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Van de voorzitter

Radio vrienden,

Bij deze de eerste editie van de Amstelstraler van dit jaar. Het 
weer ziet er prima uit, hoewel wat wisselvallig met onweer voor 
de komende dagen, en dus ook weer tijd voor antenne plannen 
en onderhoud.
Ook ons activiteiten seizoen is al weer begonnen, beetje 
onverwachts vroeg, met een mooi evenement waar we aan mee 
deden tijdens de paasdagen. Dank daarvoor gaat uit naar 
Maurice PD4MVG en verderop in deze editie lees je er meer 
over.

Verder hebben we in juli een contest weekend gepland staan bij 
de ijsclub. Dit jaar de WorldWide Championships, dit eigenlijk 
meer omdat de IOTA contest van vorig jaar leuk maar minder 
nuttig was omdat we qua log niet echt meededen (behalve als 
check log).
In september natuurlijk weer het SSB fieldday weekend. Maar let 
wel even op: vanwege de samenwerking met onze collega’s van 
de afdeling Leiden, zijn wij dit jaar bij hen te gast.

In juni hebben we nog een mooie lezing over amateurs en de 
medische kanten te goed voor de vakantie. Voor het najaar zijn 
we alweer druk bezig een mooi programma meer te zetten, wat 
aardig lukt, maar meer daarover in het volgende nummer.

Mocht je nieuws tegenkomen wat gerelateerd is aan onze hobby 
of misschien een interessante website zoals de commerciële RF 
path calculator zoals die in dit nummer staat, schrijf er een klein 
verslagje bij waarom het artikel relevant is en stuur het naar ons 
op.
Met dat soort kleine stukjes, samen met de links naar de 
originele artikelen, kunnen we ook dit soort interessante dingen 
met elkaar delen.
Is het meer iets voor een lezing? Ook daar staan we altijd voor 
open. Neem daarvoor even contact op met Marcus’ PE1HOY.

Namens het bestuur,
Andor PA9D
Voorzitter 

!3

Agenda

13-14 JULI 2019 

IARU HF Championship     
Contest in zowel 
spraak als CW

7-8 SEPTEMBER 2019 

 SSB Velddag

11 JUNI 2019 

Medische aspecten bij 
radioamateurs 

Gepresenteerd door 
Peter Kamstra

JULI - AUGUSTUS 2019 

Geen bijeenkomst 
tijdens de 

vakantiemaanden juli en 
augustus.

30 JULI 2019 

deadline inleveren kopij 
amstelstraler
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De MOMA antenne voor 2/70

PE1HOY, Markus 

Het idee was om voor evenementen of vakantie een antenne te gebruiken die zeer snel op te 
zetten is maar ook bruikbaar is met een kleefvoet op het autodak. 

In de schuur lag nog een diamond antenne  2 / 70  antenne, een glasfiber mastje van 3.60 en 
andere onderdelen. 
De MOMA antenne  staat voor Mobiel en Mast antenne 

Wat is er nodig: 

1x een 2 / 70 antenne met een PL aansluiting.( bv Diamond HR 77 of andere ) 
1x PL chassisdeel. 
1x Mastplaat. 
1x 10 meter coax. 
1x PL plug RG 58 coax. 
1x PVC dop en pijp 50mm 
Wat klein montage materiaal 

Monteer de PL chassisdeel op de mastplaat, onder de aansluiting een dop monteren. 
Hieraan een coaxkabel maken en een stukje pvc buis voor bescherming tegen regen. 
De foto’s geven  een idee. 

De antenne is getest een swr van 1:1.5 en er werd een verbinding gemaakt met een station in 
Nieuw vennep vanuit Uithoorn. 
Mast 3.6 meter achter in de tuin, de set een condor voor 2 meter. 

 

  . 
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coax aansluiting in pvc dop
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aansluiting pvc dop en stukje pijp.

De test set de condor voor 2 meter.

De mast in de tuin hoogte 3,60 meter.
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De antenne aansluiting op de mast, de tuiplaat heeft de mogelijkheid om 3 tuidraden te 
bevestigingen. 

  

Aansluiting zonder antenne. 
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De antenne met 10 meter coax, de plug naar de set is afgewerkt met krimpkous voor een beter 
afsluiting tegen vocht. 

   

plaat is te koop bij http://www.tecadi.de 

Veel succes met het bouwen 

Markus van der Vlugt pe1hoy 
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RF Path Calculator
PF9DC, Deborah

De overburgbare afstand of Radio Horizon is de afstand die een VHF/UHF signaal kan afleggen 
als deze zich rechtlijnig voortplant zonder dat deze gereflecteerd word door bijvoorbeeld de 
troposfeer. Doordat de aarde bol is betekent dit dat antennes alleen kunnen communiceren als ze 
elkaar “zien” 

In het lesboek voor de F-Licentie staat de volgende formule om te kunnen berekenen of 2 
antennes elkaar kunnen “zien”. De versie die je leert voor het examen is de versimpelde versie, 
hieronder laat ik ook de iets ingewikkeldere versie.
De Examen formule: De Ingewikkelde formule:

In veel gevallen werken deze formules goed en kloppen de afstanden, maar soms lijken de 
uitkomsten hiervan niet te kloppen.
Tijdens de lokale 2 meter en 6 meter rondes is het wel eens opgevallen dat een aantal stations 
moeite hadden met het ontvangen van specifieke andere stations in de ronde. Dit terwijl er 
andere stations in de ronde waren die van grotere afstand zonden of op ongeveer dezelfde 
afstand maar een veel lagere antenne. In sommige gevallen is het te verklaren doordat er hoge 
gebouwen tussen staan maar ook zijn er vaak genoeg geen duidelijke verklaring voor te vinden.
Vanwege een mede-zendamateur die overkomt uit Nieuw Zeeland probeerde we hier te 
achterhalen of het mogelijk is om hem te bereiken op zijn porto op hun verblijfadres. Ik kon me 
helaas niet meer de formule herinneren dus ben op internet gaan zoeken en heb hierbij een 
interessante webpagina gevonden met een tool waarmee je kan achterhalen of een zicht 
verbinding op VHF/UHF mogelijk is. 
Deze tool werkt als volgt. Je heb een google map waarop je de locatie van de 2 antennes kan 
plaatsen door twee markers handmatig of met coordinaten op de map kan weergeven. Per 
marker kan je aangeven hoe hoog je antenne is vanaf grond niveau. 
Hierna krijg je een grafiek te zien en deze grafiek is juist zo interessant. Deze grafiek laat niet 
alleen zien of de zichtverbinding mogelijk is met de bolling van de aarde maar laat ook de 
topografie van de aarde tussen de 2 verbindingen zien. 
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Dat wil zeggen dat je kan zien hoe hoog je locatie is ten opzichte van zeelevel. Als de lijn tussen 
de twee locaties rood is dan hebben de twee locaties geen zichtverbinding, als die groen is dan is 
de zichtverbinding mogelijk.

Het is natuurlijk niet perfect maar in het kan ook helpen met het plannen van je antenne omdat je 
er rekening mee kan houden dat je onder zeeniveau zit.
Het progamma is te vinden op: https://www.scadacore.com/tools/rf-path/rf-line-of-sight/

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. 
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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. 

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. 
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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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Paasweekend bij Fort Kudelstaart
PD4MVG, Maurice

Afgelopen Paasdagen (21/22 april) hebben we met een aantal clubleden i.s.m. mijn geliefde PI4C 
gezonden vanaf Fort bij Kudelstaart ter gelegenheid van het eerste evenement vanaf Zeilfort 
Kudelstaart zoals het fort tegenwoordig wordt genoemd sinds de overname door de nieuwe 
eigenaar.  
Tijdens dit evenement konden 
geïnteresseerden welke geen boot 
hadden voor het eerst in jaren het fort 
bezoeken, en leren over de toekomst 
plannen van het fort. In samenwerking 
met het Fort bij Aalsmeer, het CRASH 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum (PI4C), 
de Zeilschool Aalsmeer, en anderen 
konden beide forten bezocht worden met 
eigen vervoer dan wel via een 
bootovertocht per rondvaartboot. 
Daarnaast waren er vele activiteiten op en 
rond de forten opgebouwd.
Vanuit de club hebben wij vanuit het Fort 
bij Kudelstaart de radioverbindingen 
verzorgt tussen  het CRASH museum 
(PI4C) en andere amateurs. Er werd gezonden onder de club call PI4ASV, er was helaas geen 
special call omdat de mogelijkheid tot zenden nog geen twee weken voor Pasen rond kwam. Na 
het opzetten van de antennes en apparatuur bleek dat diverse vrijwilligers van het fort tegen de 
afspraken in hadden besloten dat het havenkantoor vanwaar wij zonden dicht moest ‘omdat ze 
hun spullen ergens veilig moesten opbergen’. De opkomst van bezoekers bij ons viel daardoor 
tegen. Daarnaast waren ook de condities niet optimaal voor radio verbindingen. Desondanks 
diverse eyeball qso’s met mede amateurs gemaakt en 11 verbindingen op zowel de 40 als de 

2meter band. Maar helaas behalve met 
PI4C geen enkel ander fort kunnen 
bereiken. 
De forteigenaar was tevens niet op de 
hoogte dat het havenkantoor afgesloten was 
door vrijwilligers en baalde hier na afloop 
van de dag zichtbaar van, omdat dit niet zo 
was afgesproken met ons.
Op de tweede dag besloten wij gesteund 
door het wederom zomerse weer en 
ervaring van de vorige dag buiten achter de 
radiowagen van Anton PE1JAS te gaan 
zitten. Welke de eerste paasdag PI4C had 
bemand. Door de verplaatsing naar de 
buitenlucht met materiaal en de radiowagen 
veel meer aanloop gehad van 
geïnteresseerde bezoekers die zich 

afvroegen wat die gekken aan het doen waren. De condities leken in eerste instantie niet veel 
beter te zijn dan de vorige dag. Zij het niet dat de 20m band opentrok en we zowaar een amateur 
met QTH Australia, Queensland, Brisbane (VK4NBX) konden horen in qso met de eveneens 
hoorbare UY7VV (QTH Oekraïne). De enthousiasme hoef ik ongetwijfeld niet uit te leggen. 
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Helaas echter hebben wij de VK4NBX door de 
grote pile-up niet kunnen werken. Maar 
daarentegen hebben we wel succesvol een 
verbinding kunnen leggen met Moscow. (R2DLS) 
Naast deze verbindingen hebben wij ook diverse 
eyeball qso’s gehad met mede zendamateurs 
waaronder Simon van Fort aan den Ham 
(PA6HAM) en Hella en Fred van Fort Veldhuis 
(PI4YRC/A).
Al met al hebben we zo’n 20 verbindingen gelegd 
deze dagen en minstens evenveel eyeball qso’s 
met collega amateurs. Daarbij vele mensen 
geïnformeerd over onze hobby en vooral ook de 
eigenaar, beheerders en havenmeester kennis laten maken met onze radiohobby en het feit dat 
we iets meer zijn dan het ‘’breaky break’’ wat ze maar al te vaak riepen tot onze grote ergernis…
Na dit alles is het hopen dat het zaadje gepland is en we in de toekomst met evenementen de 
oogst hiervan kunnen plukken door bij evenementen op het fort dan wel van de radio vanaf het 
fort te mogen uitzenden. Want wie wilt er nou niet vanaf een heus fort uit 1906 uitzenden?! Om 
nog maar niet over het verbinden met het fort te spreken.
Andor, Deborah, Anton, Dick en alle andere. Dank voor de gezelligheid en medewerking dit 
weekend.
73, de Maurice, PD4MVG.
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Het UBIT project, deel 1
PE1HOY, Markus 

Het begon met een gesprekje over QRP met Ton PA0ANH hij had een setje gebouwd een 
bouwpakket uit India. 
Kosten ongeveer 130 dollar, komen nog wel de invoer rechten bij. 

De set van Ton PA0ANH 
in experimenteer omgeving.  
( BIT 40 ) een 40 meter band. 

Dus heb ook ik een setje besteld en na ongeveer 6 weken kwam er een postpakket uit India aan. 
Alles zat in een kartonnen doos en daarna in een plastic doosje 

Het bouwpakket uit India ( pe1hoy )  
Het pakket wat ik heb besteld is de UBIT een HF QRP set van 0- 30 MHz met een vermogen van 
ongeveer 6 Watt. 
Inmiddels zijn er diverse versie op de markt de laatste versie is V5 hierin zijn verbeteringen 
opgenomen. 
Ik laat in de volgende delen horen hoe het gaat met bouwen. 
Speciale dank aan Ton PA0ANH . 
meer informatie op de website http://www.hfsignals.com/ en op Youtube 
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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
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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: 21.00 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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