Kanaalstreek Bulletin
zomer 2009

Jan PA0VAJ werkt stations
met de speciale call PA30KST

Agenda 2009
16 januari
20 februari
20 maart
17 april
15 mei
19 juni
20 juni
17 juli
21 augustus
18 september
16 oktober
20 november
18 december

Huishoudelijke vergadering
DVD: Peter I Island DXpedition. 3Y0X - Antarctica 2006
Onderling QSO
Huishoudelijke vergadering en VR voorstellen
Lezing over radiobuizen door Marlène, NL12890
Lezing over de EME DX-peditie naar Kenia door Eltje PA3CEE
Experimenteer- en activiteitendag bij "de Brouken"
Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO
Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO
Eerste bijeenkomst na de zomervakantie.
Laptop mee en tonen in gebruik zijnde software voor de zendamateur.
Nog nader in te vullen (lezing)
Verkoping
Gezellige avond (alleen voor afdelingsleden, aanmelding verplicht)

Alle datums en activiteiten onder voorbehoud

Afdelingavond
De afdelingavonden worden op iedere derde vrijdag van de maand gehouden. De
bijeenkomsten vinden plaats in:
Cafe "Harry Schut"
Handelsstraat 31
Stadskanaal
0599 - 612293
Aanvang van de bijeenkomsten is 20.00 uur. De QSL manager is meestal reeds om 19:45
aanwezig. Wij hopen ook U te ontmoeten. Ook niet leden zijn welkom!

VERON e-mail alias
Elk lid van de VERON kan een eigen VERON-mailadres aanvragen.
Bijvoorbeeld: pd0abc @ veron.nl of nl12345 @ veron.nl.
E-mail gericht aan dit mailadres wordt doorgestuurd naar een e-mailadres van uw keuze,
bijvoorbeeld het mailadres dat u bij uw internetprovider heeft.
Een aanvraag kun je doen op: http://veron.oa-systems.nl/
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Kanaalstreek Bulletin
Het infobulletin van de VERON afdeling 27 - “De Kanaalstreek”
Het Kanaalstreek Bulletin verschijnt minimaal 1 maal per jaar. Het bulletin wordt gratis
beschikbaar gesteld aan de leden van de afdeling. Mocht er interesse zijn van mensen
buiten de afdeling dan kan men contact opnemen met de secretaris.
Het afdelingsbestuur
Voorzitter
Secretaris

Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid
Bank

: Eltje Veen
PA3CEE
0596 - 572538 pa3cee@amsat.org
: Timon Kruijer
PA1T
0598 - 416308 pa1t@pa1t.com
Hooilandseweg 3
9618 PG Woudbloem
: Engel kruize
PH7A
0599 - 313577 ekruize@hetnet.nl
: Johan Meezen
PE9DX
0597 - 420777 pe9dx@amsat.org
: Thomas Tinge
PA1M
050 - 5015576 pa1m@veron.nl
: 117095222 t.n.v. E. Kruize inzake VERON Kanaalstreek

Contactpersonen
Award-manager
:
Bibliotheek
:
Clubstation
:
Materiaalbeheerder :
QSL-manager
:
Vossejacht Cie.
:
:

Timon Kruijer
Wiert Vos
Eltje Veen
Sieko Freuling
Jan Hemminga
Harry Hindriks
Sieko Freuling

PA1T
PA3FZH
PA3CEE
PA3EXB
PE1CZD
PE1OXP
PA3EXB

0598 - 416308
0598 – 614229
0596 - 572538

pa1t@pa1t.com
vosheerd@telfort.nl
pa3cee@amsat.org

0599 – 616427
0599 – 618462

pe1czd@amsat.org
harry@hindriks.demon.nl

Internet
Website
: http://www.pi4kst.nl
Forum
: http://groups.yahoo.com/group/kst-server
NB. Het bestuur van de afdeling Kanaalstreek heeft geen bemoeienis met de inhoud van dit forum!
Kopij voor het bulletin kunt u e-mailen naar: pa1t@pa1t.com of inzenden naar het redactie adres:
Timon Kruijer PA1T (secretaris) of afgeven tijdens de verenigingsavonden.

Redactie bulletin: Timon Kruijer, PA1T en Thomas Tinge, PA1M

Overname van artikelen en of schema’s is met bronvermelding toegestaan.

KST Mailing list
Voor actueel nieuws kunt u zich abonneren op de KST server mailing list.
De instructie hoe dit werkt staan op: www.pi4kst.nl
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Van de voorzitter
Ik ben inmiddels alweer ruim 4 jaar voorzitter van onze gezellige afdeling en ik zie elke
maand met veel genoegen de stabiele, ja zelfs stijgende opkomst op de maandelijkse
afdelingsbijeenkomsten! Deze avonden worden erg goed bezocht en het bestuur
probeert elke maand een afwisselend interessant programma te bieden voor elke
hobbyinteresse. Het is minstens de bedoeling dat de gemiddelde beoefenaar van onze
veelzijdige hobby in het aanbod iets van zijn gading kan vinden en dat geldt voor zowel
de knutselaar of de DX-er als voor de HF-geïnteresseerde en de EME-er. Daarnaast
wordt er ook altijd genoeg tijd gereserveerd voor het nuttigen van een (of meerdere)
culinaire verrassingen van uitbater Harry Schut: We mogen alweer vele jaren genieten
van zijn gastvrijheid en laten we onze handen dichtknijpen met zo’n prettig zaaltje en
dito professionele catering!
Met de onlangs zeer succesvol afgesloten experimenteerdag en andere te organiseren
gebeurtenissen zijn we van plan om gezamenlijke buitenhuisactiveiten wederom gestalte
te geven. Een ander aspect van gezamenlijke activiteiten is het knutselproject onder
leiding van Eric PA3ECN. Er is een behoorlijk aantal bouwpakketten aangeschaft en op
gezette tijden werd er gezamenlijk gesoldeerd waarbij Eric instrueert en we van elkaar(s
fouten en spitsvondigheden) leren. Dat is een prachtige groepsactiviteit en ook nog eens
leerzaam. Zo zetten sommige bestuursleden voorzichtig hun eerste schreden op
zelfbouwgebied. Het is nooit te laat om wat te leren!
Tijdens de huishoudelijke vergadering van april werd besloten een Stimuleringsfonds
Radiozendamateurs Kanaalstreek in het leven te roepen met het doel in geld en/of
natura bij te dragen in activiteiten van leden der afdeling, welke zijn gericht op een
bijzondere ontwikkeling of de bijzondere betekenis van het radiozendamateurisme van
deze afdeling.
Bij "bijzondere ontwikkeling" kan worden gedacht aan initiatieven van één of enkele
leden van de afdeling, gericht op weinig of nauwelijks voorkomende activiteiten binnen
de normale afdelingsactiviteiten. In het fonds is de eerste keer 10% ten laste van de
algemene reserve van de afdeling gestort, dat is ± € 500,00.
De toekenning van gelden uit het fonds aan één of meerdere leden geschiedt op besluit
van het bestuur, de afdelingsvergadering gehoord. Het zal een bijdrage moeten zijn in de
door het lid of de leden te maken kosten.
Activiteiten, ik noemde het woord al vele malen is waar het om gaat en als het even kan
iets samen doen. Dat zorgt voor een goede binding.
Op persoonlijk vlak heb ik mijn doelstelling bereikt: het werken van 100 verschillende
entiteiten (DXCC “landen”) op 144 MHz. Een project waar ik bijna 30 jaar aan besteedde.
Wereldwijd zijn er nog maar 37 amateurs die dit eerder bereikten en dat maakt het wel
tot een zeer bijzonder award dat dan ook meteen werd aangevraagd!
Om dit feit te vieren en om wat terug te doen voor de VHF-gemeenschap (iedereen een
nieuw landje geven) ging ik begin april met twee anderen een paar weken op DX-peditie
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naar Kenia, alwaar onder de call 5Z4EME ruim 280 verbindingen over de maan werden
gemaakt. Thuis in de warme shack expedities werken is leuk, maar om zélf op pad te
gaan en zoiets mee te maken is onvergetelijk!
Daarnaast was ik het eerste half jaar driemaal te gast als operator op de grote 25 meter
schotel van Dwingeloo waar honderden verbindingen op 2 meter, 70 cm en 23 cm via
EME werden gemaakt waarbij vele firsten deze verbindingen een eeuwigheidswaarde
gaven.
En zo beleeft ieder op zijn/haar wijze plezier aan de hobby.
Verder wens ik jullie allen veel plezier met de hobby!
Graag tot ziens op de volgende afdelingsbijeenkomst!
73 Eltje, PA3CEE

http://www.pa3cee.tk

Onze voorzitter PA3CEE als 5Z4EME in Kenia
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Bezoek van een Kanaalstreker aan diep donker Afrika (Kenia)
Begin april ging ik samen met PE1L René en PA3EWP Ronald naar west Kenia, naar Sondu
om precies te zijn. Doel was om daar de radiohobby te beoefenen. René en Eltje zouden
alleen op 2 meter uitkomen met de call 5Z4EME. Wil je wereldwijd op deze golflengte
verbindingen kunnen maken zul je de maan moeten gebruiken als passieve reflector.
Met voldoende vermogen gebundeld in een smalle straal richting maan zal ongeveer een
miljardste van het uitgezonden signaal na terugkaatsing op aarde terugkomen. Deze
signalen zijn zo vreselijk zacht dat alleen met behulp van de computer na zware
berekeningen een boodschap kan worden uitgefilterd.
Nu wilde het geval dat er nog nooit iemand in Kenia was geweest om deze tak van de
hobby te beoefenen. Voor iedereen in de wereld was Kenia dus op de twee meterband
nog erg gewild en dat bepaalde de keus om juist naar Kenia te reizen.
Bepakt met over 200 kg bagage werd via Bremen naar Nairobi gevlogen om vervolgens
vele uren in een veel te kleine gehuurde auto naar het westen van Kenia te worden
rondgesjeesd over totaal onbegaanbare wegen.
Eenmaal aangekomen werden de antennes opgebouwd, werd de apparatuur getest en
kon worden begonnen met het activeren van dit zeldzame land over de maan.
Het zenden was een daverend succes. Velen hebben met ons een verbinding kunnen
maken, amateurs verdeeld over alle continenten.
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Maar naast het zenden was er ook voldoende ruimte voor andere activiteiten. Zo werd
een meerdaagse safari gehouden die prachtige foto’s voor het thuisfront opleverde.
Leeuwen, meerkatten, giraffen, nijlpaarden, neushoorns, wrattenzwijnen, flamingo’s etc.
etc. werden gezien.
Een hele ervaring. Deze beesten kom je zelden tegen in het Slochterbos!
De locale bevolking in het plaatsje Sondu was allervriendelijkst. Blanken (“Mzungus”)
waren voor hen een ware bezienswaardigheid. Zelden of nooit waren daar blanken
geweest en van toerisme had nog nooit iemand gehoord. Dit stelde ons in staat om
ongejaagd en ontspannen te kunnen genieten van de inheemse gebruiken in pure vorm.
Souvenirs waren er niet te koop en terrasjes waren er evenmin. Een colaatje drinken op
straat was de enige luxe. Maar wat een luxe in een land waar het eeuwig zomer is en
alles welig groeit en bloeit!

Overal waar we kwamen werden we vriendelijk benaderd en de kinderen, die op straat
speelden met doosjes aan een touwtje, renden van heinde en verre naar ons toe om zich
te vergapen aan die rare mensen met een roze huidskleur.
Het was een schitterende ervaring. Juist de radiohobby stelde me in staat om een
prachtig gebied te bezoeken met een gevarieerd landschap dat overging van savannes
naar theeplantages en van rijstvelden tot dorre vlaktes.
Het is een arm land, het maandloon is nog geen € 30, maar de mensen waren opgeruimd
en trots op hun mooie land.
73’ Eltje PA3CEE
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Terugblik antenne- en experimenteerdag 2009
Het was weer een bijzonder geslaagde activiteitendag. Het weer was toch beter als
aangekondigd, we door Engel zowel bij opbouw als afbraak van een aangenaam
muziekje werden voorzien, de deelname was weer groot, er werd veel
geëxperimenteerd, de eerste deelnemers er al om 06:30 waren en direct de handen uit
de mouwen staken, Tjakko en Wim hebben zich de hele dag vermaakt met mixW, Timon
had meer randapparatuur op de tafel staan dan zenders, de SW20 zendertjes zijn aan de
tand gevoeld, Andre was druk met zijn MFJ qrp zender, Roger bracht enige baken
zelfbouw TX-jes aan de praat, Thomas en Johan hebben diverse 160 meter antennes aan
een test onderworpen, de vossenjacht weer een succes was, Roger onder de antenne
van de vos doorliep en hem toch niet vond, Eltje zijn 20 meter opstelling met SW20 heeft
uitgetest voor de aankomende vakantie, het 's morgens wel een multi-multi station leek
zoveel verschillende antennes werden opgebouwd, we een trouwe bezoeker in Bert
PA0MMR hebben na verhuizing uit de regio, Engel bang was dat hij met zijn 36 liter cola
bleef zitten, we weer dankbaar van de faciliteiten van de duivenclub hebben kunnen
gebruikmaken, en er na afloop weer een fantastische BBQ was waar een ieder meer dan
zat vandaan is gekomen, na afloop diverse mensen de boel snel opruimen en schoon
achter laten, we dit zeker volgend jaar weer doen!!
Enige foto's zijn te bekijken op :
http://picasaweb.google.nl/johan.pe9dx/ActiviteitendagPI4KST#
http://picasaweb.google.nl/pe1oxp/KST2009#
Groeten Johan PE9DX
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Roger, PD1D in actie

Timon waar staat de zender?

Engel hoort en ziet de vos

Tja waar zou ie nu zitten

Thomas en antenne experimenten

Harry leeft de vossejacht uitslag voor.

Dat ziet er weer prima uit!

Aanschuiven maar..
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Antennes met open lijn voor meerdere banden
Een symmetrische antenne met open lijn is een eenvoudig te maken antenne, die
goedkoop is, voor alle korte golf banden werkt en weinig verliezen kent. Het
antennesysteem begint direct aan de uitgang van de zender en is dus inclusief
aanpassing (tuner), coax en de uiteindelijke antenne (draad, yagi, etc.) Vooral bij
antennes die worden aangepast met een antennetuner is dit van belang, zeker als de
antennetuner direct achter de zender (in de shack) staat. Het aanpassen van de
voedingslijn geeft namelijk verliezen. Het aanpassen van coaxkabels op lage frequenties
geeft meer verliezen dan de meesten vermoeden. Dusdanig veel zelfs, dat meer dan de
helft van het vermogen in de coaxkabel verloren kan gaan. Open lijn is dan een bijzonder
goed alternatief. We gaan in dit artikel uit van een tuner redelijk dicht achter de zender,
enkele meters open lijn en een symmetrische antenne (gelijke lengte antenne draden).
Om de symmetrische antenne aan te
passen op de asymmetrische uitgang van
de transceiver kunnen we bijvoorbeeld
gebruik maken van de eenvoudig te
maken symmetrische antennetuner van
PA0FRI, de S-match. Een symmetrische
antennetuner kopen kan natuurlijk ook.
De antenne is een symmetrische dipool
antenne zo horizontaal mogelijk opgehangen gemaakt van bij voorkeur koper draad
(aluminium lasdraad werkt echter ook prima!). Dik hoeft het draad niet te zijn als het
maar sterk genoeg is om te blijven hangen bij wind, sneeuw en ijzel. Draad met isolatie
zowel voor de antenne als de open lijn heeft de voorkeur i.v.m. corrosie. Koper zou je
kunnen solderen, aluminium moet je klemmen (bijvoorbeeld met een kroonsteen). Aan
de uiteinden isolatoren of nylon touw gebruiken welke ook meteen als isolator dienst
doet. Bedenk dat de antenne straalt en dus zo lang mogelijk moet zijn. De open lijn
straalt in principe niet omdat de signalen in de open lijn in tegenfase zijn en elkaar
uitdoven. De antenne zal dus het vermogen uit stralen en de open lijn niet (minimaal).
De open lijn zelf kun je kopen of zelf maken van draad met (niet metalen)
afstandhouders. Of de open lijn nu 300 Ohm of 450 Ohm en de draden 2, 5 of 10 cm uit
elkaar zitten maakt niet echt veel uit. De verliezen blijven minimaal, zeker vergeleken
met coax. De impedantie transformatie over de open lijn is lastig te berekenen omdat dit
per band en lengte veranderd. De lengte van de open lijn en de lengte van één zijde van
de antenne samen bepalen of we de antenne kunnen aanpassen met de antennetuner.
Een antennetuner heeft een beperkt bereik wat het kan afstemmen en daar moeten we
dus voor de banden die we willen gebruiken binnen blijven.
Blijft over het bepalen van de lengte van de antenne en van de open lijn. Vaak wordt de
lengte van de antenne begrensd door de plek waar we de antenne ophangen. Twee maal
15 meter in de gemiddelde tuin is vaak al een behoorlijke uitdaging. Dan moet de open
lijn nog van de antenne naar de antenne tuner gebracht worden. Deze staat vaak in de
shack of kan op afstand bediend worden. Vaak wederom een meter of 10. Hoe weten we
nu of deze lengte af te stemmen is met de antennetuner?
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Bij het bepalen van de lengte van de antennedraad dienen we rekening te houden met
de verkortingsfactor. De elektrische lengte van een antenne is namelijk langer dan de
mechanische lengte. Voor een draad dipool is deze waarde vaak 0,95 daarom moet de
draad 5 procent korter zijn dan de elektrische berekening (300/f= golflengte in meter).
Ook coax en open lijn kennen een (eigen)
verkortingsfactor. Voor open lijn met ‘veel
lucht’ tussen de draden is dit 0,95 en loopt
naar 0,8 als er meer isolatiemateriaal
(plastic/pvc) zich tussen de draden
bevindt. De CQ-serie open lijn van
Wireman (450 Ohm) heeft volgens opgave
een verkortingsfactor van 0.805.
Als we de antenne toch niet op een bepaalde band kunnen afstemmen kunnen we
buiten blijven rommelen aan de lengte van de antenne of de open lijn. Daar het om de
totale lengte van de antenne en de open lijn gaat kunnen we natuurlijk altijd de lengte
van de open lijn veranderen door een stuk open lijn ‘bij te schakelen’. Ofwel we
verlengen de open lijn in de shack als we dat nodig hebben om de antenne weer af te
kunnen stemmen. Het extra stuk open lijn niet oprollen. Wegspannen of in het geval van
open lijn van Wireman mag deze ook rommelig in een doos worden ‘opgeborgen’ en
tussen antenne tuner en open lijn worden aangesloten. Een soort patch panel voor de
extra stukken open lijn kan gemaakt worden van plastic goot met bananenstekkers erop.
Stel; u wilt een antenne maken die geschikt is voor meerdere banden, bijvoorbeeld 3.5,
7, 14, 21 en 28 MHz en uw plaatsingsmogelijkheden zijn beperkt. Voor het gemak gaan
wij dan uit van een open dipool met een lengte van 2 x 10 meter. Ons doel is om aan het
einde van de voedingslijn een gemiddelde impedantie te bereiken. De lengte van de
antennedraad bepalen we door de laagst te gebruiken band met onderstaande ‘regel’ te
berekenen:
Minimale lengte antennedraad >= Lengte dipool voor gekozen frequentie / 2
Stel we willen als laagste band 80 meter gebruiken. De minimale lengte van de straler is
dan 2 maal 10 meter. Een dipool voor 80 meter is namelijk 2 maal 20 meter en daar
nemen we de helft van. Dit is de echt minimale lengte welke nog enigszins werkt op 80
meter. Langer, een dipool van 2 maal 15 meter, 2 maal 18 meter of een echte dipool van
2 maal 20 meter, is uiteraard beter.
Wanneer u een open dipool gebruikt van 2 x 10 meter, dan zal deze in het midden
laagohmig zijn voor 7 MHz maar hoogohmig voor 3.5 en 28 MHz. We moeten er
uiteindelijk voor zorgen dat we voor alle banden laag tot gemiddelde impedanties
krijgen. Lastig! We gaan daarom het plaatje hieronder gebruiken. De vakken links van de
lijn geven een citieve impedantie aan en de vakken rechts een inductieve
impedantie. De gearceerde vakken geven een hoge impedantie aan en de open vakken
een lage impedantie. Een gemiddelde impedantie is belangrijk; dus (zeker) niet te hoog,
maar ook niet te laag.
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De rechter lijn van de tabel geeft dus de totale lengte aan van één helft van de open
dipool plus de totale lengte van de voedingslijn. 10 meter is ongeveer 33 feet. NB. 1 voet
= 0,305 meter. Schuif een liniaal over 3.5, 7, 14, 21 en 28 MHz en zorg ervoor dat u
tussen de witte en de gearceerde vlakken aan de linker zijde blijft. U zult zien dat dit het
geval is bij ongeveer 90 feet (27,5 meter). Bij een antennehelft van 33 feet (10 meter)
heeft u dus 57 feet (17,5 meter) symmetrische voedingslijn nodig om een antenne te
verkrijgen die aanpasbaar is voor al deze banden. De totale dipool is dan 2 maal 10
meter.
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De lengte van de voedingslijn (in het boven beschreven geval dus 17,5 meter) kunt u
experimenteel vast stellen. Begin bijvoorbeeld met 19 meter. Probeer op de
frequentiebanden aanpassing te verkrijgen en wanneer dat niet lukt, dan knipt u iets van
20 cm van de voedingslijn af. Net zolang doorgaan totdat u wel aanpassing kunt krijgen
op alle banden. Uiteraard kunt u de lengte van de voedingslijn handhaven en de lengte
van de antenne aanpassen (of beiden). Wat opvalt is dat de lengte uiteindelijk aardig in
de buurt komt van de G5RV / ZS6BKW (13,5 + 12, 2 = 25,7 meter).
Onderstaande tabel geeft aan welke lengtes u dient te vermijden. Ook hiervoor geldt de
helft van de open dipool samen met de lengte van de symmetrische voedingslijn!
Band
(meter)

Frequentie
(MHz)

160

1.8 / 1.9

56,38

93,7

131

80

3.6

29.26

48.76

66.27

40

7

15.00

25.14

35.20

45.26

30

10.1

10.5

17.52

24.53

31.54

20

14.15

7.54

12.57

17.60

24.15

27.66

32.68

17

18.1

5.94

9.90

13.86

17.83

21.79

25.75

29.71

33.68

4.95

8.22

11.58

14.85

18.13

21.48

24.68

28.04

31.39

34.74

15

21.2

Lengte (helft dipool + lengte open lijn)
(meter)

12

24.94

4.26
21.33

7.11
24.17

9.98
17.05

12.80
29.87

15.64

18.51

10

29

3.65
18.28

6.09
20.72

8.53
23.16

10.97
25.60

13.41
28.04

15.84
30.48

Te vermijden lengtes bij het ontwerpen van multi-band doublet antennes.
Bron: Practical Wire Antennas; John D. Heys G3BDQ
Succes met het maken van uw antenne met open lijn en antennetuner.
73’ Thomas PA1M

Kanaalstreek Bulletin zomer 2009

13

Wederom prima resultaat afdeling Kanaalstreek PACC 2009
Dit jaar hebben wederom vele amateurs van de afdeling Kanaalstreek meegedaan aan de
PACC contest. Na het uitstekende resultaat van het afgelopen jaar waar wij wederom als
afdeling de beker voor de eerste plaats in ontvangst mochten nemen scoren we ook dit
jaar weer uitstekend. Zal het echter genoeg zijn? Jawel! We lazen het in Electron van juli
dat we wederom hebben gewonnen! De deelnemers namens de afdeling waren: PA1T,
PA3C, PE9GG, PE1BBY, PA0VAJ, PA1M, PA3EEG, PH7A, PA3FXB, PE1OXP, NL10092, PH5C,
PD1D en PD7BZ.
Allen proficiat.

VERON DVD
Door de VERON is een informatie DVD gemaakt over het zendamateurisme. Deze kunt u
bestellen bij het VERON Servicebureau of downloaden op:
http://www.veron.nl/dvd/verondvd.iso.
Het bestand is in .iso formaat en is ruim 3 GB groot. U kunt het downloaden door
bovenstaande link te selecteren en daarna te kiezen voor "Opslaan als". Als het bestand
gedownload is heeft u een zogeheten 'image-bestand'. Deze image moet u vervolgens
nog branden op een DVD.

KST-Server mailinglist
Voor actuele informatie betreffende het gebeuren in de afdeling kunt u zich aanmelden
op onderstaande mailinglist: http://groups.yahoo.com/group/kst-server
Bij het aanmelden is van belang dat u het vinkje 'e-mail' aanklikt zodat u alle mail
automatisch binnen krijgt. Hebt u reeds een account bij Yahoo dan dient u uw ID en
password in te vullen. Zo niet dan kunt u zich ter plekke aanmelden. Voor vragen en/of
problemen met betrekking tot het aanmelden kunt u zich wenden tot Timon PA1T.
De service van Yahoo is gratis!
NB. Het bestuur van de afdeling Kanaalstreek heeft geen bemoeienis met de inhoud van dit forum!

Website afdeling Kanaalstreek
Op de website is informatie over de afdeling te vinden. Je kunt er vinden: de agenda,
marathon standen, oude Kanaalstreek bulletins en het laatste nieuws over de afdeling.
Het adres is: http://www.pi4kst.nl
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VERON afdelingscompetitie
Per 1-1 2009 is de persoonlijke marathon van de afdeling Stadskanaal vervallen en gaan
we verder met de landelijke afdelingscompetitie van de VERON als gezamenlijke afdeling
Kanaalstreek.
Bij deze competitie gaat het om het aantal qso's gemaakt tijdens contesten waar
iedereen aan mee kan doen. Minimaal 25 qso's zijn nodig om een punt voor de afdeling
te kunnen vergaren.
De website met reglement is te vinden op: http://www.afdelingscompetitie.nl/
De huidige stand is te vinden op deze website onder het menu item: Stand
Het doel is het stimuleren van deelname aan HF contesten (160 t/m 10 meter). Insturen
van een log naar de organisator van de contest is niet verplicht (wordt vaak wel erg op
prijs gesteld). Voor deelname aan de afdelingscompetitie is het doorgeven van het aantal
gemaakte verbindingen voldoende
De competitie in 2009 loopt van 1 januari tot en met 6 december 2009.
Meedoen aan de afdelingscompetitie is zeer eenvoudig, 25 verbindingen per contest is al
voldoende om een punt voor uw afdeling te behalen.. U geeft gewoon het door u per
contest aantal gemaakte verbindingen op, verder hoeft u zelf niets uit te rekenen.
Via de website is steeds de actuele tussenstand te bekijken. De tussenstand op de 15e
van elke maand wordt maandelijks in Electron gepubliceerd.
De regels van de competitie zijn bewust zo eenvoudig mogelijk gehouden om de
competitie laagdrempelig te houden. Er wordt van uit gegaan dat iedereen naar eer en
geweten een juiste opgave verstrekt. Bij twijfel over de juistheid van een opgave kan een
log opgevraagd worden of de contestmanager van een bepaalde contest gevraagd
worden te checken of de call in kwestie in de ontvangen logs voorkomt. Wanneer
duidelijk blijkt dat een opgave niet juist is zal de betreffende deelnemer uit de stand
worden geschrapt en worden uitgesloten van verdere deelname gedurende het lopende
jaar en het daarop volgende jaar. Dit is een "Fair-Play" competitie, wees dus eerlijk met
uw opgaven!
Meer informatie of vragen zijn altijd welkom via:
JanJaap Vosselman
Zandhuisweg 76
8077 TB Hulshorst

Doe allemaal mee voor de afdeling Kanaalstreek!
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De stand 50 MHz en hoger
In deze rubriek worden de VHF belevenissen van een aantal noordelijk DX-ers
opgetekend. Dit alles resulteert in de stand. Wilt u ook meedoen stuur dan een
berichtje aan pa1t@pa1t.com of bellen (0598-416308). Aanroepen op 145.325 MHz of
438.325 MHz kan natuurlijk ook.

Eltje – PA3CEE
Het DXCC is behaald. Meer dan 100 landen zijn nu gewerkt op twee meter.
Een mijlpaal.
De laatste tijd gewerkt V5/KT6Q (Namibië), CX5IC (Uruguay), 7Z1SJ (Saoedi-Arabië),
A35RS (Koninkrijk Tonga), H4ØHP (Temotu ), 5NØEME (Nigeria), H44HP
(Salomonseilanden) en 5H1MS (Tanzania).
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De stand per 1 juli 2009
1296 MHz

Call
PA3FXB
PA0T
PA1T

DXCC
27
7

Vakken
102
61
24 (+ 2)

432 MHz

Call
PA3FXB
PA0T
PA1T
PH7A
PE1OXP
PB4FUN

DXCC
26

Vakken
137
72
55
58
29
9

144 MHz

Call
PA3CEE
PA1T
PE9DX
PA3FXB
PE9GG
PC1T
PA4EN
PH7A
PE1OXP
PA3FZH
PE1RKQ
PH5C
PD2MMU
PA0TAU
PB4FUN
PA0T

DXCC
110 (+ 15)
93 (+ 7)
77
54
48
47
43
33
22
20
19
18
12
11
12

Vakken
730 (+ 26)
553 (+ 4)
629
318
273
258
239
147
87
63
83
73
46
46
159

50 MHz

Call
PA1T
PE9DX
PH7A
PC1T
PE9GG
PA0TAU
PE1OXP
PE1RKQ
PB4FUN

DXCC
189 (+ 8)
167
166
152
151
126
64
52
7

Vakken
734 (+ 3)
717
692
534
650
260
135
11

16
13
9
5

73’ Timon
PA1T
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160 meter antenne voor de kleinere tuin
Ons doel is een bij voorkeur kleine niet al te opvallende antenne voor 160 meter voor in
de kleinere tuin. Veel van de hier gegeven informatie is terug te vinden in het boek van
ON4UN ’Low-Band DX-ing’ (4de editie – hoofdstuk 9). Hierin kunt ‘alles’ lezen over
antennes en propagatie voor de lage banden Een echte aanrader!
De standaardantenne voor de lage banden is meestal een dipool of een kwart golflengte
vertical. Voor 160 meter is een dipool ongeveer 2 maal 40 meter lang en hangt bijna
altijd (te) laag op 10-15 meter. Hetzelfde geldt voor een horizontale loop. Prima geschikt
voor lokaal verkeer maar te groot voor onze tuin. Een verticale straler van een kwart
golflengte is echter 40 meter hoog en bepaald niet onopvallend. Een vertical of een
verticale loop is echter wel veel beter voor grotere afstanden door de lage afstraalhoek.
We gaan voor de vertical dit in verband met de geringe ruimte welke deze nodig heeft in
de tuin en de minimale ‘zichtbaarheid’ voor de buurt. Daarbij kunnen we de radialen
heel aardig verstoppen in de grond, onder tegels etc. en zijn daardoor minimaal
zichtbaar. We maken hem veel korter en dan blijft over een niet al te opvallende
antenne voor vrouw, buren en buurt. Een vertical moet vrij staan van andere objecten
en onopvallend strak tegen het huis is dan ook geen goed idee. Achter tegen de wand
van het schuurtje, vrij van alles, is wel een prima plek. Meer zichtbaar maar hij moet het
natuurlijk wel doen.
Het ideaal is een volle lengte kwart golf vertical met eronder een ‘goed’ aardvlak. Deze
straler heeft een antenneweerstand (impedantie) van ongeveer 36 Ohm (helft van een
dipool) en is met 0,25 golflengte ongeveer 160 /4 = 40 meter. Bij beide waarden staat
ongeveer omdat de waarden afhankelijk zijn van de diameter en het materiaal van de
straler (elektrische lengte versus de mechanische lengte = verkortingsfactor) en
frequentie. 40 meter hoog gaat niet lukken in onze tuin. Om een vertical korter dan een
kwart golflengte antenne in resonantie te krijgen op de door ons gewenste frequentie
moeten we deze elektrisch verlengen naar een kwart golflengte. Om dit te realiseren
wordt meestal gebruik gemaakt van het aanbrengen van een spoel in de antenne en het
aanbrengen van topcapaciteit. Een alternatief voor een spoel is gebruik te maken van
linear loading. Dit is het terugvouwen van de draad i.p.v. oprollen als spoel.
Voorbeeld: Verticale draadlengte = 15 meter. De rest van de 25 meter, om tot een kwart
golf te komen kunnen we ‘aanvullen’ met een spoel en met topcapaciteit. Een korte
antenne heeft veel spoel/topcapaciteit nodig en hoe langer hij wordt steeds minder
totdat uiteindelijk de antenne een kwart golflengte lang is. Dan bestaat de antenne
alleen nog uit draad (ons ideaal).
Om een antenne goed te laten werken moet deze zo goed
mogelijk stralen. We kennen natuurlijk allemaal de regel
‘stroom straalt’. Stroom is bij een kwart golflengte vertical
onderin de antenne maximaal (laagohmige deel = maximale
stroom) en neemt sterk af naar de top (minimale stroom, maximale spanning). Zie
bovenstaande tekening. Daarom liever geen spoel onderin de antenne! Van het
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vermogen wat we erin stoppen willen we uiteraard dat het meeste ook wordt
uitgestraald door de antenne. De efficiency van een antenne is afhankelijk van 2
factoren: de antenne impedantie (antenneweerstand) en de aardweerstand van het
antennesysteem. Eventuele overige verliezen in materialen laten we voor wat het is
omdat deze niet of nauwelijks een rol spelen.
Efficiëntie antenne (%) = Antenneweerstand / Antenneweerstand + Aardweerstand
Voorbeeld berekening: volledige kwart golf vertical = 36 Ohm en leuk aardnet is 14 Ohm.
De formule geeft 36/36+14 = 36/50 = 72 procent rendement. Stel je hebt 100 watt welke
bij de antenne aankomt dan wordt 72 watt ook echt uitgezonden (er van uitgaande dat
de aanpassing ideaal is). Er gaat dus 28 watt verloren. Een rendement van 72 procent is
voor 160 meter bijzonder goed! Gaan we naar (veel) kortere verticalen dan zullen we
zien dat het rendement zeer sterk terugloopt.
NB. De hoeveelheid afgestraald vermogen heeft NIETS met de staande golf (SWR) van
de antenne te maken. Het beste voorbeeld is hierbij de dummyload van 50 Ohm NIET
straalt maar wel een perfecte staande golf van 1 op 1 heeft. Een ander voorbeeld is het
slechter worden van de SWR als je meer radialen neerlegt. Dit is goed! Je aardweerstand
wordt dan lager en daardoor de efficiency van de antenne beter!! Dus meer radialen
altijd doen. Een goede SWR is lekker voor de eindtrap maar zegt niets over het
afstralen van de antenne!
We moeten dus van de verticale antenne de antenneweerstand bepalen en van het
aardnet onder de antenne de aardweerstand. Om een goed rendement te krijgen (zie
formule) moeten we zorg dragen voor een zo hoog mogelijke antenneweerstand en een
zo laag mogelijke aardweerstand. We hebben nu het probleem van de kleine tuin met
een (te) korte vertical en (te) weinig ruimte voor radialen. Bij het inkorten van de
antenne gaat de antenneweerstand namelijk drastisch naar beneden. Zie tabel.
Golflengte
¼ = 0,25
1/8 = 0,125
1/16 = 0,0625
1/32 = 0,031

Impedantie
36,6 Ohm
8 Ohm
2 Ohm
1 Ohm

Lengte
40 meter
20 meter
10 meter
5 meter

Rendement (%)
36 / 36+14 = 72 %
8 / 8+14 = 36 %
2 / 2+14 = 12,5 %
1 / 1+14 = 6 %

We zien dan meteen dat een vertical van 5 meter lengte op 1,8 MHz niet erg efficiënt is.
Van de 100 Watt gooien we 94 watt weg! Een veel langere verticale antenne van 40 of
20 meter hoogte is voor de meesten echter geen optie. We willen voor de buurt mogelijk
liever niet te hoog maar hoe klein kunnen we gaan met nog een redelijk rendement. En
dan zal het ook nog niet meevallen om een lage aardweerstand in de gemiddelde
achtertuin voor elkaar te krijgen. In de voorbeelden wordt 14 Ohm gebruikt wat al
behoorlijk goed (laag) is voor 160 meter. In de praktijk zal de aardweerstand vaak (veel)
hoger en het rendement dus (nog) slechter zijn!
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De theorie leert (zie boek ON4UN) dat een antenne om nog enigszins efficiënt te zijn
(dus om te stralen) een minimale antennelengte van 0,05 golflengte moet hebben. Dit is
8 meter op 160 meter. Dit is al erg kort en gezien de rendementberekeningen te kort!
Hoe brengen we de antenne in resonantie met een zo hoog mogelijke antenne
weerstand? Het meest eenvoudige is het aanbrengen van topcapaciteit. Het aanbrengen
van spoelen verlaagd de antenneweerstand en dat willen we liever niet.
Topcapaciteit is het aanbrengen van één of meerdere draden van de bovenzijde van de
antenne naar opzij. Bij voorkeur dusdanig dat het geheel symmetrisch blijft, de draden
zullen elkaar qua stroom en dus qua straling (theoretisch) opheffen. Dit betekent in de
praktijk het aanbrengen van 2 of 4 topcapaciteit draden. De draden schuin naar beneden
spannen mag ook maar is minder effectief maar vaak wel veel eenvoudiger (gewoon
doen!). Tevens wordt de antenne door het aanbrengen van topcapaciteit breedbandiger.
Is topcapaciteit niet voldoende om de antenne in resonantie te brengen dan kunnen we
verlengspoelen aanbrengen in de antenne. We moeten dan wel zorgen dat de stroom in
de verticale antennedraad zo groot mogelijk blijft. De spoel zelf straalt minimaal/niet.
Als we een verlengspoel gebruiken dan deze zo hoog mogelijk in de antenne plaatsen
waar de minste stroom loopt want stroom, welke onderin de vertical maximaal is,
straalt en daar willen we geen spoel. De spoel is hoger in de antenne weliswaar minder
effectief maar de antenne wordt wel efficiënter (zie tabel hieronder).
NB. Topcapaciteit heeft altijd de voorkeur boven het toevoegen van een spoel.
In onderstaand tabel staan de waarden voor 5 en een 10 meter lange antennes met een
verlengspoel en zonder top capaciteit. Een spoel boven in straler heet Top loaded,
ergens halverwege Center loaded of onderin Base loaded. De waarden komen uit de
grafieken van het boek van ON4UN Low-band Dx-ing.
Lengte straler
Plaats spoel
Impedantie
Rendement (%)
10 meter
Top loaded
5 Ohm
5 / 5+14 = 26 %
10 meter
Center loaded
1,8 Ohm
1,8 / 1,8+14 = 11 %
10 meter
Base loaded
1,1 Ohm
1,1 / 1,1+14 = 7 %
5 meter
Top loaded
1,2 Ohm
1,2 / 1,2+14 = 8 %
5 meter
Center loaded
0,45 Ohm
0,45 / 0,45+14 = 3 %
5 meter
Base loaded
0,3 Ohm
0,3 / 0,3+14 = 2 %
Als conclusie kunnen we stellen dat een antenne van 5 meter echt niet meer efficiënt
werkt op 160 meter en dat verlengen naar 10 meter echt nodig is (gemiddeld ruim 3
maal beter)! Eigenlijk is dat nog te kort maar al veel beter.
Naast een zo hoog mogelijke antenneweerstand hebben we in de formule gezien
moeten we zorgen voor een zo laag mogelijke aardweerstand. Dit realiseren we door
middel van radialen op de grond of elevated (vele meters hangend boven de grond). Dit
eventueel aangevuld met extra aardpennen. Bij radialen geldt hoe meer hoe beter. Het
aantal radialen is altijd een punt van discussie. Uiteraard zijn er optimale waarden maar
die gaan we vast niet redden bij ons in de tuin. Ga uit van minimaal 16 radialen en meer
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als het kan. Het hebben van een goed radialensysteem is het verschil tussen een goed
werkende antenne en een tegenvallende antenne. Het is niet erg dat de ene radiaal
langer is dan de andere en ook niet als deze op een gegeven moment een hoek om gaat
(omdat je bij de buren bent aangekomen) en verder gaan langs de heg o.i.d. Bij radialen
hebben we liever veel kortere dan 1 of 2 lange radialen al dan niet gecombineerd met
een aardpen. Aardpennen zijn uitstekend voor een goede aarde bij blikseminslag maar
als aardweerstand doen ze niet echt veel. Elevated radials staan behoorlijk onder
discussie en moeten op 160 meter voor onze tuin te hoog hangen. Jammer.
Aardweerstand kun je heel moeilijk meten, het is geen randaarde wat je kunt meten met
een Wheatstone meetbrug. Je kunt de aardweerstand wel beredeneren door de SWR te
meten van een antenne met bekende impedantie of te meten met een antenne
analyzer. We nemen bijvoorbeeld een kwart golf vertical, deze heeft een antenneweerstand van 36 Ohm. Stel de SWR van deze antenne is 1 op 1.0 (op de resonantiefrequentie) dan is dit een exacte match op 50 Ohm. De som aardweerstand en
antenneweerstand is dan 50 Ohm. Dat is dan 36 Ohm antenneweerstand en 14 Ohm
aardweerstand. Zou echter de SWR 1 op 2.0 zijn dan is de totale weerstand 50*2.0 = 100
Ohm of 50/2.0 = 25 Ohm. 25 Ohm kan niet want de antenneweerstand is al groter (36
Ohm). De aardweerstand is dus 100 – 36 = 64 Ohm.
Maakt het gebruik van draad met of zonder isolatie veel uit? Nee, niet qua stralen en
ook niet bij gebruik als radiaal. Wel minimaal met betrekking tot het berekenen van de
effectieve lengte. Zelf ga ik liever voor geïsoleerde radialen in verband met de zure grond
en het minder snel vergaan van de geïsoleerde draad in de grond. Ook mag je geïsoleerde radialen over elkaar heen leggen (zonder ze aan elkaar te hoeven verbinden).
Maakt het materiaal veel uit (voor radiaal en antenne)? Koper is minimaal beter (en te
solderen) maar aluminiumdraad werkt ook uitstekend. Dit moeten we dan klemmen. Het
gebruik van gegalvaniseerd ijzer en aluminium is als straler prima maar als ingegraven
radiaal af te raden. Het zal vrij snel vergaan in de zurige grond. Ook de dikte van de
draad maakt niet veel uit want het is en blijft ten opzichte van de golflengte heel dun.
0,5 mm of 1 mm diameter is prima, dikker mag altijd. Alleen bij extreem hoge vermogens
( 1 KW++) is de dikte echt van belang qua extra weerstand van de draad en in verband
met het eventuele doorbranden ervan.
Van de theorie naar de praktijk is vaak een lastige stap. In het geval van onze korte
verticale antenne komt het er op neer om bij voorkeur alle mogelijke technieken te
gebruiken om het rendement van de antenne uiteindelijk zo hoog mogelijk te krijgen.
• De echt minimale antennelengte is 0,05 golflengte (= 8 meter op 160 meter) maar
uiteraard hoe langer hoe beter. Persoonlijk ga ik uit van 0,1 golflengte als minimum.
• Breng topcapaciteit aan om de antenne elektrisch langer te maken (en om daarmee
de antenneweerstand te verhogen). Draden van enkele meters of langer! Staken van
½ of 1 meter helpen op 160 meter nauwelijks iets.
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• Plaats eventueel noodzakelijke verlengspoelen om de
antennen in resonantie te brengen zo hoog mogelijk
in de antenne (top-loading of eventueel centerloading maar liever geen base-loading).
• Zorg voor een zo laag mogelijke aardweerstand door
het toepassen van zoveel mogelijk radialen (liever
meer korte dan een paar lange). Het maakt niet uit
hoe dik ze zijn en liever geïsoleerd.
• Aardpennen werken goed als bliksemafleider maar
als aarde/aardweerstand voor een antenne zijn ze
niet echt effectief.
• Hoe dunner het draad, hoe minder zichtbaar in de
buurt, ik gebruik daarom 0,5 mm aluminium lasdraad
als straler.
De waarschijnlijk meest gebruikte (en goedkoopste) antenne voor 160 meter is de
Inverted-L. Maak het verticale deel zo hoog mogelijk en dan vanaf de top de draad
wegspannen (om tot ¼ golflengte te komen) . Deze antenne heeft geen verlengspoel en
de horizontale of schuin naar beneden afgespannen topdraad geeft een beetje
topcapaciteit en een licht richteffect naar de tegenovergestelde zijde van de
afspanrichting. De Inverted-L heeft naast een verticale component ook een horizontale
component. Dit is additioneel qua afstralen en daarom voor
het zenden niet erg (zelfs een voordeel). De antenne wordt er
qua afstralen niet slechter van (wat je wel eens leest op fora)!
Een zeer aan te bevelen antenne. Jammer genoeg past hij niet
in onze tuin. Gebruik je trouwens twee symmetrische draden
als topdraad dan heet het een T-antenne. Neemt meer ruimte
maar heeft ook iets meer topcapaciteit. Mogelijk minimaal
beter dan de Inverted-L maar heeft veel meer ruimte nodig.
Hoe ziet onze antenne er in de praktijk uit?
Dat is een zo lang mogelijke verticale straler met helemaal
bovenin een topcapaciteit met (zeer waarschijnlijk) een
verlengspoel zo hoog mogelijk in de antenne. Dit alles bij
voorkeur dusdanig gekozen dat onderaan bij de coaxkabel
geen extra spoel meer nodig is om de antenne in resonantie
te krijgen op de gekozen frequentie. De verticale straler liever
10 meter of meer maken en bij voorkeur meerdere draden als
topcapaciteit van bij voorkeur 5 meter of meer! Daarnaast
liever helemaal geen spoel in de antenne (kost vermogen en
straalt niet) maar als je hem gebruikt om de antenne in
resonantie te brengen op de gekozen frequentie dan zo hoog
mogelijk in de antenne!
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Met een antenne-analyzer kunnen we de antenneweerstand (impedantie) van de
antenne direct meten. Om de antenne op de coax aan te sluiten hebben we vaak een
aanpassingsnetwerkje nodig. We zorgen er eerst voor dat de antenne in resonantie is op
de gewenste frequentie (door de lengte te variëren, het wijzigen van de topcapaciteit of
de grootte /plaats verlengspoel in de antenne). De antenne is in resonantie als de
reactantie van de antenne 0 is (jX=0)Het meten van de antenne doen we op de in
resonantie zijnde antenne (zonder aanpassingsnetwerk). Het transformeren van 50 Ohm
(coax) naar de impedantie van de antenne doen we met (vaak) behulp van
spoel/condensator combinatie. Het aanpassingsnetwerk is meestal een condensator
parallel over de coax en een kleine spoel in serie met coax. Deze spoel is geen
verlengspoel maar onderdeel van de aanpassing!
Gaat je interesse uit naar andere lage frequenties dan gelden uiteraard dezelfde regels
en berekeningen. Voor 80 meter kun je bijvoorbeeld alles zo ongeveer door 2 delen.
Steeds gelden de hierboven genoemde basisregels voor een redelijke werking.
Voor niet te veel geld zijn 12 meter lange glasvezel ‘hengels’ te koop (bijvoorbeeld bij
Spiderbeam). Is dit nog te kort dan een glasvezel surfplankmastje er onder (of 6 meter
aluminium buis). Draadje er langs en experimenteren maar. Bij mij staat zo’n 12 meter
lange vertical al vele jaren in weer en wind. Tijdens de afgelopen experimenteerdag
bleek duidelijk dat een aardpin en/of één lange kwart golf radiaal (te) weinig doet als
aardvlak. Een radialennet van 10 (geïsoleerde) draden van 10 meter (voor 160 meter aan
de korte kant) was duidelijk superieur zowel qua ontvangst als bij het zenden.
Toch liever een horizontale antenne? Een alternatief voor een met coax gevoede 2 maal
40 meter dipool is een kortere antenne gevoed met open lijn. Bijvoorbeeld 2 maal 20
meter gevoed met open lijn en aangepast met een symmetrische antenne tuner (Smatch van PA0FRI). NB. Nooit korter gaan qua lengte dan de helft van de laagste
frequentie! Ook hier kunnen we linear loading toepassen. Verre verbindingen gaan
lastiger maar alles kan bij de juiste omstandigheden binnen onze mooie radio hobby.
Resumé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stroom straalt – bij een kwart golflengte antenne is deze maximaal aan de voet.
Zorg voor een zo hoog mogelijke stralingsweerstand (hoe langer hoe beter).
De echt minimale antennelengte is 0,05 golflengte (= 8 meter op 160 meter)
o persoonlijk ga ik uit van 0,1 golflengte als minimum (= 16 meter).
Breng topcapaciteit aan om de antenne elektrisch langer te maken.
Topcapaciteit heeft altijd de voorkeur boven het toevoegen van een spoel.
Plaats eventueel noodzakelijke verlengspoelen zo hoog mogelijk in de antenne.
Zorg voor een zo laag mogelijke aardweerstand door het toepassen van zoveel mogelijk radialen
Breng de antenne eerst in resonantie op de gewenste frequentie (antenne analyzer) en pas
daarna de antenne aan op de coaxkabel (vaak spoel/condensator netwerk).
Een goede SWR is lekker voor de eindtrap maar zegt niets over het afstralen van de antenne!
Een met open lijn gevoede dipool nooit korter qua lengte dan de helft van de laagste frequentie!
Bovenstaand ‘regels’ gelden voor alle banden waar de antenne (te) kort is t.o.v. de golflengte.

73’ Thomas PA1M
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Harry Schut

0599 - 612293

Ook voor vergaderingen en partijen.
Tevens afhaaladres voor al uw “snacks”.
Onze specialiteiten

: Saté
Jägerschnitzels
Zigeunerschnitzels

Probeert u ook eens onze GEHAKTBALLEN, bereid in eigen keuken!

Handelsstraat 31 - Stadskanaal
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