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Radio vrienden,

Het eerste halve jaar zit er al weer bijna op, lees verderop meer 
waarom het eerste nummer vertraagd is geweest en de zomer 
lijkt al in volle gang te zijn.

Hier worden inmiddels, eindelijk, plannen gemaakt om in juli het 
antennepark eens grondig te gaan vernieuwen en hier en daar 
wat uit te breiden.


Voor de vereniging zijn we bezig de twee buiten activiteiten, het 
IOTA en SSB Fieldday contest weekend, vorm te geven. 
Daarover ontvangen jullie binnenkort meer informatie.

De laatste clubavond van het seizoen is al geweest en we zijn 
natuurlijk al aan het kijken naar interessante lezingen voor het 
komende seizoen.


In februari dit jaar kregen wij het trieste bericht dat oud-
bestuurslid Ati PA4ATI in januari dit jaar is overleden. Het bericht 
kwam via de VERON van de partij waaraan Ati haar spullen had 
nagelaten.

Behalve alle amateur apparatuur, deze heeft zij in haar testament 
aan onze afdeling geschonken. In maart zijn twee leden van het 
bestuur naar Almere afgereisd en hebben het een en ander aan 
radio apparatuur voor onze afdeling meegenomen.


Vorige maand ontvingen wij het veronrustende bericht dat de 
gezondheid van Jos Disselhorst niet om over naar huis te 
schrijven was, zacht uitgedrukt.

Jos heeft vorig jaar september nog bij onze afdeling een zeer 
interessante lezing gegeven en allerlei proefjes laten zien.

Gelukkig volgden er vrij snel ook wat positiever nieuws rond Jos 
zijn gezondheid.

Wij wensen hem en zijn familie veel sterkte en gezondheid bij 
het verdere herstel.


Namens het bestuur,

Andor PA9D

voorzitter 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1-2 SEPTEMBER 2018 
SSB Velddag contest.


 Locatie: IJsclub 
Amstelbocht 


Agenda

JULI-AUGUSTUS 
Geen bijeenkomst 

tijdens de 
vakantiemaanden juli en 

augustus.


28-29 JULI 2018 
IOTA contest


Locatie: IJsclub 
Amstelbocht

9 SEPTEMBER 2018 
deadline kopij 
amstelstraler


11 SEPTEMBER 
Nog geen gegevens 

beschikbaar. Let op de 
aankondigingen en 

laatste nieuws op de 
website www.pi4asv.nl 
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Waarom is de AmstelStraler zo laat?

PA9D, Andor 

In maart kregen wij als onderdeel van de voorstellen voor de 
verenigingsraad ook een voorstel van het HB omtrent de 
invoering van de nieuwe privacy wetgeving de AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Hierin stelde het HB dat toestemming vereist was 
voor het door de lokale afdeling aan haar leden 
toesturen van het lokale blad per e-mail.

Wij hebben als lokaal bestuur hier ons over gebogen 
en besloten dat, indien dit echt ingevoerd zou 
worden, wij het blad niet langer per e-mail zouden 
gaan versturen.

Omdat het voorstel op de VR in april werd 
aangenomen, ontstond er een onduidelijke positie over 
dit voorstel en de keuzes die wij als bestuur hadden 
gemaakt.

WAAROM DE INITIËLE KEUZE? 
Toestemming voor gebruik van persoonsgegevens, je e-mail adres is een persoonsgegeven, is 
alleen rechtsgeldig indien deze word gegeven als de persoon zelf volledig geïnformeerd is en de 
toestemming in vrijheid word gegeven. De nieuwe wet stelt ook eisen aan de wijze waarop 
toestemming word gegeven, namelijk dat deze specifiek is voor een strikt omschreven doel en 
dat de het daadwerkelijk verlenen van toestemming te bewijzen is door diegene, wij als bestuur 
dus, die om de toestemming hebben gevraagd.

Daarnaast mag de toestemming ook nog eens niet conditioneel zijn aan het uitvoeren van een 
overeenkomst. Juridisch gezien is uw lidmaatschap van de VERON, en daarmee van onze 
afdeling, een overeenkomst en ons blad en informatie van het bestuur zijn onderdeel van die 
overeenkomst.


Omdat wij als bestuur geen administratie wilde aanleggen waarin we ten aller tijde konden 
aantonen dat jullie de toestemming voor het ontvangen van het blad rechtmatig hadden 
gegeven. Wij zijn van mening dat dit onderdeel is van jouw lidmaatschap en het intrekken van 
toestemming onbedoelde gevolgen zou hebben. Verder moet de toestemming in vrijheid, 
volledig gespecificeerd en geïnformeerd worden gegeven, hetgeen zeer lastig is. De twee 
privacy professionals in het bestuur hebben aangegeven dat op meerdere punten het voorstel 
van het HB juridisch incorrect en onuitvoerbaar zou zijn.

Dat is de reden waarom wij besloten hebben het blad niet meer digitaal te versturen.

Daar komt nog bij dat wij jullie ook per mail op de hoogte houden van andere zaken die binnen 
de afdeling spelen, daar was dan volgens het HB voorstel weer geen toestemming voor nodig. 
Al met al een onoverzichtelijke situatie.


Gelukkig heeft het HB dit een halve maand geleden ook ingezien en het bewuste deel van hun 
voorstel ingetrokken.

Hierdoor kunnen wij gewoon jullie e-mail adres blijven gebruiken om jullie de “dienst” te leveren 
die bij jullie Lidmaatschap van onze afdeling hoort, namelijk het op de hoogte houden over wat 
er speelt en vier keer per jaar ons blad aan jullie toesturen.

Alles bij elkaar heeft dit voor de vertraging gezorgd waardoor jullie nu pas het eerste nummer 
hebben ontvangen.


Okay iets meer kopij zou natuurlijk ook best weleens kunnen helpen HI.


Namens het bestuur,

Andor PA9D, voorzitter
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BlueFree/HamBT

Sander, PE4SVG 

Soms denk je, dat kan vast technisch niet. Of je weet dat het kan maar hebt geen idee hoe het 
te bouwen. En dan kom je er achter dat er een hardware engineer in je eigen afdeling zit die 
deze vragen ook stelt maar ze, gelukkig voor ons allen, ook weet te beantwoorden.


In een vorig nummer van de AmstelStraler hebben jullie al iets over dit project kunnen lezen. 
Eindelijk zijn we nu zo ver dat we het jullie ook kunnen aanbieden.


Altijd al je set op afstand willen bedienen? Heeft die 
misschien wel Bluetooth support maar moet je alsnog 
bij de set zitten omdat de headset niet als PTT gebruikt 
kan worden? Ben je bang dat je een boete krijgt als je 
in de auto met je microfoon zit? EN tja die Bluetooth 
carkit zit er nu eenmaal toch ook al in?

Wij bieden je nu de oplossing hiervoor met de 
BlueFree/HamBT unit.

Designed, en gebouwd door Sander PE4SVG is dit de 
oplossing voor alle vragen hierboven.


WAT GAAT HIJ KOSTEN? 
Als bouwpakket kost de unit 80 euro. Een aantal dingen 
zoals de microcontroller en de Bluetooth module 
monteren we voor je, ook de programmering van de 
chip doen we voor dat we hem leveren.

Je zult wel het een en ander moeten solderen en zelf 
een verbindingskabel moeten maken om hem aan je set 
te verbinden. Maar wees gerust, een flink aantal 
schema’s voor die kabels leveren we mee zodat je dat 
niet zelf hoeft uit te zoeken.


Geen zin/tijd of mogelijkheid hem zelf te willen of misschien kunnen bouwen?

Voor 20 euro extra bouwen en testen wij hem voor je.

Rest daarna wel zelf voor de verbindingskabel te zorgen natuurlijk.


HOE KOM IK ERAAN? 
Meld je bij Theo PA1TO onze penningmeester en geef aan of je de kit of de gebouwde versie wil 
hebben.

Maak vervolgens het geld over aan onze afdeling en daarna moet je enig geduld hebben.

Binnen een aantal weken en per ongeveer 10 of 20 stuks zullen we ze op de clubavond later dit 
jaar meenemen.


Wil je hem liever verzonden hebben?

Dat kan natuurlijk ook, maar daar zijn wel wat kosten 
aan verbonden.

Wij versturen alleen aangetekend en verzekerd voor 
jouw en onze veiligheid.

Verzending kost je 10 euro extra inclusief 
verpakkingsmateriaal en verzendkosten.


LET OP! 
Dit is geen commercieel ding, al het geld wat over 
blijft komt direct ten goede aan de afdeling 02 
Amstelveen.
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VRAGEN, MEER INFORMATIE? 
Neem contact op met Sander PE4SVG voor alle technische vragen of Theo PA1TO voor vragen 
over de bestelling en levering.


KOMEN ER NOG MEER VAN DIT SOORT PROJECTEN? 
Wie weet.

Als je een geweldig idee hebt, mail het aan Sander PE4SVG en wie weet komt het tot een mooie 
creatie.


Buitenactiviteiten

PA9D, Andor 

Dit jaar zullen we, zoals op de ledenvergadering, slechts 2 buiten activiteiten organiseren.
Vanwege de lage opkomst en interesse is het CW Fieldday weekend geschrapt. Het 
molenweekend leverde de laatste jaren wat problemen op, maar vooral vanwege de zeer lage 
interesse en het samenvallen met het hemelvaart weekend hebben we besloten ook die te 
schrappen voor dit jaar.

WAT DAN NOG WEL? 

Het SSB Fieldday contest weekend op 1-2 september gaat gewoon door, deze organiseren we 
samen met afdeling  Leiden. De locatie is op de oude vertrouwde locatie. IJsclub De 
Amstelbocht, Molenpad 1, 1191 AB Ouderkerk aan de Amstel.
We verzamelen op 1 september om 10 uur s’morgens.

De nieuwe contest die we dit jaar op de agenda hebben gezet is het IOTA contest op 28-29 Juli. 
Deze organiseren we ook op de IJsclub. Ook voor deze activiteit verzamelen we ons om 10 uur 
s’morgens.
Voor deze weekenden kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken voor het opzetten, afbreken, 
transport en als operators.
heb je daar interesse in? Meld je dan even bij Deborah PF9DC.
Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk per mail en op onze website.
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50 MHz Waslijn antenne voor de SEM25

PE1HOY, Markus 

De SEM 25 staat al een aantal jaren op de werkbank in de schuur en het plan was deze weer 
actief te gebruiken, om niet steeds een antennne neer te zetten heb ik besloten een eenvoudige 
dipool te bouwen. 

Deze dipool komt naast de andere antenne voor HF te hangen en is bedoeld voor lokaal verkeer. 
Hieronder wat gegevens van de SEM 25.

�  Deze serie is gemaakt door Philips

De SEM25 is een leuke set voor de 50 MHz band om mee te experimenteren. ( manpack 
uitvoering is de SEM 35.)

De SEM25 FM VHF zendontvanger is van Duitse makelij voor "tactische" korte afstand 
communicatie het leger en werkt van 26,00 tot en met 69,95MHz in stappen van 50KHz. Deze is 
geproduceerd van ongeveer 1960 tot ergens in de jaren '80 en ontworpen voor gebruik in een 
voertuig. Voor die tijd was het een zendontvanger met veel mogelijkheden. De bediening is met 
een lange kabel tot tien meter van de zendontvanger te bedienen of via een veldtelefoonkabel tot 
3 km afstand. De SEM25 kan ook gebruikt worden als intercom of als repeater station. Ook heeft 
de SEM25 de mogelijkheid om een "vertical" af te stemmen met een automatische antennetuner. 
Er kunnen meerdere combinatie gemaakt worden tot wel twee SEM25's met een EM-25 met veel 
audio mogelijkheden zoals repeater en intercom functie.
De zendontvanger is op de radiofrequente eindversterker na volledig uitgerust met halfgeleiders. 
De eindversterker is uitgerust met drie elektronenbuizen. Het voordeel is dat deze zendontvanger 
meer "mishandeld" kan worden dan een eindtrap gebouwd met halfgeleiders omdat 
elektronenbuizen veel beter misaanpassing kunnen opvangen.

Omdat hij ongeveer kleine 20 kilogram weegt staat hij in de schuur, geen ruimte in de shack en 
hij kan er tegen. Voordeel van groen materiaal.
Vermogen klein 1 Watt en gross 15 Watt.
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Vermogen uit de externe voeding ongeveer 80Watt ( spanning 24V= )

De dipool is gemaakt van materiaal wat verkrijgbaar is in de bouwmarkt.

WASLIJN-DIPOOL voor 50MHz.

ISOLATOR 50 mm PVC pijp waslijn

Er wordt gebruikt gemaakt van een 50 mm PVC pijp met aan beide zijden een stuk waslijn van 
2,8 meter. 
De waslijn heeft aan het einde een zwarte isolator geklemd met een draadklem.
De 50 mm PVC pijp wordt aan beide zijden voorzien van een ring met daaronder een bout voor 
bevestiging van de waslijn aan de coax.
Aan de bovenzijde wordt de pvc pijp afgesloten met een schroefdop zodat je er ook nog bij kan 
voor de aansluitingen. ( service dop )

Op de 50mm PVC pijp komt een coaxbalun van 8-10 windingen met aan het einde een pl259 
plug.( mantelstroom filter )

1x 50 mm PVC pijp met schroef deksel. Lengte 20 cm.
2x zwarte isolator.
4x draadklem enkelvoudig. RVS
2x ring met bout 6 mm. RVS
2x borgmoer 6 mm. RVS
2x borgmoer 5 mm. RVS
10x ring voor 6 mm. RVS
2x boutje 5 mm lengte 4 cm. RVS
2x vleugelmoer 5 mm. RVS (** )
1x pl 259 plug.
4x klem voor coax en waslijn. RVS
6 mtr. Waslijn.
15 mtr. Coax RG58 50 ohm.
8 mtr. Touw weerbestendig. (UV )

(** ) bij gebruik van waslijn gebruik borgmoeren om te voorkomen dat de aansluiting los raakt. 
Voor gebruik van soepel draad kan je wel gebruik maken van de vleugelmoer borg hem dan met 
blanke nagellak.
Deze methode kan voor elke dipool worden gebruikt.
Wanneer je waslijn gebruikt vervang dan de vleugelmoeren door borgmoeren.

Waslijn is erg stug en zeker voor langere tijd voorkom je dat door de wind de aansluit los raakt.
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Gebruik je soepel draad en zet je hem in voor een velddag dan kan je een vleugelmoer gebruiken 
en borg hem met nagellak. Alle schroeven e.d. zijn van R.V.S.

Montage van de coax aan de bouten voor de aansluiting van de draad dipool.

� �
Montage van coax mantelstroom filter en bouten.     En de dipool aansluiting.

� �
Aansluiting binnenwerk.               De Draad aansluiting voor de dipooldraden
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.

�      �
Dipool lijn aansluiting   / elektrische aansluiting 

�     � met 
krimpkous uiteinde beschermd.

 aansluiting van de dipool aan de coax.
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dipool bijna klaar alleen nog de schroefdop er op.

 aansluiting nu met borgmoer.
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                                 �

De dipool is klaar voor naar buiten.

Bevestiging van touw aan de isolator.

�

Knoop om de isolator te bevestigingen aan het touw.

Bij de bouw van de dipool en de gegevens van de SEM 25 is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen. 

Succes met de bouw en veel plezier met de verbinding op de 6 meter band.

Bron: Website:  pa0fri.com
Website:  amateurtele.com
Website:  rsars.org.uk
Materiaal:  bouwmarkt  / Action.
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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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PA20JDD actief op 8 september 2018

Op 8 september 2018 komt PA20JDD in de lucht vanuit de R.K Kerk in Wilnis Mijdrecht.

Het is dan 20 jaar geleden dat de kerk en toren zijn gerestaureerd.

Vanuit de kerktoren zal op de 2e etage een radiostation actief zijn onder de roepnaam PA20JDD.


Als u de kerk bezoekt tijdens open monumentendag is het station toegankelijk via de torentrap.

Wel is deze trap smal en klein.  ( geen lift aanwezig )

Het station zal actief zijn op de korte golf en op de VHF en UHF.

Voor radiozendamateurs die verbinding maken met dit station is een speciale QSL kaart 
beschikbaar.

Het station zal actief zijn vanaf ongeveer 10:00 tot 16:00 uur.

De crew bestaat uit Mark PE1PAZ en Markus PE1HOY.


�     RK Kerk Mijdrecht –Wilnis.


CALL:  PA20JDD

Actief:  zaterdag 8september 2018.

Van:     10:00 uur tot 16:00 uur

Op de korte golf en VHF UHF.
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Bouwproject END-FED antenne

PE1HOY, Markus 

Deze antenne is een bouwproject met behulp van een kit van HF kits.nl 
De antenne is bedoeld voor evenementen en velddagen.
Ik zelf gebruik een kleine variant voor thuis, deze bestaat uit 

�

De thuissituatie bestaat uit een FT897 en een AT897.
Omdat de tuin niet zo groot is, is de antenne onder een L vorm gespannen over de schuur en 
met de tuner kan ik werken op de gehele korte golf.

Voor evenementen is gekozen voor de 20 meter end-fed antenne.

�

De kit wordt zeer compleet geleverd met RVS materiaal.
Je kan kiezen tussen diverse soorten antenne draad.
Zelf heb ik gekozen voor rvs / koper Litze
Het is een leuk project zeker voor mensen die weinig ervaring hebben.

�
De kit op de werkbank.
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�
Het boren van de gaten voor de schroeven en aansluiting.

�
De trafo gewikkeld en gesoldeerd.
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�
De trafo met de antennedraad.

�
De complete antenne, de deksel moet nog worden voorzien van een rubber afdichting en hij moet 
nog wel worden getest.

Bron: www.HFkits.nl
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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.


AMSTELSTRALER

Privacy Verklaring 
Afdeling 02 Amstelveen gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.


Wij hebben de gegevens gekregen van het centraal bureau van de VERON als onderdeel van 
uw inschrijving bij onze afdeling.


Wij verwerken uw persoonsgegevens slechts om u te informeren over de activiteiten van de 
afdeling en nieuws over de afdeling.


Tevens gebruiken wij uw persoonsgegevens om u uit te nodigen voor officiële vergaderingen 
van de afdeling waaronder de jaarlijkse leden vergadering en de bespreking van de VR 

stukken.

Recht op inzage: wij hebben exact dezelfde informatie als het centraal bureau van de VERON. 
Voor het recht op inzage en alle andere rechten verwijzen wij u naar het centraal bureau en het 

hoofd bestuur.

Wilt u dat wij stoppen met de verwerking van uw gegevens binnen onze afdeling? Dat kan, u 

kunt dit zelf regelen door uw lidmaatschap bij de VERON op te zeggen of zich te laten 
overschrijven naar een andere VERON afdeling.


mailto:pf9dc@xs4all.nl
http://www.pi4asv.nl
mailto:pf9dc@xs4all.nl
http://www.pi4asv.nl
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DE LEESMAP 

AMSTELSTRALER 
Mededelingenblad van de Veron afdeling Amstelveen

ISLANDS ON THE AIR AMATEUR VAN HET 
JAAR 

VELDDAG 2018

BUITENEVENEMENTEN, 
HOE OF WAT 

EEN CONDOR  
GO-KIT 
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de voorzitter

Het jaar is bijna ten einde, 2019 staat voor de deur en daar hoort 
natuurlijk ook de oliebollen 2 meter ronde bij om 00:30 op 1 
januari.
Wij mogen terugkijken op een geslaagd jaar met 2 buiten 
activiteiten met een redelijk tot behoorlijke opkomst, een 
geslaagde samenwerking met afdeling Leiden voor het SSB 
weekend en een flink aantal interessante lezingen.

De verkoping van dit jaar is zeer goed verlopen en heeft de 
afdeling geen windeieren gelegd.
Daarnaast hebben we, met dank van het bedrijf van twee van 
onze bestuursleden, een mooie opslag voor de spullen van de 
afdeling gesponsord gekregen.

Helaas is aan het begin van het jaar ons lid Ati ATI/SK silent key 
gegaan.
Zij heeft onze afdeling het een en ander nagelaten waaronder 
een zeer mooie Kenwood transceiver die op beide buiten 
activiteiten zijn waarde heeft bewezen.

Wij zijn al weer bezig voor 2019 om een mooi programma aan 
lezingen voor jullie samen te stellen.
Soms moet je mede-amateurs een klein beetje een steuntje in de 
rug geven voor dat ze de stap durfen te zetten ook echt een 
presentatie te geven maar als ons dat in een aantal gevallen lukt, 
hebben we weer een paar interessante onderwerpen in petto.

Daarnaast wil ik jullie vooral nog even wijzen op de 
ledenvergadering op dinsdag 8 januari, de uitnodiging en agenda 
ontvangen jullie zo snel mogelijk of hebben jullie inmiddels al 
gekregen.

Rest mij namens het bestuur iedereen een goed, gezond en 
radioactief 2019 toe te wensen.
Graag tot snel op onze club avonden en de buiten activiteiten.

Namens het bestuur,
Andor PA9D
Voorzitter 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8 JANUARI 2019 

Algemene 
ledenvergadering 

(Alleen toegankelijk voor 
leden)

Agenda

9 APRIL 2019 

Bespreken VERON 
VR stukken 

(Alleen toegankelijk voor 
leden)

7-8 SEPTEMBER 2019 

 SSB Velddag

12 MAART 2019 

Nog geen gegevens 
beschikbaar. Let op de 

aankondigingen en 
laatste nieuws op de 

12 FEBRUARI 2019 

Nog geen gegevens 
beschikbaar. Let op de 

aankondigingen en 
laatste nieuws op de 

website www.pi4asv.nl

30 MAART 2019 

deadline inleveren kopij 
amstelstraler
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Islands On The Air

PA9D, Andor 

Om eens wat anders te proberen 
en omdat er nu eenmaal 
tijdens een contest weekend 
meer stations op de band 
zijn, heeft het bestuur vorig 
jaar in de 
ledenvergadering de 
suggestie gedaan om mee 
te doen aan het Island on 
the Air IOTA weekend eind 
juli dit jaar. Dit omdat je 
tijdens het IOTA weekend met zowel 
SSB als CW kan worden gewerkt.
Het scheelde in de kosten, geen 
aggregaat nodig, maar is met de 
opzet duidelijk anders dan alle andere 
contests: het doel is zoveel mogelijk 
stations te werken die een IOTA 
designation hebben en ook alleen maar die stations.
Voor een eerste jaar hadden we een best aardige opkomst, hoewel het weer redelijk mee zat en 
je misschien iets meer had verwacht. Aan de andere kant was het midden in de zomer vakantie.
Ondanks dat de atmosferische omstandigheden niet volledig meewerkte hebben we een goed 
aantal verbindingen gemaakt. Deze wijze van meedoen aan een contest heeft een wat andere 
dynamiek, vooral omdat er eigenlijk maar 1 soort station is die iedereen probeerde te werken.
Wij deden mee in de 12 uur multi-operator non-island categorie.Tenminste, dat dachten we. 
Achteraf bleek die helemaal niet te bestaan. Zo zie je maar. Multi-operator bleek alleen voor 
island stations te bestaan en dat, hoe graag je het ook zou willen, waren we toch echt niet.
Ook niet als we een eilandje in de Westeinder of het Amstel-eiland hadden kunnen gebruiken.
We hebben het log uiteindelijk als checklog ingediend.
Dat deed aan de sfeer, gezelligheid en ontspannen wijze van verbinding maken overigens niets 
af.
Wat ons betreft dus voor herhaling vatbaar.
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Buitenevenementen, hoe of wat
PE1HOY, Markus

Een van de leuke aspecten van de hobby zijn toch wel de buiten evenementen of JOTA 
veel amateurs denken dat het een hoop tijd en spullen kost maar dat valt wel mee. Wat 
kan je gebruiken voor een evenement?
Maak eerst eens een keuze, op welke banden wil je actief zijn?
Hieronder een lijstje waar je aan moet denken.

CHECK lijst voor evenementen:
‣ Aan welk evenement neem ik deel?
‣ Welke banden ga ik gebruiken?
‣ Welke apparatuur heb ik staan?
‣ Welke antenne kan ik gebruiken?
‣ Welke locatie kan ik gebruiken?
‣ Welke kabel kan ik gebruiken?
‣ Wat is er beschikbaar op de locatie, stoelen tafels.
‣ Hoe en waar kan ik de apparatuur neer zetten.
‣ Welke antenne ruimte heb ik tot mij beschikking.
‣ Gebruik ook rood / wit lint voor het beveiligingen van je antenne ( hoogspanning en 

struikelen over de draden.

Voor de radioapparatuur, begin eens in de shack te kijken welke apparatuur heb ik over?

Kies een wat oudere set dan hoef je niet je gloednieuwe set mee te nemen want voor je 
het weet ligt de koffie er over heen.
En anders schaf iets aan via marktplaats of via een snuffelmarkt.
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Voor een antenne kan je veel zelf bouwen vooral voor de HF is veel te koop via de 
bouwmarkt, PVC pijp en tweelingsnoer doen wonderen.
Voor HF kan je gebruik maken van coax maar het zelf maken van een openlijn dipool is 
wel erg leuk en goedkoop. Vooral voor een niet permanente opstelling is de constructie 
makkelijk te bouwen en internet geeft een hoop ideeën.
Het is toch een voldaan gevoel om met een waslijn dipool verbinding te maken met een 
DX land.

Voor de bevestiging zijn er vaak leuke aanbiedingen bij 
de ACTION zoals touw, duct-tape, kabelbinders maar 
ook gereedschap voor nood reparaties.

Voor een voedingszijn er leuke module verkrijgbaar bij 
BACO en/of hobbymarkten Rosmalen en de Dag van 
de Amateur. Verlengsnoeren voor de 230V zijn 
verkrijgbaar bij de Action onder noemer  
“tuinverlengsnoer” deze zijn spatwaterdicht IP44 en 
voorzien van randaarde en kleur oranje soms ook 
verkrijgbaar in zwart.
Oranje valt goed op in het groene grasveld.

De verlichting is een ander punt er zijn wel goedkope led lampen maar die kunnen nog 
wel eens een vervelende storing geven op de HF, ik zelf heb een verlichtingsset uit de 
legerdump gekocht.

Een set die voorzien is van een PL armatuur en bijna geen storing geeft op de HF. 

Een achterbak van je auto kan ook een mooie mobiele shack zijn, apparatuur in de bak,  
een zeiltje over de bak en je hebt een prima plek voor een veld dag, een mastklem onder 
je achterband en je kan een mastje bouwen van insteekmastdelen.
Maar ook een kleine tent is erg handig.

Speur het internet maar eens af onder noodcommunicatie en je komt veel leuke 
suggesties tegen, soms kan je ook met een aantal zendamateurs wat gezamenlijk doen 
zodat je maar een deel hoeft mee te nemen.
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Koop bij de ACTION een paar opbergbakken 
en je spullen staan klaar voor het 
evenementen zonder dat je alles bij elkaar 
moet zoeken.

Wil je tijdens de evenementen een stukje 
promotie doen? Via de VERON website zijn er 
diverse folders te downloaden om te printen.
Bedenk dat eenvoud erg goed werkt, ben je 
alleen dan hoef je geen 3 sets neer te gaan 
zetten maar is 1 set is ruim voldoende. Kies 
ook voor je antenne een simpel model die je 
ook kwijt kunt op de locatie.

Denk ook eens aan een kleine kist met gereedschap om toch iets te repareren op de 
locatie en neem wat duct-tape, tyraps en soldeerbout mee.

Voor je persoonlijke spullen is een jas met veel zakken erg handig, ook een warme trui 
en stevige schoenen zijn handig. Voor verlichting gebruik ik een hoofdlampje, erg handig 
bij het opzetten van een mast of uitleggen van kabel in de avond.

Zo kan je toch met weinig materiaal actief zijn voor een buiten evenement.
Veel plezier er mee en tot ziens op een van de evenementen.

Markus pe1hoy. 
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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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Amateur van het Jaar

Ieder jaar benoemt de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder de Amateur van het 
Jaar. Deze prijs bestaat uit een wisselbeker, een oorkonde en een geldbedrag. Sinds 
1963 wordt deze uitgereikt aan die radiozendamateur, die naar de mening van het 
Vederfonds in het afgelopen jaar een vooraanstaande rol heeft gespeeld in de 
ontwikkeling van de radiotechniek of van het zendamateurisme. Zaterdag tijdens de Dag 
voor de RadioAmateur werd Renny de Leeuw(PE1ASH) de Amateur van het jaar 
2017.
TOT GROTE (FREQUENTIE) HOOGTES 

Tijdens de inleidende toespraak van Pieter-Tjerk de Boer (PA3FWM) viel op dat de 
genoemde frequentiebanden als maar hoger werden. Bij de stap van de 24 GHz band 
naar 47 GHz kregen sommige aanwezigen al een voorzichtig vermoeden wie de prijs wel 
eens zou kunnen krijgen. Er zijn namelijk niet heel veel radioamateurs die op 47 GHz 
actief zijn. En nog minder die op dergelijk grote (frequentie) hoogte met succes aan 
zelfbouw doen. Daar bevind je je echt in exclusief gezelschap. Immers, op 47 GHz werk 
je met golflengtes van pakweg een halve centimeter. Dat zorgt voor flinke uitdagingen bij 
zelfbouw. Want je hebt al snel een flink stralende antenne in plaats van een 
aansluitdraadje.

Pieter-Tjerk gaf vervolgens het woord aan Françoise Kosters, voorzitter van het 
Vederfonds. Zij sprak het verlossende woord en nodigde Renny de Leeuw (PE1ASH) uit 
op het podium.

WAAR IS DE KERSVERSE AMATEUR VAN HET JAAR 2017? 

Het is bij deze benoemingen de kunst om “het slachtoffer” in de zaal te krijgen zonder dat 
hij of zij ook maar enig vermoeden krijgt van wat er staat te gebeuren. Wat dat nog 
moeilijker maakt is dat de organisatie ook altijd familie uitnodigt. En deze wordt dan 
tijdens de inleiding stiekem de zaal binnen geloodst. Eerder die ochtend was dat bij 
de benoeming van Paul Sterk prima gelukt. Maar na de vraag van Françoise Kosters of 
Renny het podium wilde betreden bleef het angstvallig stil in de zaal. De vogel bleek 
gevlogen…
Probeer een fervent zelfbouwer maar eens in een zaal met presentaties te houden terwijl 
in de naastliggende hal een grote radio onderdelenmarkt gaande is. Renny bleek daar 
nog druk op zoek te zijn naar koopjes voor volgende gigahertz experimenten. Snel werd 
Renny gebeld of hij gelijk even naar de presentatiezaal kon komen. Daar was “ook iets 
van zijn gading“…
VOLLEDIG VERRAST 

Na enige minuten kwam Renny de zaal binnen. Hij ging gelijk op zoek naar een zitplaats. 
Immers, hij had de gehele toespraak gemist, en had dus geen idee dat daar alle 
aanwezigen in spanning op hem zaten te wachten. Groot was dan ook zijn verbazing 
toen hij gelijk het podium op gedirigeerd werd. Volledig overdonderd mocht hij de prijs in 
ontvangst nemen. Toen ook zijn XYL het podium betrad om hem te feliciteren was zijn 
verwarring compleet.
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VAN HARTE GEFELICITEERD 

Renny, ook langs deze weg willen wij je van harte 
feliciteren met de benoeming tot Amateur van het jaar 
2017. Een volledig terechte benoeming voor onder 
andere al je werkzaamheden in de VHF en hoger 
rubriek van Electron. Een plek waar je iedereen op 
laagdrempelige wijze laat delen in jouw kennis en 
ervaring op de gigahertz banden. Vooral met veel ATV 
experimenten. We hopen nog lang veel artikelen van 
jouw hand in Electron te mogen lezen.
Bron: https://www.veron.nl/nieuws/pe1ash-amateur-van-het-jaar-2017/


Een condor go-kit

Na een aantal jaren heb ik mijn condor weer opgeknapt. Deze set is in gebruik voor een JOTA als 
inpraat station of tijdens een evenement. 

Voordeel de voeding en microfoon zitten compleet in de unit en heb je een condor voor 2 meter 
en of 70 cm dan is hij uitwisselbaar. 

Mocht je zo iets willen kijk eens op internet voor heel weinig worden deze sets aangeboden. 

Vermogen rond de 10 watt. 

!  
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Velddag 2018
PE1HOY, Markus

De SSB velddag is dit jaar voor het eerst georganiseerd met de afdeling Leiden van de 
VERON.  
Dit is omdat vanuit beide afdeling de opkomst niet zo groot was en als we twee 
velddagen in een kunnen stoppen zijn er meer aanwezig.  Na overleg tussen de besturen 
werd besloten om de velddag op een locatie te gaan doen. 
De IJsclub in Ouderkerk a/d Amstel stelt voor  ons al jaren een hele mooie locatie ter 
beschikking ( onze dank hiervoor ). 
De afdeling Leiden en Amstelveen stonden dus gezamenlijk op deze velddag. 
Met een aantal mensen zijn de spullen neer gezet mast tent en aggregaat. 
 

De eerste verbindingen werden gemaakt 
en ondanks de matige condities is er toch 
een verbinding gemaakt met Japan. 

Ook Ton was actief met heel veel 
zelfbouw, een antenne tussen de 
lichtmasten en een zelfbouw HF zender. 
Adrie had een loopantenne meegenomen 
en was druk met het afregelen van de 
antenne. 

Op zondag kwam Anton langs met een 
geweldige radiowagen. 

Omdat er ook een proeflokaal bij de IJsclub zit, kregen er regelmatig vragen of kwamen 
bezoekers kijken wat dat nu weer voor mensen zijn met tent en allerlei draden 
gespannen over het veld. 
Door uitleg krijgt men een beeld van de radioamateur. 

Als bestuur bedanken we alle leden die hebben geholpen om dit weekend tot een succes 
te maken. 
De volgende SSB velddag zal worden gehouden bij de afdeling Leiden. 
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“Are you sure your business is secure?”

Shamrock Information security 

is your trusted advisor and training partner 

in information security and data protection ( privacy). 

With 20 years of experience in both fields we are uniquely 

qualified to assist and align with your business needs. 

Contact us today to find out how we can help to assist your 

business. 

www.shamrockinfosec.com
Tel: 020-6459698

e-mail: info@shamrockinfosec.com

http://www.shamrockinfosec.com
mailto:info@shamrockinfosec.com
http://www.shamrockinfosec.com
mailto:info@shamrockinfosec.com


AMSTELSTRALER JAARGANG 38 NR.2 DECEMBER  2018 

!13



AMSTELSTRALER JAARGANG 38 NR.2 DECEMBER  2018 

!14



AMSTELSTRALER JAARGANG 38 NR.2 DECEMBER  2018 

!15



AMSTELSTRALER JAARGANG 38 NR.2 DECEMBER  2018 

!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

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.
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