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Bestuursmededelingen

Agenda 2004
16 juli

Vrije bijeenkomst met onderling QSO

20 sugustus

Vrije bijeenkomst met onderling QSO

17 september

Het LOFAR project door Mark Bentum van ASTRON

12 september

Vlooienmarkt afd. Kanaalstreek bij de Brouken.

15 oktober

Geert Reerds PAoGRB over SHF spectrum analyzer en meer....

19 november

Lezing Dayton Reis 2004

17 december

Gezellige avond

Voor actueel nieuws kunt u zich abonneren op de kst mailing list. De instructie hoe dit
werkt staan op www.qsl.net/veron-kst
De afdeling’s bijeenkomsten worden iedere derde vrijdag van de maand gehouden in
café “Harry Schut”, Handelsstraat 31 te Stadskanaal. De aanvangstijd is 20.00 uur.
De QSL manager is meestal rond 19.45 aanwezig.
We hopen ook U op de clubavonden te mogen begroeten!!

Vlooienmarkt (je) zondag 12 september
De afdeling Kanaalstreek wil dit jaar eens een andere invulling geven aan de jaarlijks
terugkerende verkoping, die normaal in het najaar bij Harry Schut wordt gehouden.
Aangezien we een schitterende locatie ter beschikking hebben bij “de Brouken“ in het
Pagedal te Stadskanaal willen we onze verkoping omdopen in een kleinschalige
vlooienmarkt.
De markt zal worden gehouden tussen 10.00 en 14.00 uur, eventueel met een uitloop in de
middag wanneer het druk, gezellig en mooi weer mocht zijn.
De bedoeling is dat de leden van onze afdeling, eventueel aangevuld met mensen uit de
ons omringende afdelingen, hun spullen kunnen aanbieden tijdens een vlooienmarkt in
de buitenlucht. Wat ons voorstaat is een aantal tafels ter beschikking te stellen binnen in
de schuur van “ de Brouken “ en kofferbak verkoop rondom deze locatie.
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Aangezien de ruimte in de schuur beperkt is kunnen we niet iedereen een plek bieden
binnenin, wie zich het eerst aanmeldt en aangeeft binnen te willen staan zal daar een
plekje kunnen krijgen. Voor de anderen is voldoende ruimte rondom het gebouw om
eventueel met een zelf meegebrachte tafel of vanuit de kofferbak zijn spullen aan de man
te kunnen brengen.
We zouden graag zien dat deze markt beperkt wordt gehouden met louter amateurspullen
en geen commerciële handel! De organisatie zal hier dan ook streng op toezien dat dit niet
gebeurt.
Van de deelnemers zal een kleine bijdrage gevraagd worden in de onkosten, hoe hoog dit
zal worden was bij het schrijven van dit stukje nog niet bekent, maar het zal niet hoger
liggen dan 5 euro ongeacht de ruimte/aantal tafels.
Bezoekers hebben gratis toegang tot deze markt, ook zullen we reclame maken in de ons
omliggende afdelingen etc. om zoveel mogelijk publiek te trekken zodat u uw spulletjes
van eigenaar kunt doen wisselen.
De organisatie kan geen stroom verstrekken aan de deelnemers aangezien dit buiten ons
bereik ligt. Ook zullen we trachten een plek in te richten waar men kan worden voorzien
van een hapje en drankje tegen amateur-prijzen.
Dus nog even op een rijtje gezet:
Verkoping zondag 12 september van 10.00 tot 14.00
Enkele plaatsen binnen in het gebouw, verder alleen kofferbak verkoop
Geen commerciële handel
Kosten niet hoger dan 5 euro per deelnemer
Voor opgave als deelnemer aan deze markt kunt u Johan PE9DX benaderen via telefoon
of via e-mail. Doe dit wel snel want vol is vol!
Tel. nr. voor reservering is 0597-420777, 06-53156201 of pe9dx@amsat.org
Wij hopen op voldoende deelname en dat de bezoekers een leuke dag zullen hebben.
73 Johan PE9DX
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Van uw voorzitter

Van uw voorzitter
Het leek me een goed idee om in dit zomernummer van ons bulletin eens iets over me zelf
te schrijven.
Men zegt wel dat je als radioamateur met de radiobacil bent geboren of dat je die in ieder
geval ergens hebt opgelopen. Hoe dat met mij is gegaan weet ik niet, maar de interesse in
radio was al op jonge leeftijd aanwezig.
Ik moet dacht ik ongeveer 10 zijn jaar geweest, dat ik probeerde om met een spoel, gewikkeld
op de koker van een wc-rol en een stukje antraciet als diode detector, middengolfzenders
te ontvangen. Of dat is gelukt weet ik niet meer. Het lukte wel met een echte germanium
diode.
Vanaf dat moment ging het steeds verder, en heb ik o.a. de Pupil en Padvinder batterijbuis
ontvangers van de firma Maxwell gebouwd.
Ook de lf techniek had mijn aandacht, wat resulteerde in een paar versterkers met buizen.
De radiotechniek bleek echter sterker en al gauw kwam er als ontvanger de bekende 19set, gevolgd door een R-107.
Nadat ik in 1966, mondeling examen voor de C-machtiging had gedaan, moest er uiteraard
apparatuur komen.
Als ontvanger werd een voor die tijd bekend ontwerp in elkaar geknutseld, de 6J6 balans
convertor met als achterzet de R-107. De bijbehorende zender was kristal gestuurd
(8 MHz.) met daarachter een paar vermenigvuldigtrappen, zodat je uitkomt op 144 MHz.
De zender werd AM gemoduleerd met Anode – Schermrooster modulatie en was met als
eindbuis een QQE-03/12 goed voor 10W uitgangsvermogen. De ontvanger werd later
vervangen door een transistor convertor, met daarachter een 10 meter getransistoriseerde
ontvanger van de firma Lausen, later Semcoset. Als antenne deed een 8 element “Wisa”
yagi dienst.
Met deze opstelling zijn heel wat QSO’s gemaakt, je gaf CQ en draaide daarna met je
ontvanger over de hele twee meterband om te horen of er iemand reageerde.
Bandplannen waren er toen nog niet.
De zender is later vervangen door een VFO gestuurd exemplaar met 100W input in een
QQE-06/40, op die manier konden de buren ook mee genieten…
Een paar jaar later is de A machtiging gehaald, en kon ik los op de HF banden.
Na wat experimenteren met zelfgebouwde apparatuur, werd er een bouwkit aangeschaft
en wel de bekende HW-100 van Heathkit. Deze SSB transceiver met twee maal 6146 in de
eindtrap en 100W input heb ik jarenlang gebruikt en samen met verschillende antennes
(dipolen, verticals, 2el. 3banden Mosley beam) heb ik er veel verbindingen mee gemaakt.
Er werd laten een zelfgebouwde linear eindtrap aan toegevoegd met twee buizen van het
type 817 en een input van ongeveer 800 W.
Kanaalstreek Bulletin 2/2004

-4-

Van uw voorzitter

PAoKVA omstreeks 1969 met HW100 en linear
De voeding daarvoor met naar ik meen ongeveer 2KV hoogspanning en
papiercondensatoren was bijna niet te tillen! Ook van dit apparaat hadden de buren veel
plezier…..
Door allerlei oorzaken was het begin jaren 80 ineens gedaan met de interesse in de amateurradio, dat heeft ongeveer 10 jaar geduurd en daarna heb ik de draad letterlijk en figuurlijk
weer opgepakt. Dit was wel het begin van de Japanse dozen, zoals ik die nu o.a. nog bezit.
De HW-100 heb ik echter nooit weggedaan.
Ik denk dat veel oudere radioamateurs dit verhaal bekend voorkomt en voor de jongere en
aankomende zendamateurs is het misschien leuk te weten hoe een iets oudere ham tot zijn
hobby is gekomen.
Een fijne zomervakantie toegewenst,
Koen, PAoKVA
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Het DXCC Yearbook 2003
Het DXCC Yearbook 2003 is verschenen. Dit boek vermeldt wat DX-verslagen alsmede de
standen betreffende de “Clinton B. DeSoto” Challenge Cup, de DXCC Honorroll en de
DXCC-scores per band.
Een ieder, die vorig jaar voor 30 september credit heeft gevraagd voor één of meer diploma’s
wordt vermeld en krijgt dit boek gratis thuis gestuurd (kost $5.00).
De stand voor de “Clinton B. DeSoto” Challenge Cup, waarvoor de bevestigingen worden
opgeteld voor de banden 160 t/m 6 meter, met 1335 deelnemers is voor Nederland als
volgt:
nr. 38
nr. 138
nr. 502

PAØTAU met 2799 credits
PA3FQA met 2300 credits
PA5PQ
met 1544 credits

De stand van de DXCC Honorroll telt meer PA’s, die tenminste 325 van de 335
landen bevestigd hebben:
PA0LOU
PA0TAU
PA5PQ
PA0INA
PA0GMM
PA0CLN
PA0WRS
PA3AXU
PA3EVY

379
369
356
354
351
348
343
341
340

PA3DZN
PA3FQA
PA3FFJ
PA7MM
PA3ABH
PA7FF
PA3APW
PA3CSR
PA5EA

339
339
338
338
336
336
335
335
331

Hoewel de overzichten per band interessant zijn, voert het te ver deze hier te vermelden.

Hawaii-snack
Het is een lekkernij, de Hawaii-snack. KH6 is er niks bij. Een plakje Bolletje-toast, een
plakje ham erop met daarop een plak ananas. In het ananas-rondje enkele zilveruitjes en
een dotje tomatensaus. Daaroverheen een plak goede smeltkaas en dan het geheel in de
oven of onder de grill.
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Is het geen wonder dat Johan, PE9DX, iets met “die”eilanden heeft? Ja, vanmorgen las ik
dat op de KST-server.Hij had Hawaii, KH6, gewerkt met minimale middelen: 100 Watt in
een vertical in de morgen. Een prima en mooi qso, want een KH6 hoor je niet zomaar. En
dan werken. FB! Ik denk niet dat het de eerste KH6 voor Johan is want hij maakt zijn suffix
aardig waar.
Dat berichtje deed me denken aan mijn eerste KH6. En omdat ik het een aardig verhaal
vind, meen ik dat jullie dat ook moeten geloven. We gaan rond 50 jaren terug.. Minimale
middelen? Ja 50 Watt volgens de machtiging met draadantennes (ik schreef al eens dat
wie een 807 had gauw verdacht werd van overtreding van de machtigingsvoorwaarden,
want 60, 70 Watt ging er wel in hi). Ik had een 807 en een zepp-antenne voor 80 meter, die
ook goed werkte op 40 ,20 en 10 meter Op 15 meter, die er toen nog niet was, werkte die
Zepp niet. De groundplane was in opmars. Moest ik ook maar hebben. Maar waar krijg je
een verticaal iets van tenminste 5 meter vandaan? Plus twee meter wegens een
schoorsteen,die naast het platdak van mijn slaapkamer uittorende.
Ik weet wat, zei Geert Heemstra, PAoGIN. We trokken in die jaren veel samen op. Een
snoekhengel. Titus Blom in de Astraat heeft ze te koop. Bamboestokken van 7, 8 meter
lengte. Bij jou tegen de schoorsteen en dan heb je nog 5 meter over voor een GP voor
twintig meter. Wij op het fietsje naar de Astraat. en zochten een mooie bamboespriet uit.
Ja, en toen op de fiets, ik voorop als trotse eigenaar, de bamboestok in de nek geklemd en
6, 7 meter achter mij, Geert net zo. In het toenmalige stadverkeer kon dat maar in het
Noorderplantsoen bij de vijver nam ik de bocht naar rechts wat kort en Geert zeilde
daardoor recht op de vijver af. Wie hem kent weet hoe hij kan protesteren. Het was niet
van de lucht maar het bad werd hem bespaard. Het ging op een haar na goed... Via de
Korreweg werd mijn ouderlijk huis bereikt en na een paar dagen stond er een groundplane
boven mijn bed (buiten). Bamboe tegen de schoorsteen met waslijndraad, isolator boven
in, 5,10 meter antennedraad als straler en 10 meter kippenladder naar de TX. Antennetuner
en ik werkte ermee op 20(¾ golf), op 10(1½golf) en later op 15(hele golf).
Ik werkte met een pauze van 12 tot half twee. Thuis even eten, zender aan en ja, daar was
een KH6 met cw. Het werd een qso, mijn eerste. Ik fietste voltrots weer naar mijn werk op
Grote Markt nr. 1 en ik dacht dat iedereen aan mij kon zien dat ik zonet eventjes met Hawaii
had gepraat. Was dat nou een Hawaii-snack, of snakken of snakte ik naar Hawaii. Dat
laatste zeker ook wel; Johan heeft er ook wat mee. HI.
Teun PAoTAU
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Totaal
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218

Thomas

PA1M

PA0TAU Teun

Call

Stand per 8-7-2004

U kunt nog steeds deelnemen aan de marathon, meer informatie is verkrijgbaar bij Timon PA1T, of op de speciale
marathon-site op http://www.qsl.net/pi4kst
Hier kunt meer informatie vinden over bijvoorbeeld het regelement, ook kunt u hier online uw score invoeren.

Marathon 2004 afd. Kanaalstreek

Marathon 2004

Velddag 2004

Velddag 2004, een impressie
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Harmonische filter 144 – 146MHz
Een bevriend zendamateur had problemen bij het gebruik van zijn buizen eindtrap op 2
meter, collega-amateurs in de omgeving ontvingen de derde harmonische. Hij vroeg mij of
ik hiervoor een oplossing had.
Ik herinnerde mij dat ooit in een UKW berichte (3/1983) een artikel had gestaan om de
tweede en derde harmonische uit het 2 meter signaal te filteren. Hierbij beschrijf ik de
opbouw en meetresultaten van zo’n filter.
Het laagdoorlaat filter is van het type 5 polige Tschebyscheff (zie tekening).

Als het filter zo gebouwd wordt zonder verdere maatregelen dan heeft deze hoogstens
een demping van rond de 30 tot 40dB.
Door nu voor de capaciteiten stukjes coaxkabel te gebruiken en de eerste C op lengte te
knippen van de tweede harmonische en voor de tweede C twee stukjes welke elk op
lengte van de derde harmonische, is het resultaat dat de demping ineens rond de 65dB
ligt. Als dit is gedaan zal het resultaat hiervan tijdens de verdere experimenten geen
invloed meer hebben. Nou is de capaciteit van de stukjes coax net niet groot genoeg.

Door bij elke C nog een extra stukje coax te solderen kan de juiste capaciteit bereikt
worden.
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Het probleem hierbij is tweeërlei, allereerst moet de doorlaat in de werk frequentie 144–
146 MHz minimaal zijn en ten tweede moet dan ook de ingang VSWR kleiner dan 1.2 zijn.
Tijdens het experimenteren bleek dat als de doorlaat minimaal was de VSWR zo rond de
1.7 lag wat niet acceptabel is. Hier moet dus een redelijk compromis gevonden worden
wat aardig gelukt is. Dit is tot stand gekomen door met de extra lengtes coax die zijn
toegevoegd als extra capaciteit extra lang te maken en deze tijdens het meten op lengte te
Doorlaat karakteristiek 100 – 450 MHz:

VSWR karakteristiek 144 – 146 MHz:
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USA trip 2004

maken. Ook is het belangrijk om met de spoelen te experimenteren wat de spoed betreft.
Tijdens het meten heb ik steeds gewisseld tussen VSWR meting en doorlaat meting. Dit
heeft de nodige stukjes coax gekost.
Het is niet mijn bedoeling een bouw beschrijving te geven maar alleen mijn ervaring met
dit project. De conclusie is dat zonder de juiste meetapparatuur het een hele klus om dit
filter te maken.
Het resultaat in de praktijk is dat met de beams op elkaar uitgericht en over een afstand
van ongeveer 5 km bij 350 Watt er geen harmonische meer hoorbaar zijn.
Bert Prijt PA1TRS

USA trip 2004
Zoals de meesten van jullie wel weten zijn we dit jaar naar Dayton Ohio USA geweest
voor de aldaar plaats vindende HAMVENTION, het was weer een beleving op zichzelf!
We kunnen er dan ook een heel verhaal over schrijven, dat doen we deze keer dus niet, in
november willen we er een lezing van geven met video en foto materiaal dus kom dan maar
langs op die afdelingsavond, we hebben weer vele sappige verhalen te vertellen.
Om alvast in stemming te komen toch een klein verhaaltje van wat we o.a. hebben
meegemaakt.

Foto 1 toont het huis van Tom N1MM waar wij hebben gelogeerd, foto 2 toont de mast en
antennes van Tom N1MM, dit alles staat op een heuvel in Vernon Conetticut.
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PA’s in USA
In mei dit jaar zijn Thomas PA1M, Timon PA1T en ondergetekende 2 week bij Tom N1MM
op visite geweest. Aanleiding was een bezoek aan de Hamvention te Dayton Ohio.
Uiteraard hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt en enkele Big Guns aan de
Oost kust bezocht. K1TTT, KC1XX, KQ2M, K1KI, K1ZZ etc.
We hebben ook een bezoek gebracht aan W1AW en de “fabriek” van de ARRL die er
direct achter ligt. Ook hier een leuke rondleiding gehad bij het QSL-buro, testlab, DXCC
desk, QST opmaak/advertentie afdeling etc. Allemaal heel interessant.
Uiteraard tijdens de diverse meetings in Dayton vele bekende jongens een handje geschut
en vele nieuwe indrukken opgedaan. Eentje was wel heel bijzonder, tijdens een bezoek
aan het Crown Plaza Hotel gesprokken met VE6JY Don, kijk maar eens op zijn home-page
wat die heeft staan!!! De beste man vertelde zo tussen neus en lippen door hoe hij zijn 4
elements full size voor 80 m uit/in de mast plaatst “i have got a crane to do that work” was
zijn antwoord!
We zijn ook eens 1 avond op 20 meter qrv geweest vanuit Tom N1MM zijn qth. Wat opviel
was dat de gemiddelde PA stations die we hebben gewerkt bijzonder zwak waren, alleen
de mensen met een beam en PA werden s7-9 gelogd voor de rest was het allemaal s3 tot s5.
Wat ook opviel was, gezien de tijd 23.00 tot 01.00 local hier, het grote aantal ON’s en DL’s
die terugkwam op onze aanroep.
We zijn de man met 1 koffer naar de States afgereisd, en zijn met 3 koffers de man
teruggekomen, dat heet succesvol shoppen! Ook gesignaleerd in Dayton een handelaar
uit het zuiden des lands met zijn vrouw, zouden ze een prijsvergelijk hebben gedaan?
Hopelijk hebben ze goed gekeken, want daar kan men hier in EU nog wat van leren...
Groeten Johan PE9DX

NBS op bezoek bij CDS
Onderstaand verhaal heeft dan wel weinig met onze hobby te maken, maar toch willen
wij jullie dit verhaal niet onthouden.
Aangezien 2 mensen die hier bij betrokken zijn en zendamateur zijn en lid van onze
afdeling dacht ik dat het wel eens leuk was om eens te laten zien welke hobby’s wij nog
meer hebben.
Veel leesplezier namens Johan PE9DX en BertJan PA4EN.
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NBS op bezoek bij CDS op vrijdag 5 maart 2004
Uit alle windstreken van Nederland kwamen de bestuurders van de NBS richting Hilversum.
Wij hadden met Kees Farber afgesproken om 11.00 uur in het CDS gebouw aan het
Laapersveld te Hilversum.
Bert Jan Brinkman en Johan Meezen kwamen samen namens de “NBS” en het radio
programma “satDXclub” helemaal uit het hoge Noorden (Groningen). We besloten
omstreeks 07.30 te vertrekken uit Drouwenermond (nabij Stadskanaal) want er waren
wegwerkzaamheden aangekondigd aan de A-28 rondom Zwolle.
Gelukkig voor ons was er niets aan de hand zodat wij reeds om 10.00 aan de koffie zaten
in het Canal+ gebouw te Hilversum. Ja, wij waren de eersten. Hoe luidt ook alweer die
gezegde… Diegene die van verre komen zijn vaak het ...
Een kwartiertje later kwam Herman Beverdam aangereden. Herman is zowel onze voorzitter
als webmaster van de “BVDSAT”. Tevens arriveerde Xander van Oudenaaren (NBS) met
een prachtige digitale camera en Jan Hein Visser (radio.nl) en Menno Snel (NBS).
Klokslag 11.00 werden we verwelkomt door Mehmet Kazdal, hoofd coördinator van
Canal Digitaal Satelliet. Via een wirwar van beveiligde deuren en trappen kwamen we
uiteindelijk in de vergaderzaal, welke vermoedelijk ook in gebruik is als presentatieruimte
bij voetbal presentaties getuige de vele voetbalshirts en Canal+ voelballen. Even schoot
het door mij heen dat ik misschien wel op de stoel van K. Jansma zou gaan zitten (hi).
Precies 11.05 kwam Kees Farber (directeur CDS) samen met Koos Vreugdenhil
(Transmission systems manager) binnenlopen. Het werd meteen duidelijk dat de
gesprekken dit keer uiterst serieus genomen werden. Vorig jaar zat Kees nog alleen
tegenover ons en nu was CDS met drie mensen aangeschoven. Dat beloofde nog wat.
Grote waardering van onze zijde dat men tijd nog moeite gespaard hadden om ons te
woord te staan. Na het voorstellen van beide partijen begon een uiterst boeiende
conversatie van ruim 3 uren!!
Enkele hoofdzaken uit het verslag wil ik echter uiteraard graag naar voren brengen. Zoals
jullie weten werken de NBS en satellitemagazine.com van Pepijn van Rijen samen. We
zijn dan ook trots dat wij als eersten deze nieuwe informatie naar buiten mogen brengen.
De site van Pepijn (samen met de NBS) werkt een beetje als katalysator tussen de
schotelabonnee en provider CDS. Hierdoor ontstaat de unieke manier om wensen van de
consument door te sluizen naar onze provider. En dat hebben jullie laten weten. De
forumgebruikers hebben vele vragen gesteld welke door Xander zijn gecoördineerd. De
meeste vragen worden nu ook door ons beantwoord op het forum (sattalk). Op alle
vragen hebben we in ieder geval duidelijk antwoord gekregen.
Kanaalstreek Bulletin 2/2004
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- Zo was de test op 12574 (H) gebruikt om breedbeeld proeven uit te voeren voor de
publieke TV zenders.
- Activeren van abonneekaarten wordt in de toekomst mogelijk via het intoetsen van je
kaartnummer per telefoon. Dus geen wachttijden meer.
- Veronica was er niet in geslaagd de transponderruimte onder te verhuren. In mei is het
contract verlopen en wordt de transponderruimte gebruikt voor een nieuw kanaal. CDS
gaf ons een aantal mogelijkheden. MTV NL – Playboy TV – VRT 1.
De NBS heft zich uitgesproken voor de VRT1. Volgens ons heeft dit kanaal de meeste
meerwaarde. Ook Playboy TV maakt een goede kans.
MTV NL zelf heeft geen interesse in satelliet verspreiding en had al een langlopende
overeenkomst met de Hotbird operators. Voor een aparte opname in de CDS stream willen
ze niet betalen.
- Velen vinden het “familiepakket” te duur en niet in verhouding met het aanbod. Wij
hebben gepleit voor opname van Motors TV- Extremesports- Reality TV en ClubTV.
CDS gaat mogelijkheden onderzoeken om enkele van deze kanalen op te nemen in hun
familiepakket zonder dat de prijs omhooggaat. Dit kan omdat deze kanalen doorgeprikt
kunnen worden van andere Astra transponders. Extremesports kan voorzien worden van
Nederlandse ondertiteling. CDS is het gelukkig met ons eens dat het familie pakket te
klein is.
TCM en Cartoon blijven 1 kanaal delen omdat dit anders ten koste gaat van een mogelijke
doorgifte van een “ander” kanaal.
- Canal 16/9 wordt per 1 april 24-uurs. Dat is goed nieuws. Helaas is er ook slecht nieuws,
16/9 anamorph wordt namelijk 4:3 letterbox. Het ziet er dan uit als 16/9, maar het is technisch
niet zo. Wij van de NBS betreuren dit ten zeerste. Dit heeft echter te maken met de rechten
voor België.
De NBS pleit voor 24 uur anamorph breedbeeld welke dan in België door de kabelboer
terug gezet moet worden naar 4:3 en niet andersom! CDS gaat dit onderzoeken.
- HDTV (Euro 1080) wordt binnenkort beschikbaar voor de abonnees van CDS met een
IRDETO 2 kaart. (geen Seca 2 ivm kosten) Dit gaat 200 Euro kosten. Uiteraard is dit voor
de CDS abonnees welke een widescreen plasma tv toestel hebben.
- Radio pakket onderhandeling loopt nog met music choice (xtra music). De NBS pleit
voor opname van enkele non-stop muziek thema zenders in het familie pakket. Waaronder
het 24- uur non-stop Nederlandstalige muziekkanaal. Er wordt al jaren in Nederland
gevraagd om een Hollandstalige levenslied zender. Hiermee zou CDS het radiopakket
meerwaarde kunnen geven.
Overige zaken welke besproken zijn:
- Disney Channel ( geen rechten).
- ESPN , geen contact.
- 17 -
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- Fox news, geen interesse van Amerikaanse kant.
- NBA, hiervoor zijn de rechten niet beschikbaar.
- Ondertiteling bij BBC prime is alleen mogelijk mits de BBC dit zelf gaat doen. Bij voldoende
abonnees in Nederland is ondertiteling mogelijk….afwachten dus.
- Lunapark, is niet interessant. CDS overweegt dit te stoppen
- Mozaikkanaal, neemt dit in overweging mee
- Regiozenders, CDS heeft een kanaal beschikbaar gesteld voor carrouselvorm. Helaas
komen de regiozenders er zelf nog niet uit want iedereen wil op prime time
uitzenden….Verder ontbreekt het vaak aan voldoende financiële draagvlak omdat men
zich ook nog steeds dogmatisch vasthoudt aan analoge etherfrequenties.
L1 gaat voorlopig zelfstandig. ( ook dat is een mogelijkheid )
De regering bemoeit zich niet met dit probleem en wijst terug naar de provincie.
Verder vertelde Kees Farber dat het zeer goed gaat met het abonneebestand van CDS
(niet te verwarren met Canal+) en dat het een groei heeft doorgemaakt van 10% in het
afgelopen jaar.
Het abonneebestand gaat nu richting de miljoen. Dit is uitzonderlijk veel voor een zo’n
dicht bekabeld land als Nederland.
Dit voorjaar zullen er speciale dozen beschikbaar komen via de bruingoedwinkels zoals
Correct en de Mediamarkt. In deze dozen zit dan alles wat je als consument nodig bent
zoals ontvanger-LNB-schotel-smartcard. Ziet er allemaal heel fraai uit. Wij hebben zo’n
doos met handvat gezien. Uiterst consument vriendelijk omdat alles erin zit.
De Hamvraag was uiteraard hoe het staat met de ontwikkelingen rondom de overname
van CDS.
Wat Kees ons vertelde was dat er een nieuwe aandeelhouder in het spel is. Er zijn
vergevorderde besprekingen met deze instantie die niet in de “markt” zit. Deze mogelijke
aandeelhouder (buitenlandse) wil
beide firma’s overnemen. Dus
zowel de filmzenders CANAL+ als
de provider CANAL DIGITAAL
SATELLIET. De besprekingen zijn
al 6 maanden terug gestart en zijn
nog niet afgerond.
Wanneer de overname rond is komt
mogelijk nog meer ruimte vrij voor
CDS zoals het huren van een vierde
transponder. Ook is het niet
uitgesloten dat “cinenova” dan
beschikbaar
komt
voor
schotelabonnees.
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Nadat de besprekingen beëindigd waren zijn we met zijn allen naar de UPLINK en
MUXRUIMTE gegaan elders in Hilversum ( KPN). Vorig jaar waren we niet verder gekomen
dan de controlekamer maar nu nam de uiterst sympathieke “Koos Vreugdenhil” ons
werkelijk overal mee naar toe. Zo hebben we de “digitenne ruimte” bekeken. Ja, deze
concurrent van CDS staat gewoon broederlijk opgesteld naast de ruimte van CDS. En zo
moet het ook kunnen! We hebben de multiplex ruimte bekeken. De testruimte hebben we
gezien waar werkelijk waar constant gekeken wordt of UW satellietontvanger (software)
goed werkt. Van Philips tot Topfield, alle soorten ontvangers staan aangesloten. Zelfs
toekomstige ontvangers worden alvast uitgetest of deze geschikt zijn voor CDS
uitzendingen.
Vervolgens zijn we ook nog op het dak
geweest waar de ruim 6 meter (diameter) grote
uplink schotels staan uitgericht op de Astra
1G. Zelf ben ik ook nog even onder begeleiding
van een zendertechnicus (hoor het radio
interview) de “zendcontainer” in geweest.
Enorm!!
Ik ga nu geen technisch verhaal ophangen
maar laat ik het zo zeggen, ik stond even in de
wieg van uw tv signaal. Gelukkig aan de goede
kant want anders was ik nu geroosterd. (hi)
En of het allemaal niet opkon mochten we ook
nog met de lift de hoge zendmast van KPN in.
Op 110 meter hoogte zagen we Hilversum als
een stipje en duidelijk het gebouw van de
Nederlandse wereldomroep. Leuke anekdote
was dat de webcam van de wereldomroep op
dezelfde etage stond opgesteld. Gewoon op
een aluminium koffertje gemonteerd.
Tegen 17.15 gingen wij allen weer richting huis. Het was een geweldige dag welke ons
mogelijk is gemaakt door de mensen van CDS. Een ieder die nu nog durft te beweren dat
CDS klantonvriendelijk is moet eerst maar eens met ons in conclaaf geraken.
Ik wil ook nogmaals de medebestuursleden van de NBS bedanken voor jullie inzet de
belangen te behartigen voor de Nederlandse schotelabonnee en zoals Mehmet het zo
mooi zei:
Wat ons nu zo aanspreekt is dat de NBS niet voorzichzelf staat te praten maar juist
representatief is voor al die andere abonnees. Een mooier compliment kunnen we niet
krijgen.
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Wie helpt mij eraf...
Gebruikte antenne-materialen: coax, 7 en 8 aderig rotorkabel, RVS staaldraadlengten
2.5m, porceleineneitjes, katrollen, draadspanners, draadklemmen en div. andere
materialen, ook op de afdelingsvlooienmarkt.
Prijzen nader overeen te komen. Teun, PAoTAU.
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In deze Rubriek worden de VHF belevenissen van een aantal noordelijk DX-ers op
getekend. Dit alles resulteert in de stand.
Wilt u ook meedoen stuur dan een berichtje aan pa9kt@bart.nl, packet of bellen kan
natuurlijk ook. Last but not least 145.325MHz of 438.325MHz
Eltje PA3CEE schrijft:
WSJT (FSK441A) is een uitkomst voor de hedendaagse VHF DX-er. Werkte je vroeger
alleen rond de maxima van regens afstanden tot en boven 2000 kilometer, tegenwoordig
kun je dat altijd wel met een redelijk station.
Begin juni ontwaakte ik pas uit m’n lange winterslaap. Net op tijd, want er was al weer
heel wat te beleven aan het front. De jongens van het OH8K/OH9O-team trokken tot
tweemaal toe weer door Finland (Lapland en de oostgrens) van vak naar vak en er was
zelfs weer eens activiteit vanaf IJsland wat ook niet zo vaak gebeurt.
Verder was er nog een beetje Es wat een nieuw land en twee nieuwe vakken opleverde.
Juni 2004 blijkt dus een regelrechte topmaand te zijn geworden!
PA3CEE werkte 12 nieuwe vakken, 2 nieuwe DXCC en heeft er nu 517 in totaal:
6 juni
8 juni
9 juni
11 juni
12 juni
22 juni
27 juni
28 juni
30 juni

OH9O
OH8K
OH9O/0
TF/SM6CMU
OH8K
OM3KDX
OH7HXH
IZ8DWL
7XoAD
OH8K
OH8K
ES0Q

KP38
KP35
KO09
IP24
KP45
KN19
KP53
JM88
JM16
KP51
KP52
KO17

Åland Islands
DXCC 72

MS
MS
MS
MS
MS
MS

hij 40 Watt!
DXCC 73

MS
Es
Es
MS
MS
MS

Jan PA3FXB smaakte het genoegen 7XoAD in het log te kunnen noteren.

Jan PE9GG
Ook Jan werkte 7XoAD zowel op 50MHz als op 144MHz!
Ook werkte Jan ST2DX.
Kanaalstreek Bulletin 2/2004
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Jan zijn vakken totaal van 50MHz stond in het vorige bulletin niet goed maar dat is nu
hersteld.

Timon PA1T
De VHF activiteiten van mij zijn de laatste tijd door allerlei oorzaken wat matig geweest.
Behalve natuurlijk de contesten van PI4GN die vanaf mijn qth (144MHz) gedraaid worden.
Door her en der nog wat vakken van stations die ik gewerkt heb uit te zoeken kan ik toch
nog 2 vakjes bij schrijven….. Toch nog maar eens verder in mijn eme log neuzen of er
tussen die yanken nog een nieuw vakje schuilt
Op 144MHz is er dan ook niks bij gekomen. Op 50MHz heb ik 3 nieuwe landen kunnen
verschalken. Deze zijn SV2ASP/A, J79KV en PJ7M.

Johan PE9DX
Na een lange stilte hier nu eens weer een verhaaltje plus update van de stand. Normaal
zou ik rond deze tijd reeds vele nieuw gewerkte vakken op 2 meter kunnen melden, maar
helaas het sporadische E seizoen laat ons een beetje in de steek.
Gelukkig wordt de activiteit van het WSJT gebeuren via de meteoren steeds groter dus
zijn daar vele nieuwe vakken te werken.
In de tussen tijd ben ik inmiddels van QRL verandert en dit geeft mij iets minder vrije tijd
voor de hobby, ben veel door de weeks weg van huis.
Maar zo rond de 7e juni was er weer een maximum van de Arietiden meteorieten regen
normaal is er dan niet zoveel te werken maar zie daar zelfs het team van OH8K dook op
vanuit verschillende nieuwe vakken in Finland en de Alland eilanden. Onder OH9O/0
werd het vak KO09 geactiveerd wat mij binnen 2 minuten scatteren weer een nieuw vak
opleverde.
De andere jongens zaten onder hun eigen call OH8K in o.a. het vak KP45 ook deze wist ik
dank zij de goede operating practice van hun in nog geen 5 minuten in het log te schrijven.
Zo werden er in een paar dagen op 2 meter toch weer 4 nieuwe vakken bijgewerkt.
Zes meter is eigenlijk hetzelfde door gebrek aan tijd en de nodige propegatie is mijn score
daar maar met 1 vak vooruit gegaan de laatste tijd. Nu ligt dit ook meer aan het gebrek aan
tijd, want zo af en toe zijn ook hier nog nieuwe landen te scoren.
Zo is o.a. ST2DX en een station uit 7X gewerkt in onze omgeving, maar dat leest u vast
van de jongens die dit hebben gewerkt.
Het OH8K team gaat de komende tijd nog meer leuke vakken activeren om daar eens een
indruk van te krijgen bezoek hun homepage maar eens:
http://www.qsl.net/oh8k/
- 23 -

Kanaalstreek Bulletin 2/2004

De stand 50MHz en hoger

Stand per 1 juli 2004
432MHz

Call
PA3FXB
PA1T
PH7A
PE1OXP
PB4FUN

DXCC
24
16
13
9
5

Vakken
116
55
49
29
9

144MHz

Call
PA1T
PA3CEE
PE9DX
PE9GG
PA3FXB
PC1T
PA4EN
PH7A
PE1OXP
PA3FZH
PE1RKQ
PH5C
PB4FUN
PAoTAU

DXCC
74
73
+2
61
48
48
+1
47
43
32
22
20
19
18
12
11

Vakken
468
+2
517
+12
457
+4
273
245
+3
258
239
136
81
63
83
73
46
-

50MHz

Call
PA1T
PE9DX
PC1T
PE9GG
PH7A
PAoTAU
PE1OXP
PE1RKQ
PB4FUN

DXCC
180
+3
167
152
151
+4
147
+1
126
64
64
7

Vakken
721
+3
717
+1
534
650
+3
649
+19
260
150
11

73, Timon PA1T
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