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Van de voorzitter 
Beste lezers, 
DR Yls es Oms! 
Een nieuw jaar, een nieuwe voorzitter, nieuwe plannen en nieuwe 
uitdagingen. Hoewel het op het moment van schrijven bijna 
herfstachtig aan doet buiten, zijn hier de plannen al gemaakt voor 
het uitbreiden van de antenne’s op het dak en andere 
experimenten. 
Ook binnen het bestuur zijn we druk bezig met een paar 
veranderingen. Zo word voor het molenweekend en de veld-
dagen een eigen zeer verplaatsbaar onderkomen aangeschaft en 
word er druk nagedacht over meerdere extra buiten activiteiten. 
Mocht je daar een goed idee voor hebben, schroom niet en laat 
het ons weten. 
Ook voor de veld-dagen zelf komen er een paar kleine 
wijzigingen, met name rond de bbq op zaterdag avond. 
Daarnaast zou het toch erg fijn zijn als we als afdeling weer onze 
eigen lokatie hebben. Wie een idee heeft of een geschikte lokatie 
weet waar we wat opslag en ruimte voor antenne’s en onze 
clubavonden hebben, dan horen we dat natuurlijk graag. 

Ik wens jullie allemaal veel radio plezier en kom vooral langs op 
het molen weekend. 

Namens het bestuur, 
Andor PA9D 
voorzitter 

Bericht van de redactie  
Tijdens het maken van deze uitgave van de Amstelstraler heb ik 
gemerkt dat de artikelen veelal van dezelfde auteurs afkomstig 
zijn. Dit is zeker geen probleem, maar ik vroeg mijzelf af of er 
geen andere leden zijn die experimenten hebben gedaan waar ze 
graag over zouden schrijven maar dit om een of andere rede nog 
niet hebben gedaan of gewoon niet aan hebben gedacht. 
Experimenteel onderzoek is een belangrijk onderdeel van onze 
hobby. Het delen van de resultaten hiervan kan handig zijn voor 
andere amateurs die ook aan het experimenteren zijn :) 
Dus als je je geroepen voelt om een stukje schrijven wees niet 
beschroomd en stuur het in. 
73, Deborah, PF9DC  

!3

14 APRIL 2015 
Lezing over de Dagoe 

Expeditie


9 & 10 MEI 2015 
Molenactivering molen 
De Zwaan te Ouderkerk 

a/d amstel


12 MEI 2015 
 Nog geen gegevens 

beschikbaar. Let op de 
aankondigingen en laatste 

nieuws op de website 
www.pi4asv.nl


6&7 JUNI 2015 
IARU CW 

velddag


Agenda

9 JUNI 2015 
Nog geen gegevens 

beschikbaar. Let op de 
aankondigingen en 

laatste nieuws op de 
website www.pi4asv.nl


15 JUNI 2015 
Kopij deadline 

Amstelstraler nummer 3


http://www.pi4asv.nl
http://www.pi4asv.nl
http://www.pi4asv.nl
http://www.pi4asv.nl
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JOTA operations 
Semi-velddag met 1e klas frituur service 

Andor PA9D 

Augustus vorig jaar bereikte mij als jeugd-coordinator de vraag of wij vanuit de afdeling de lokale 
scouting Kantankye wilde helpen bij het JOTA weekend van 18 en 19 oktober. 
Beetje erg kort dag en een hoop te regelen. 
En, zoals een aantal van jullie wel weten, is de communicatie met de scouting vaak net zo 
chaotisch als de scouting zelf. 
Maar dat mocht de pret niet drukken. 

Met wat rond vragen en eigen middelen lukte 
het om een HF station op te zetten met een 
Fritzel FD-4 en een Diamond BB7V vertical. 
De FD4 hing erg netjes boven in hun 
klimboom met het langste deel van 20 meter 
over een sloot gespannen. 
Daarnaast hadden we een klein eigen mastje 
met een V2000 en een Tonna deels 9 elements 
(niet alle elementen zaten erop) op een rotor 
boven op de scouting toren van een metertje 
of 8 hoog. 
De rotorplaat was gefabriceerd van een stuk 
dik karton, want tja zonder ging het niet werken HI. 

Totaal hebben we 39 verbindingen gemaakt, 
de meeste binnen Nederland maar ook een 
aantal over heel Europa verspreid. 
En tja, zoals dat gaat, de toren van de scouts 
werd in hun beleving steeds hoger. Eerst 12 
meter en al gauw zelfs 15 meter. 
Maar oh wat stonden ze te vloeken toen 
Remco PE1PIP op de vrijdag avond in nog 
geen 10 minuten even een aluminium schuif 
mastje van een meter of 10 met de V2000 erop 
rechtop zetten, terwijl zij met balken en touw 
de hele avond al aan het ploeteren waren. 

De dag daarop was niet veel minder prettig in een bepaald opzicht. Want de aanwezig club 
Japanse scouts bleek stuk voor stuk het NATO spel alfabet feilloos uit het hoofd te kennen, tot 
enige jaloersheid van de Nederlandse mede-scouts. 
Prima weekend, voor herhaling vatbaar. 
En tja, als de schaal met bittergarnituur eerst door shack gaat en dan pas naar buiten richting 
kampvuur, valt er weinig te klagen toch? 
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De hele operatie was niet mogelijk geweest door de assistentie van Markus PE1HOY en de enorme 
inspanning van Remco PE1PIP. Vooral Remco heeft samen met ondergetekende het weekend 
gedragen en tot een succes gemaakt, waarvoor onze dank is verschuldigd! 
Ook Dick PA1DR en Peter PA3FBO dank voor jullie bezoek. En natuurlijk Deborah PF9DC voor 
aanwezigheid en support. 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Datum Tijd Call Band Datum Tijd Call Band

18 Oct 2014 09:20 PA1OZU/J 2m 18 Oct 2014 15:28 PE2MGA/J 40m

18 Oct 2014 09:21 PA0JNH/J 2m 18 Oct 2014 15:30 PA80MVD/J 40m

18 Oct 2014 09:41 PA3DLX/J 2m 18 Oct 2014 15:38 II5BP 20m

18 Oct 2014 09:58 PH4M/J 2m 18 Oct 2014 16:25 S59EHI/J 20m

18 Oct 2014 10:20 PE1FYH 2m 18 Oct 2014 16:52 OH1UH/J 20m

18 Oct 2014 10:30 PA0AKS/J 2m 18 Oct 2014 17:00 YT1S/J 20m

18 Oct 2014 10:50 PA9EVB 2m 18 Oct 2014 19:28 HB9RL/J 40m

18 Oct 2014 10:52 PH2OJC 2m 18 Oct 2014 19:53 IQ2MI/J 40m

18 Oct 2014 12:28 PA3DXI/J 2m 18 Oct 2014 20:04 PA6WAH/J 80m

18 Oct 2014 12:38 PA3DLX/J 2m 18 Oct 2014 20:10 PA5YL/J 80m

18 Oct 2014 14:05 PA3DWE/J 40m 18 Oct 2014 20:15 ON8PI/J 80m

18 Oct 2014 14:34 PE1KXH/J 40m 18 Oct 2014 20:20 PH9Z/J 80m

18 Oct 2014 14:40 PA90GEUS/J 40m 17 Oct 2014 20:45 PA6JAM/J 80m

18 Oct 2014 14:55 PC2EBE 40m 18 Oct 2014 21:15 PE2MC/J 2m

18 Oct 2014 15:00 PA6JMC/J 40m 18 Oct 2014 21:16 SI5B/J 80m

18 Oct 2014 15:10 PA1EDL/J 40m 18 Oct 2014 21:21 PI9TP/J 80m

18 Oct 2014 15:21 PD0CB 40m 17 Oct 2014 21:50 PD3KWA 2m

18 Oct 2014 15:22 PA2SGT 40m 18 Oct 2014 21:50 PD1MSN 2m

18 Oct 2014 15:23 PE0CDN 40m
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Knopjes 
Geert PA7ZEE 

Mijn radioactiviteiten zijn globaal samen te vatten in het geven van cursussen, het infecteren van 
schoolkinderen met het Radiovirus, zelfbouw van zeer eenvoudige projecten en SOTA-activiteiten. 
Met dat laatste kun je zelf op een summit gaan zitten als activator of in de warme shack jagen op 
SOTA-stations. 
Het zelf activeren is het leukste maar dat is in ons vlakke Nederland, what’s in a name, nogal 
beperkt. Voor een beetje summit ben je zo maar tenminste drie uur aan het autorijden en dan 
komt het wandel- en soms klimwerk nog. Dus ben ik nogal aan het jagen wat overigens ook best 
leuk is. 
Zwakke signalen 
Bij het jagen is het de kunst om soms heel 
zwakke stations toch te werken. Dat lukt in 
CW veel eerder dan in SSB maar zelfs dan 
verdwijnt soms het zwakke signaal in de ruis. 
Je gaat dan spelen met de knoppen die op 
mijn FT-920 zitten. De filtermogelijkheden 
zijn heel prettig als het druk is op de band 
maar je raakt er ook signaal in kwijt. Dus als 
het even kan dan een ongefilterd signaal.  
Ook is het dan soms onmogelijk om dat 
signaaltje, dat een beetje in de QSB 
verdwijnt, te pakken.  
Onlangs deed ik een ontdekking die ik natuurlijk wel wist maar nog nooit had gebruikt. Op de 
FT-920 kun je met de AGC kiezen tussen Fast, Slow en Off. In de laatste stand schrik je als er een 
stevig S9 signaal binnenkomt en het klinkt afschuwelijk maar je hoort precies dat beetje meer om 
dat ene station toch te werken. Ik geef dan een 229 rapport en krijg een 599 retour. Logisch omdat 
mijn vermogen en antenne beter zijn dan van dat SOTA-station. 
Een ander knopje 
Onlangs had ik nog een andere ervaring die ik wil delen. 
Het was een dag waarop het ene na het andere SOTA-station kon worden gewerkt. Op een 
bepaald moment viel mij op dat bij het neerleggen van de microfoon het signaal in mijn 
hoofdtelefoon uitviel.  
Heel vreemd want het leek mij niet logisch. Even later zag ik dat het display aangaf dat er op dat 
moment ook werd gezonden terwijl ik geen PTT-knop had ingedrukt. Eerst maar eens de 
microfoon gewisseld maar het bleef zo. Daarna ook het snoertje gewisseld met een gelijk resultaat. 
Opeens ging mij een Licht op, je zou het een momentje Philips kunnen noemen. 
Onder de Powerknop waarmee de FT-920 wordt aan of uit wordt gezet, zit een knopje met het 
opschrift VOX. Dat knopje had ik kennelijk onbedoeld aangeraakt en dan reageert de microfoon op 
elk geluid dus ook op het contact met het houten tafelblad. 

Ik geloof dat ik geen knopjesmens ben. 

!6

Geert in zijn SOTA-shack in de natuur.
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Experimenteel radio onderzoek van het 
verkeerde soort (update) 

Andor PA9D 

Experimenteel radio onderzoek van het verkeerde soort (update) 

Zoals jullie in de vorige Amstelstraler hebben kunnen lezen, hadden we hier aardig wat 
probleempjes met een Kenwood TM-V71E en een VGS-1 unit die storingen in de rig veroorzaakte. 
Na een flink aantal pogingen om bij een niet nader te noemen leverancier uit het zuid-oosten des 
lands garantie ge verkrijgen, kreeg ik opeens een mailtje van een collega amateur. 

Adri PA0RDA stuurde mij het volgende uit de firmware changelog 
van Kenwood: 
2. When the optional VGS-1 is installed, TX/RX function might 
become 
 unstable. 
 (Depends on the part value tolerance used in the VGS-1.) 

Na bij Dick PA1DR een USB-naar-Serieel kabel te hebben opgehaald 
die bij hem onder Windows 8 toch niet meer werkte, maar eens de 
firmware update gedaan. Helaas zijn de kabels van die Kenwood nog serieel, lastig met de 
moderne computers die die poortjes niet meer hebben. 
Na de update weer testen, VGS-1 chipje vervangen door het “probleem” geval en voila problem 
solved. 
Prima oplossing en scheelt garantie proberen te krijgen bij een bedrijf dat net zo klantvriendelijk is 
als, nouja je snap het wel… 

Amsterstraler Nieuws bulletin 

Zoals sommigen van jullie weten is begin januari de eerste editie van het Amstelstraler nieuws 
uitgezonden op de 6 meter band op zondag avond aan het begin van de wekelijkse ronde. 
Door kleine technische onvolkomenheden, met name het gebrek van scheidingstravo’s, zat er een 
enorme brom op de uitzending. 
Wij hebben daarom besloten eerst dit volledig op orde te hebben. Zodra dat het geval is, zullen wij 
dit experiment gaan herhalen en mogelijk voortzetten. 
De eerste uitzending is in mp3 formaat op onze website www.pi4asv.nl terug te luisteren. 

namens de radio redactie 
Andor PA9D en Deborah PF9DC 
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Zelfbouw window Antenne 
De antenne bestaat uit een pvc pijp met een behuizing voor de balun en een bevestiging voor de 
antennedraden. 
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De balun en antenne bevestiging 

Een 1:4 lucht gewonden balun naar voorbeeld (pa3cnj) 
 

!  

 

!  

   
 
Deze lucht-gewonde balun bestaat uit de volgende onderdelen :  

• 1 40mm diameter Grijze PVC pijp met een lengte van 210mm.  
• 3 eindkappen 40mm PVC.  
• 2 aders lampesnoer geïsoleerd . 
• 8 windingen dubbel gewonden.  
• 1 SO239 aansluiting.  
• 1 Beugel pvc 40 mm. 
• Een stukje snijplank ( hema of blokker ) 
• 2 5 mm bout met moer en vleugelmoer. 
• 4 draad klem 3mm. 
• 2 isolatoren, 
• Montagedraad 1,5 mm blauw / zwart 

Waneer gevoed met met 50 ohm vanuit een antenne tuner transformeert de balun de impedantie 
naar 200 Ω . 
Op het schema beneden is te zien hoe de balun bedraad moet worden :  

De lengte van de zwarte draad is 13,7 meter. 
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De lengte van de blauwe draad is 27,5 meter. 

!  

De punten B en C worden aangesloten aansluiting van de antenne. 
De SO239 connector  wordt aangesloten op ader C en de massa op punt D. 
Vergeet niet D en A samen te voegen. Alle verbinding worden in de PVC pijp gemaakt.  
Kap kan verlijmd worden of met ferriet stof. denk dan wel aan de warmte.  

Veel plezier met het bouwen van je eigen balun !  
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Een Frisse Bedoening. 
Een verslag van mijn eerste SOTA winter Activation. 

Geert PA7ZEE 

Met die hele lange zomer en dat milde najaar had ik de smaak van het activeren van summits 
aardig te pakken. Op de site van SOTA staat niet voor niets: Two words of warning. It's addictive! 
Daarnaast ben ik nog steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen; ik houd van een beetje avontuur. 
Na de Winter Safety Notes van de SOTA site te hebben gelezen, besloot ik om mij voor te bereiden 
op een winteractivering. De winterperiode voor het activeren van summits ligt tussen 1 december 
en 15 maart. Voor een eerste keer mikte ik op begin december mede omdat ik niet zo nodig echt af 
wil zien.  
Voorbereiding 
Na mijn besluit was het allereerst een kwestie van gewenning aan lage temperaturen. Stel je de 
situatie op een summit in de winter maar voor. Dat is heel anders dan in de warme shack in een 
comfortabele stoel. Meestal is er weinig beschutting tegen de koude wind en je zit stil. Dus maakte 
ik met de dalende temperatuur in november dagelijks wandelingen met niet te warme kleding aan 
om wat af te harden. Voor het activeren koos ik twee summits in de Belgische Ardennen die niet al 
te ver uit elkaar lagen. Als transceiver de KX1 van Elecraft waarmee op vier banden in CW kan 
worden gewerkt. De externe voeding van negen pennlights kan in de broekzak op temperatuur 
worden gehouden zodat lage temperaturen geen invloed hebben op de capaciteit. 
De weersverwachting op de beoogde summits werd dagenlang in de gaten gehouden; bij neerslag 
was het een No Go. 
Op weg 
Voor 1 december was de weersverwachting redelijk goed; wel koud maar geen neerslag. In de 
vroege uurtjes van huis vertrokken in het donker. Tot aan de Belgische grens blijft dat zo maar dan 
begint het aarzelend licht te worden. Het is ruim drie uur rijden naar de eerste summit ON/
ON-010 Baraque Fraiture 
Op locatie 
Bij aankomst hangt er een dichte mist. De temperatuur is precies nul graden Celsius en de 
dennenbomen zijn wit berijpt. Als ik de warme auto uitkom, zorg ik snel dat mijn warme kleding 
in orde is. Onder mijn broek heb ik een lange thermo onderbroek aan die ik in de winter draag bij 
het hardlopen. Eerst het antennedraadje in een boom 
zien te krijgen en dat lukt deze keer vrij snel.  
Het zitcomfort in de zomerperiode bestaat uit een dikke 
plastic zak die er voor zorgt dat mijn broek droog en 
schoon blijft. Nu is dat te koud en dus heb ik een 
vouwstoel mee genomen. Om 10.45 ben ik QRV en het 
voelt redelijk comfortabel met een dikke muts en 
handschoenen waarmee thuis is geoefend om de paddle 
te kunnen bedienen en te kunnen schrijven. Na een paar 
keer CQ SOTA en ON/PA7ZEE/P te hebben geseind is het 
stil. Ik denk: Is er niemand die mij hoort en zijn mijn 
spullen wel in orde? Plotseling is daar de eerste chaser. 
Hij vraagt naar de reference van de summit en een paar 
minuten later is de hele SOTA familie er. De eerste chaser 
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heeft mij kennelijk op de spotlist op de SOTA site gezet. Na een tijdje op 7.032 MHz te hebben 
gewerkt ga ik QSY naar 10.118 MHz en later naar 14.062 MHz. Hoewel er geen officiële SOTA 
frequenties zijn kun je hier meestal de meeste CW activeerders vinden. Als er na 45 minuten 17 
QSO’s in het log staan vind ik het tijd om op te breken. Leuk is dat er bij die QSO’s ook een S2S 
(Summit To Summit) QSO is met een activator in Engeland. Gewerkt met DL, EA, G, HB9, OE, 
OH, OK, PA en SP. 
In de warme auto wachten hete koffie en lekkere krentenbollen die mij weer snel op temperatuur 
brengen terwijl ik op weg ga naar de volgende summit. 
De tweede summit 
De locatie van de summit ON/ON-004 Bois de 
Hazeille is lastig te vinden. Op de Google kaart 
staat een heel korte rechte en brede weg nabij 
de locatie. Het vermoeden van een start- en 
landingsbaan klopt, maar dat is militair terrein. 
Bovendien worden er bomen gekapt en getransporteerd in dit gebied wat het zoeken niet 
makkelijker maakt. Uiteindelijk blijkt dat de summit vlakbij een telecomtoren van Belgacom ligt. 
Onderwijl is er een gemene noordoostelijke wind gaan staan. Gelukkig kan ik wat beschutting 
vinden, binnen de 25 m verticale limiet, in een stukje bos. De temperatuur is nu 1 C waardoor er 
ijswaterdruppels van de bomen vallen. Als het antennedraadje hangt ben ik om 13.10 QRV. Op de 
40- en 20 m band kan ik het wel vergeten door QRM, vermoedelijk uit de telecomtoren. Op 30 m 
gaat het uitstekend.  
Gewerkt met DL, EA, G, GI, HA, LA, OE, OK en PA; totaal 22 stations. Het ‘Battery Pack’ blijft in 
mijn broekzak zijn capaciteit behouden. Zelf wel steeds kouder geworden met steeds een druppel 
aan mijn neus die op het log valt. Ik merk dat het schrijven steeds moeilijker gaat worden en ook 
het decoderen in mijn hoofd verloopt trager. Opeens herkende ik deze verschijnselen als het begin 
van onderkoeling en ga QRT. Als alles is ingepakt in de auto, ga ik warme koffie drinken. 
Onderweg naar huis eet ik de rest van de krentenbollen op en kom langzaam weer op 
temperatuur. 
Thuis de spanning van het ‘Battery Pack’ gemeten: 13,1 V. 
Conclusie 
Ik kijk terug op een geslaagde winteractivering van twee summits die zes Bonuspunten heeft 
opgeleverd… Wow! 
Het was een frisse bedoening maar de SOTA Fever samen met het bezoek van de SOTA familie 
daar in de kou is hartverwarmend. Het is een nieuwe ervaring die ik niet had willen missen. 

Mijn volgende winteractiveringen zijn al gepland ergens in de eerste drie maanden van 2015.  
De eerste summit weet ik ook al: EA8/GC-001 Pico de Las Nieves. Aan het strand is het daar dan 
ruim 20 graden boven nul maar in de bergen kan het een frisse bedoening worden. 
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Uitnodiging Molenactivatie 
Nieuw jaar nieuwe kansen 

Dit jaar organiseert de afdeling weer een 
special call station bij molen de Zwaan in 
Ouderkerk aan de Amstel (Binenweg 2). 
Een leuke en unieke kans om een dikke 
pile-up te kunnen werken en te ervaren hoe 
het is als je een van de meest gewilde 
stations op de banden bent. 

De voorbereidingen zijn inmiddels in volle 
gang en je bent tijdens het weekend van 
harte welkom voor een eyeball QSO en 
natuurlijk ook als operator. 
We hebben de roepnaam inmiddels 
geregistreerd. En om ons nog wat 
exclusiever en gewilder te maken hebben 
we een paar kleine wijzigingen in de call 
aangebracht. 
De nieuwe call is “PB15DeZwaan” papa bravo one five delta echo zulu whiskey alpha alpha 
november. “again again?” 

We zoeken nog een partytent eventueel met een paar zijflappen voor het 2 meter station. 
Mocht je op een andere manier een bijdrage willen leveren in apparatuur, antenne’s en/of 
partytent, tafeltje en stoelen voor het VHF station, neem even contact met mij op. 
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Veron Afdeling Amstelveen A02 

Voorzitter:	 Andor Demarteau

	 Tel. op verzoek

	 PA9D@veron.nl


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:	 Deborah van der werff PF9DC

	 pf9dc@xs4all.nl


Homepage:	www.pi4asv.nl


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 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.


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.

AMSTELSTRALER

http://www.pi4asv.nl
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MOLENWEEKEND CW-VELDWEEKEND 
2015

AMSTELSTRALER 
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Van de voorzitter

beste radiovrienden,


De vakantie, voor wie daar in de zomer noch mee te paken 
heeft, is al weer voor de helft voorbij. De eerste najaars-, uhm 
zomerstorm is achter de rug en de antenne’s hebben het 
gelukkig weer overleefd.

Het nieuwe seizoen nadert snel weer met de SSB velddagen en 
de eerste twee lezingen inmiddels al ingevuld, beloofd het weer 
een interessant jaar te worden.


Hier liggen de antenne plannen noch steeds op de tekentafel, 
dan is het weer te koud te warm of te nat weer om uitgebreid het 
dak op te gaan.

En hoe plaats je veilig een Ciro Mazzoni loop op het dak op een 
voldoende stevige mast?

En hoe krijg je het voor elkaar om een melding van storing bij 
onze vrienden in Groningen heropend te krijgen nadat je op 
vakantie niet op 1 enkel telefoontje hebt gereageerd?

Uitdagingen die wij hier voor de echte herfst stormen noch 
proberen op te lossen.


Veel lees plezier en tot in september.


Namens het bestuur,

Andor PA9D

voorzitter


Bericht van de redactie 

Oops a beetje laat, had me in de maand vergist, mijn excuses. Ik 
hoop dat ik deze fout in de toekomst niet meer maak.

73, Deborah, PF9DC 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5-6 SEPTEMBER 2015 
SSB-Veldweekend


8 SEPTEMBER 2015 
Lezing: DPMR, the poor 

man's digital mode


13 SEPTEMBER 2015 
 Kopij deadline 


Amstelstraler nummer 3


13 OKTOBER 2015 
Lezing: 


Proud 2B PI4YLC


Agenda

10 NOVEMBER 2015 
Nog geen gegevens 

beschikbaar. Let op de 
aankondigingen en 

laatste nieuws op de 
website www.pi4asv.nl


8 DECEMBER 
Jaarlijkse verkoopavond 
van door u ingebrachte 
en hobby-gerelateerde 

spullen.


http://www.pi4asv.nl
http://www.pi4asv.nl
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Terug van weggeweest

Peter PA3FBO


Afgelopen november stak het zender-virus na 17 jaar weer zijn kop op.

Inmiddels was ik verhuisd van een 12 hoog flat met antennes op het dak naar een 3 hoog flat. 
(inmiddels bezig met een antenne-aanvraag)

Om toch wat te kunnen doen had ik mijn TS-780 (2/70 allmode) transceiver voor de dag gehaald 
en aangesloten op mijn 1,5m lange mobielspriet (Maldol HV-727).

Tot mijn grote verbazing was er een repeater 
(PI3UTR) te horen op een, naar mijn idee, 
simplex frequentie. Het bandplan bleek al een 
tijdje aangepast te zijn.

Helaas staat de antenne voor deze repeater 
aan de verkeerde kant van de flat en kan ik 
hem niet werken. Het aan de andere kant 
zetten heeft geen zin i.v.m. de galerij.

Diverse repeaters op 70cm blijken te zijn 
gewijzigd. Vroeger had Rotterdam op 70cm een 
heel groot bereik, tot bij 
Amsterdam.Tegenwoordig is dit overgenomen 
en verbeterd door PI2NOS.

Ondanks dat de antenne ook voor deze 
repeater aan de verkeerde kant van de flat 
staat, kan ik er meestal over werken.Andere 
repeaters zijn verdwenen of zijn onder een 
andere naam verhuisd naar een andere locatie.


Na het aansluiten van mijn PK232-MBX bleek 
packet in de vorm zoals ik die kende volledig 
te zijn verdwenen, net als amtor. Er blijken 
tegenwoordig verschillende, niet 
uitwisselbare, digitale systemen te zijn om 
met spraak met elkaar te communiceren.

Een andere verandering die ik tegenkwam 
waren de "rare" roepnamen. Het blijkt dat de 
roepnamen weer min of meer vrij te kiezen 
zijn. Vroeger kon je makkelijk aan iemands 
roepnaam zien welke licentie hij had, en met 
wat meer moeite achterhalen wanneer hij die 
gehaald had.

Iets anders waar ik achter kwam is dat N-
amateurs ook op HF mogen. Eerst mochten 
D-amateurs op 6 frequenties in de 2m band 
en later kregen ze een deel van 2m ter 

beschikking. De C-amateurs mochten op 2m en hoger. Voor de HF was het halen van het morse 
examen noodzakelijk, 8 wpm voor een B-machtiging en 12 wpm voor een A-machtiging. De C-
amateurs konden alleen maar omhoog, UHF SHF en verder.

Er werd van deze banden ook regelmatig, ook bij contesten, gebruik gemaakt. De ABCD 
machtiging werd omgezet naar de N- en F-machtiging en het morse examen verdween. Het voor 
de N-amateurs vrij geven HF is natuurlijk prachtig, en ik had er zelf ook dankbaar gebruik van 
gemaakt.
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De keerzijde is echter dat de drang om naar UHF en hoger te gaan vrijwel weg is 
gevallen.Hierdoor zijn het eigenlijk alleen nog de ATV-ers die deze banden gebruiken.Door het 
afnemende gebruik is het voor de overheid wel erg makkelijk geworden de "bijna" niet gebruikte 
banden voor andere, commerciële doeleinden in te zetten.

Na van de verbazing te zijn bekomen, ook maar eens de HF-set (TS-680) voor de dag gehaald. 
Aangezien ik nog geen antennes op het dak had moest ik wat verzinnen. In een grijs verleden 
had ik wel eens een kristal radio op de verwarming aangesloten. Misschien dat ik nu ook zo'n 
oplossing kon bedenken.

Mijn tuner (AT-200) heeft een aansluiting voor een draadantenne, iets asymmetrisch aansluiten 
zou dus moeten kunnen.Het balkonhek van de flat leek geïsoleerd te zijn t.o.v. massa, iets dus 
om als antenne aan de tuner te knopen.

Nu nog een aarde. Bij gebrek aan een echte aarde (ik wilde de randaarde niet gebruiken) 
bedacht ik dat de hemelwaterafvoer wel eens voldoende zou zijn. Ik heb een dikke bout 
genomen en deze aan het einde van een stuk kruisdraad (telefoon) dat ik nog had bevestigd. De 
bout heb ik tot onder in de hemelwaterafvoerbuis laten zakken. Het kruisdraad loopt onder de 
deur door naar de tuner.


Aan het balkonhek heb ik een ander stuk kruisdraad geknoopt. Het uiteinde van het draad maakt 
contact met de RVS-bout waarmee het hek vast zit. Of de bout contact maakt met het hekwerk 
heb ik niet onderzocht. Via het vogelvoederhuisje loopt het stuk kruisdraad over de deur naar de 
tuner.

De HAM of ham vraag is natuurlijk: "Werkt het?"

Het is geen echte antenne en je mag er ook niet te veel van verwachten, alles is mee genomen.
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Naast de op alle banden aanwezige storing, kan ik op de lagere HF banden stations horen, op 
10m hoor ik ruis en een paar stoorsignalen. Ik krijg het hek redelijk afgestemd op 40m, 20m (in 
de stand 40m!) en op 15m. De overige banden heb ik nog niet echt geprobeerd en de AT-200 
kent geen WARC-banden.

De volgende vraag is of er nog enige afstraling is. De proef op de som is het maken van 
verbindingen. Inmiddels heb ik, voornamelijk op 40m, wat verbindingen gemaakt. Het waren 
reacties op het CQ roepen van vooral Nederlandse tegenstations. In een pile-up kun je het 
maken van een verbinding wel vergeten. Als het wat rustig wordt lukt het soms toch.

DX wordt een echte uitdaging. Een paar buitenlandse contacten: 7,112 DR800BI, 14,215 
LZ2015KM, 21,282 AO150R 

groeten, Peter PA3FBO


Onderwerpen lezingen september en 
oktober


8 September 2015: DPMR, the poor man’s digital mode.

In de lezing komen de drie dPMR modes aan bod, een introductie in 4FSK en hoe de dataflow in 
elkaar steekt (A/D conversie, vocoder, sync etc).

13 Oktober 2015: Proud 2B PI4YLC

'Proud 2B PI4YLC' is het motto van het YL contest-team van PI4YLC dat diverse malen actief is 
geweest vanaf het conteststation van PI4TUE. De laatste deelname vanuit Eindhoven was een 
soort 'battle of the sexes' omdat de OMs van PI4TUE meededen aan dezelfde contest; twee 
contestteams vanaf dezelfde QTH. Aangezien de locatie van PI4TUE is opgeheven kon PI4YLC 
daar niet meer te gast zijn en werd dit jaar aan de Russian DX Contest meegedaan vanaf een 
velddaglocatie. 

Naast contesten houdt PI4YLC zich ook bezig met andere HAM-radio activiteiten. Zo is een 
bezoek gebracht aan PI4HAL, is de call PI33YLC in de lucht gebracht en wordt deelgenomen 
aan het International Lighthouse and Lightship Weekend (ILLW) vanaf de vuurtoren van 
Noordwijk. De lezing 'Proud 2B PI4YLC' gaat over de activiteiten van de YL-commissie vanaf 
1981 en het YL-(contest)team vanaf 2012. Zie ook: www.pi4ylc.nl

 


VHF inmeld ronde 
 
Zoals de meeste van jullie wel weten is er op woensdagavond om 20:00 een 2 meter inmeld 
ronde op 145.400mhz en op zondagavond om 21:00 een 6 meter op 51.500mhz. 

Geert, PA7ZEE, is na 10 jaar om persoonlijke redenen gestopt met het leiden van de 2 meter en 
6 meter rondes. Geert, dank namens alle inmelders maar natuurlijk ook van het bestuur.


Op dit moment ben ik nu de vaste operator en mogelijk, bij mijn afwezigheid, zal Deborah 
PF9DC dit van mij kunnen overnemen. 

Echter, voor de tijden dat wij er niet zijn en omdat anderen het misschien ook eens leuk vinden 
een ronde te leiden, zijn we opzoek naar operators voor beide ronden.

Wil je dus eens een ronde overnemen of dit op regelmatige basis doen? Laat het ons weten. 
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Molenweekend

Andor PA9D


Deels een andere crew, andere opzet, andere call 
maar zelfde beroerde condities.

Dit jaar was het molenweekend voor het eerst onder 
mijn leiding en organisatie. Met de call PB15DeZwaan 
werd geprobeerd weer een flink aantal verbindingen 
te maken vanuit onze nieuwe legertent.

Qua antenne’s hadden we niet te klagen. Voor HF een 
vertical en later nog een draad antenne en voor VHF 
een vertical en een beam. Maar helaas hebben we bij 
lange na de enorme pile-ups niet gehaald van twee 
jaar geleden.

Aan de aanloop zal het niet gelegen hebben. 
Ondanks het nogal stormachtige weer op zaterdag 
zijn er flink wat collega amateurs langs geweest en 
zijn er een stuk of 8 blijven eten.

Zondag was beduidend beter weer, voor de HF 
condities maakte dat helaas niet uit. Voor de 
mogelijkheid op het grasveld voor de molen noch 
even bij de bruinen wel degelijk.

Voor volgend jaar gaan we dit zeker herhalen.

Mogelijk dan wel met andere types antenne’s. Niet 
aalleen de HF condities zullen ons parten hebben 
gespeeld maar ook de aanwezige molen heeft natuurlijk zo zijn effect op afstraling en reflecties.


Inmiddels word al gewerkt aan nieuwe 
antenne designs om hier rekening mee te 
gaan houden en een meer radioactief 
weekend te bouwen.

Wederom met dank aan Erik Jonker de 
molenaar van molen de Zwaan voor zijn 
gastvrijheid, Peter PA3FBO voor 
transport, VHF antenne’s, Mark PE1PAZ 
voor transport, Markus PE1HOY voor 
verlichting en stroomkabels, Richard 
PA3CGG voor transport en alle overige 
aanwezigen voor de gezelligheid en het 
op- en afbreken van onze tijdelijke 
zendlocatie.

Verder onze dank aan Dick PA1DR voor 
zijn donatie van een Diamond BB6W 
endfed antenne en Patrick PD2TK voor 
zijn donatie van een goede hoeveelheid 
touw en storm haringen.
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Liggende Golven - ICC

Hans PD0AC


Goodbye CW, hello ICC


Ik ergerde mij er al jaren aan: 
benamingen en afkortingen die nergens 
op slaan. Na overleg met enkele zéér 
prominente zendamateurs, waaronder 
Adri PA0RDA, Stan PA8C en Andor 
PA9D, hebben we besloten om een 
commissie in het leven te roepen die 
voor eens en altijd een einde maakt aan 
de oliedomme afkorting CW. Wereldwijd. 
Keihard. Zonder mededogen.


Het vereist slechts iets meer intelligentie 
dan de gemiddelde stoeptegel om te 

constateren dat de afkorting 'CW' net 
zoveel raakvlakken heeft met de realiteit als de belofte van een politicus. De afkorting CW staat 
voor Continuous Wave en als CW iets niet is, dan is het continuous.


Lang is nagedacht over een nieuw afkorting die de lading wél zou dekken. Het is uiteindelijk ICC 
geworden, wat staat voor Interrupted Carrier Communication. De commissie is (u raad het al) 
CICC gedoopt, Committee Interrupted Carrier 
Communication.


“Als Mozes lid geweest was van een commissie, 
dan zouden de Joden nog steeds in Egypte 
zitten” luidt een bekend spreekwoord, maar wij 
zetten er vaart achter. Er is een logo, een website 
is in voorbereiding en er is subsidie aangevraagd 
onder het mom van “Bescherming Immaterieel 
Cultureel Erfgoed”.


Inmiddels hebben wij de knoppen van onze 
transceivers laten herontwerpen. Verdwenen is 
CW op het knopje van mijn TS-570; nu pronkt er 
ICC. Sluit u bij ons aan! Resistance is futile.


Hans PD0AC
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CW veldweekend 2015

Andor PA9D


Begin juni was het weer tijd voor het jaarlijkse 
CW contest velddag weekend.

Met vier operators zijn totaal XXX verbindingen 
gemaakt.

Over het weer hebben we dat weekend zeker 
niets te klagen gehad en met 9 man voor de 
BBQ en een goede kachel voor de heren 
operators, heeft iedereen het naar zijn zin 
gehad.

Helaas is een deel van het success van het 
weekend niet zonder slag of stoot verlopen.

Het fonkel nieuwe aggregaat wat wij ter 
beschikking hadden gesteld aan de vereniging 

voor het weekend bleek het bijzonder slecht te 
doen. Alleen met de choke aan wilde hij 
starten en zelfs dat op een gegeven moment 
niet meer.

Gedurende de middag hebben Koert PA1KW, 
Richard PA3CGG en ik geprobeerd het beestje 
aan de praat te krijgen. Bezine er weer uit om 
te zien of daar vervuiling in zat, vlotter kamer 
eraf waar een heleboel zooi uit bleek te komen 
en maar weer proberen.

Gelukkig heb je ook noch collega amateurs 
die toevallig thuis zijn, meerdere aggregaten 
bezitten en ook noch de moeite nemen om op 
bezoek te komen.

Rond het avond eten kwam Anton PE1JAS 

met een reserve unit aan waarmee het veld-
weekend gered was en de heren operators met een half uur tot drie kwartier vertraging aan het 
contesten konden.

Daarmee was het weekend toch gered, maar mijn uitdaging niet opgelost.

Na het eten maar weer een vervolg onderzoek 
op het beestje. Inmiddels was wel duidelijk dat 
er ergens noch een verstopping aanwezig was.

Met een beetje perslucht, de goede ogen van 
Imre PH0BOS en uiteindelijk een haar van een 
bezem, hebben we de laatste vervuiling uit de 
sproeikop weten te verwijderen.

Tot mijn grote plezier bleek dat alle problemen 
op te lossen en heeft de unit de rest van het 
weekend prima gepresteerd.

En zoals ze dat in het engels zeggen “now it 
purrs like a kitten”.

Op naar het volgende SSB veld-
weekend.Uitnodiging Molenactivatie
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Antennes voor de HF banden op 
Flatgebouwen


PAøPCK


Helaas zullen er onder de huidige generatie zendamateurs weinigen zijn die 
hun antennepark plaatsen kunnen zoals ze dat zelf goeddunken. Gelukzalig 
zijn diegenen die in een ééngezinswoning wonen met een flinke lap tuin er 
achter. Ikzelf woon echter op een flat waarop bij de gratie van de 
woningbouwvereniging een beam voor 2 meter mocht worden geplaatst, maar 
over de plaatsing van antennes voor de HFbanden werd tweemaal het veto 
uitgesproken.

Daar zit je dan met je Trio-lijn.

Toch zouden en moesten de HF-spullen werken; uiteindelijk is de A-
machtiging niet voor niets gehaald.

Allereerst werd in de diverse dumpzaken jacht gemaakt op antennesecties en 
bijbehorende voeten. Ik had het geluk complete MS-legerantennes plus voet 
te pakken te krijgen.

Een aantal secties werd geformeerd tot een lengte (incl. voet) van 5 meter. De 
voet werd aan het balconhek gemonteerd met behulp van een brok ijzer wat 
vroeger blijkbaar diende om de MS-antenne aan legervoertuigen vast te 
klemmen.

Plezierige bijkomstigheid is dat de bewuste voet voorzien is van een Pl-259 
vrouwtjes plug. Op deze plug werd de 50 Ohm coaxkabel, die van de zender 
komt, aangesloten. Tevens werd ervoor gezorgd dat de plug (uiteraard alleen 
de schroefdraad) van de voet contact maakt met het ijzer waarop de voet is 
gemonteerd. Hierdoor werd het mogelijk het balconhek als tegencapaciteit te 
laten fungeren. Aldus was de kwartgolf antenne voor 20 meter een feit. 
Dezelfde truc werd toegepast voor de 10 meterband, maar nu met de helft 
van de sectie-lengte. Het één en ander werkt zeer bevredigend.

Het werken op 80 meter bleef een vrome wens en tevens een uitdaging.

Van een met mijn lot begane zendamateur uit ON-
land mocht een fabrieks mobiel antenne worden 
uitgeprobeerd. De eerste verbinding met het 
Nederlandstalig amateurnet maakte al gauw 
duidelijk dat dit niet de oplossing voor mijn 
antenneprobleem voor de 80 meter is. De helft van 
de deelnemers aan het net konden mij niet 
"nemen" en diegenen die dat wel konden gaven 
rapporten varieerend van S-55 tot 56 en dan moest 
er op dat moment geen QRM zijn.

De mobielantenne werd bij de eigenaar 
terugbezorgd en we waren dus-nog even ver. Toch 
was ik ervan overtuigd dat er iets in het verticale 
vlak te construeren moest zijn, het liefst met behulp 
van mijn geliefde MS-antennesecties, dat wel goed 
zou werken.

Allereerst veronderstelde ik dat de grootste vijand 
van mijn uitzaaiingen het van gewapend beton 
geconstrueerde dak is dat tot over het balkon 
doorloopt. 
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Het was dus maar het beste dat ik de 
antenne zo lang maakte dat het grootste deel 
boven dat dak uitkeek. Tenslotte werkte de 
spriet voor 20 meter ook goed. Na 
raadpleging van de diverse boeken en 
geschriften nam het waagstuk voor de 
kwartgolf verticaal voor 80 een aanvang.

De afstand balconhek tot het dak is ruim 2 
meter. Begonnen werd dus met een 
sectielengte van 2,56 meter (incl. voet). 
Hierna moest een spoel opgenomen worden 
die niet te zwaar mocht zijn, want de secties 
van de MS-antenne zijn niet al te dik. 
Gekozen werd voor PVC-pijp van Ø 3,2 cm 
en een wanddikte van 2 mm. In het midden 
van de pijp werden ongeveer 80 wikkelingen 
van 1 mm geëmailleerd koperdraad tegen 
elkaar gewikkeld over een lengte van 8,7 cm. 
De zelfinductie zou dan ongeveer 70 pH 
bedragen.

Wanneer dan boven op de spoel een aantal secties werden geplaatst t.w.v. 2,51 meter zou de 
zaak moeten werken.

Na constructie van de spoel bleek bij meting dat deze een waarde had van 69 pH, een eigen 
capaciteit van 5 pf en een eigen resonatiefrequentie van 9 MHz. Voor het heet worden of zelfs 
verbranden van de spoel vanwege het laatste behoefde dus niet te worden gevreesd.

Toen het een en ander aan de praktijk werd getoetst bleek de topsectie toch te kort. De antenne 
was volkomen in resonantie op 3,9 MHz. Besloten werd om niet de zelfinductie te verhogen, 
maar een stukje van plm 55 cm op de topsectie te plaatsen.

Dit deeltje bestaat uit een telescoopantennetje van een voormalig transistorradiootje. Door in en 
uitschuiven van de secties Kan de antenne nu op elke gewenste frequentie tussen 3,5 en 3,8 
MHz in resonantie worden gebracht.

De eerste verbinding met deze antenne met het Nederlands talig amateurnet loog er niet om. Uit 
het uiterste noorden van ons land kwamen rapporten binnen van niet minder dan S-59 en uit de 
buurt van Antwerpen zelfs 59 en twintig Db. Dit alles bij 150 Watt input!
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Voor bezitters van MS-secties:		 	 	 

Onderste deel:    	 Voet van 35 cm, 2 secties 116-A elk van

                   	 	 	 92 cm

Onderstuk spoel:  	37 cm van een sectie 116-A, waarvan plm.

                  		 	 10 cm in de pvc pijp is opgenomen.

Bovenstuk spoel:   	18 cm van een sectie 116-A. OOK weer 10 cm

                   	 	 	 in de pvc pijp bevestigen met Kunsthars

                   	 	 	 of plastic schijfjes.

Bovenste secties:  1 sectie 117 en 1 sectie 118, elk 116,5 cm lang.

Topsectie:         Telescoopantenne plm. 55 cm lang.

Totale antenne lengte incl. voet 5,70 meter.


Resumé:

L spoel 70 uH

Ø pvc pijp 3,2 cm

Ø spoel 3,4 cm

Bewikkelde lengte 8,7 cm

draaddikte 1 mm

Geen spatiëringen

Plaats spoel: in het midden van de antenne


Om teveel doorbuigen van de spriet te 
voorkomen gebruik ik

twee nylon tuidraadjes.

Natuurlijk kunnen i.p.v. de beschreven MS-
antenne, koperen buizen o.i.d. worden gebruikt. 
Wanneer de lengten maar worden aangehouden 
zal de zaak best werken.

Nog even voor de critici:


Nadelen antenne: 	 1.  T.o.v. een echte 80 meter antenne slecht rendement.

                 	 	 	 2.  Niet permanent te plaatsen. Meestal is dat op een flat ook niet 	 	 	
	 	 	 	 	      toegestaan.

                	 	 	 3. Bij sterke wind niet bruikbaar.

                 	 	 	 4. Geringe bandbreedte.

Voordelen: 	1. Werken op 80 meter is in elk geval mogelijk.

	 	 	     Beter een compromis dan helemaal geen antenne

           	 	 2. Makkelijk op te zetten en weer af te breken.

           	 	 3. Geschikt voor velddagen.

         	 	 4. Lage contructiekosten

           	 	 5. Neemt weinig plaats in

           	 	 6. Directe voeding vanuit de zender.


Geraadpleegde lectuur: ARRL handboek
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Oproep SSB-veldweekend

Andor PA9D


Op zaterdag 5 en zondag 6 september aanstaande is het weer tijd voor de SSB variant van het 
fieldday contest geweld.

Wil je dat weekend aanwezig zijn, komen helpen met opbouwen en afbreken, voor transport 
zorgen voor tent, kachel, aggregaat en antenne materialen, blijven eten, operator zijn of zelf 
experimenten doen met een nieuwe bij voorkeur natuurlijk zelfgebouwde antenne?

Meld je dan aan bij Andor PA9D at veron.nl.

Mee eten op zaterdag (mits het weer het toelaat) bij de gezellige BBQ is natuurlijk mogelijk.

Neem bij voorkeur gepast 7,50 mee en meld je even bij de organisatie.  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	 Guido Gezellelaan 1

	 1422 BJ Uithoorn
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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 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.


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 radiovrienden,


Bij deze het derde nummer van onze Amstelstraler. 

De dagen worden al weer korter, het weer word slechter en onze 
antenne planning word een beetje in de war gegooid door dat 
het dan weer te heet, dan weer te nat is en als het dan eens 
goed weer is, moet er gewerkt worden.

Misschien lukt het in de komende weken toch noch even om het 
een en ander aan ecoflex kabel te vervangen, mastjes van 
glasfiber van een extra beschermende coating te voorzien en 
wat antenne’s te verplaatsen en bij te plaatsen.

Mochten er tips zijn voor het leggen van kabels over een plat 
dak met een bitumen laag, dan wel het plaatsen van een wat 
zwaardere constructie van een kilootje of 40 (magnetic loop plus 
rotor en mastje) op een dergelijk type dak, op een veilige wijze 
voor zowel het dak als de antenne, dan hoor ik dat graag.

De eerste avond met de lezing van Hans PD0AC was zeer 
geslaagd met een behoorlijke opkomst, ook van buiten onze 
afdeling. Voor de komende drie maanden hebben we zeker 
interessante avonden op het programma staan.

In oktober is er de lezing van de Veron young ladies club 
PI4YLC, in november vertelt Evert PD3EEF alles wat je zou willen 
weten over waarom een vliegtuig vliegt en welke radio’s er aan 
boort zijn en wat je daarvan als amateur kan horen, ten slotte in 
december is er weer de overbekende verkoping.

Mocht je zelf een interessant onderwerp weten en daar iets over 
willen vertellen of iemand weten die dat wil of kan? Laat het 
weten aan onze secretaris Markus PE1HOY.

Verder is het bestuur druk aan het nadenken over meer buiten 
activiteiten. Suggesties over een activiteit en/of geschikte locatie 
zijn altijd welkom.

Meer van onze visie en plannen volgt op de leden vergadering in 
januari.


Namens het bestuur,

Andor PA9D

voorzitter
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12 JANUARI 2016 
Algemene 

ledenvergadering


13 DECEMBER 2015 
 Kopij deadline 


Amstelstraler nummer 4


13 OKTOBER 2015 
Lezing: 


Proud 2B PI4YLC


Agenda

10 NOVEMBER 2015 
Lezing: 


Waarom vliegt een 
vliegtuig door evert 

PD3EEF


8 DECEMBER 
Jaarlijkse verkoopavond 
van door u ingebrachte 
en hobby-gerelateerde 

spullen.
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Wekelijkse rondes

Om het voor iedereen die zich regelmatig inmeld duidelijk te maken of er een ronde is of niet, zal 
ik vanaf nu op onze website laten publiceren als er geen ronde is.

We proberen natuurlijk, zeker met het groeiend aantal inmelders, zowel de 2 meter als 6 meter 
rondes wekelijks te laten doorgaan. Maar soms lukt dat niet.

Verder zullen we per ronde de presentielijst op de site gaan publiceren. Voorheen werd er noch 
weleens een heel verslag van geschreven, maar dat blijkt toch lastiger bij te houden te zijn.

Maar een presentielijst is altijd mogelijk natuurlijk.

Vanaf begin oktober zullen we dan ook deze lijst op de site plaatsen met callsign, naam en 
plaatsnaam.


SSB Veld weekend 2015

Andor PA9D


Met het CW veld weekend in het geheugen en de problemen die we dat weekend met het 
aggregaat hadden, was het natuurlijk wel even spannend.

Maar gelukkig wilde die direct en heeft het hele weekend zich netjes gedragen.

Op zaterdagmorgen waren Hans PD2HS en Mark PD3RQZ bijtijds bij ons aanwezig om Deborah 
PF9DC en mijzelf op te halen plus een aantal spullen. Een ritje later en alles was aanwezig.

Markus PE1HOY en Koert PA1KW waren ondertussen ook aanwezig samen met de tent, gasfles 
en (zo bleek dit weekend) niet overbodige infrarood kacheltje voor in de tent.

Zelfs dusdanig niet overbodig dat de shack voor de operators (vooral op zondag morgen) zelfs 
warmer en behaaglijker was dan het clubgebouw.

Het weer zat het hele weekend niet echt bepaald mee. Regelmatig werd ergens boven ons de 
kraan open gedraaid. Zo ook vlak voordat we daadwerkelijk moesten gaan afbreken. Niet 
bepaald een fijn vooruitzicht omdat je 
dan nat moet inpakken en hoe laat je dat 
later dan weer drogen?

Gelukkig brak de zon bijtijds door en 
werd ons dat probleem bespaard.

Zaterdag avond waren er zeker 9 tot 10 
personen voor de bbq aanwezig. Die 
helaas binnen werd genuttigd (de bbq 
aka scottelbraai stond natuurlijk wel 
buiten). Ook hier waren de weergoden 
ons goed gezind en wachtte ze even met 
de douche tot de bbq was afgelopen.

De contest zelf leverde 183 verbindingen 
op. Wat zeker niet slecht is voor een 
relatief kleine crew en geen nacht 
operators.

De meeste verbindingen staan toch echt 
op naam van Hans PD2HS en Mark 
PD3RQZ die bijna niet achter de set vandaan te slaan waren. In het begin noch ondersteunt 
door Jan PG2AA maar later met zo af en toe even binnen lopen van ondergetekende en met wat 
kleine aanwijzingen.

Een zeer gezellig weekend met een goed resultaat.
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wat voor type amateur ben jij?



“QRP-isten” doen het met een kleintje. 

“DX-ers” doen het afstandelijk. 

“VHSC-members” doen het ’t vlugst. 

“Contesters” doen het met de meesten. 

“CW-ers” doen het met hun vingers. 

“Phoners” doen het met hun mond. 

“RTTY-ers” doen het ratelend. 
“SSTV-ers” hebben er een plaatje bij nodig. 

“X-band amateurs” doen het met pijpen. 

“ATV-ers” bewegen er bij. 

“Knutselaars” doen het met hun handen 

“YL’s” doen het met koffie.

“Vosse-jagers” doen het speurend. 

“NL-ers” doen het met gloeiende oortjes. 

“FAX-ers” doen het beetje voor beetje. 

“Hell-ers” doen het op rolletjes. 

“Theoretici” doen het op papier. 


..... Maar allen doen ze het wel eens met een soldeerbout, terwijl de “XYL’s” er in berusten. 


Bron: wie lacht niet, die  damateur beziet - Piet de Bond PA3BGP


Onderwerpen lezingen Oktober en November

13 Oktober 2015: Proud 2B PI4YLC

'Proud 2B PI4YLC' is het motto van het YL contest-team van PI4YLC dat diverse malen actief is 
geweest vanaf het contest-station van PI4TUE. De laatste deelname vanuit Eindhoven was een 
soort 'battle of the sexes' omdat de OMs van PI4TUE meededen aan dezelfde contest; twee 
contest-teams vanaf dezelfde QTH. Aangezien de locatie van PI4TUE is opgeheven kon PI4YLC 
daar niet meer te gast zijn en werd dit jaar aan de Russian DX Contest meegedaan vanaf een 
velddaglocatie. 

Naast contesten houdt PI4YLC zich ook bezig met andere HAM-radio activiteiten. Zo is er een 
bezoek gebracht aan PI4HAL, is de call PI33YLC in de lucht gebracht en wordt deelgenomen 
aan het International Lighthouse and Lightship Weekend (ILLW) vanaf de vuurtoren van 
Noordwijk. De lezing 'Proud 2B PI4YLC' gaat over de activiteiten van de YL-commissie vanaf 
1981 en het YL-(contest)team vanaf 2012. Zie ook: www.pi4ylc.nl

10 November 2015: Waarom vliegt een vliegtuig

Op 10 november geeft Evert PD3EEF, captain op de Boeing 737, een lezing over luchtvaart 
begrippen, principes en communicatie.

Altijd al willen weten waar al die knoppen, schakelaars, handels en displays voor zijn in de 
cockpit van de 737?

Interesse in welke radio’s op welke frequenties en voor welk doel er in een 737 zitten?

Op 10 november krijgen jullie daar de antwoorden op.
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FlyBe spurious transmissions

Andor PA9D & Deborah PF9DC 

In een update van de “TX Talk” podcast van Mike Marsh G1IAR van april 2014 spreekt hij over 
interferentie op een Engelse repeater door een vliegtuig dat in AM uitzend.

De repeater in kwestie is de GB3DR repeater die uitzend op 145.7375mhz. De interferentie is 
alleen hoorbaar als de repeater ook uitzend.

Mijn vermoeden daarbij is dat er mogelijk 
niet op de uitgang maar op de ingangs 
frequentie een spurious signaal staat, maar 
dat kan ik niet bevestigen.

Feit is dat met behulp van meerdere Britse 
amateurs de schuldige, een Dash-8 van 
FlyBe met callsign G-JECY is aangewezen. 
Deze kist zond waarschijnlijk uit op de 
frequentie 126.075mhz.

Daarnaast is dezelfde interferentie gehoord 
in Wales op 145.775mhz, helaas is de 
bijbehorende airband frequentie hiervan 
niet bekend.

In een update op 13 mei 2014 meld Mike 
vervolgens dat het probleem lijkt te zijn 
opgelost. De kist is een dag uit de roulatie geweest en er is geen interferentie meer te horen.

Helaas is de kist ook op een andere route gezet en vliegt tussen de UK en Duitsland in plaats 
van rondjes in zuid Engeland. Zijn conclusie: het probleem is of verholpen of de radio is 
vervangen.

Wij denken echter te weten dat het laatste het geval is. Een tijd geleden, ergens in de zomer van 
2014, kwam er ineens een raar soort signaal uit onze Kenwood TS-790 op de huisfrequentie van 
145.400mhz. De transmissie was duidelijk niet in FM en was dusdanig kort en zwak dat er niets 
van te verstaan was.

In de loop van een aantal weken herhaalde dit fenomeen zich een aantal malen.

Tot dat ergens er een keer een wat langere transmissie bij zat die, zij het deels, flink beter 
verstaanbaar was.

Uit deze transmissie viel duidelijk op te maken dat het ging om luchtvaart verkeer en de callsign 
Jersey op te maken. De rest van de callsign was niet te nemen.


Net zoals bij onze Britse vrienden begon 
ook hier het eliminatie proces, welke 
FlyBe kisten zijn er in de buurt? Welke 
komen er in de buurt op het moment dat 
we de interferentie wederom horen? En 
is daar uiteindelijk een schuldige uit op 
te maken.

Een paar dagen later en een flinke 
zoektocht verder lukte het om de 
schuldige te vinden. Wederom betreft het 
een Dash-8 van FlyBe van de callsign G-
ECOF en de frequentie waar de kist op 
uitzend betreft 125.750mhz (Amsterdam 
Radar sector zuid-west).
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Daarna zijn we verder gaan zoeken, kunnen we uitvinden op welke frequenties deze kist nog 
meer een spurious veroorzaakt? Immers de radio frequenties van Amsterdam radar, Schiphol 
approach/departure, Schiphol tower etc. zijn bekend. Helaas is dat niet gelukt.


Vorige week spraken we met Evert PD3EEF een commercieel verkeersvlieger en captain op 
onder andere de Boeing 737. Hij gaf aan dat dit echt niet kon en zelfs in strijd was met de 
heersende wetgeving in de luchtvaart.

Nadat hij er werk van had gemaakt liet een engineer bij FlyBe hem weten dat het onderzocht zou 
worden.

Wij dachten daarbij dat dat wel direct zou gebeuren. Maar niets was minder waar.

Op zondag 11 oktober 10:45Z (12:45 local time) was de spurious wederom hoorbaar op onze 
huisfrequentie.

Word vervolgd dus en mocht je iets raars horen op onze huisfrequentie 145.400mhz en daarbij 
op de luchtvaartband kunnen luisteren op 125.750mhz? Laat het ons weten.


Andor PA9D es Deborah PF9DC


KPN biedt ‘hulp’ bij PLC-storing 

PH4X


Na consultatie met de EMC-commissie van de 
Veron heeft KPN aangegeven zendamateurs die 
storing ondervinden van de door KPN geleverde 
PLC-adapters de helpende hand te willen bieden.


KPN levert PLC-adapters als alternatief voor 
draadloze WiFI-verbindingen maar biedt ze ook aan 
voor klanten om TV’s draadloos aan te sturen met 
een erg breedbandig signaal over stroomleidingen.


Omdat KPN een groot aantal klanten heeft en 
landelijk opereert, bestaat de kans dat 
zendamateurs met storing geconfronteerd worden 
die veroorzaakt wordt door de apparatuur die de 
telco aanbiedt aan haar klanten.


Mocht je als zendamateur een storing hebben en uit eigen onderzoek al blijken dat deze 
veroorzaakt wordt door apparatuur die door KPN geleverd is, kun je contact opnemen met de 
servicedesk op een speciaal e-mail adres dat geopend is voor zendamateurs: dvs-za@kpn.com. 
KPN zal indien nodig eventuele storende apparatuur (door niet goed werkende notches) in 
overleg met haar klant vervangen.


Wel benadrukt de telco dat zij enkel storing aan eigen apparatuur op kunnen lossen. Mocht de 
storing veroorzaakt worden door andere apparatuur, dient de zendamateur contact op te nemen 
met Agentschap Telecom en/of de EMC-commissie van de Veron.


Bron: http://www.hamnieuws.nl/kpn-biedt-hulp-bij-plc-storing/ 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OM W.C. ‘Pim’ Niericker, PAoTLX Silent Key

8-9-1940 – 5-10-2015


Pim begon zijn carrière als zendamateur in de 
jaren ’50 in het Nassaukwartier van den Haag, 
eerst illegaal met de 19-set samen met vrienden 
uit de buurt en o.a. met Jan-Willem, de latere 
PAoJWU. De radiocontacten breidden zich snel 
uit toen hij zijn licentie had gehaald.


In de vroege jaren ’60 werkte Pim bij Telex N.V. 
een firma in automaterialen (vandaar zijn suffix) 
en later als PR-manager bij een farmaceutisch 
bedrijf. Tot eind jaren ’70 was hij actief vanuit 
Oegstgeest, waar Pim als VRZA redactieteamlid 
enige komische disputen had met de 
bemanning van het destijds roemruchte 
clubstation uit de Rijnstreek, PAoRYN. In 1980 
volgde Pim zijn werkgever Beecham naar 
Amstelveen en ging mettertijd wonen in een 
hoog flatgebouw vanwaar hij tot voor kort actief 
was op 6m , 4m en UHF.


Hij was mede-initiator van de beroemde UK-Six-Metre Group DX-pedities als 4L6PA in 1996 
naar Tbilisi in Georgië en in 1997 als YM7PA naar Trabzon in noord-oost Turkije aan de Zwarte 
Zeekust waar hij met Jan-Willem PAoJWU en Allard PE1NWL 6-meter stations in de lucht bracht 
in destijds ‘moeilijke’ DXCC-vakken.


Pim heeft zijn interesse in het zendamateurisme decennialang gecombineerd met functies 
ondermeer bij de VRZA waar velen hem nog van zullen kennen uit de periode dat hij de 
eigenzinnige maar sympathieke hoofdredacteur was van het blad CQ-PA. Maar ook van de 
technische artikelen die hij schreef en de bouwontwerpen die zowel in CQ-PA, Electron als RAM 
verschenen. Ook was hij coördinator van het VRZA Verkoopbureau.

Beroemd was zijn publicatie van de ‘Jubileumontvanger’ in Electron ter gelegenheid van het 40-
jarig bestaan van de VERON in 1985, een 2m-ontvanger waarvan het bouwontwerp in 
pakketvorm bij het VERON Servicebureau verkrijgbaar was.


De laatste jaren was Pim voornamelijk actief op 6 meter in SSB en sinds het gebruik van die 
band is toegestaan, op 4 meter. Vanuit zijn hoge positie op de bovenste etage van zijn flat in 
Amstelveen slaagde hij er in 81 landen te werken op 6 meter en was hij trots op de QSL-kaarten 
die evenzovele verbindingen bevestigden.


In het afgelopen jaar liet Pim’s gezondheid en vooral zijn mobiliteit na paar keer ten val te zijn 
gekomen te wensen over, maar dat weerhield hem er niet van nog steeds met radio actief te zijn 
en kenden wij hem lokaal als iemand die in de late uurtjes nog graag een QSO maakte op 70cm 
of op zondagmiddag op 6 meter in SSB met zijn Belgische vrienden.


Tijdens de bezoekjes die wij in de afgelopen tijd aan hem brachten was het steeds gezellig en 
veerde Pim weer op door de aanspraak en het persoonlijk QSO in de revalidatieklinieken, bij 
hem in de huiskamer of in de doorleefde shack.
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Nu hebben wij afscheid moeten nemen van Pim TLX nadat hij een aantal keren in het ziekenhuis 
behandeld werd en een herstel niet doorzette.

Dit is het moment waarbij wij ons Pim zullen blijven herinneren als een actieve zendamateur met 
een duidelijke signatuur die tot het einde toe zijn hobby trouw gebleven is en altijd bereid was 
zijn mede-amateurs de helpende hand toe te steken.


Wij wensen Ardaline en overige familie veel sterkte met het dragen van dit verlies.


Ger Langerijs, PAoCDR


Bron: https://www.veron.nl/silent-key/
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publicatie, worden geacht bekend te zijn met de 
bepalingen, zoals in de auteurswet omschreven en 
deze bepalingen ook strikt na te leven.


Overname van artikelen en/of schema’s is slechts toegestaan met volledige bronvermelding. 
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Van de voorzitter

Beste Radiovrienden,


Tijd vliegt voorbij, zonder hiermee direct een verwijzing te willen 
maken naar de laatste lezing natuurlijk.

Mijn eerste jaar als voorzitter van onze afdeling zit erop en ik 
mag, al vind ik dat zelf, tevreden terugkijken.

Maar niet te lang natuurlijk.

Voor het komende jaar is het bestuur al weer hard op zoek naar 
nieuwe onderwerpen voor de lezingen en zijn er ideeën voor 
meer activiteiten in onze afdeling.

Maar meer daarover op de ledenvergadering op 12 januari 2016 
waar ik jullie allemaal hoop te treffen.

Dit jaar kunnen we afsluiten met een nieuw stukje 
frequentieband op de 60 meter (5mhz) waar wij meer mogen dan 
op de WTC2015 wereldwijd is afgesproken. Verder heeft 
iedereen hopelijk (nu ja meer omdat als je niet betaald je je call 
kwijt bent) de rekening van het AT op de deurmat gekregen.

Een betaalde registratie en geen terugkeer naar een echte 
vergunning. Zoals ze het in het Engels mooi zegge: you win 
some, you lose some.

Alle antenne plannen waar ik eerder over schreef zijn door 
weersinvloeden en andere prioriteiten op de langere baan 
geschoven maar toch hopelijk niet langer weg dan komend 
voorjaar.

Zo zie je maar weer.

Rest mij jullie allemaal fijne feestdagen, een goed uiteinde en 
een radioactief 2016 te wensen.


Namens het bestuur,

Andor PA9D

Voorzitter 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12 APRIL 2016 
Nog geen gegevens 

beschikbaar. Let op de 
aankondigingen en 

laatste nieuws op de 
website www.pi4asv.nl


13 MAART 2016 
 Deadline Kopij


Amstelstraler nummer 1 
2016


12 JANUARI 2016 
Algemene 

ledenvergadering

( alleen toegankelijk voor 

afdelingsleden)


Agenda

9 FEBRUARI 2016 
Nog geen gegevens 

beschikbaar. Let op de 
aankondigingen en 

laatste nieuws op de 
website www.pi4asv.nl


8 MAART 2016 
Verenigingsraad


(alleen toegankelijk voor 
afdelingsleden)


http://www.pi4asv.nl
http://www.pi4asv.nl
http://www.pi4asv.nl
http://www.pi4asv.nl
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Microfoon voorversterker voor de bamiporto

Sander PE4SVG 

Regelmatige inmelders dan wel luisteraars van de PI4ASV-rondes zullen inmiddels wel op de 
hoogte zijn van mijn niet al te beste antennesituatie.

Ondanks dat ik inmiddels de slappe Arnold heb ingeruild voor een V2000 met een extra 
verhoging van 3m, blijft het behelpen. Als je dan ook nog gebruikt maakt van een bamiporto 
(wouxun, baofeng etc), die bekend staan om hun niet al te beste modulatie, dan schiet dat niet 
echt op.

De signaalsterkte is dus wel verbeterd, maar om nog over de ruisdrempel van sommige 
tegenstations te komen is wat extra zwaai meer dan welkom.

Zelf vind ik het gebruik van een headset wel zo prettig zodat ik in alle vrijheid achter mijn 
werkblad kan werken en als je daar dan toch zit te solderen, dan is het een kleine moeite om 
even voorversterker te maken zodat je je headset dan ook werkelijk kan gebruiken in combinatie 
met de porto.

Het hieronder gepresenteerde ontwerp is het resultaat van een middagje hobbyen en wat testen 
op dan wel de huisfrequentie van PI4ASV, dan wel via de PI2NOS.
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De gebruikte headset (een logitech H110) heeft net als de meeste handknijpers een electret 
microfoon, we beginnen dan ook met een versterkertrapje voor de electret, het voordeel van 
deze opzet is dat de electret minder ruis veroorzaakt dan de meestal gebruikte pull-up 
weerstand methode. In plaats van de ontstane spanningsvariatie, gebruiken we de variërende 
stroom. Het resultaat is een enigszins versterkt signaal maar dit is echter nog niet voldoende 
voor de porto, dus volgt een tweede trap die het geheel weer zo'n 47 keer versterkt. Het geheel 
word via 5V gevoed dat weer van b.v. een 9V batterij word afgeleid.

De 2 pin kenwood connector die gebruikt word op de 
porto's bied ook ruimte voor 5V, vandaar deze keuze. 
Echter de gebruikte kabel met aangegoten stekker die ik 
heb gebruikt had deze voorziening niet zodat ik dus 
extern voed.

Overigens is dit kabeltje afkomstig van een goedkoop 
oortje van DX.com (166936), een goedkope  manier om 
aan dit soort stekker + kabel te komen.

Tijdens de 2 meter ronde van 18 Nov, meldde Dick, 
PA1DR zich in en ik kwam zowaar luid en duidelijk 
binnen, kortom doel bereikt.


De uiteindelijk opgebouwde proto van de versterker, daarnaast heb ik hier nog een voorziening 
voor de PTT gemaakt met een optocoupler


Sander / PE4SVG
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De Mike Victor Golf 101

Maurice PD4MVG


Ooit ergens is Jos PE0CDN begonnen met de alternatieve spelling van 
de call van Maurice PD4MVG. Overigens wel een beetje door hemzelf 
uitgelokt door de 2 meter ronde altijd af te sluiten in de zwaaironde met 
papa delta 4 met vriendelijke groet.

Jos zelf, is overigens papa echo 1 communicatie disaster Nederland, 
maar dat terzijde.

In de loop van de tijd werd, zeker in het begin door wekelijkse bijdragen 
van Jos zelf, de lijst al maar langer en langer.

Omdat het gezien kan worden als introductie cursus voor het alternatief 
spellen van calls, hebben we er maar de titel PD4MVG 101 aan gegeven en er ook 101 op de 
lijst gezet.

Dat cijfer 101 voor beginnerstrainingen komt uit het Amerikaanse universiteitssysteem en is in de 
lopen van de tijd in het populaire taalgebruik verzeilt geraakt.

Overigens heeft Sander PE4SVG zich al kandidaat gesteld voor de tweede editie van deze lijst.

Inzendingen hiervoor zijn van harte welkom.

Je kunt deze sturen aan de redactie die in stijl het adres pico farad 9 direct current @xs4all.nl 
heeft. 
1. Maait Veel Gras

2. Maakt Vage Geluiden

3. Maakt Veel Gaten.

4. Maakt Veel Geraas,

5. Maakt Veel Goed.

6. Maakt Veel Golven,

7. Maakt Veel Grappen.

8. Maakt Vegetarisch Gehakt

9. Maakt Vierkante Gaten

10.Maakt Vierkante Golven

11.Maakt Vloeren Glad,

12.Maakt Vloeren Glanzend

13.Maakt Vreselijke Geluiden.

14.Maat Van Gewicht

15.Mag Vaak Graaien.

16.Magisch Veel Gedonder

17.Malle Vrienden Groep

18.Masifistische Vrienden Groep

19.Massief Vorm Gegeven

20.Mast Vast Geroest

21.Mast Vol Gladiolen

22.Mast Vol Gloeilampjes

23.Meel Van Gras

24.Meest Verschrikkelijk Gordelroos.

25.Meest Vervaarlijk Gordeldier.


26.Meest Vreemde Gedachten

27.Meest Vreemde Giraffen.

28.Meest Vreemde Gozer

29.Mekkeren Van Geiten

30.Mekkeren Via Golfjes,

31.Melk Voor Geiten

32.Men Vraagt Google.

33.Met Vaak Gemekker

34.Met Variabel Gebrom

35.Met Variabele Golflengte

36.Met Veel Gebak.

37.Met Veel Gebral,

38.Met Veel Gebrom,

39.Met Veel Gegaap 

40.Met Veel Gegiechel

41.Met Veel Gegrom

42.Met Veel Gehinnik.

43.Met Veel Geknal.

44.Met Veel Gekwaak,

45.Met Veel Geld

46.Met Veel Geloei

47.Met Veel Geluk

48.Met Veel Gemekker.

49.Met Veel Gepanzerde (voertuigen/auto’s)

50.Met Veel Geraas,
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51.Met Veel Gerommel.

52.Met Veel Gerook

53.Met Veel Gevloek,

54.Met Veel Gezondheid

55.Met Veel Glaasjes,

56.Met Veel Glasvezel.

57.Met Veel Glazen

58.Met Veel Gloeilampjes,

59.Met Veel Goede (Voornemens)

60.Met Veel Graatjes,

61.Met Veel Grappen.

62.Met Veel Gras

63.Met Veel Graten.

64.Met Veel Grollen.

65.Met Veelvuldig Gegaap,

66.Met Vegetarisch Gehakt

67.Met Verse Groente,

68.Met Vervaarlijk Gebrom.

69.Met Vervaarlijke Golflengte,

70.Met Vis (en) Graten

71.Met Vlees (en) Groente

72.Met Vol Glas,

73.Met Vol Gras,

74.Met Voldoende Gezondheid

75.Met Volle Glazen,

76.Met Vriendelijke Groet,


77.Met Vrolijk Gefriemel.

78.Minst Vriendelijke Gozer.

79.Mist Van Gedachten.

80.Mode Vol Gaten.

81.Modern Vorm Gegeven.

82.Moeilijk Verklaarbaar Gedrag.

83.Moeilijk Vreemd Geval (ofzo?)

84.Moeras Vol Gassen

85.Moeras Vol Gaten

86.Moeras Vol Gras

87.Moet Vaak Gaan

88.Moet Vaak Giechelen.

89.Moet Vaak Gijpen

90.Moet Vast Grijpen

91.Moet Veel Gangmaken

92.Moet Veel Gapen

93.Moet Veel Grasmaaien.

94.Moet Veel Groeien.

95.Moet Vlug Gaan

96.Mooi Vaasje Gladiolen,

97.Mooie Vliegende Gupjes,

98.Mooie Vriendelijke Gozer.

99.Mooie Vrolijke Gozer

100.Murphy van Grasstek.

101.Muur Versus Gereedschap 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Tuner experiment

Hans, PD2HS 

Al enige tijd heb ik om het e.e.a. te proberen de HF set van de vereniging thuis staan waarmee 
we ook op de SSB velddag de contesten draaien. Omdat me al enige tijd opviel dat ik thuis toch 
behoorlijk wat storing had, ben ik aan het zoeken gegaan naar de oorzaak hiervan. 2 nas-disken 
leverden behoorlijk wat storing op en deze waren snel 
verhuisd. Ook de oplader van de porto’s gaf een 
significante bijdrage aan de storing. Je zou denken dat 
een leverancier van dergelijke apparatuur ook zijn eigen 
opladers goed zou hebben afgeschermd/afgeregeld, 
maar niets is minder waar ☹ . 

Ondanks alle maatregelen bleef er toch nog wat storing 
aanwezig. Na wat zaken uitgesloten te hebben kwam ik 
tot de conclusie dat het wel eens in de voeding zou 
kunnen liggen. De transceiver is aangesloten via een 
aparte 12V voeding en de tuner word via 220V gevoed. 
De tuner heeft wel een DC aansluiting maar met een 

aansluiting zoals ik hem nog nooit had gezien: Een vierkante 
aansluiting van 14mm breed en 7 mm hoog, met een kleine 
uitsparing zodat plus en min niet verwisseld kunnen worden. In de 
gedrochten van het internet een tijdje gezocht naar een geschikte 
plug/aansluitsnoer, maar helaas niets kunnen vinden. Dan zit er dus 
niets anders op dan zelf maar iets in elkaar te zetten.

Wat het dichtste in de buurt kwam van deze aansluiting was een 220 
volt snoer van bijvoorbeeld de trafo van een laptop. Deze was echter 
wel iets te breed, maar met behulp van 
een dremel heel voorzichtig de zijkanten 
van het plastic langzaam afgeschuurd 
en geslepen, net zolang totdat de plug 

wel zou passen. Deze 220 volt plug heeft echter standaard 
inkepingen aan beide kanten, en aangezien een van die kanten 
weer dicht moest om te zorgen dat plus en min niet per ongeluk 
zouden worden omgedraaid heb ik 1 van de kanten met zwart 

(brandend) plastic weer vol 
gedruppeld. Het eindresultaat 
was een perfect passende plug. 
Die maar op 1 manier in de 
Tuner paste. Natuurlijk gelijk aangesloten en geprobeerd en 
tot mijn verrassing scheelde het toch weer een beetje qua 
ruis en storing.

Inmiddels ben ik weer een aantal weken verder en heb ik 
gemerkt dat ondanks dat alles nu netjes via 12V DC gevoed 
wordt ik toch nog last heb van de tuner. Dat wil zeggen: De 
set geeft prima ontvangst zodra de tuner uit staat, maar als 
de tuner aan staat gaat het ruis/storings niveau zodanig 
omhoog dat ik de gesprekken bijna niet meer kan volgen. 
Geen idee waar dat aan kan liggen, maar wellicht dat een van 
de lezers een idee heeft? Video’s en/of audio files met 

voorbeelden zijn op verzoek beschikbaar. Wie het weet mag het zeggen ☺ ! Mail me op 
hans@schuiling.org.

’73 de Hans PD2HS.
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Amateur vermist

Ons is in de wandelgangen ter oren gekomen dat met enige regelmaat een amateur uit deze 
regio vermist word op de radio banden.

Een speurtocht waar Sherlock Holmes jaloers op zou zijn geworden, heeft het onderzoeksteam 
geleid naar de bevinding dat deze amateur niet vermist is maar zich in verschillende gedaante 
ophoud.

Wat de reden van deze gedaante verwisselingen is, is ons helaas onbekend.

Onderstaande vier gedaantes zijn door het onderzoeksteam reeds ontmaskert.

In zijn reguliere amateur gedaante is hij bekend onder de call (PE1) picture in picture.


Alle lezers word gevraagd uit te kijken en luisteren naar deze amateur en mogelijke 
waarnemingen in het belang van het onderzoek aan de band politie te melden.


!9



AMSTELSTRALER JAARGANG 36 NR.4 DECEMBER 2015

5Mhz band vrijgegeven aan zendamateurs

Vanmorgen is het Nationaal Frequentieplan 
gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee krijgen 
Nederlandse zendamateurs officieel toegang tot de 
60-meter band. Deze loopt in Nederland van 5350 tot 
5450 kHz en heeft een secundaire status. Dat meldt 
PI4RAZ.

Er zijn geen aanvullende regels gesteld. Van 
Channelized Access is dus geen sprake, zoals dat in 
sommige andere landen wel het geval is. Omdat we 
een secundaire status hebben en de band delen met 
onder andere defensie, strekt het gebruik van USB 
modulatie wel tot de aanbeveling.

Of er andere aanvullingen komen zal blijken wanneer 

de gebruikersbepalingen door Agentschap Telecom bijgewerkt zijn. De toewijzing is enkel geldig 
voor het Nederlandse deel van het Koninkrijk. Enkele zendamateurs en verenigingen hebben 
verzocht om de regeling ook uit te breiden naar het Caribisch deel van Nederland. Omdat dit 
onder een andere ITU-regio valt kan Agentschap Telecom dit verzoek (nog) niet honoreren. De 
overheid wacht op de uitkomsten van de World Radio Conference die deze maand gehouden 
worden. Op basis van die uitkomst wordt gekeken naar een wereldwijde toewijzing van de 60-
meter band.

Ook hebben enkele zendamateurs verzocht het spectrum 5275-5450 kHz toe te wijzen. “Hieraan 
kan geen gevolg worden gegeven omdat de voor radiozendamateurs bestemde ruimte 
onderdeel uitmaakt van een bredere band die aan het ministerie van Defensie voor een publieke 
taak is aangewezen. Om uitvoering van de publieke taak te kunnen garanderen is medegebruik 
van de band door de radiozendamateurs (secundair) slechts beperkt mogelijk en gemaximeerd 
op 100 kHz. De 100 kHz brede spectrumbestemming voor amateurdienst is gebeurd op verzoek 
van de twee grootste Nederlandse radioamateurverenigingen.”, zo valt te lezen.


Toegang na 
publicatie 
De wijziging treedt in 
werking de dag na 
publicatie in de 
Staatscourant, dus 
om middernacht 
lokale tijd. Het is niet 
noodzakelijk dat de 
‘Regeling gebruik 
van frequentieruimte 
met meldingsplicht 
2015’ aangepast en 
gepubliceerd wordt, 
zo laat 
woordvoerster 
Mirjam Suurmeijer 
van Agentschap 
Telecom bij navraag 
van Hamnieuws.nl 
weten. Zij geeft aan 
dat de regels van 
kracht zijn na 
publicatie in de 
Staatscourant..
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Woordvoerster Mirjam Suurmeijer heeft vanmorgen (dinsdag 3 november) telefonisch contact 
gehad met de redactie en laat weten de vraag verkeerd begrepen te hebben. Het eerder 
gegeven antwoord is onjuist, met het verzoek dit ‘blog’ aan te passen. “De wijziging van het NFP 
gaat in na publicatie in de Staatscourant. Met de wijziging van het NFP mag de 
radiozendamateur nog niet van de frequentieruimte gebruik maken. Dat mag pas als deze 
frequentieband ook in de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 is 
opgenomen. De aanpassing van deze Regeling is voorbereid en zal binnenkort ingaan. Tot die 
tijd mag de radiozendamateur nog geen gebruik maken van de 5.350 – 5.450 KHz. Vandaag 
plaatsen op de website van Agentschap Telecom een bericht over deze wijziging.”, aldus de 
voorlichter.

Of Novices met deze uitbreiding van de ‘Regeling gebruik van frequentieruimte met 
meldingsplicht 2015’ ook toegang krijgen tot een groter deel spectrum op 40-meter is nog 
onbekend. Hamnieuws heeft deze vraag uit staan bij de voorlichtster. Het zou een logische stap 
zijn, omdat Agentschap Telecom eerder heeft aangegeven niet onwelwillend tegenover dit 
voorstel van VERON te staan en een onderzoek te startten. Dat voorkomt een dubbele 
aanpassing.

Activiteit op de 60-meter band 
Op de 60-meter band is al diverse activiteit. Zo is op 5450 kHz USB VOLMET te horen met 
meteo informatie voor de luchtvaart. Het is dus uiterst belangrijk niet buiten de bandgrenzen te 
gaan. VOLMET kan goed als baken gebruikt worden. Digimode wordt onder andere bedreven in 
JT65 waar het vrij eenvoudig is om bijvoorbeeld Canada en de VS te werken. JT65 gebruikers 
zitten op 5457 kHz in USB-modulatie. Een overzicht van de Amerikaanse ‘kanalen’ is te vinden 
op de website van ARRL. Op de website van het Britse RSGB staat een overzicht voor de 
‘kanalen’ in het Verenigd Koninkrijk. OP de website van IARU regio 1 staat een overzicht van 
allocaties van diverse andere landen.

Apparatuur geschikt laten maken 
Mocht je zendontvanger nog niet kunnen zenden op de 60-meter band dan kan deze in veel 
gevallen gemodificeerd worden. Bij nieuwe tranceivers is het een kwestie van verwijderen van 
enkele 0-ohm weerstanden of diode’s. Het nadeel is dat deze bij moderne transcievers circa 
0,8×0,8mm groot zijn en dat deze modificatie met specialistisch gereedschap dient te gebeuren. 
Een spoor op de printplaat is zo beschadigd en reparatie is dan zelf vaan onmogelijk.

Radio Club ’t Gooi in Hilversum organiseert op 12 november a.s. van 20.00 uur tot 22.00 uur een 
’60 meter ombouwavond’. De club beschikt over gespecialiseerd gereedschap waaronder een 
loupe en SMD rework station.  Onder begeleiding kun je hier zelf je transceiver modificeren 
zonder risico te lopen op beschadiging. Meer informatie is te vinden op pi4rcg.nl.

Bron: http://www.hamnieuws.nl/5-mhz-band-vrijgegeven-aan-zendamateurs/
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GRONINGER  RADIO  AMATEUR TREFFEN 
20 februari 2016 

Jammer genoeg wordt het Noordelijk Amateur Treffen (NAT), niet meer georganiseerd.  
Naar aanleiding van vragen van handelaren en met name publiek, blijkt er toch behoefte te zijn aan een 
vorm van een soortgelijk treffen in het voorjaar, met een Markt met Radio, Elektronica, Computer, 
Hobbytechniek en Demo. 

Voor deze markt is een samenwerking verband opgezet tussen Groninger Radio Amateurs, de st. 
RCGA en www.vitalisvlooienmarkten.nl     

Op zaterdag 20 februari 2016 willen we dus opnieuw een markt opzetten door een 

GRONINGER  RADIO  AMATEUR TREFFEN 
te organiseren. Wij willen u graag de uitnodigen om op deze markt aanwezig te zijn. 

Het wordt gehouden voor zendamateurs, luisterstations, geïnteresseerden in de Radio- en ATV techniek 
maar ook voor hobby enthousiasten op Computer gebied, Elektronica en zelfbouw. Aanvoer van nieuwe en 
gebruikte spullen zullen in ruime mate aanwezig in allerlei variëteit. We gaan ook weer stands inrichten 
waar demonstratie wordt gegeven over de mogelijkheden met Radio, Elektronica, Mini PC’s, opleidingen 
en dergelijke. 
Daarbij is het gezellig treffen, uitwisselingen van opgedane ervaringen en bijpraten ook een belangrijk 
onderdeel. Dit kan plaatsvinden in de Horeca hoek onder genot van een kop koffie, een hapje of een 
drankje. 

De markt wordt georganiseerd in de bekende Veilinghallen (Flowerdome) Legroweg 80, 9761TD te Eelde. 
Dit ligt 10 Km ten zuiden van Groningen en prima bereikbaar per openbaar vervoer en op loopafstand van 
Groningen Airport Eelde. De hal heeft een oppervlakte van 2500-3000 m2,  is uitstekend verlicht en 
verwarmd. 

In het zelfde complex wordt elke week een zeer grote vlooienmarkt georganiseerd door Vitalis, die vele 
duizenden bezoekers trekt. Door samenwerking hebben bezoekers nu direct toegang voor beide markten 
voor één entree prijs van slechts € 3,50. Kinderen tot en met 13 jaar gratis entree. De radiomarkt is 
zaterdag voor het publiek geopend van 9:30 H tot 15 H. Gratis Parkeer gelegenheid is in ruime mate 
aanwezig! 

Voor handelaren bestaat de mogelijkheid de hal met de auto in te rijden en de artikelen op de kraam uit te 
stallen. Vanaf vrijdagmiddag kunnen de stands al vooraf opgebouwd worden.  

De kosten voor een marktkraam (~4 x 1 m) bedragen € 30,00. Dit is inclusief 2 toegangskaarten, gebruik 
van elektriciteit en parkeren. (Ook een halve kraam is mogelijk voor shack opruiming).  

Bij belangstelling, verzoeken wij u om uw standruimte tijdig te reserveren. Voorkeur gaat uit naar een E-
mail met adres gegevens en gevraagd aantal stands. Per post of telefonisch is ook mogelijk. 

Namens de Groninger Crew, RCGA en Vitalis. 

E. de Weerd, pa3ceg  aanmelden@grorat.nl   
Zandvoort 31 
9331JH Norg 

Tel. 0592 61 35 57 
E-mail:     info@grorat.nl     Website; www.grorat.nl  

!12

http://www.vitalisvlooienmarkten.nl
mailto:aanmelden@grorat.nl
mailto:info@grorat.nl
http://www.grorat.nl


AMSTELSTRALER JAARGANG 36 NR.4 DECEMBER 2015

!13



AMSTELSTRALER JAARGANG 36 NR.4 DECEMBER 2015

!14



AMSTELSTRALER JAARGANG 36 NR.4 DECEMBER 2015

!15



AMSTELSTRALER JAARGANG 36 NR.4 DECEMBER 2015

!16

Veron Afdeling Amstelveen A02 

Voorzitter:	 Andor Demarteau

	 Tel. op verzoek

	 PA9D@veron.nl


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:	 Deborah van der werff PF9DC

	 pf9dc@xs4all.nl


Homepage:	www.pi4asv.nl


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 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.
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