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de voorzitter

Radio vrienden,


Het lezingen seizoen zit er voor dit jaar (nou ja 2016-2017) weer 
bijna op. We zijn nog aan het kijken of we de laatste twee 
avonden nog interessant voor jullie kunnen invullen.

Daarnaast begint ook het buiten activiteiten seizoen weer met dit 
jaar maar liefst vier activiteiten gepland.

Natuurlijk de drie standaard activiteiten, maar extra op zaterdag 
29 april de open dag “open deur bij de radio zendamateur” in 
het Fort bij Uithoorn.

We zullen onder de special call PA6FBU werken en een inpraat 
station hebben op de reguliere huisfrequentie op 2 meter.

Let even op: er zijn wegwerkzaamheden rond het Fort, maar het 
fort is wel bereikbaar (neem de route via de N201 en niet the 
N196). Mogelijk wat lastiger dan gebruikelijk overigens.

Hoe precies is niet helemaal duidelijk.

Op 13 en 14 mei is er weer het molenweekend. We zijn wederom 
welkom op het terrein van Eric Jonker, beide dagen tussen 
09:00-21:00.

De call dit jaar is PB17DeZwaan en we hopen op betere HF 
propagatie dan 2 jaar geleden.

Het beloofd dus weer een radio actief buiten seizoen te worden.

Ik hoop jullie op een van de activiteiten te mogen treffen.


namens het bestuur,

Andor PA9D

voorzitter
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13 JUNI 2017 
Nog geen gegevens 

beschikbaar. Let op de 
aankondigingen en 

laatste nieuws op de 
website www.pi4asv.nl 


Agenda

3-4 JUNI 2017 
CW velddag 


9 MEI 2017 
 Nog geen gegevens 

beschikbaar. Let op de 
aankondigingen en 

laatste nieuws op de 
website www.pi4asv.nl 

29 APRIL 2017 
Open deur bij de 

zendamateur bij fort bij 
uithoorn


13-14 MEI 2017 
 Molenweekend molen 
de Zwaan in Ouderkerk 

aan de Amstel


23 JUNI 2017 
deadline inleveren kopij 

amstelstraler




AMSTELSTRALER JAARGANG 38 NR.1 APRIL 2017 

Handsfree QRV

PE1SVG, Sander 

Het is alweer ruim een jaar geleden dat ik een voorversterker voor de bamiporto

beschreef en daarmee een headset aansluiting creeerde voor m'n porto.

Het gebruik van de headset bevalt goed, maar af en toe is het toch wel irritant zo'n

draadje, neem daarbij de plannen om ook op de fiets QRV te zijn en het plan voor 

een draadloze versie is geboren.


Het uitgewerkte plan heeft geresulteerd in een bluetooth audio module in combinatie

met de eerdere voorversterker, al dan niet aangepast aan deze toepassing. 

De headset is in geruild voor een Bluetooth headset (H800 van Logitech) en een 

oortje (jabra storm) voor op de fiets. 

Daarbij moet de module nog verbinding zoeken met de headset dus komt daar

nog een microcontroller bij kijken die de nodige commando's stuurt.

Zo'n bluetooth oortje word normaal gesproken gebruikt als handsfree oplossing voor 

in de auto, je ziet er menig taxichauffeur mee rijden. Hé handsfree/carkit? D'r was toch wel eens 
discussie of je een handknijper mocht bedienen in de auto? 

Ook dat is hiermee opgelost. Je kan dit ontwerp ook gebruiken als interface tussen 

carkit en transceiver. 

Blijft echter één "probleem" over, telefoon verkeer is duplex en wij zendamateurs 

onderhouden een halfduplex verbinding en gebruiken daarbij de PTT knop.

Dus ja je moet toch iets bedienen, hier zal men creatief mee om moeten gaan, een 

aan/uit of drukknopje bij je stuur b.v.


De eerder genoemde headset bezit echter ook een aantal multimedia knoppen zoals 

play/pause, forward, backward zodat je de muziek speler op b.v. je smartphone

kan bedienen. Deze knoppen kunnen we natuurlijk ook als PTT knop gebruiken! 

Dus naast het feit dat de module een audio verbinding onderhoud word er ook 

gebruik gemaakt van Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP).  Het protocol

dat de knopjes regelt.

Het gedrag van de knoppen verschilt echter per product. De een geeft een signaal 

"knop ingedrukt" als je de knop indrukt en ingedrukt houdt, het andere  geeft in 

eerste instantie "knop ingedrukt", maar geeft na een aantal ms al het signal

 "knop losgelaten" terwijl de knop nog steeds ingedrukt word.

Ook met dit verschil dient rekening te worden gehouden.
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In het blokschema is te zien dat er een keuze is in aansturing PTT, toggle of on/off. Je kan 
hiermee kiezen of de PTT losgelaten word bij "knop losgelaten" 

of bij het opnieuw indrukken van de knop, dus bij de volgende "knop ingedrukt"

Verder zal niet iedere set de extra voorversterking nodig hebben, dus ook tussen wel of geen 
voorversterking kan gekozen worden.

Voor de microcontroller is gekozen voor een LPC1112 van NXP, een heuse ARM cortex-M0, flink 
overkill, het voelt alsof je een moderne quad core pc gebruikt
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enkel en alleen om in notepad te werken.

De reden voor de keuze? Heel simpel, het geheel moet gemakkelijk in elkaar te 

zetten zijn en goedkoop. De processor is een SO20 behuizing dus voor de minder 

ervaren SMD soldeerder is dit vrij eenvoudig te doen evenals dat de rest van de 

componenten dat in voornamelijk 0805 is uitgevoerd. Het enige obstakel is de 

bluetooth module deze heeft een aantal  valkuilen qua solderen, dus dat is 

misschien iets voor een expert. 

Daarnaast de prijs, de microcontroller is slechts een paar euro dus ook aan de

zendamateur is gedacht. Het meest dure is de de Bluetooth module.


� 
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Aan de mechanica moet nog worden gesleuteld, uit het frontje moet een uitsparing 

komen voor de DB9.

Ook moet er nog een fieldtest gedaan worden met diverse carkits om te beoordelen of het 
inderdaad ook echt lekker werkt in de auto, op zoek dus naar mensen die aan

experimenteel radio onderzoek willen doen (hi).

Verder laat mijn creativiteit mij even in de steek voor een pakkende naam.

Een aantal opties die opborrelde zijn hamsfree? blueham? bluehamster?

Wie weet een leuke pakkende naam?


73'

de PE4SVG / Sander


De leesmap



Een van de oudste activiteiten binnen onze 
afdeling is de leesmap. De map bestaat uit de 
volgende (maand)bladen:  

- 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. Het beleid is dat de leesmap 
kostendekkend moet zijn. De kosten bedragen 
voor 2017 € 49,00 maar als er een of meerdere 
abonnees bijkomen gaat dit bedrag omlaag.  

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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HAMnieuws in het kort.

Noodcommunicatie 

In het Verenigd Koninkrijk maken ze, net als bij ons overigens, gebruik van het Tetra protocol 
voor de communicatie kanalen voor de hulpdiensten zoals brandweer, ambulances en politie. 
Maar in tegenstelling tot ons C2000 systeem wat er kosten wat kost moest komen en er dus is 
doorgedrukt, willen de Britten er juist vanaf. Het is veel te duur vind de Britse overheid en met 
nieuwe technieken zoals 4G mobiele netwerken, kan het ook veel goedkoper.

Klein probleempje echter, de vervanging is niet bijtijds klaar en het contract is al opgezegd.

Er dreigt, helemaal in het noorden van Engeland, een gat te ontstaan van enkele maanden tot 
meer dan een half jaar waarin het oude systeem al uitgefaseerd gaat worden en het nieuwe 
systeem dus nog niet klaar is.

Nu word dit door alle partijen ontkent, zou ik ook doen, maar waarschijnlijk moeten ze tijdelijke 
dure oplossingen gaan verzinnen die moeten worden ingekocht bij de partij die straks de 
communicatie niet meer gaat leveren. En die ziet de pounds al voor de ogen draaien natuurlijk, 
en geef ze eens ongelijk.

Maar ja, als ze er niet uitkomen, wat dan? Zit dan een deel van rural UK zonder communicatie 
voor de hulpdiensten?

Of moet de Britse amateur dienst zijn meerwaarde gaan bewijzen voor het falende beleid van de 
Britse regering op dit punt?

Laten we hopen dat het niet zover hoeft te komen en anders raad ik onze Britse vrienden aan: 
be prepared!

Mogelijk heeft jouw gemeenschap je in 2019 en 2020 nodig voor de noodcommunicatie met de 
hulpdiensten.

Bron: https://arstechnica.co.uk/tech-policy/2017/04/emergency-services-network-delayed-home-office-vodafone-
airwave-motorola/


LG doet niet mee met EMC 

En ook niet als het gaat om een product voor een kwaliteitsbedrijf als Apple.

LG mocht de ultra-thin 5k resolutie displays voor Apple gaan bouwen. En zoals te doen 
gebruikelijk hebben die een prima kwaliteit, 
mooi display en zeer hoge resolutie.

Echter, al vrij snel werd duidelijk dat je je WiFi 
hotspot toch beter niet binnen 2 meter van je 
gloednieuwe, en behoorlijk geprijsde, LG Apple 
monitor moest plaatsen.

Het bleek namelijk dat die daar niet heel erg 
goed tegen kon, en dat is zachtjes uitgedrukt.

Natuurlijk is het inmiddels gefixt, maar zo zie je 
maar hoe er met dit soort normen word 
omgesprongen. Zelfs al betreft het dit keer even 
geen radio zendamateurs die er last van 
hebben.

Bron: https://www.theregister.co.uk/2017/01/31/
lg_5k_monitor_foiled_by_wifi/
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DVB-T hack voor Samsung tv’s 

Nu waren die Samsung smart tv’s al niet bepaald de meest interessante keuze voor zowel 
veiligheid als privacy redenen, maar deze was wel erg apart.

Meestal komen de cyber aanvallen via het internet en benaderen ze de TV via het lokale netwerk 
van de eigenaar van dat ding, zo niet in dit geval.

De exploit (code om een systeem te kunnen hacken) kwam via een speciaal daarvoor aangepast 
DVB-T signaal op de tv binnen, nam deze over en de rest ging daarna wel weer op de 
traditionele wijze via het Internet.

Het meest interessante van deze aanval is dat je op een zeer gemakkelijke wijze met een 
rondstraler en voldoende vermogen alle kwetsbare Samsung tv’s in een behoorlijk gebied kunt 
aanvallen.

Helemaal natuurlijk in een dichtbebouwde omgeving met veel flatgebouwen.

Of de vinder van deze bug een radioamateur is weet ik helaas niet, maar het zou natuurlijk best 
kunnen.

Bron: https://arstechnica.com/security/2017/03/smart-tv-hack-embeds-attack-code-into-broadcast-signal-no-
access-required/


Zweedse Agentschap Telecom ziet geen brood in Novice-licentie 

Het Zweedse Post & Telestyrelsen, kortweg PTS heeft het idee van een instap vergunning voor 
nieuwe zendamateurs afgewezen. Het afwijzen van een instaplicentie kan gevolgen hebben voor 
de radiohobby in het Scandinavische land.

In een reactie op de afwijzing laat het SSA, de Zweedse vereniging voor zendamateurs weten 
dat het teleurgesteld is in de resolute afwijzing van het PTS. De vereniging moet nu andere 
manieren zien te vinden om mensen warm te laten lopen voor het radiozendamateurisme. In 
2016 telde Zweden zo’n 13.000 uitgegeven roepletters maar of deze ook allemaal gebruikt 
worden is niet duidelijk. Gemiddeld krijgt de hobby er in Zweden jaarlijks 70 tot 80 
geïnteresseerden bij.

Bron: http://www.ham-radio.nl/nieuws/zweedse-agentschap-telecom-ziet-geen-brood-n-licentie/
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Open deur bij de zendamateur


 PA6FBU 
       Zaterdag 29 April op het Fort bij Uithoorn 

Van 10:00 tot 17:00 uur. 

       Locatie: Mijdrechtse Zuwe Amstelhoek 

Is de afdeling te gast in de genie-loods op het terrein van Fort bij Uithoorn. 
De mogelijkheid om de hobby te laten zien aan het publiek. 
Met als hoogte punt het in de lucht zetten van een vlieger antenne. 
Mocht u ook wat laten zien neem even contact op met Markus pe1hoy. 
Al diverse leden hebben hun medewerking toegezegd. 

In de genie- loods  komen 3x een HF station en een VHF / UHF station. 
Er draaien diverse films over de hobby. 

Mocht u willen komen kijken of als zendamateur een verbinding op HF maken die thuis niet 
lukt 
Dan is hier u kans. 
U bent van harte welkom bij Fort bij Uithoorn ( let op staat in de Amstelhoek ) 

Tot ziens  op 29 april. 

Namens  
De crew van PA6FBU 
Mark pe1paz  en Markus pe1hoy 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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


	 Deborah van der Werff PF9DC

	 pf9dc@xs4all.nl

	 

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
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de voorzitter

Radio vrienden,


Voor jullie ligt het, gelukkig wat, dikkere zomer nummer van de 
Amstelstraler, ietsje later dan gepland maar daardoor wel iets 
dikker en zo compenseert het weer een beetje HI.

Het bestuur is al weer druk in de weer voor het nieuwe lezingen 
seizoen en dat ziet er behoorlijk hoopvol en interessant uit. We 
zijn erg blij met het feit dat we het jaar openen met een lezing 
van Jos Disselhorst.


Tijdens twee van de buiten activiteiten dit jaar, de open dag en 
het molen weekend, zijn er film opnames gemaakt. We zijn nog 
druk bezig met het monteren van het materiaal tot iets mooi’s en 
hopen dat later deze maand op onze website te kunnen 
publiceren.

Ook tijdens het SSB weekend zullen er, zeer waarschijnlijk, weer 
opnames worden gemaakt.


Over dat weekend gesproken, we zijn altijd op zoek naar leden 
die willen helpen met de opbouw, afbraak, als operator en 
eventueel voor het verlenen van andere hand- en span diensten 
zoals vervoer van apparatuur en materialen.

Mocht je je nog niet hebben opgegeven, horen we dat natuurlijk 
alsnog zeer graag van je.

Indien het weer het toelaat en de animo groot genoeg is, zal er 
weer een BBQ worden georganiseerd.


Voor iedereen die nog op vakantie gaat, een zeer fijne en radio 
actieve vakantie. Voor diegene die al geweest zijn, ik hoop dat 
het bevallen is.

Wij zien jullie graag op het SSB weekend (2 en 3 september) en 
anders op de eerste club avond op dinsdag 12 september.



Namens het bestuur

Andor PA9D

voorzitter
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12 DECEMBER 2017 
Onze befaamde jaarlijkse 
verkoopavond van door 

u ingebrachte, liefst 
hobby-gerelateerde, 

zaken.


Agenda

14 NOVEMBER 2017 
Lezing over de Ultra 
door Hans Walrecht


2-3 SEPTEMBER 2017 
 SSB Velddag

12 SEPTEMBER 2017 
Techniek in de 

Natuurkunde door Jos 
Disselhorst PA3ACJ.


10 OKTOBER 2017 
Nog geen gegevens 

beschikbaar. Let op de 
aankondigingen en 

laatste nieuws op de 
website www.pi4asv.nl


31 SEPTEMBER 2017 
deadline inleveren kopij 

amstelstraler
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Verslag Open dag Radiozendamateurs

PE1HOY, Markus 

De afdeling Amstelveen heeft dit jaar meegedaan aan de open dag voor de radio zendamateur.

Dit evenement werd vanuit de VERON landelijk georganiseerd en was bedoeld om de hobby 
meer bekend te maken bij het publiek.

Als locatie werd gekozen voor het Fort bij 
Uithoorn omdat we daar veel ruimte hebben 
voor het spannen van antennes en het een 
bijzondere locatie is.

Ditmaal is gekozen voor de genie loods die 
wat groter is dan de telegrafistenkamer in het 
fort zelf.

Nadat er wat mailverkeer met de beheerder is 
geweest, kwam het groene licht. Er was reeds 
een roepnaam aangevraagd voor dit 
evenement en na een gezellige avond bij Mark 
PE1PAZ is er een programma gemaakt. De 
bedoeling was om op HF en VHF /UHF actief 
te zijn. Na ook nog Adrie PD3AR te hebben 
gevraagd ( hij is sinds maart 2017 
radiozendamateur ) was de crew compleet.

Als experiment gingen we proberen om een vlieger antenne in de lucht te zetten. Dit werd 
gedaan door Andor PA9D en Deborah PF9DC.

Margreet ging voor ons de lekkere koffie zetten en verzorgde ons van de diverse versnaperingen. 
Bedankt hiervoor!

Nadat op zaterdag ochtend de auto weer was volgeladen ( wat neemt een zendamateur toch 
veel mee ) reed ik naar het fort. Samen met Mark, Adrie, Margreet, Andor, Deborah en Theo de 
loods ingericht en antennes opgehangen.


Door tijdgebrek is er geen 2meter en 70 cm 
station opgesteld, maar zijn we actief 
geweest met digitale modes, SSB en CW.

Helaas is het niet gelukt met de vlieger 
antenne doordat er te weinig wind was maar 
wie weet lukt dit wel volgend jaar.

De belangstelling was behoorlijk en we 
kunnen terug kijken op een mooi evenement.

Dank gaat uit naar de beheerder van het Fort 
bij Uithoorn om de locatie beschikbaar te 
stellen en alle mensen die hebben geholpen 
met het opbouwen en beschikbaar stellen 
van materiaal.
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Evenementen antenne voor VHF en UHF

PE1HOY, Markus 

De Popovic antenne. 

Door: Markus van der Vlugt pe1hoy. 

Deze antenne is een nood antenne die de DARES / DRCO toepast om snel een antenne 
te gebruiken voor VHF / UHF. 
Ik heb deze antenne gebouwd voor gebruik op een mast van glasfiber stokken en die 
snel te gebruiken is bij radio evenementen. 
Ik heb hem gemaakt in een lasdoos met aluminium strip. 

De antenne is een dipool die geknikt is, omdat ik een wat stevige uitvoering wil is de 
volgende antenne gemaakt. 
Voor op de mast montage is gebruik gemaakt van een stukje pvc pijp 40mm, deze past 
over het mastdeel en zet hem klem met een stukje rubber o.i.d. 
De schroeven zijn van RVS. 

 maten straler. 

                         
                         
                   

De hoek tussen A- B  33 graden 

     
De straler bestaat uit strip 15 x 2 mm 
Lengte A 407 mm. 
Lengte B 83 mm. 

Let op de straler 2x maken.  

De lasdoos is een montagedoos. 
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Je kan kiezen voor een coax aansluiting of een kabel met een plug. 

!  aansluiting van de straler en kabel. 

!  Stralers bevestig aan de deksel.  
Tussen de straler 10 mm. 

!  doorvoer kabel naar buiten. 
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!   deksel en lasdoos. 

!  antenne ingebouwd met mastdeel. 

!  antenne en bevestiging. 
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!   !  
De complete antenne gebouwd, de coaxkabel is vastzet met kabelbandjes op de pvc pijp. 
De antenne werkt prima, swr ongeveer 1:1,3 in de proef opstelling. 
Dit is een leuke antenne voor op een mast. 

DE BRON VAN DEZE ANTENNE IS: 
DKARS Magazine maart 2017 PD0IKV. 
DRCO facesheet  februari 2015 PA1FZH. 
DARES februari 2005. 

Er is gebruikt gemaakt van diverse afbeeldingen op het internet met de zoekterm popovic 
antenne. 
Veel succes met het bouwen van deze nood / evenementen antenne. 

Markus van der Vlugt  pe1hoy. Mei 2017.
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De leesmap



Een van de oudste activiteiten binnen onze 
afdeling is de leesmap. De map bestaat uit de 
volgende (maand)bladen:  

- 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. Het beleid is dat de leesmap 
kostendekkend moet zijn. De kosten bedragen 
voor 2017 € 49,00 maar als er een of meerdere 
abonnees bijkomen gaat dit bedrag omlaag.  

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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In het weekend van 2 en 3 september is er weer de 
VERON Veld dag. 

Doe mee als lid van de afdeling en meld je nu aan! 

We kunnen hulp gebruiken met opbouw, draaien contest, 
en afbouw. 

MELD JE NU AAN:  pe1hoy@veron.nl 

Wil je de zelfbouw HF antenne uitproberen? 

Je zelf gebouwde zender / ontvanger of je eigen 
apparatuur uit testen  

DAT KAN OP DE LOCATIE !!!!! 

Graag zien we veel leden 

Het bestuur VERON AMSTELVEEN.         !  

!11
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Molenweekend 2017

PA9D, Andor 

Ook dit jaar waren we wederom welkom op 
het terrein van molen de Zwaan in Ouderkerk 
aan de Amstel.

Na vorig jaar het event te hebben moeten 
afzeggen, kon het dit jaar gelukkig weer 
doorgang vinden.

Na het opbouwen van de tent, werden een 
tweetal antenne’s opgezet.

Allereerst een Alpha EZMilitary (80m-6m) 
vertical, die doordat er een steeksleuteltje 
miste maar even aan het hek werd gezet. De 
volgende dag hebben we die verplaatst naar 
de bovenkant van een van beide stokken van 
de tent ingang.

Op een afstandje van de tent hebben we een 
8 meter telescoop mastje geplaatst met daaraan een 4-bands linked dipool, dit is de Band 
Hopper van Sotabeams voor 80,40,30,20 meter die we op 40 meter hadden afgestemd, nou ja 
afgestemd? Je zorgt dat de juiste krokodillen clips met elkaar verbonden zijn voor de juiste 
band.


BAND CONDITIES 
Zaterdag was vooral de 40 meter erg onrustig, veel gesplatter en zeer variabele achtergrond ruis, 
daar kwam ’s avonds nog een contest bij helaas.

Zondag was alles redelijk tot rust gekomen en zijn dan ook de meeste verbindingen gemaakt.

Was het zaterdag vooral UK-only, zondag hebben we zo’n beetje half Europa gewerkt inclusief 
een Zwitsers station en een Iers station, hoewel ik even niet meer weet of we bij die laatste nu 
het QSO konden afronden en of die dus in het log staat.

Zoals ook in 2015, natuurlijk net even anders, werkte we met de call PB17DeZwaan, tot zeer 
grote hilariteit en overduidelijk enorm plezier van een Schots tegenstation. Die kon zijn lol niet op 
over zo’n lange call en dat hij die maar mooi even in zijn logboek kon bijschrijven.

Uitermate vermakelijk.

Maar toch gaan we volgend jaar daar in een wijziging aanbrengen, zeker met wat mindere band 
condities en heel veel niet Nederlandstalige stations is deze call gewoon echt niet handig.


In mijn allereerste molen weekend in 2013 merkte ik dat deels ook wel, echter was toen de 
propagatie dusdanig geweldig dat iedereen je eigenlijk wel prima verstond en ach dan is een 
keertje herhalen niet zo erg.

De laatste paar jaar met minder tot zeer slechte condities is het rond uit irritant soms.

Hoewel we nog geen definitieve keuze hebben gemaakt, zal het waarschijnlijk wijzigen van de 
suffix DeZwaan naar SWAN.


VIDEO 
Van het molen weekend zijn video opname gemaakt. We zijn nog bezig met het editen van de 
eind versie, maar hopen die binnenkort op de website te kunnen publiceren.
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CW weekend 2017

PA9D, Andor 

Het CW weekend verliep dit jaar duidelijk anders dan gepland en dan vorige jaren. Dit mogelijk 
ook doordat er een aantal vaste operators ontbraken en dat het weekend gelijk viel met het 
pinksterweekend.

Duidelijk een samenloop van omstandigheden die erg ongelukkig blijkt voor buiten activiteiten, 
zoals we vorig jaar ook hebben mogen ervaren met het molenweekend in een soortgelijke 
situatie.

Maar toch, het mooie weer mocht de pret niet drukken. Hoewel een zeer beperkt aantal (3) 
operators hebben het station in de lucht gebracht.

Met wat storing omdat het aggregaat te dicht bij de tent en onder de antennes stond. Echt een 
nood situatie opstelling, dus wat betreft het doel van een fieldday contest was die absoluut 
geslaagd, met zo weinig mogelijk middelen en enige improvisatie een station in de lucht te 
krijgen.

Missie geslaagd zou ik zeggen.


Dank aan iedereen die heeft meegeholpen en het event tot een leuk weekend heeft gemaakt.


Aanwezig: 
operators

- Jan PG2AA

- Martin PA2KW

- Bert PA3BFK


overig aanwezig

- Andor PA9D 

- Markus PE1HOY

- Dick PA3HBS

- Ben PB2BN

- Sander PE4SVG

- Deborah PF9DC 

International lighthouse weekend

Shetlands here we come! 

Via de mailinglijst die hoort bij de website www.active-elements.org ben ik vorig jaar al in contact 
gekomen met Peter MM5PSL die elk jaar op de Shetlands een lighthouse weekend organiseert, 
speciaal en gratis voor leden van deze mailinglijst met een visuele beperking.

Vorig jaar zat het er niet in, dit jaar gelukkig 
wel.

Deborah PF9DC en ikzelf zullen dus QRV zijn 
tijdens het international lighthouse weekend 
vanaf de Shetlands bij Eshaness Lighthouse.

We zullen, afhankelijk van condities, werken 
op de banden 80-10m en waarschijnlijk onder 
de call GB2ELH, maar ik begreep dat dit nog 
niet zeker is omdat de aanvraag door de 
Offcom nog niet is bevestigd.
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Hopelijk kunnen we een aantal van jullie werken tijdens dit weekend.
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73 de Andor PA9D
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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


	 Deborah van der Werff PF9DC

	 pf9dc@xs4all.nl

	 

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

mailto:pf9dc@xs4all.nl
http://www.pi4asv.nl
mailto:pf9dc@xs4all.nl
http://www.pi4asv.nl
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de voorzitter

Beste radio vrienden,


Het jaar loopt weer op zijn einde, dat betekend veel feestdagen 
en terug blikken.

Dit jaar hadden we vier buiten activiteiten, helaas niet allemaal 
zo goed bezocht als we wel zouden willen natuurlijk.

Per slot van rekening maken de leden de vereniging.

Dat geld natuurlijk ook voor dit blad, de Amstelstraler, die bij 
gebrek aan kopij daarom dit jaar slechts drie in plaats van vier 
keer is verschenen.

Hopelijk volgend jaar beter. Ook hier geldt natuurlijk, voor en 
door de leden.

Als je een interessant experiment doet, of gewoon wat aan zit te 
klooien want dat kan tot de mooiste dingen leiden (vraag maar 
aan Newton met zijn appel en de zwaartekracht), schrijf er dan 
over.

Kopij is altijd welkom.

In 2018, voor wie het nog niet wist, gaat de bijdrage van het AT 
omhoog. We moeten 3 euro extra betalen voor onze registratie.

Hopelijk ontvangt iedereen dit jaar wel de rekening netjes zoals 
het hoort.

Op de ledenvergadering zal het bestuur ook een voorstel doen 
voor de buiten activiteiten in 2018. Naast natuurlijk alle overige 
gebruikelijke zaken die op zo’n ledenvergadering aan bod 
moeten komen.

Als alles mee zit zullen we de vergadering afsluiten met de 
primaire van de video’s die tijdens onze buiten activiteiten zijn 
opgenomen.

Heel misschien ook nog eentje van onze eigen dxpeditie naar de 
Shetlands tijdens het vuurtoren weekend, maar dat is geen 
garantie.

Rest mij in ieder geval jullie een goed uiteinde en een zeer radio 
actief 2018 te wensen.

namens het bestuur,

Andor PA9D

voorzitter 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10 APRIL 2018 
Nog geen gegevens 

beschikbaar. Let op de 
aankondigingen en 

laatste nieuws op de 
website www.pi4asv.nl 


Agenda

13 FEBRUARI 2018 
 Nog geen gegevens 

beschikbaar. Let op de 
aankondigingen en 

laatste nieuws op de 
website www.pi4asv.nl 

13 MAART 2018 
 Nog geen gegevens 

beschikbaar. Let op de 
aankondigingen en 

laatste nieuws op de 
website www.pi4asv.nl 

30 MAART 2018 
deadline kopij 
amstelstraler


8 MEI 2018 
Nog geen gegevens 

beschikbaar. Let op de 
aankondigingen en 

laatste nieuws op de 
website www.pi4asv.nl 
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Verslag SSB-velddag 2-3 september 2017

PA1TO, Theo 

Het eerste weekend van september werd wederom de SSB velddag georganiseerd. Ook dit jaar 
hebben we als afdeling Amstelveen hieraan meegedaan. 

Zaterdag om 11.00 uur verzamelden Andor PA9D, Deborah PF9DC, Markus PE1HOY, Sander 
PE4SVG en ondergetekende bij onze velddaglocatie, ijsclub de Amstelbocht in Ouderkerk aan 
de Amstel. 

Na een kopje koffie startten we met de opbouw van het station. 

De legertent werd opgezet en ingericht en ondertussen was Markus bezig zijn antennemast op 
te zetten om daar de windom antenne in te hangen. Ondertussen kwamen Ton PA0ANH en Jan 
PG2AA om te helpen met de werkzaamheden. 

Ruimschoots voor de aanvang van de contest was het station gereed en was het wachten op 
het begin van de contest. 

Klokslag 15.00 uur gingen we van start. In een rap tempo werden verbindingen gemaakt. Ton 
PA0ANH had zijn zelfgebouwde bitx 40 meter QRP transceiver (info: www.hfsigs.com) 
meegenomen en wilde die op deze locatie testen. 

Na de Chinese maaltijd genoten te hebben sloten we de transceiver aan op de antenne en nu 
maar luisteren hoe het werkt. En werken deed het..... Zonder problemen werd er met een paar 
Watt vermogen o.a. een verbinding gemaakt met EI. Daarna hebben we tot rond 22.00 uur 
verbindingen gemaakt waarna we naar huis zijn gegaan. 

Zondagmorgen om 10.00 uur waren Deborah en ik weer present en zijn we verder gegaan met 
verbindingen maken. Hiermee zijn we tot het einde van de contest doorgegaan met als resultaat 
179 QSO's in het log . 

Ondertussen waren Ton PA0ANH, Jan PG2AA en Rients PA3EOT gekomen en met z'n allen 
hebben we het station weer afgebroken en opgeruimd. Mede door het goede weer kunnen we 
terugkijken op een geslaagd velddagweekend.


Theo PA1TO
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De leesmap



Een van de oudste activiteiten binnen onze 
afdeling is de leesmap. De map bestaat uit de 
volgende (maand)bladen:  

- 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. Het beleid is dat de leesmap 
kostendekkend moet zijn. De kosten bedragen 
voor 2017 € 49,00 maar als er een of meerdere 
abonnees bijkomen gaat dit bedrag omlaag.  

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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FAA: Farm equipment radio interference 
threatens air traffic


By JEFF MARTIN Associated Press, ATLANTA 

UPDATED December 22, 2017 04:40 PM

Radio interference from a farm's massive metal crop-watering structure is causing havoc for air 
traffic in the sky over Georgia, federal authorities said in a lawsuit filed this week.

The irrigation structure is on a south Georgia farm where the Federal Aviation Administration has 
a radio transmitter to relay signals that keep aircraft on course, according to the federal lawsuit.

Interference caused by the 1,200-foot-long (370-meter-long) structure forced the FAA to shut 
down its transmitter in February, affecting operations of nine airports. The proximity of Robins Air 
Force Base makes the situation even more serious, the government said in its complaint.

Flight safety has been compromised, the lawsuit warns.

"The potential for catastrophic harm is great," U.S. Attorney Charles Peeler says in the 
complaint, which is also signed by the manager of an FAA facility in Columbus, Georgia.

The lawsuit doesn't suggest the irrigation structure is actively transmitting a signal. Rather, it 
says the huge metal framework is degrading the FAA's signal, which is susceptible to "reflection 
or scattering" by nearby structures.
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FILE - In this Oct. 30, 2014 file photo, the tail of a C5 Galaxy aircraft sticks out the door of Building 125 at Robins Air 
Force Base in Warner Robins, Ga. Radio interference from a farm's massive metal crop-watering structure is 
causing havoc for air traffic in the sky over Georgia, federal authorities said in a lawsuit filed this week. The irrigation 
structure is on a south Georgia farm where the Federal Aviation Administration has a radio transmitter to relay 
signals that keep aircraft on course, according to the federal lawsuit. The Macon Telegraph via AP Woody Marshall
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The signal from the navigational equipment was so degraded that it had to be shut down in 
February to avoid transmitting false location information to airplanes, the complaint states. It has 
remained dormant since then, which has strained the air traffic control system and "creates an 
unnecessary risk to the traveling public," it states.

The FAA said in a statement to The Associated Press on Friday that it can't comment on 
litigation.

Three men identified by the FAA as land owners are listed as defendants. They couldn't 
immediately be reached Friday.

Except for the Air Force base, the other airports affected by the situation are not named in the 
lawsuit. One of the closest commercial airports is Middle Georgia Regional Airport in Macon, 
about 50 miles (80 kilometers) north of the Pulaski County farm.

The U.S. Attorney's Office is requesting an immediate hearing in court and an injunction that 
would force the defendants to move the structure — described as a center pivot overhead 
sprinkler system supported by trusses — outside of a 1,000-foot (300-meter) radius of the flight 
equipment so as not to interfere with it.


Bron: http://www.miamiherald.com/news/business/article191222899.html  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Why Pilots Are Always Calling Everyone 
'Roger'


CAILEY RIZZO NOVEMBER 29, 2017 

“Roger, Roger.”


While pilot lingo may sometimes seem bizarre, there’s actually a traceable history that 
demystifies the odd-seeming use of the name “Roger.”

In the early days of aviation, when there was no standard of communication between planes, it 
was necessary to develop something quick and efficient to respond to commands.

Before voice communication, pilots used morse code and instead of tapping out that a message 
was “received” they used shorthand and just tapped out “r” (short long short). In 1915, pilots 
began making the switch over from morse code wireless telegraphy to voice commands. 
However, it wasn’t until 1930 that voice radio communication became the standard for airplane 
pilots.

“R” was already in place to mean “received,” something that aviators didn’t see a need to 
change. But just saying “r” could lead to communication errors. So they took “Roger” from the 
U.S. phonetic alphabet. (In 1957, the English phonetic alphabet changed the R to “Romeo,” but 
by that time, “Roger” was deeply embedded in the minds of pilots.)

So, in short, “Roger” means “r” which stands for “received.” The word “Roger” means nothing 
more.

Taking it a step further, some may know “Roger” as part of the full reply “Roger Wilco.” 
Translated into typical English, that phrase actually means “Received, will comply.”


Bron: http://www.travelandleisure.com/airlines-airports/why-do-pilots-say-roger-that
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Radio navigation set to make global return 
as GPS backup 


because cyber GPS killed the radio nav in 2010, but a high-def 
version is set to return 

SEAN GALLAGHER - 8/7/2017, 8:40 PM 

Way back in the 1980s, 
when I was a young naval 
officer, the Global 
Positioning System was 
still in its experimental 
stage. If you were in the 
middle of the ocean on a 
cloudy night, there was 
pretty much only one 
reliable way to know where 
you were: Loran-C, the 
hyperbolic low-frequency 
radio navigation system. 
Using a global network of 
terrestrial radio beacons, 
Loran-C gave navigators 
aboard ships and aircraft 
the ability to get a fix on 
their location within a few 
hundred feet by using the 
difference in the timing of 
two or more beacon 
signals.

An evolution of World War II technology (LORAN was an acronym for long-range navigation), 
Loran-C was considered obsolete by many once GPS was widely available. In 2010, after the US 
Coast Guard declared that it was no longer required, the US and Canada shut down their Loran-
C beacons. Between 2010 and 2015, nearly everyone else shut down their radio beacons, too. 
The trial of an enhanced Loran service called eLoran that was accurate within 20 meters (65 feet) 
also wrapped up during this time.

But now there's increasing concern about over-reliance in the navigational realm on GPS. Since 
GPS signals from satellites are relatively weak, they are prone to interference, accidental or 
deliberate. And GPS can be jammed or spoofed—portable equipment can easily drown them 
out or broadcast fake signals that can make GPS receivers give incorrect position data. The 
same is true of the Russian-built GLONASS system.

Over the past few years, the US Coast Guard has reported multiple episodes of GPS jamming at 
non-US ports, including an incident reported to the Coast Guard's Navigation Center this June 
that occurred on the Black Sea. South Korea has claimed on several occasions that North Korea 
has jammed GPS near the border, interfering with aircraft and fishing fleet navigation. And in the 
event of a war, it's possible that an adversary could take out GPS satellites with anti-satellite 
weapons or some sort of cyber-attack on a satellite network.
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This is the way we used to find our way around. ( National air and space 
museum)

https://airandspace.si.edu/collection-objects/oscilliscope-loran-id-6bapn-4
https://airandspace.si.edu/collection-objects/oscilliscope-loran-id-6bapn-4
https://airandspace.si.edu/collection-objects/oscilliscope-loran-id-6bapn-4
https://airandspace.si.edu/collection-objects/oscilliscope-loran-id-6bapn-4
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As Director of National Intelligence Dan Coates told the Senate Select Committee on 
Intelligence in May:


The risk to GPS has caused a number of countries to take a second look at terrestrial radio 
navigation. Today there's broad support worldwide for a new radio navigation network based on 
more modern technology—and the system taking the early lead for that role is eLoran. As 
Reuters reports, South Korea is preparing to bring back radio navigation with eLoran as a 
backup system for GPS, and the United States is planning to do the same.


Diff-e-q 
The eLoran system gets its enhanced accuracy in much the same way that enhanced GPS gear 
squeezes greater accuracy out of the civil GPS signal for tasks such as surveying and mapping
—by using differential correction. A stationary receiver at a known fixed location checks the 
signal arriving from the beacon and measures the difference between its actual distance from 
the beacon and the distance calculated from the signal (based on the difference between the 
signal's timestamp and the time it was actually received).

In differential GPS, the differential information is broadcast by a base station at the known 
differential point; in eLoran, the data is fed back to the eLoran transmitter, and the transmitter 
applies the differential correction to its own signal. Since eLoran is regional, the differential 
calculation remains relatively accurate for its entire coverage area.

Because it uses low-frequency radio waves (in the 90 to 110 kHz range), it's not likely that you'll 
see eLoran integrated into your smartphone. While the antenna required for receiving eLoran 
signals is relatively small (about two inches square), that's a fairly massive amount of real estate 
for a smartphone to dedicate to a backup navigation system. But that size could be reduced 
with some investment in antenna miniaturization. And while eLoran only works in two 
dimensions (it doesn't provide altitude data) and only works regionally (with a range of 800 
miles), it has one major advantage over GPS: its powerful low-frequency signals are far less 
susceptible to jamming or spoofing. The signal from eLoran beacons is 1.3 million times stronger 
than GPS signals. A 2006 MITRE study found that attempts to jam or spoof eLoran would be 
highly unlikely to work.

"[eLoran] is a deterrent to deliberate jamming or spoofing, since such hostile activities can be 
rendered ineffective," said Brad Parkinson, the retired US Air Force colonel who managed the 
original GPS development program, according to Reuters. A report Parkinson contributed to for 
an Institute for Defense Analyses Independent Assessment Team in 2014 found that "eLoran is 
the only cost-effective backup for national needs.”


The administrations of both George W. Bush and Barack Obama pushed for a national eLoran 
system, but their efforts were never funded by Congress. However, the version of the 
Department of Homeland Security funding bill for 2018 just passed by the House of 
Representatives in July includes language calling for DHS to fund the construction and 
maintenance of a new eLoran system "as a complement to, and as a backup for" the GPS 
system. And the South Korean government already has pushed forward plans to have three 
active eLoran beacons by 2019—that's enough to provide accurate fixes for all shipping in the 
region should North Korea (or anyone else) attempt to block GPS again.


Bron: https://arstechnica.com/gadgets/2017/08/radio-navigation-set-to-make-global-return-as-gps-backup-because-
cyber/
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“The global threat of electronic warfare (EW) attacks against space systems will 
expand in the coming years in both number and types of weapons. Development 
will very likely focus on jamming capabilities against dedicated military satellite 
communications (SATCOM), Synthetic  Aperture Radar (SAR) imaging satellites, 
and enhanced capabilities against Global Navigation Satellite Systems (GNSS), 
such as the US Global Positioning System (GPS).”
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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.
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