdeling zich mag verheugen op een
grotere jeugdinstroom, dan welke andere
afdeling van de VERON.
Naast dit feit, is ook Andor PA9D naar
voren getreden om Carl, die nu in Berlijn
techniek studeert, als jeugdcoördinator af
te lossen. Bedankt Andor. We kijken vast
uit naar gezellige velddagen, waar de
jeugd weer de hoofdrol kan spelen.
Binnen het bestuur wordt ook voorzichtig
gekeken naar een (betaalbare) clubruimte, ergens waar we een antenne kunnen
plaatsen en weer soldeeravonden organiseren, zoals in de goede jaren toen we te
gast waren in het gebouw aan de Ouderkerkerlaan. Veel leden missen dit echt en
we zien waarschijnlijk mede hierdoor, het
aantal bezoekers aan de verenigingsavonden terug lopen. Een voorstel? Het bestuur houdt zich aanbevolen!
Tevens horen we graag als u sprekers
kent die een voordracht willen geven op
onze reguliere clubavond.
Of misschien wilt u zelf een interessante
lezing geven? Neem voor alle voornoemde
mogelijke evenementen dan even contact
op met onze secretaris Markus PE1HOY.
Ik wens u allen veel genoegen met de
hobby, mooi antenne-weer of leuke QRPverbindingen tijdens uw komende vakantie.
73. Richard, PA3CGG

13 mei 2014
Nog geen gegevens beschikbaar. Let op
de aankondigingen en laatste nieuws op
de website www.pi4asv.nl.
10 juni 2014
Nog geen gegevens beschikbaar. Let op
de aankondigingen en laatste nieuws op
de website www.pi4asv.nl.
Juli - augustus 2014
Zoals bekend, zijn er geen bijeenkomsten
in deze vakantiemaanden.

ALLEEN

AMSTELSTRALER
NOG ALS PDF BESCHIKBAAR

Met ingang van deze 35e jaargang wordt
het afdelingsblad van Veron Amstelveen
alleen nog maar als PDF aan leden en
overige geïnteresseerden toegezonden.
Hiertoe werd besloten op de j.l. jaarvergadering en is ingegeven door louter
financiële motieven. De kosten voor het
drukken en verzenden wegen onevenredig
op de begroting.
De jongste uitgaven (laatste 4 nummers)
zijn ook van onze website te downloaden,
terwijl oudere nummers als PDF bij de
redactie opvraagbaar zijn.
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WARM HET WAS EN HOE VER
VRIJ NAAR NICOLAAS BEETS

Geert Paulides PA7ZEE
Het was een brandend hete donderdagavond in zekere Hollandse stad: zo heet
en zo brandend dat … het in de shack
niet te harden was.
Toch wilde ik op die avond, die vroeg om
een leuke invulling, wat met radio doen.
Mijn oog viel op de cameratas met de KX1
van Elecraft. Een paar jaar geleden heb ik
dat kleine wonder gebouwd en er al verschillende wonderlijke verbindingen mee
gemaakt. Deze vierbanden zendontvanger
voor telegrafie, heeft niet alleen een
ingebouwde antennetuner maar ook nog
een ingebouwde voeding bestaande uit 6
batterijen van 1,5 V aan boord.
Buiten onder het afdak achter de schuur,
door de XYL ‘Het Prieel’ gedoopt, was het

goed toeven. Ik ga daar wel eens meer
met de KX1 zitten en gooi dan een draadje in de knotwilg en een draadje op de
grond en dan vindt de KX1 het al prima.
Door de warmte van die dag was mij dat
eigenlijk al te veel. Toen kreeg ik opeens
een veel beter idee voor een antenneexperiment.
Aan de achterzijde van de schuur heb ik
met muurbeugels een stalen buis rechtop
gemonteerd waaraan het ene end van
mijn inverted vee aan vastgeknoopt zit.
Door de droogte leek de houten schuur
een uitstekende isolator, dus kon de 5 m
lange buis als kwartgolf straler voor 20
m dienst doen. Een moer met sluitring en
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geen reactie dus ik dacht al dat hij mij
niet hoorde. Toen kwam hij toch voor mij
terug!
In het volgende QSO maakte ik door de
opwinding nogal wat seinfouten maar het
lukte toch om alle gegevens over te seinen. Ik kreeg tot mijn verrassing een 449
rapport waar ik erg blij mee was. Twee
weken later bezorgde de post zijn QSLkaart bij mij als antwoord op de kaart die
ik direct had verstuurd met twee ‘Green
Stamps’ er in. In zijn enveloppe zaten
behalve de QSL-kaart, ook de twee ‘Green
Stamps’.
Terugkijkend waren er wellicht mooie
condities die avond. Daarnaast vormde
die stalen buis een keurige vertical die
mooi vlak afstraalt. Ik kijk vanaf de
schuur richting VS een heel eind over
weilanden uit zonder enige bebouwing,
wat ook wel zal hebben geholpen.
Al met al een QSO waar ik met veel plezier op terugkijk en via dit verhaaltje
graag met jullie deel.
73 de geert pa7zee

een stukje draad van een bout van de
muurbeugel naar de KX1 was zo gemaakt.
Tijdens de bouw van de schuur heb ik de
zes stalen palen van die 11 m in het veen
zijn geheid, met elkaar verbonden en met
een koperen draad van 25 mm2 naar buiten gevoerd. Dat leek mij een geschikte
tegencapaciteit voor mijn kwartgolfje.
Omdat er ook een wandcontactdoos in
‘Het Prieel’ zit, pakte ik een stekkervoeding die 12 V bij 2 A levert en sloot daar
de KX1 op aan.
De antennetuner had niet veel moeite om
een keurige SWR aan de KX1 aan te bieden en dus kon de volle 3 W naar de
antenne toe.
Draaiend over de 20 m band hoorde ik
eerst een EI station roepen en daar kreeg
ik een 589 rapport van. Verder draaiend
hoorde ik KZ1H uit Beverly Massachusetts, in QSO met een OH station. Nadat
het QSO was afgesloten, deed het Amerikaanse station opnieuw een algemene
oproep. Ik verwachte dat iedereen zich
daar op zou storten maar dat gebeurde
niet. Voorzichtig seinde ik vrij langzaam
twee keer mijn call en wachtte af. Eerst
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NOSTALGIE EN TECHNIEK
DE GALAXY V MK III VAN WORLD RADIO LABS
Niet lang nadat onze huidige voorzitter
Richard zich bij PA3ALG over de nodige
’ouwe meuk’ had ontfermd, ontving laatstgenoemde een e-mail met als aanhef:
“Hoi Wim, zie het verhaal hieronder, dan
heb je een idee waar ik mij soms in verdrink; in dingen die anderen bij de vuilnisbak zetten. (Zou dat echt zo zijn?)”
PA3ALG
Met name de Galaxy V Mark III, Amerikaanse makelij van World Radio Labs,
bouwjaar 1967 meldt de documentatie,
Mark III, laagfrequent all transistor, VFO
transistors, het tweede VFO is inderdaad
nog buizentechniek (is meegeleverd),
crystal calibration unit als optie. Even
kijken: ja die zit er inderdaad in, ook het
optionele 300 Hz CW audiofilter ligt in
het krat!
Voedingsunit is erbij, ziet er allemaal
netjes uit, beetje stof en vuil op het
eerste gezicht.

pjes zoals vuile buisvoetjes, een zendontvang relais waarvan je zou denken dat
het in de olie heeft gelegen en een chassis zo zwart als had het in een garagebedrijf voor vrachtwagens rondgezworven,
kwam het ding weer tot leven.
Eerst de voeding maar eens langzaam tot
leven gewekt op de variac.
Na enkele minuten, voilá: 950 Volt anodespanning voor de eindtrap weer aanwezig. Elektrolyten worden niet warm, ze
zijn 400V dus drie in serie mogen 1200V
hebben. Lekker wat marge dus. Dat blijkt
ook wel tijdens belasten van de voeding.

Eigenlijk was er niet zoveel aan mis,
merkte ik tijdens een eerste test.
Ik vermoed dat het ding ook altijd goed
functioneerde, voor het een keer werd
vervangen door een nieuwere transceiver.
Maar behalve de gebruikelijke probleem7

Nu eens monitoren of de modulatie klinkt
en of het transceive is met de FT817.
Een voorzichtig fluitje in de microfoon en
"tik" hoor ik. Tik? Ja, de meter van 200
Watt die in de rechter hoek tikt.
Wat? Jawel, 350 Watt output meneer, en
met gemak! Met nog ruim 150 Watt op 10
meter ... buizen toch nog niet helemaal
versleten na 40 jaar trouwe dienst.
Daarnaast klinkt de modulatie prima, na
een afregeling is de gevoeligheid van de
ontvanger prima in orde en geeft de Smeter ook iets zinnigs aan.
Daar ik een zwak heb voor dit soort oude
spullen, maar niet vies ben van moderne
techniek, heb ik een losse DSP unit achter de radio geschakeld, voor het geval
alle tuning-fluitgeluiden me te gortig
worden.

Slechts 5% spanningsdaling met de eindtrap vol uitgestuurd. En die eindtrap is
een verhaal apart.
In de documentatiemap had ik de oorspronkelijke folder wel gezien: "New 500
Watts input!" Jaja, natuurlijk .... al is de
voedingstrafo wel behoorlijk uit de kluiten gewassen.
Ik had een 200 Watt volle schaal vermogensmeter tussen de dummy en de set
opgenomen om de tuning te kunnen
monitoren. Het was de eerste keer dat ik
een tune-up deed en dan vind ik het wel
zo veilig om de zaak te monitoren.
En ja hoor: in tune op 80 meter, na wat
gedraai 100 Watt output, zonder probleem.
Van Tune af gezet, schakelaar op PTT,
nieuw batterijtje in de tafelmicrofoon en
aangesloten op de set.

Intussen staat hij op de plank mooi te
zijn, na nog keurig een subtiel schake8

laartje op het front te hebben toegevoegd om die 30 Watt gloei-energie van
de eindbuizen uit te kunnen schakelen
als de zender niet in gebruik is, naar
voorbeeld van die mooie oudere Japanse Radio’s als de FT901 of TS830.

Een prima werkend audio CW filter, de
door audio gestuurde AGC neemt het
filter ook mee in de keten, slim!
Wat valt op in negatieve zin?
De AGC is nét iets te langzaam met opkomen, waardoor soms de eerste letters van
een hard station vervormen en misschien
het energieverbruik van 100 Watt uit het
net? Het ontbreken van de vele menu's
om van-alles-en-nog-wat te kiezen?
Nee, niet echt.
Ook nu nog is dit ruim 45-jarige apparaat op de amateur-banden nog steeds
prima bruikbaar.
Begrijp mij goed, ik heb niets tegen die
mooie nieuwe transceivers van deze tijd.
Ik kan er ook prima mee overweg, heb
veel bewondering voor de vele functies in
de vaak letterlijk kleine behuizing en
vind echt mijn weg wel in de vele menu's.
Maar ik heb gewoon ook een zwak voor
die ouwe pure radio’s als de Galaxy V, of
HW101 van Heathkit.
Inderdaad, de Amerikanen noemen die
dingen boat anchors.

Wat valt op aan dit oude apparaat, na
veel ervaring met veel nieuwere apparaten te hebben?
De eenvoudige bediening, het moeten
afstemmen van de preselectie en van de
zender. De superstille ontvanger, als de
antenne niet is aangesloten, ook op 10
meter. Hoe goed je toch kunt afstemmen
op de frequentie die je wilt, ook al ontbreekt een digitale frequentie-uitlezing.
Met de kristal calibrator even een marker
opzoeken (elke 100 kHz) daarna de gewenste frequentie instellen. Heel vaak
zijn de gewenste signalen dan direct
verstaanbaar.
Verder valt op: het zeer geringe verloop
van de ingebouwde VFO, maar ook de
buizen VFO extern mag er zijn wat stabiliteit betreft. (Overigens best handig, twee
fysieke VFO's.)

Richard PA3CGG
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OVER WORLD RADIO LABORATORIES
DE EIGENAAR & DE PRODUCTEN

Leo, in zijn omgeving al bekend als “dat
gekke Meyerson-jong”, bouwde het geval
en begon met het uitzenden van nieuws
en muziek (grammofoonplaten en zijn
eigen pianospel).
Die stunt bezorgde hem niet alleen de
titel van “eerste omroepstation in Council
Bluffs”, maar ook twee overheidsdienaren
aan de Meyerson's voordeur die de zender
wilde zien en hem duidelijk maakten dat
hij de voorbije drie maanden illegaal op
de AM-banden bezig was.

World Radio Laboratories, WRL, was één
van de leveranciers van radio-apparatuur
voor de amateur in de jaren 50 t/m 70
van de vorige eeuw.
WRL zetelde in Council Bluffs, Iowa en
werd geleid door oprichter en eigenaar
Leo Meyerson WøGFQ, klein van stuk maar
groot in zijn daden.
Leo's interesse in radio ontwikkelde zich
in 1920, op 9-jarige leeftijd.
Na een lezing op school over de opkomst
van omroepstations bouwde hij samen
met een vriend een een-lamps ontvanger
waarop zij KDKA's eerste uitzending vanuit Pittsburg ontvingen.
Leo luisterde en logde zoveel hij kon tot
hij in 1924 in een tijdschrift het bouwplan en beschrijving vond over hoe je een
broodplank-zender bouwt.

Niet lang daarna begon Leo de prikspoelen in een ontvanger van wikkelingen te
ontdoen om naar die hogere frequenties
te kunnen luisteren waarover hij in tijdschriften had gelezen.
Daarmee logde hij in 1927 zijn eerste
amateurstation en een jaar later behaalde
10

hij zelf zijn licentie, W9GFQ (in die tijd
was er nog geen ø-district), later gewijzigd in WøGFQ.
In 1935 stichtte Leo met geleend geld
van zijn vader Wholesale Radio Laboratories in Counsil Bluffs teneinde onderdelen
en apparatuur te leveren aan radioamateurs die dat nodig hadden.
De eerste zender die het levenslicht zag
was de WRL-70 en verscheen in 1937 op
de markt.

Uitreiking van het Army Navy 'E' Award op
2 oktober 1943 door vertegenwoordigers
leger en marine. In het midden Leo Meyerson geflankeerd door Rose Paluka’, de
redacteur van de firma’s nieuwsbrief
"Crystal Gazer".
Na de oorlog richtte Meyerson zijn aandacht weer op Wholesale Radio Laboratories, die hij spoedig omdoopte in World
Radio Laboratories.

Een kristal gestuurde CW-zender als
bouwset met een 83 als gelijkrichter, een
6L6 als oscillator en een stel 6L6G’s in de
eindtrap, goed voor 70 Watt CW.

Die na-oorlogse jaren worden door velen
gezien als “het gouden tijdperk van amateur radio”.
Met de tijdens de oorlog ontwikkelde
technologie begonnen diverse bedrijven
in de USA fijne apparatuur en onderdelen
voor de radioamateur te fabriceren.
Wie keek in die tijd en lang daarna niet
verlekkerd naar die advertenties in QST
en achter in het ARRL Handbook?
Namen als Collins, Hallicrafter, Drake,
Gonset, Hammarlund, Henry, Millen, National, Johnson, Swan en Viking brengen
bij menig oldtimer nog steeds het nodige
teweeg.
Met WRL Manufacturing als een dochteronderneming van WRL ging Leo deelnemen aan die opkomst van de “Boat
Achors” door het inhuren van ingenieurs
om voor deze ontluikende markt zenders

Terwijl er gewerkt
werd aan het ontwerp voor een 150
Watt zender brak de
oorlog uit en kwam
het zendamateurisme noodgedwongen
op non-actief.
Samen met een
vriend zette hij
Scientific
Radio
Products op om
voor Uncle Sam
ontelbare hoeveelheden kristallen te
slijpen, waaronder de bekende FT-243
kristallen die je nog steeds op radiomarkten aantreft.
In 1943 ontving de firma hiervoor het
Army-Navy E-Award.
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De Globe Scout 65 is een 65 Watt CW-, 50
Watt AM, bandgeschakelde zender 160 t/
10 meter en ontworpen voor de beginnende amateur of als “tweede zender”
voor de hoog-vermogen jongens.

te ontwerpen.
Onder het Globe-merk verkocht WRL diverse modellen met als bekendste de
Globe Scout waarvan meer dan 50.000
exemplaren zijn verkocht.
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De set heeft een 6F6 als oscillator en een
6146 in de eindtrap. De complete dekking van 160 - 10 meter is verkregen
door het gebruik van 160, 80 en meter
kristallen.
De Globe Scout 65 zag het licht in 1954
en verscheen voor het eerst als advertentie in het septembernummer van QST,
gevolgd door de 65A in augustus 1955 en
de 65B in mei 1956.
Alle versies kostten $89,95 als kit en
$99,95 gebouwd en getest. Een typisch
prijsverschil dat de firma steeds hanteerde omdat Leo liever gebouwde, afgeregelde en goed functionerende sets verkocht
dan kits.

Leo Meyerson WøGFQ op latere leeftijd.
De eerste serie was goed voor 150 Watt
input in AM of CW en bestreek 80 – 10 m,
een twee-etage eenheid compleet met
voeding en koste $269,- als kit en $20,meer voor de gebouwde uitvoering.
De CW/HF-sectie alleen werd ook, compleet met buizen, voeding, paneel en één
set spoelen als bouwkit voor $149,- en
gebouwd voor $159,- verkocht.
De klasse-B AM-modulator kon dan later
voor $105,-/$115,- worden aangeschaft,
evenals de smalband FM optie voor $39,Bij latere modellen was het bereik naar
160 m uitgebreid en het vermogen opgeschroefd naar 165 en 175 Watt, evenals
de prijs, die $329,50/$349,- bedroeg
toen de productie in 1953 stopte.

Verder bestond de Globe-lijn, allemaal
stevige, betrouwbare AM/CW zenders, uit
de Globe Trotter, Globe Chief, Globe
Champion en Globe King.

In 1958 wijzigde de firmanaam in Globe
Electronics om een jaar later aan Textron
verkocht te worden.
Een nieuwe dochtermaatschappij, Galaxy
Electronics werd in 1962 opgezet.
De primaire producten van deze firma
waren:
 Galaxy 300
 Galaxy III
 Galaxy V MK II (1700 exemplaren)
 Galaxy V MK III (1100 stuks)
 Galaxy GT-550
Allemaal SSB zend-ontvangers.

Het Globe-embleem verscheen voor het
eerst op producten van WRL met de uit
1948 daterende Globe Champion zender,
hierboven afgebeeld.
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Galaxy werd in 1970 verkocht aan de HyGain Antenna Company.
Leo Meyerson ging in 1977 met pensioen,
tenniste nog op zijn 87e en bleef een
actieve ham tot aan zijn dood op 13 april
2011.
WøGFQL bereikte de respectabele leeftijd
van 100 jaar!
Hoezo, EM-straling ongezond … ?

Galaxy 300

Wim PA3ALG
Geraadpleegde bronnen:
www.w9wrl.com
www.arrl.org
www.amfone.net
www.w8zr.net
www.qcwa.org
www.w5ami.net
www.oldtuberadio.com
www.worldradiolabs.com
www.radiomuseum.org

Galaxy GT-550

Leo Meyerson, toen nog W9GFQ, in 1938 met zijn zelfbouw-zender.
Twee 203A’s in de eindtrap en Heising modulatie.
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Galaxy R-530 ontvanger uit de 1969 catalogus, prijs $695,Een solid state synthesized ontvanger, 500 KHz - 30 MHz in 500 KHz bereiken.

Rariteit uit de 1966 catalogus: Galaxy Duo-Bander 6/2
Prijs $450,100 watts PEP output CW/SSB, 25 Watt draaggolf met één zijband
Bandschakeling in 500 kHz bereiken; schaal gekalibreerd in 5 kHz stappen.
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Amsterdamseweg 151
1182 GT Amstelveen
Tel: 020-4419463
Fax: 020-4457412
E-mail: info@stevab.nl
Voor bereikbaarheid, openingstijden en productinformatie:
http://www.stevab.nl

Elektronicaonderdelen
Elektramateriaal
Reparatie van Radio/TV/Video’s en
kleine huishoudelijke apparaten, ook
computers en computeronderdelen
Korting op vertoon van uw VERON A02 lidmaatschapsbewijs
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Alsof ik de vorige “van de voorzitter” gisteren heb geschreven, zit
ik nu al weer voor het zomernummer van Amstelstraler 2014 te
schrijven. Weliswaar in de schaduw van he treurige nieuws van
Malaysian Airways vlucht nummer 17. Ik heb in stilte alle beelden
tot mij genomen en tijdens en dankzij mijn vele zelfbouw en
reparatieprojecten heb ik het een plaats kunnen geven.
Met dank aan de ad hoc redactie door Wim PA3ALG is deze over
gegaan in handen van Deborah PD9DC. Wim heeft als het ware
het jaar van wijlen Monika, PA3BFB voltooid. Het bestuur spreekt
zijn dank uit en we kijken uit naar vele Amstelstralers onder
redactie van Deborah.
Geert PA7ZEE welke tot nu toe op eigen initiatief en persoonlijke
titel de velddagen organiseerde geeft het stokje nu over. Een
bekend “velddaggezicht”, PA1KW heeft al toegezegd dit op zich te
nemen, maar aan extra handen tijdens de uitvoering is nooit
gebrek! Andor PA9D neemt hier als jeugd coördinator als ware het
“automatisch” aan deel.
Heeft u een leuk zelfbouwproject, een mooie reis met een radio
tintje gemaakt, iets gerestaureerd of een replica gebouwd? Het
ontbreken van lezingen op onze verenigingsavonden blijft dit een
punt van aandacht. Misschien kan zo een activiteit een aanzet
geven er eens iets over te vertellen in de vorm van een lezing? En
zo eens iets van uw passie binnen onze hobby met ons te delen?
Samen met Renny PE1ASH en Lex PE1CVJ heeft ondergetekende
eens een lezing gegeven over Amateur Televisie. Geert een mooie
voordracht over de machinezender van Grimeton met presentatie.
Zonder andere leden tekort te doen natuurlijk, maar aan zoiets
denk ik vaker. 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 zomervakantie.
73. Richard, PA3CGG

Bericht van de redactie

6 & 7 SEPTEMBER 2014
SSB Velddagen met als
locatie: de bekende
IJsbaan in Ouderkerk a/d
Amstel.
9 SEPTEMBER 2014
Nog geen gegevens
beschikbaar. Let op de
aankondigingen en
laatste nieuws op de
website www.pi4asv.nl
13&14 SEPTEMBER 2014
PH6FBU actief bij Fort bij
Uithoorn.
Thema: "Noodcommunicatie"
Met medewerking van DARES
Regio 12 Kennemerland

14 OKTOBER 2014
Nog geen gegevens
beschikbaar. Let op de
aankondigingen en
laatste nieuws op de
website www.pi4asv.nl
31 OKTOBER 2014

Zoals Richard, PA3CGG al schreef zal ik vanaf nu de redactie van
de Amstelstraler overnemen. Mede doordat ik nog nooit eerder
een nieuwsbrief heb samengesteld heeft, deze zomer editie wat
vertraging opgelopen.

Kopij deadline
Amstelstraler nummer 3

Maar om deze rede heb ik besloten een dikkere uitgaven te te
maken.

Nog geen gegevens
beschikbaar. Let op de
aankondigingen en
laatste nieuws op de
website www.pi4asv.nl

De deadline voor het laatste nummer van dit jaar is 31 oktober.
Veel leespezier.

11 NOVEMBER 2014

73, Deborah, PF9DC
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Geen dak meer voor amateurradiostation
Norbine Schalĳ
Geen onderdak, en geen dak, zal
er nog zijn voor het
amateurradiostation ESRAC
wanneer eind 2014 de faculteit
Electrical Engineering gaat
verhuizen van Potentiaal naar
Flux. Het station is in 1981
opgericht als dispuut van
Electrical Engineerings
studievereniging Thor en staat de
laatste jaren in de mondiale top 10
bij zendwedstrijden. “Het einde
van het amateurradiostation op de
TU/e is doodjammer.”
In twee oude practicumlokalen op
de dertiende verdieping van
Potentiaal komen nog enkele
keren per week actieve leden van de Eindhovense studentenradioamateurvereniging bijeen. De
apparatuur waar zij mee zenden, is van hoge kwaliteit. “Het is het best uitgeruste radiostation van
Nederland, en misschien wel van Europa”, zegt Sjoerd Ypma, medeoprichter en inmiddels
gepensioneerd TU/e-medewerker. “Het succes in de zendwedstrijden is mede te danken aan de
hoogte van antenne; die bereikt op het dak van Potentiaal 65 meter.”
Aan het einde van dit kalenderjaar is Potentiaal niet meer in handen van Electrical Engineering
maar van een koper die het gebouw zal renoveren tot een woonflat. Welke partij dat wordt, is nog
niet bekend.
Wel bekend is dat in het nieuwe gebouw voor Electrical Engineering, Flux, geen ruimte is
gereserveerd voor ESRAC. Op het dak mogen ook geen antennes worden geplaatst omdat daar
zonnepanelen komen. De geringste slagschaduw is van invloed op het rendement van dit
energiesysteem.
“Het is doodjammer dat het radiostation opgeheven wordt. Niet voor mezelf, hoewel ik er mijn ziel
en zaligheid in heb gelegd, maar voor de TU/e”, zegt stationbeheerder en oud-medewerker Steef
Koenen.
Hij doelt op onderwijs, studenten en zelfs op PR voor de universiteit. “Het station is de praktische
invulling van een van de thema’s van Electrical Engineering; Connected World. Sjoerd Ypma heeft
wel twintig studenten begeleid bij het afstuderen in deze hoek van telecommunicatie. Het is ook
jammer voor de vrijetijdsbesteding van studenten, er zijn zat zendamateurs.”
Als laatste noemt Koenen de functie van het radiostation in de PR van de TU/e. “In de 35 jaar dat
we zenden zijn er meer dan een half miljoen nationale en internationale verbindingen gelegd.
Telkens zien ontvangers de naam Eindhoven University of Technology The Netherlands.”

!4

AMSTELSTRALER

JAARGANG 35 NR.2

Een van de hoogtepunten van
ESRAC is de verbinding die ze in
2004 met het International Space
Station legde. André Kuipers heeft
aan boord van dit ISS voor de TU/e
en Philips enkele proeven
uitgevoerd. Daarom is er voor 25
april 2004 toestemming verleend
aan een aantal Eindhovense
schoolkinderen en TU/e-studenten
om via radioamateurcontact vragen
te stellen aan de Nederlandse
astronaut. Hiervoor installeerde
ESRAC op de TU/e een volgstation
voor satellieten, en is de verbinding
met het ISS tot stand gebracht.

AUGUSTUS 2014

Frank Bogers in actie bij het ESRAC radiostation in

De laatste jaren doet ESRAC, sinds 2004 onder beheer van de Maxwell Foundation, het bijzonder
goed in zendwedstrijden. In 2013 won ze de ARRL DX Contest door in 48 uur 3.500 verbindingen
te leggen met circa 200 landen. De bijbehorende beker zal een van de laatsten zijn. Eind mei doet
ESRAC nog mee aan de jaarlijkse WPX Contest en daarna is haar wedstrijddeelname waarschijnlijk
verleden tijd.
Ypma en Koenen doen nog een poging ESRAC onder te brengen bij de telecommunicatieopleiding
van Fontys of de Computerclub van Medical Systems in Best.
Uitgebreide informatie over de activiteiten is hier te bekijken.
Bron: http://www.cursor.tue.nl/nieuwsartikel/artikel/geen-dak-meer-voor-amateur-radiostation/

!
!

Het radiovirus
Geert PA7ZEE
Vorig jaar vroegen twee leerkrachten van basisscholen in Amstelveen of we in 2014 weer een
Radioproject konden doen. Ik hoefde niet lang na te denken om daar ja tegen te zeggen.
Vervolgens is het dan om daartoe geschikte radioamateurs te vinden die willen helpen bij die
projecten. Het gaat per project om op vier maandagmiddagen leerlingen van ongeveer 11 jaar te
begeleiden bij het bouwen van een kristalontvanger. Het is de bedoeling dat de leerlingen zoveel
mogelijk alles zelf doen. Daarnaast krijgen ze ook elke les een stukje theorie op hun niveau zodat
ze snappen hoe hun bouwsel werkt.
Uit alle windstreken.
De amateurs die dit jaar hebben geholpen kwamen uit Oudewater, Warmond, Nieuwkoop,
Naarden en Amstelveen. Verschillende amateurs hebben al enige tot veel ervaring in dit werk.
Leerlingen van deze leeftijd zijn nieuws- en leergierig dus een prachtige gelegenheid om ons
Radiovirus te verspreiden. Deze keer was er ook een YL bij n.l. Deborah PF9DC, de
Gelijkstroommevrouw zelf dus. Daar ben ik blij mee omdat het idee dat techniek alleen maar iets
voor jongens is, wordt doorgeprikt. Elke amateur kreeg 4 tot 6 leerlingen te begeleiden en soms
heb je dan echt je handen vol.
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De bouwpakketten kwamen ook deze keer weer van Chris Dorna PE1DZX uit Vught die perfecte
bouwpakketten voor een redelijke prijs samenstelt. Tijdens de derde les konden alle ontvangers
worden getest op goede werking en stonden de leerlingen te swingen bij een actieve luidspreker
die Radio % Nostalgia liet horen naast Radio Maria.
Afsluiting
Op de laatste school stelde
de onderwijzer voor om
tijdens de laatste les, op
verschillende plekken
radioactiviteiten te doen
plaats vinden waar de
leerlingen mee konden
kennis maken. Frank PC7C
bemande het HF-station
waar de leerlingen zelf met
veelal Engelstalige amateurs
konden praten. Gert PA4G
demonstreerde digi modes.
Ger PA4GER en Hans PA1JF
deden een soort speurtocht
met porto’s op 2 m. Dirk PD0DLA maakte illegale middengolfradio. De onderwijzer deed een
radiospel en zelf had ik mijn 50 mW CW-zender met een dummy load op de FROG Seven
neergezet. De leerlingen moesten hun naam seinen en als ik dat kon nemen dan kregen zij een
Certificaat.
Deborah PF9DC was in Engeland was met Andor PA9D op vakantie in London en zou proberen
om op 40 m QRV te zijn. Helaas is dat niet gelukt.
Tenslotte
Nu beide projecten achter de rug zijn kunnen we terugkijken op leuke maar vermoeiende
maandagmiddagen. Ik bedank alle amateurs die zich hebben ingezet om de leerlingen te laten
kennis maken met onze prachtige Hobby.
Er is al een leerling die zich heeft aangemeld voor de N-cursus die in september begint. Ergens
heeft dat Virus zich al vastgebeten. Geen dak meer voor amateurradiostation

!

Soms zit het mee, soms zit het tegen.
Andor PA9D
Je kant natuurlijk als oude rot in het vak zeggen: “vroeger
was alles beter.” Maar als dat dan ook echt zo is, ook al is het
maar een jaar geleden?
Vorig jaar was het molenweekend zeer geslaagd met goed
weer, enorme pile-ups en ook aardig wat aanloop.

!

!6

AMSTELSTRALER

JAARGANG 35 NR.2

AUGUSTUS 2014

Hoe anders was het dit jaar gesteld. Slecht weer is tot daar aantoe. Maar als langsrijdende
vrachtwagens je draad antenne slopen, de wind je 2m antenne omwaait en de radialen afbreken,
contesters de 40m band volledig vol QRM,en en de rest van de banden zo dicht zijn dat je amper
wat hoort schiet het niet echt op.
Je zou verwachten dat je op HF
meer verbindingen maakt dan op 2
meter toch? Niet dus.
Op vhf zijn we ruim boven de 80
gekomen, HF bleef steken op 53
over het hele weekend, ongeveer
een vijfde van vorig jaar.
Soms zit het mee dus en soms zit
alles tegen. Die vervelende Ier had
waarschijnlijk een beter weekend
dan de operators bij molen de
Zwaan. Ja precies Murphy, die dus.
Hopelijk volgend jaar beter.

!!
!

!
PA4ASV/P CW Velddag
Jan PG2AA
Ook dit jaar was de afdeling weer actief tijdens de IARU CW velddag vanaf de locatie de ijsbaan in
Ouderkerk aan de Amstel. De apparatuur stond opgesteld in een Pipo-wagen. Geert, PA7ZEE en
xyl hadden de zaken uitstekend georganiseerd. In de ochtend en middag werden de mastjes
opgezet en konden de draadantennes worden opgehangen.
Later is ook nog een verticaal uitgeprobeerd met wisselt succes. De condities waren niet optimaal
en de meeste qso’s zijn op de 20 en 40 m gemaakt. Koert, PA1KW en zoon Joep zijn nachts
gebleven. De 80m en 160m in de late uurtjes vielen wat tegen, hetgeen zeker veroorzaakt werd
door een verstoring van het geomagnetische veld. Op 20m en 15 liep het best lekker, zodat de
operators zich niet hebben verveeld.
Het weer deed zijn best en er waren zomerse temperaturen; iets wat bij een velddag erg prettig is.
Zaterdagavond een gezellige barbecue en liet Koert zien dat hij niet alleen een goede contester is
maar ook een uitstekende kok is. Zondag om 16.00 uur lokale tijd zijn we gestopt. Het was weer
een heel goed en gezellig radioweekeinde in Amstelveen.

!

Materiaal
Station: FT2000 100 Watt,
Logprogramma: N1MM software
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Antennes: FD4 windom-2x 40 m (160 m)-verticaal 10 meter
Spanningsbron: 2 KW aggregaat
Steunpunten: diverse mastjes
Operators: PA1KW,Koert, PG2AA, Jan, PA2GRU, Dick

!

BAND

QSOs

Valid QSOs

Punten

Landen

160CW

14

14

48

5

80CW

13

13

46

6

40CW

207

205

610

22

20CW

162

161

471

34

15CW

63

62

193

21

10CW

17

17

52

11

476

472

1420

99

Totaal

!
Het was al met al weer een geslaagd evenement. Tijdens het evenement kwamen meerdere
afdelingsleden een kijkje nemen en leverde morele ondersteuning aan de operators. Het was weer
een feest en was U er dit jaar niet bij? Zet dat de SSB velddag in uw agenda die vindt dit jaar
plaats in het weekend van 6 en 7 september.

!
Overzicht Velddag 2014 CW
!
Gewerkte continenten
160

80

40

20

15

10

30

17

USA calls

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

Canada calls

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NA calls

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SA calls

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 203

147

49

17

0

0

0

443

Euro calls

14

12 All

African
calls

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asian calls

0

0

4

14

12

0

0

0

0

30

Japan calls

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ocean calls

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

!
!
!
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Gewerkte landen
Country

Prefix

160

80

1 Israel

4X

-

-

-

1

1 -

2

2 Cyprus

5B

-

-

-

1

1 -

2

3 Croatia

9A

-

1 -

1

2 -

4

4 Fed. Rep. of Germany

DL

24

3 -

106

5 Ireland

E

-

-

-

1 -

6 Moldova

ER

-

-

-

1 -

7 Belarus

EU

-

-

1

5 -

8 France

F

-

-

2

2 -

9 England

G

1

40

6

9

20

72

3

42

8
-

GI

-

-

11 Scotland

GM

-

-

12 Guernsey

GU

-

-

13 Hungary

HA

-

-

1

4

14 Switzerland

HB

-

-

5

3 -

15 Thailand

HS

-

-

-

16 Saudi Arabia

HZ

-

-

-

17 Italy

I

18 Sicily

*IT9

-

-

-

19 United States

K

-

-

-

20 Norway

LA

-

-

1 -

21 Bulgaria

LZ

-

-

1

3

22 Austria

OE

-

-

3

1 -

23 Finland

OH

-

-

24 Czech Republic

OK

-

-

25 Slovak Republic

OM

-

-

26 Belgium

ON

27 Denmark

OZ

-

28 Netherlands

PA

-

29 Slovenia

S5

-

30 Sweden

SM

31 Poland

SP

-

-

32 Greece

SV

-

-

33 European Russia

UA

-

-

17

34 Asiatic Russia

UA9

-

-

4

35 Kazakhstan

UN

-

-

36 Ukraine

UR

-

-

3

13

37 Latvia

YL

-

-

1

3

38 Romania

YO

-

-

-

39 Serbia

YU

-

-

40 Macedonia

Z3

-

-

3

1

1
-

-

-

4

-

1

1
4

1

2

2

11

1 -

1

1

1 -

2

7

6

1

24

1

1

2

1

3

65

8

-

-

1

-

-

8

7
4

-

1 -

2
1

1

1 -

-

10 Total

2

10 Northern Ireland

1

-

15

1 -

2

1 -

2

1 -

5

-

4

3

1 -

4

5

2 -

10

1 -

-

1

2 -

15 -

-

-

17

-

1 -

-

-

1

1
1

1

15

2

1

1

20

4

6

3

5

18

3

3 -

-

8

2

4 -

-

6

1 -

-

1

40

18 -

75

9

8 -

21

-

2

-

-

2 3

2

21

1 -

5

2 -

-

2

-

1 -

-

1

-

1 -

-

1
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Twee keer de lucht in op één dag.
Geert PA7ZEE
Op de laatste dag van juli van dit jaar hebben Stan PA1EDB, Andor PA9D en Geert PA7ZEE samen
deelgenomen aan een SOTA-expeditie.
Het plan daarvoor was in de weken ervoor ontstaan omdat het mooi weer was en Geert nog steeds
de smaak te pakken had van zijn activering van een berg in Polen op 1 juli jl.
Een nieuw land in de buurt waar hij nog niet was geweest was het eerste plan.
Voorbereiding
Het meest dichtbij was het hoogste punt van België, Signal de Botrange hoogte boven zeeniveau
695 m, in de buurt van Sourbrodt in het natuurreservaat Hautes Fagnes.
Hij nodigde Stan en Andor uit om mee te gaan; zowel voor Stan als voor Andor was dit hun eerste
activering. Stan had wel veel ervaring om buiten de shack in de natuur een amateurstation op te
bouwen en QSO’s te maken.
Tijdens de voorbereiding kwam naar voren dat het hoogste punt van Luxemburg, Steekammchen
hoogte boven zeeniveau 456 m, in de buurt van Wiltz, op een afstand van 75 km lag van het
hoogste punt van België. Het was wel 1,5 uur rijden maar om op één dag in twee verschillende
landen de twee hoogste bergen te activeren was een echte uitdaging.
De reacties op het voorstel, gepresenteerd als een ‘Stoutmoedig plan’, waren enthousiast. Veel zou
afhangen van het verkeer, de snelheid waarmee kon worden opgebouwd en afgebroken en de
condities om in een korte tijd op elke berg de vereiste minimale vier QSO’s per station te maken.
Je moet je spullen voor een SOTA-expeditie goed in orde hebben want, anders dan een velddag,
kun je niet even wat ophalen dat wordt gemist. Ook het eten en vooral het drinken moet goed
worden afgesproken. Dan moet ook de weersverwachting moet dagen van tevoren worden
gevolgd.
Tenslotte kleding die behalve met het weer, ook rekening houdt met het voorkomen van de Teek.
Op weg naar de eerste berg
Om 06.25 waren we met alle spullen in
de auto op weg naar België. Zonder
enige verkeershinder konden we
doorrijden en waren we om 09.30 op
de parkeerplaats bij Signal de
Botrange. Een navigator in de auto is
toch een prachtig ding; het bespaart
een hoop zoektijd. De auto in de
schaduw in het bos geparkeerd en
vervolgens de spullen uit de auto naar
de shack in de natuur dragen.
Shack in de natuur
Andor en Stan zouden met de spullen
van Stan samen hun QSO’s bij elkaar
sprokkelen.
De transceiver was de FT-817 van Yaesu met als extra voeding een 12 V/40 Ah accu.
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Het installeren van de antennes is altijd een creatief gebeuren. Je kijkt naar de mogelijkheden,
meestal bomen, maar dit keer was er een kunstmatig hoogste punt op 700 m gemaakt in de vorm
van een soort stenen vliegtuigtrap. Stan maakte daar het uiteinde van zijn Windom antenne aan
vast en met een touwtje in de boom gegooid voor de andere kant, was zijn antenne geïnstalleerd.
Geert gooide zijn antennedraad waar een M12 moer aan het eind als gewicht zit in een boom en
legde zijn 3 radialen van 10 m op de grond. Één van de radialen werd met een staaldraad van een
hek verbonden. Geert werkte met de KX1 van Elecraft, een vierbanden telegrafiezender met
ingebouwde automatische tuner waar ongeveer 3 W uitkomt. Als voeding werd een gel accu van
12 V/7 Ah gebruikt. Andor en Stan hadden vouwstoelen en Geert een prachtig maar wel wat hard
rotsblok als stoel.
Het eerste dat opvalt is de afwezigheid van de QRM waar we thuis mee hebben te leven. Je merkt
dat zwakke signalen goed te nemen zijn wat thuis niet meer mogelijk is.
Al snel waren de vereiste QSO’s gemaakt en werd de boel afgebroken en naar de auto gedragen.
Op weg naar Luxemburg
Om 11.30 gingen we op weg naar de tweede locatie in Luxemburg. Onderweg werd onder het
rijden geluncht om tijd te winnen. Het was een prachtig landschap waar we door reden. Fraaie
vergezichten afgewisseld met plaatsen waarvan de namen herinnerden aan het Ardennenoffensief
in de Tweede Wereldoorlog. In de buurt van de tweede berg was het heel even oriënteren voordat
de weg omhoog werd gevonden. Dit was een smalle maar wel verharde weg die ons tot heel dicht
bij het hoogste punt voerde; echt een grote luxe als je niet zo ver met de spullen hoeft te sjouwen.
De tweede locatie in Luxemburg
De berg is voor een flink gedeelte met een
gemengd bos begroeid maar ongeveer op
de top was een open plek. Het was er
krakend stil en het bos toonde een mooie
onderbegroeiing en een enkele
paddenstoel.
Omdat Andor en Stan in België veel last
hadden van de CW signalen van Geert,
werden de antennes verder uit elkaar en
haaks op elkaar opgehangen. Het gevolg
was dat de AWG van de FT-817 van Stan
en Andor niet meer alles wegdrukte als
Geert zat te seinen.
Bijzonder is dat Andor en Stan QSO’s
hebben gemaakt op 6 m.
Om 15.45 werd de terugtocht aanvaard en om 19.20 waren weer thuis.
We kijken terug op een zeer geslaagde dag met zeer goed weer. Hoewel ongeveer 700 km is
gereden, leek het veel minder omdat amateurs altijd wel ergens over kunnen praten en dan
vliegen de kilometers onder je door. Met een volle tank benzine vertrokken en na afloop nog voor
35 km in de tank betekent dat we niet te hard en dus zuinig hebben gereden.
We hebben ook al weer plannen gemaakt voor een volgende SOTA-expeditie met misschien wel
drie landen op één dag. Op de SOTA website wordt gewaarschuwd dat het activeren van bergen
verslavend is.
Het leuke is dat je ook deel kunt nemen als jager vanuit de shack thuis.

!
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QSO’s
Hieronder een overzicht van de landen die zijn gewerkt en de banden waarop dit gebeurde. Andor
en Stan hebben uitsluitend in SSB gewerkt en Geert in CW.
*) S2S is een QSO van Summit to Summit

!

STATION LANDEN

BANDEN

QSO’S S2S *)

PA9D

9A, CU, DL, EA3, G, GA, GW, IN, OE
en YO

6-, 20- en 40
m

10

PA1EDB

DL, IW, IZ, OK, OM en SV

6- en 20 m

9

PA7ZEE

DL, EA2, EU, HA, HB9, I, MW, OK en
Z3

20- en 40 m

9

3

!
Meer informatie:
http://www.sota.org.uk/

!
!

Uitnodiging SSB Velddagweekend

Op zaterdag 6- en zondag 7 september 2014 gaat afdeling 02 Amstelveen deelnemen aan de IARU
SSB Velddag. De locatie is het terrein van IJsclub De Amstelbocht, Molenpad 1 te Ouderkerk a/d
Amstel.
Het velddagreglement vereist o.a. dat geen gebruik mag worden gemaakt van bestaande
gebouwen en het elektriciteitsnet; eigenlijk is het ook een mooie rampenoefening.
Daarom wordt het amateurradiostation opgebouwd in een schaftwagen ook wel Pipowagen
genoemd. Voor de elektrische energie zorgt een benzinemotor die een generator aandrijft, een 230
V aggregaat dus.
De bedoeling is dat we 24 uur onafgebroken zoveel mogelijk radioverbindingen gaan maken.
Graag nodigen we vooral jeugdige operators en beginners in onze Hobby uit om deel uit te maken
van het team. Het is een prachtige gelegenheid om operationele ervaring op te doen. Deborah
PF9DC, Andor PA9D en andere ervaren operators leren je graag de kneepjes van het vak.
Koert PA1KW en Geert PA7ZEE zorgen voor de organisatie en antenneopbouw. Ook daar kun je bij
helpen en zo het een en ander leren.
Op zaterdagavond is er een gezamenlijke maaltijd; een BBQ bij mooi weer en een Oosterse
maaltijd bij regen. Voor de operators gratis en voor anderen tegen kostprijs.
Nachtelijke operators (en anderen die dat leuk vinden) kunnen in het clubhuis overnachten. Zowel
overdag als in de nacht zijn er altijd volwassenen aanwezig.
Zelf zorgen voor een matrasje en een slaapzak. Als je nog geen 18 jaar bent moet je natuurlijk wel
aan je ouders vragen of zij dat goed vinden.
Als je wilt deelnemen laat dat dan weten aan Geert PA7ZEE per E-mail pa7zee@veron.nl
zodat je het programma voor het Velddagweekend krijgt toegestuurd.
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AMSTELSTRALER
Veron Afdeling Amstelveen A02

Het Clubstation PI4ASV is QRV

Voorzitter: Richard Pasdeloup PA3CGG
Aïdaplein 239
2402 TE Alphen a/d Rijn
Tel. 06-22270610
pa3cgg@amsat.org

Woensdag: 20.00 uur op 145.400 MHz
Dit is de huisfrequentie waar leden van
de afdeling vaak op te vinden zijn.
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Secretaris: Markus van der Vlugt PE1HOY
Guido Gezellelaan 1
1422 BJ Uithoorn
Tel. 0297-533108
PE1HOY@veron.nl
Penningm.: Theo Scheltes PA1TO
Botdrager 4
3641 LA Mijdrecht
pa1to@tiscali.nl
Bankrekening Afdeling:
NL08 INGB 0006 2576 37
(ook voor de leesmap)
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Bestuurslid: Mark v.d. Beld PE1PAZ
markenmar@planet.nl
Ati Floor PA4ATI
atifloor@gmail.com

Leesmap:

!
!
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Theo Scheltes PA1TO
pa1to@tiscali.nl

QSL-Mngr: Theo Scheltes PA1TO
pa1to@tiscali.nl
Redactie:

Deborah van der werﬀ PF9DC
pf9dc@xs4all.nl
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Zondag:

!

21.00 uur op 51.500 MHz.
Verschillende inmelders werken dan
met surplus materiaal wat altijd
boeiend is, mede door de specifieke
eigenschappen van de 6 meter band.

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

Bijeenkomsten

!

Elke 2e dinsdag van de maand in centrum
“De Meent”, Orion 3, 1188 AM Amstelveen.
Aanvang 20.00 uur.

!

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.

!!

Homepage: www.pi4asv.nl

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 het auteurswet omschreven en deze bepalingen ook strikt na te leven.

!
!
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Van de voorzitter
Beste Leden,
Op het moment dat u dit leest, zijn de kerstdagen weer in
zicht en het knutselseizoen weer volop aangebroken. Als er
een jaar snel voorbij ging in mijn leven, was het wel 2014.
Maar gelukkig met vele leuke gebeurtenissen rond onze
radio hobby. Ik denk bijvoorbeeld aan een prettige dag bij
het fort bij Uithoorn, de beide velddagen, waarvan ik er één
helaas heb gemist door omstandigheden. Wat betreft
huisvesting, we zijn nog op zoek naar iets waar we weer
soldeer avonden of een meetavond kunnen organiseren, een
antenne kunnen neerzetten zoals ooit op de
Ouderkerkerlaan. Maar het kan ook slechter, we zitten
gelukkig nog in het huidige onderkomen. Want ook daar
werd gevreesd voor forse prijsstijgingen omdat de
organisatie ook is overgegaan in andere handen. Maar de
laatste bijeenkomst van dit jaar met onze traditionele
verkoping was weer het succes als vanouds. Vele leuke
spullen gingen over naar een nieuwe eigenaar en voor
redelijke prijzen. Er was veel en uiteindelijk is nagenoeg
alles verkocht met een serieuze opbrengst voor onze
verenigingskas. Ik kijk terug op een goed amateur jaar, met
veel experimenten in mijn favoriete stukje van de hobby,
amateur televisie. 9 cm of wel 3400 MHz is gelukt en
werkend, 12 mm of 24 GHz staat in de startblokken, de
eerste proeven gedaan en eerste verbindingen een feit.
Alleen zelfbouwen wordt een heel microscopische
aangelegenheid concludeerde met name Renny, PE1ASH al,
onze zelfbouwer bij uitstek. Bij mij staan 3400MHz en
5680MHz transverters klaar om
in te kasten en wachten de
eerste smalband verbindingen.
Goed mensen, zover mijn radio
activiteiten tussen de dagelijkse
plichtplegingen door. Ik hoop
dat u zich ook goed vermaakt
met onze steeds weer boeiende
hobby. Vanuit mijn werkkamer
wens ik u allen prettige
feestdagen, een goede
jaarwisseling en voorspoedig
2015.
73, Richard, PA3CGG.
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Agenda

13 JANUARI 2015
Jaarvergadering
(alleen voor leden)

10 FEBRUARI 2015
Lezing
ATV digitaal
door Koert (PA1KW)

27 FEBRUARI 2015
Kopij deadline
Amstelstraler nummer 1
2015

10 MAART 2015
vergadering voor de
Verenigings Raad

14 APRIL 2015
Lezing
Dagoe expeditie
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ARDUINO, PINGUINO, RASPBERRY en
bijbehorende hulpmiddelen.
Ben Emons (PB2BN)
Autorijden vereist tegenwoordig geen kennis van de werking der motor van het voertuig maar…,
als U altijd thuis wilt komen zonder problemen is enige kennis wel gewenst! Dat geldt op een
andere manier ook voor computers en software.
Vandaag de dag leven we in een maatschappij waar (micro)processoren een belangrijk onderdeel
zijn van praktisch alle apparaten die ons omringen en het leven veraangenamen. Dat geldt ook
voor onze zendontvangers en veel hulpapparatuur zoals LC-meters, antenne-analyzers,
frequentie-meters, enz.
Enige kennis hoe een microprocessor of bijbehorend programma werkt is dan ook erg nuttig als U
er wat van wilt begrijpen, wat aan wilt verbeteren of een foutje corrigeren. Niet moeilijk om je die
kennis eigen te maken maar men moet er wel tijd in steken. Gelukkig zijn er diverse hulpmiddelen
te koop die een leek op weg kunnen helpen bij de eerste stappen. Enige kennis van Cprogrammeren helpt U sneller op weg maar is ook met de hulp van de voorbeeldprogramma’s te
leren.
In de handel vindt men Arduino, Pinguino, Raspberry, enz., kant en klare apparaten met
bijbehorende ontwikkelomgevingen en extra uitbreidingen die zich uitstekend lenen voor
experimenten. Ook zijn er veel toepassings-voorbeelden te vinden die men kan aanpassen naar
behoefte. In het verdere verloop zal ik de Raspberry buiten beschouwing laten omdat die een
aparte processor en structuur kent, zeer geschikt voor Video toepassingen maar met minder
toegankelijke software. De beide andere merken werken met een bootloader die in de processor
voorgeladen is of wat men zelf moet doen. Met behulp van de bootloader wordt een
toepassingsprogramma na compilatie in de processor geladen en opgestart en kan het resultaat
bekeken worden. Het spaart een programmer uit en vereenvoudigt het werken met Arduino en
Pinguino.
ARDUINO,
is een ontwikkeling uit het begin van deze eeuw door
enige Italianen en gaat uit van Atmel microprocessoren.
Naast de Uno kent men de Nano, de Mega en enige
andere minder bekende uitvoeringen. De verschillen
zijn type processor en kloksnelheid, soorten en aantal
beschikbare registers en poorten en speciale I/O
functies. Alle maken gebruik van dezelfde ‘Integrated
Development Environment’, afgekort als IDE, oftewel
ontwikkelomgeving. Na de aanschaf van b.v. de
Arduino Uno koppelt men deze aan een USB-poort van
de Windows, Linux of Apple computer. Na het
downloaden van een bijpassend IDE-pakket en
vervolgens de installatie in je computer kan er
begonnen worden met één van de vele beschikbare
voorbeelden te uploaden in de betrokken Arduino unit. Daarna voert de unit het programma uit
en kan men zien of alles werkt zoals verwacht. B.v. het knipperen van een LED, het testen van een
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schakelaar, het meten van temperatuur, enz. De voorbeelden lenen zich uitermate goed om er
eigen instructies aan toe te voegen en zo een programma te maken wat meer bij uw behoefte past.
Afhankelijk van het gekozen voorbeeld moet er hardware toegevoegd worden. De gebruikelijke
oplossing hiervoor is een breadboard , oftewel prikbord waarop de schakeling gebouwd wordt en
gekoppeld met de Arduino via snoertjes.
Er is een document op internet te vinden om beginners op weg te helpen wat geschreven is door
een docent van een ROC. Zie :
www.kompanje.nl en zoek “Arduino manual 1_0 NL.pdf”.
Op de website www.arduino.cc is heel veel duidelijk geschreven informatie te vinden zodat er voor
bijna elk probleem een antwoord te vinden is.
Er zijn diverse leveranciers op internet te vinden waarvan ik er drie noem :
www.conrad.nl : Heeft een uitgebreid assortiment maar is nogal prijzig.
www.hackerstore.nl : Groot assortiment en vooral veel extra uitbreidingen zoals sensoren,
motorbesturing, enz. Redelijk geprijsd maar naar mijn ervaring weinig kennis in huis.
www.elektor.nl : Levert boeken, microprocessoren en hulpmiddelen. Kan niet over deze
leverancier oordelen want heb er nooit zaken mee gedaan.

PINGUINO,
is gebaseerd op Microchip PIC processors.
B.v. 18F2550, 18F4550, 18F45K50, enz,
die geschikt zijn om met een bootloader te
werken. Is ontwikkeld met de Arduino als
voorbeeld omdat deze mensen liever met
PIC’s werken vanuit hun eerdere ervaring.
Praktisch geen kant en klare units te koop
en men moet de processors zelf van een
bootloader kunnen voorzien op enige
uitzonderingen na. Er is een website
www.pinguino.cc met informatie en een
aanbod van enige processors met
voorgeïnstalleerde bootloader, maar
beduidend minder dan bij Arduino. Houd
er ook rekening mee dat men tenminste
Win7 in de computer moet hebben als
besturingssysteem. WinXP heb ik nooit aan de gang gekregen hoewel er een driver beschikbaar is!
Duidelijk een wereld waar veel zelf uitgezocht en gebouwd moet worden! Als U die ervaring mist
niet met Pinguino beginnen!
Leveranciers van PIC’s:
www.pinguino.cc , de Pinguino shop voor enige PIC’s , de software en driver.
www.voti.nl , Een dwarfboard dat geschikt is voor 18F2550. Wel de vereiste bootloader, versie 4 !,
zelf in de PIC branden. Zoek dan iemand in je omgeving die beschikt over een PIC-programmer
maar die zijn schaars te vinden.
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Om U een idee te geven van een programma om een LED te laten knipperen met een Arduino heb
ik dat hieronder bijgevoegd:
/*
Blink. Turns on a LED for one second, then off for one second,
repeatedly.
*/
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards, give it a name:
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup()
{
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
}
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop()
{
digitalWrite(led, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led, LOW);
delay(1000);
}

//
//
//
//

turn
wait
turn
wait

LED
for
LED
for

on (HIGH is the voltage level)
a second
off by making the voltage LOW
a second

Wilt U iets gaan doen met Arduino of Pinguino kijk dan eerst eens rond op internet alvorens wat
te kopen. Het voorkomt impuls aankopen en desillusies!
Ik hoor graag van uw ervaringen.

Experimenteel radio onderzoek van het
verkeerde soort
Andor PA9D

Voor gebruik in de auto was het plan een Kenwood TM-V71E over te nemen van een collega
amateur. Hans PD0AC deed die van hem weg omdat die niet tegen de lappendeken aan RFI kan
die blijkbaar over Almere stad heen ligt.
Bij het bezoek aan Hans heeft Deborah PF9DC het VGS-1 voice guide en storage unit in de set
geïnstalleerd. Erg handig ding en vooral voor mij super praktisch om de set volledig zelfstandig te
kunnen bedienen.
De volgende dag thuis de set aangesloten en aan het spelen gegaan, prima ding en super blij mee.
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Maarja, zoals het een goed radio amateur
betaamt ga je alle mogelijke opties en
combinaties eens uitproberen. Zoals
bijvoorbeeld PI2NOS luisteren op VFO A en
2 meter of iets anders op VFO B.
Moet prima kunnen toch?
Niet dus, het ontvangen signaal was
distorted, dus ga je verder zoeken. Ligt het
aan de 70cm band op de A VFO? En doet
die dat alleen samen met 2 meter op VFO
B?
Ja en nee, het bleek alleen op een specifieke
combinaties aan frequenties te zijn. Wissel
ze om, dus 2 meter op VFO A en 70 CM
(specifiek PI2NOS) op VFO B en alles werkte naar behoren.
Althans dat dachten wij.
Niet dus, bij de 2 meter ronde de week erop kwamen we erachter dat de VFO B werd gemute als je
op de A VFO aan het zenden ging. Handig toch? Op zich wel, maar niet als je VFO B gemute blijft
en je allerlei toeren moet uithalen om dat te herstellen.
Zo langzamerhand gingen we toch wel twijfelen aan de kwaliteit van het setje. Maarja de collega
OM waarvan we de set hadden had die vast niet verkocht als dat ding niet in orde was.
Maar eens rond vragen bij collega eigenaren van dezelfde set. Niemand herkende het probleem en
ook de originele eigenaar niet.
Het gebeuren werd steeds vreemder.
Maar eens een extra factory reset proberen dan, geen effect.
Uiteindelijk was de algemene conclusie dat er maar 1 ding was gewijzigd tussen de tijd dat de set
nog bij Hans op de plank stond (of eigenlijk eronder hing) en dat wij hem in gebruik hadden
genomen.
Ja, goed geraden die vermaledijde VGS-1 chip.
En dat was simpel getest, chip eruit. En inderdaad: problem
solved. Niet dat die er makkelijk uit wilde hoor, vast is vast
moeten ze bij Kenwood gedacht hebben.
Om zeker ervan te zijn dat het niet de set maar de chip was,
hebben we er tijdelijk even eentje geleend uit een TS-480HX. Je
weet tenslotte maar nooit.
Die gaf gelukkig geen problemen, dus het was echt de VGS-1 unit.
Blij dat de set heel is natuurlijk. Wel irritant dat je weer achter
garantie moet aanjagen.
Maarja dat is nu eenmaal het lot van industriële productie, er kan
er altijd eentje tussen zitten die stuk is.
Leuk is anders en het is niet bepaald het soort experiment waar je
op zit te wachten.
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Een beetje meer ‘umph’
Ik ben een Minimalist
Zo dat is er uit en geloof me, het lucht op.
Mijn mooiste audio komt uit een kristalontvanger en mijn mooiste QSO heb ik gemaakt met een
zender met 1 (één) transistor die wel 50 mW er uit gooide en waar ik een 549-rapport voor kreeg
van EW8O; 21214 Miles Per Watt dus.
DKW – Das Kleine Wunder
Tijdens de verschillende SOTA [1] expedities deze nazomer, werkte ik met de KX1 van Elecraft [2].
Dat is een vierbanden telegrafiezender voor 20-, 30-, 40- en 80 m.
Dit kleine wondertje, dat als kit wordt geleverd, heb ik in 2008 gebouwd. Het zelf bouwen geeft
een extra dimensie aan een elk QSO dat ik er mee maak. De KX1 heeft alles aan boord: een
automatische antennetuner, een keyer, een mooi regelbaar kristalfilter, hoorbare informatie in
morsepiepjes, een led lampje om in het donker aantekeningen te kunnen maken en nog heel veel
meer.
De ook al ingebouwde voeding bestaat uit 6 penlights waarmee er ongeveer 2 W naar de antenne
gaat. Die antenne bestaat uit een draadje van 30 m dat ik in een boom gooi; na zes keer gooien
lukt het soms al.
Als tegencapaciteit drie draden van elk 10 m. In het begin had ik veel werk met het uit elkaar
halen van de draden. Toen ik daar een keer geen zin in had merkte ik dat de QSO’s net zo
gemakkelijk in de log kwamen dus dat laten we maar zo.
Een externe voeding
Hoewel er met 2 W in het veld best wel QSO’s
tot stand kwamen, lukte dat beter met een
externe voeding die met een wat hogere
spanning voor wat meer vermogen zorgde.
Daar gebruikte ik een loodgelaccu voor met
een capaciteit van 7 Ah. Nu is zo’n ding in je
rugzak loodzwaar dus bleef ik piekeren over
iets dat lichter was.
Tijdens een stukje hardlopen kwam opeens het
idee om daar ook penlights voor te nemen.
Dus in plaats van de ingebouwde zes stuks,
wat meer batterijen.
Onze vaste adverteerder op de achterkant van
de Amstelstraler, kon een batterijhouder leveren voor 10 penlights. De KX1 kan een maximum
spanning aan van 14 V dus met de ruim 15 V klemspanning van 10 nieuwe batterijtjes was dat te
veel. Door één batterijtje weg te laten zou het wel lukken.
Dat betekent dat je dan een draadje gaat maken op de plaats van het tiende batterijtje.
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Dat kan natuurlijk maar ik wilde het mooier doen. In de werkplaats had ik nog een stukje
aluminium staf waar ik een dummy penlight van heb gedraaid. De klemspanning was nu precies
14 V waarmee de KX1 zijn maximale vermogen leverde. Als de batterijtjes wat minder worden en
de klemspanning onder de 12,5 V zakt, dan haal ik de dummy er uit en zet er een batterijtje in om
weer 14 V te krijgen.
Veldtest
Tijdens activeringen in DL en ON-land heb ik de nieuwe externe voeding getest.
De QSO’s kwamen veel sneller binnen dan anders en er ontstond zelfs een heuse pile up.
Het is de goede gewoonte onder deelnemers aan SOTA om ‘echte’ rapporten te geven en ik kreeg
55- tot 59 rapporten.

LAND SNR
[dB]
DL

29

G

16

HB9

19

ON

28

SM

13

Het Reverse Beacon Network [3] liet zien dat ik in een
aantal Europese landen goed werd ontvangen; zie
hiernaast in de tabel.
Na vier activeringen is de spanning nog steeds boven 12,5 V. Dat is niet zo heel vreemd want de
meeste tijd luister je en de KX1 neemt dan niet meer dan 35 mA; de FT-817 neemt tien keer meer
stroom op ontvangst.
Een ander voordeel van deze voeding is dat je die in je zak kunt steken. Dat zal tijdens de
winteractivering, die ik van plan ben om te gaan doen, de batterijtjes op temperatuur houden en
daarmee ook hun capaciteit doen behouden als het koud is.
Ook het meenemen op een vliegvakantie is mogelijk; met een loodaccu kom je het vliegtuig niet in
en penlights zijn overal te koop.
Kortom een beetje meer ‘umph’ met een simpele oplossing die bovendien veel minder weegt.
[1] http://www.sota.org.uk/
[2] http://www.elecraft.com/KX1/KX1.htm
[3] http://www.reversebeacon.net/
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Mijn hobby is mijn beroep
Erwin David, G4LQI, VE3ZTH, exPA0CG
The background:
Wij waren van voor kerstmis tot 9 jan '13 in Amstelveen en daar was ik
bij de jaarvergadering van de Veron afdeling. Een van de onderwerpen
was, zoals altijd, het werven van jonge leden. Een van de gebruikte
argumenten is hoe onze hobby tot een goed beroep kan leiden.
Ik heb toen aangeboden om mijn ervaring voor het club magazine, de
Amstelstraler te beschrijven. Dat heb ik gedaan.
HOOFDSTUK 4: AMERIKA
Het was smoorheet toen ik in New York aankwam en airconditioning was toen nog zeldzaam. Ik
logeerde bij familie en in de eerste week bezocht ik de mensen in de omgeving voor wie ik
introducties had. Hoewel ik overal vriendelijk werd ontvangen had ik al gauw door dat dit geen
gunstige tijd was om te solliciteren. Beter nu iets van het land te zien en mijn familie in Kansas
City op te zoeken. Ik kocht een bus kaartje New York – Philadelphia – Pittsburg - Kansas City –
Chicago – New York. In September zou ik in New York terug zijn en werk zoeken. Kansas City
beviel mij veel beter dan New York. De ruime huizen met tuinen en het rustige tempo
imponeerden mij meer dan de huurkazernes en het gejaag in ‘the Big Apple’. De ontvangst bij
W0AIW (later W0AR) thuis was meer dan hartelijk. Een rondleiding in zijn bedrijf, Radio
Industries Inc. dat hij samen met Bill Bishop, W0UF had opgebouwd, was imposant. Daar werden
antennes voor blindlandingssystemen op vliegvelden, kabelbomen voor vliegtuigen, en apparatuur
voor de olie en gasindustrie gemaakt. Bijzonder interessant vond ik hoe een klein bedrijf
belangrijke orders kon krijgen en uitvoeren. Lee nam mij mee naar zijn radioclub. Vele van de
leden waren ingenieurs. Sommige werkten bij Bendix, waar militaire zenders gebouwd werden.
Andere werkten aan de bouw van WDAF-TV, de eerste TV omroepzender in die omgeving, die zes
weken later in de lucht zou komen. Ik besloot in de omgeving van Kansas City te blijven. Wel was
ik mij ervan bewust dat mijn Engels nog niet goed genoeg was om b.v. een technisch rapport te
schrijven. Ik moest met handenarbeid beginnen. Bij een wandeling door een winkelstraat in hartje
Kansas City zag ik in de etalage van een Philco (=Philadelphia Corporation) groothandel een
plakaat “TV Servicemen wanted”. Zou ik zoiets aankunnen met het minieme beetje TV kennis dat
ik bij Philips had opgedaan? Ik had niets te verliezen, dus stapte ik naar binnen en vroeg om een
job. Het antwoord: “Hier is een (lange) lijst van Philco radiohandelaren in ons rayon die nu TV
gaan verkopen. Die hebben allemaal technische hulp nodig. Kom morgen terug voor een interview
met onze servicemanager”. Ik kende natuurlijk geen van de namen en plaatsen op die lijst, maar
Lee wel. Een ervan was in Lawrence, KS, de plaats met de campus van de Universiteit van Kansas
waar Lee vier jaar had gestudeerd. Hij dacht dat ik daar goedkoop kon leven en makkelijk andere
jongelui kon ontmoeten. Het gesprek met de Philco servicemanager viel goed uit en hij maakte een
afspraak voor mij met Jack Vincent, de eigenaar van Lawrence Hardware. De volgende dag stapte
ik op de bus naar Lawrence, 75 minuten ten Westen van Kansas City. Lawrence Hardware had drie
winkels onder één dak in de hoofdstraat, voor ijzerwaren, huishoudelijke apparaten, radio’s en nu
televisie. Ik kreeg een aanbod: $50 per week voor 6 dagen, 50 uren per week, m.a.w. laat op
Zaterdag want dan komen de boeren winkelen! Aangenomen! Er was nog een hele maand voor de
WDAF-TV uitzendingen zouden beginnen. Voor drie weken zou ik in KC blijven logeren en bij de
Philco groothandel eerst een week platenwisselaars leren servicen, ik had nog nooit zo een ding
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gezien, en daarna aan een tweeweekse cursus deelnemen die daar gegeven werd om radiotechnici
TV-service te leren. Voor ieder tweetal cursisten
was daar een werkbank met een TV-ontvanger
en een volledig stel serviceinstrumenten
aanwezig. Iedere dag konden wij na een
inleiding van de instructeur het geleerde
oefenen. Na afloop kon ik mijn job met
vertrouwen tegemoet zien. Daarna verhuisde ik
naar Lawrence, waar ik een week had om een
werkplaats in te richten en een antennesysteem
voor de showroom te bouwen. Ik kreeg een
orderboekje en vrijwel carte blanche om te
kopen wat ik dacht nodig te hebben.
Radioreparaties werden voordien uitbesteed,
Mijn werkbank bij Lawrence Hardware
dus ik moest beginnen met een werkbank
timmeren, instrumenten zoals wij op de cursus
gebruikt hadden en voorraden van onderdelen
en antennes bestellen.
Lawrence lag aan de rand van het WDAF- TV bereik en de standard antenne, een dipool met een
reflector, was nauwelijks goed genoeg voor één ontvanger, laat staan voor een half dozijn in de
etalage en showroom. Maar daar was dat grote platte dak dat gewoon vroeg om ‘Stacked
Rhombics’ en die heb ik gemaakt. Lawrence Hardware had de beste ontvangst in het stadje. Na
zes weken had ik genoeg gespaard om een 20-jarige auto te kopen waarmee ik ‘s zondags naar
Oscar, W0VBQ kon komen die buiten Lawrence woonde op een boerderij met een halve cirkel van
V-beams.
Daar maakten wij dan een 28MHz AM QSO met Gerrit, PA0TQ in Bussum. Op het werk had ik het
druk met TV installaties. Zelfs op Kerstavond moest ik nog een besneeuwd dak op bij een klant die
net een TV gekocht had op voorwaarde dat
hij met Kerstmis kon kijken! Daarna werd
het rustiger en ik wilde wel wat gezelschap
zoeken. De jongelui van Lawrence waren
of al getrouwd of weg studeren maar daar
was die universiteit en, zoals gezegd werd,
mooie meiden. Ik hoorde dat men daar
zonder veel paperassen voor enkele
colleges kon inschrijven. Dat deed ik per 1
februari 1950 voor één semester en drie
vakken, hogere wiskunde, Engels schrijven
en spreken in het openbaar. De laatste twee
waren daar verplicht voor eerstejaars maar
Op de farm bij W0VBQ
voor mij, hoewel derdejaars, waren die
natuurlijk precies wat ik nodig had. Toen ik Mr Vincent vroeg om drie ochtenden in de week vrijaf
werd ik ontslagen. Lawrence Hardware had nu een full-time TV-man nodig.Wel introduceerde Mr
Vincent mij bij een andere werkgever die wel studenten aanstelde. Daar verdiende ik maar $28 per
week maar dat was net genoeg om van rond te komen tot de zomervakantie en dan zou ik meer
kunnen verdienen bij Radio Industries. Kon een goed resultaat van die drie studievakken tot een
full-time voortzetting van mijn studie leiden? Dat bleek te kunnen. Met enorme medewerking
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van de administratie, studiebeurzen en persoonlijke hulp van diverse professoren ben ik in 1952
afgestudeerd. Hoewel er geen Nederlands-Amerikaanse overeenkomst over amateurlicenties
bestond en een Amerikaanse licentie aan Amerikaanse staatsburgers was voorbehouden, kon ik
tussentijds toch wat amateurwerk doen. Ik had namelijk een bijbaantje in het electronicalab om
leermiddelen te repareren. De universiteit had een amateurstation, W0AHW, dat sinds de oorlog in
onbruik was geraakt. Met behulp van surplus materiaal, opgeslagen op de zolder van het lab, heb
ik dat station herbouwd en werd daar zelfs voor betaald. Dat station was net af toen een grote
overstroming Kansas teisterde. Veel afgelegen plaatsen waren dagenlang incommunicado. Op de
enige heuvel in een wijde omgeving gelegen, werd W0AHW ‘emergency control station’. Wij waren
dag en nacht in de lucht en niemand lette erop wie wel en wie niet was gelicentieerd! Door
diverse omstandigheden bleef ik niet in Kansas maar vestigde mij in Montreal, Canada. Wat ik in
Canada en Indonesië deed beschreef ik een paar jaar geleden in de Amstelstraler. Ik kon met recht
zeggen: “Mijn hobby is mijn beroep”.
Bericht van redactie,
wegens het plotseling overlijden van Monica (PA3FBF) is het laatste deel in de serie “Mijn hobby is
mijn beroep” nooit geplaatst geweest. De drie voorgaande delen zijn te vinden in jaargang 2013
nummers 1 t/m 3.

CQ Fieldday
Twee dagen radio activiteit op de ijsclub dit jaar. En niet alleen contesting.
Zaterdag morgen begon met het op zijn plaats zetten van de schaftwagen en het aggregaat.
Daarna volgde de opbouw van het antenne park.
Ja zeker wel. Naast de dipole voor 160m en hoger, die de vereniging heeft, werden er ook een
FD-4 van Fritzel en een Diamond BB-7V vertical geplaatst.
Die laatste koste nogal wat moeite, want tja als je dat nog nooit gedaan hebt blijkt je mastje van
12,5 meter hoger op toch net wat flexibeler te zijn en een vertical (howel niet zwaar) toch wat
minder prettig te vinden.En er had er nog eentje meer kunnen zijn. Koert PA1KW had een
spiderbeam meegenomen en zou die wel even in 20 minuten in elkaar zetten. Dat bleek toch wel
even vies tegen te vallen.
Of die na het weekend de tijd of meer de
moed heeft weten te verzamelen om dit
project af te ronden is mij niet bekend.
Na dat ook alle apparatuur was opgezet,
Kenwood TS-480HX plus MFJ 993B tuner,
kon het feest beginnen.
Vergeet ik bijna de Windows laptop van
Deborah PF9DC die wij, voor de veiligheid,
zover dicht hadden gezet dat er niets
anders mee kon dan loggen. Tot zeer grote
irritatie van sommige jongere operators.
Precies de reden en het bewijs waarom dat
was gedaan.
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Dit jaar konden de operators rekenen op professionele contest training door Jan PG2AA.
Jan nam de veelal nieuwe operators mee in het contest gebeuren en begeleidde hen in hoe je dat
nu precies doet.
Gelukkig maar, want dan kon ik zelf
lekker eyeball qso’s voeren en van het dat
weekend uitstekende weer genieten.
En mij vooral niet irriteren aan inprating
in de tuner (waarover ergens anders in
dit nummer meer te lezen valt).
Naast het contest station was er, zoals
gebruikelijk, in het clubhuis zelf ook het
een en ander aan apparatuur opgesteld.
Remco PE1PIP had zijn Icom 7100 mee
genomen en daar ook een aluminium
mastje met een V2000 bij geplaatst.
Daarna verhuisde al snel de Diamond
vertical naar zijn zet toe.
Waar wij ’s avonds, tot Remco zijn grote verbazing, vrolijk RTTY op mee zaten te lezen die zijn zet
bleek te kunnen decoden.
Van alle contest operators bleek Mark PD RQZ de meest fanatieke te zijn. Misschien zelfs dusdanig
dat zijn vader, ook het hele weekend aanwezig, in januari op gaat om ook zijn licentie te halen.
Met totaal 232 verbindingen in de log werd bijna het record van 2 jaar geleden gehaald.
En dat terwijl er tussendoor ook flink tijd werd vrijgemaakt voor de jonge OMs om ook onder hun
eigen call verbindingen te maken.
Natuurlijk ontbrak de bbq op zaterdag avond
niet. Hans assisteerde daarbij de vast BBQ
operator Deborah om wederom een smakelijke
hoeveelheid vlees op tafel te krijgen.
Hoewel die weggooi bbq dingen toch altijd
weer lastig blijken te zijn, wint de aanhouder
altijd. Op tijd beginnen is en blijft hierbij een
zeer belangrijk advies.
En hopen dat het niet te hard waait natuurlijk.
Gezien het weer, de grote opkomst vanuit onze
vereniging en het volle contestlog, een geslaagd
en zeer radio actief weekend.
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Examens in amstelveen.
Op 8 januari 2015 doen o.a. door mij opgeleide cursisten examen. Er zijn ook andere
examenkandidaten.
Het examen wordt afgenomen in het Amstelveen College aan de Sportlaan 27 in Amstelveen en
begint om 15.00.
Er zijn door mij zeven F-cursisten opgeleid in 20 lessen op vrijdagavond, waarvan er één al in
november is geslaagd; de andere zes doen nu examen. Een bijzondere F-cursist is de 12-jarige
Silke.
Daarnaast heb ik elf N-cursisten opgeleid in 8 lessen op zaterdagmiddag in het Crashmuseum,
waarvan er acht nu examen doen. Een bijzondere cursist is de 10-jarige Tijn.
Geert PA7ZEE

De Leesmap
Een van de oudste activiteiten binnen onze afdeling is de leesmap. De map bestaat uit de volgende
maandbladen die elk gericht zijn op een ander deel van de hobby:
• CQ-DL
• Dubus (kwartaalblad)
• Funk Amateur
• Practical Wireless
• QST
• RadCom
• Sprat
Er wordt iedere maand een map in roulatie gebracht. Als abonnee mag je de leesmap een week
houden waarna je de leesmap moet doorbrengen naar de volgende abonnee. Vanzelfsprekend
wordt er naar gestreefd de volgorde zo te bepalen dat de volgende abonnee niet te ver van de
voorafgaande woont. De kosten bedragen voor 2015 " 46,50.
Indien je je wilt aanmelden als abonnee of meer informatie wilt over de leesmap kun je contact
met me opnemen.
73
Theo Scheltes PA1TO
pa1to@veron.nl
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Tuner, inprating en hoe een missend pootje
je operations lelijk kan irriteren.
Andor (PA9D)
Als je dan een goede set, Kenwood TS-480HX, hebt moet daar ook een tuner bij omdat die daar
niet in zit. Dan ben je best blij als MFJ er eentje blijkt te maken die ook een audio beeper heeft
voor verschillende modus. Erg fijn als je zelf het ding niet kan aflezen. En natuurlijk moet die wel
200 watt aankunnen, want anders blaast de 480HX hem op, zonde.
Nog beter is als je dat ding voor een leuk prijsje kan overnemen natuurlijk. En als het dan ook nog
allemaal blijkt te werken, heb je een prima setup voor velddagen, molen weekenden en eventueel
(zoals afgelopen weekend) de JOTA.
Maar dan begint de ellende. Eerst bleek de aangekochte radio interface niet te werken. Bummer
moet je nog ingewikkeld tunen ipv. de knop op de radio te kunnen gebruiken. Wat doorzeuren bij
MFJ en het blijkt dat er een jumpertje verkeert staat, eerste probleem opgelost.
Daarna blijkt de tuner te rammelen, iets van een los dingetje, voor de veiligheid maar eruit
gehaald. So far, so good.
Maar helaas, op het SSB veld
weekend van vorig jaar bleek de
tuner last te hebben van
inprating. OP sommige banden en
met sommige antenne’s of
posities van kabels, hoorde je
jezelf terug vanuit de tuner.
Eerder dit jaar op het molen
weekend was dat ook het geval.
Het effect was zelfs erger en werd
met meer power alleen nog maar
beroerder.
En ja natuurlijk, op het SSB
weekend vorige maand was die er
ook weer. Zo langzamerhand
begon het mij lelijk de strot uit te
hangen.
Dan ga je collega amateurs er maar eens over uithoren.
Je krijgt dan tips als: misschien zitten te antenne aansluitingen niet helemaal vast, kijk eens of je
zwarte componenten vind, misschien trilt een spoeltje mee etc. etc. Ohja en test eens met het
handvat van een schroevendraaier of je een mogelijk mee oscillerend component stil kan krijgen.
Voor de apparatuur test voor het JOTA weekend wilde ik perse dit euvel opgelost hebben.

!1 5

AMSTELSTRALER

JAARGANG 35 NR.3

DECEMBER 2014

De donderdagavond voor de JOTA dus maar de tuner open geschroefd en aangesloten. Gelukkig
geen zwarte componenten, ook bleken (in tegenstelling wat je over MFJ leest) alle soldeersels er
best netjes uit te zien.
En na het een beetje van elkaar buigen van sommige grotere condensatoren etc. zou het probleem
toch opgelost moeten zijn? Niet dus.
Niets te zien, niets te merken en ook het stil houden van grote ferriet kernen met de het handvat
van een schroevendraaier mocht niet baten.
Dan kom je er achter dat als je het front paneel aanraakt het effect erger word. Dus de zoektocht
gaat daar verder.
Je verplaatst draadjes, vervormt wat flat cable en sluit de tuner op de aarding aan, maar niets
mocht baatte.
Dan kom je er met veel moeite achter dat dat verrotte speaker dat er in zit, waar je zo blij mee
was, de oorzaak van de audio is. Dus schroeven aandraaien zonder succes, schuimrubber
eromheen en ook al geen effect.
En dan ineens schiet dat stomme pootje door je hoofd wat je een ruim jaar eerder als los
rondzwervend ding uit de tuner had gehaald.
Met wat voorzichtig duwwerk kom je er
vervolgens achter dat de printplaat over
een flink deel van de rechter zijkant nogal
wat meebuigt. Een extra testje bevestigd
vervolgens dat het inpraten alleen voor
komt als de tuner aanstaat en niet in
bypass mode staat.
Inmiddels bijna anderhalf uur verder ben
je er dan bijna, hoop je.
Gelukkig past met wat knip- en vrotwerk
een stuk van dat schuimrubber onder de
hoek van de printplaat.
Eureca! Het effect is al beter, nog maar een
stukje schuimrubber onder de zijkant
ergens dan. Bijna!
Nog 2 stukjes schuimrubber verder en het probleem is opgelost.
Het inpraakspook is het hele weekend weg gebleven. Heerlijk met 200 watt heel europa weten te
bereiken en vele JOTA stations kunnen werken.
Een geweldig weekend met goed werkende apparatuur, kom maar op molen weekend!

SAQ transmission on christmas eve december 24th, 2014
There will be a transmission with the Alexanderson 200 kW alternator on VLF 17.2 kHz from
Grimeton Radio/SAQ on Christmas Eve, Wednesday, December 24th, 2014.
The message transmission will take place at 08:00 UTC (09:00 local time). The transmitter will
be tuned up from around 07:30 UTC (08:30 local time).
There will be activity on amateur radio frequencies with the call SK6SAQ on any of following
frequencies:
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• 3,755 SSB
• 7,035 CW
• 14,215 SSB
• 14,035 CW
QSL- reports on SK6SAQ are kindly received:
• via SM bureau or direct to Grimeton Radio
QSL-reports on SAQ are kindly received via:
• E-mail to: info@alexander.n.se
• or via SM bureau
• or direct by mail to:
Alexander - Grimeton Veteranradios Vaenner,
Radiostationen, Grimeton 72
S-432 98 GRIMETON
S

W

E

D

E

N

The radio station will be open to visitors. No entrance fee.
Also read our website: www.alexander.n.se
Yours
Lars Kalland, SM6NM

Eerste Nederlandse Kerstronde op eerste kerstdag
Voor veel mensen is de kerstperiode er één van familie en gezelligheid. Alhoewel er voor de
meesten onder ons rond de kerstdagen wat meer tijd is voor de radiohobby is er tijdens de kerst
zelf vaak niet zoveel gelegenheid om even rustig in de shack te kruipen. Nu is er een goed excuus
om dit wel te doen: Op donderdag 25 december 2014, eerste kerstdag, zal voor de eerste keer de
Nederlandse kerstronde worden gehouden. Onder leiding van Berend, PD1ALO, wordt tussen
brunch en borreltijd een uitgebreide inmeldronde gehouden waar iedereen ruimschoots zijn
kerstwens kan overbrengen aan alle mede-amateurs.
De ronde zal worden gehouden op PI2NOS zodat het grootste deel van Nederland kan deelnemen.
Mocht je toch buiten het bereik van de repeater zijn, geen nood. Er zal specifiek ruimte worden
gemaakt op gezette momenten voor inmelders via Echolink. Daarnaast kan je de repeater
natuurlijk ook gewoon beluisteren via de webstream op hobbyscoop.nl. Hieronder alle gegevens
bij elkaar:
De Kerstronde
Datum: 25 december 2014
Tijd: 14.00 uur
PI2NOS uitgang: 430.125 MHz
PI2NOS ingang: 431.725 MHz (geen CTCSS nodig)
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AMSTELSTRALER
Veron Afdeling Amstelveen A02

Het Clubstation PI4ASV is QRV

Voorzitter: Richard Pasdeloup PA3CGG
Aïdaplein 239
2402 TE Alphen a/d Rijn
Tel. 06-22270610
pa3cgg@amsat.org

Woensdag: 20.00 uur op 145.400 MHz
Dit is de huisfrequentie waar leden van
de afdeling vaak op te vinden zijn.

Secretaris: Markus van der Vlugt PE1HOY
Guido Gezellelaan 1
1422 BJ Uithoorn
Tel. 0297-533108
PE1HOY@veron.nl
Penningm.: Theo Scheltes PA1TO
Botdrager 4
3641 LA Mijdrecht
pa1to@tiscali.nl
Bankrekening Afdeling:
NL08 INGB 0006 2576 37
(ook voor de leesmap)
Bestuurslid: Mark v.d. Beld PE1PAZ
markenmar@planet.nl
Ati Floor PA4ATI
atifloor@gmail.com
Leesmap:

Theo Scheltes PA1TO
pa1to@tiscali.nl

QSL-Mngr: Theo Scheltes PA1TO
pa1to@tiscali.nl
Redactie:

Zondag:

21.00 uur op 51.500 MHz.
Verschillende inmelders werken dan
met surplus materiaal wat altijd
boeiend is, mede door de specifieke
eigenschappen van de 6 meter band.

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

Bijeenkomsten
Elke 2e dinsdag van de maand in centrum
“De Meent”, Orion 3, 1188 AM Amstelveen.
Aanvang 20.00 uur.
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.

Deborah van der werﬀ PF9DC
pf9dc@xs4all.nl

Homepage: www.pi4asv.nl

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 het auteurswet omschreven en deze bepalingen ook strikt na te leven.
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