Kanaalstreek
Bulletin winter 2010

Antennes tijdens de PACC contest
bij Thomas, PA1M

Huishoudelijke vergadering 2011
Hierbij nodigt het bestuur van de afdeling Kanaalstreek u uit voor het bijwonen van de
huishoudelijke vergadering op vrijdag 21 januari 2011. De agenda is als volgt:


















Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen huishoudelijke vergadering 2010
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascontrolecommissie
Instellen kascontrolecommissie 2012
Bestuursbeleid 2011
Voorstel begroting 2011 door de penningmeester
Pauze
Voorstellen afdeling voor Verenigingsraad (VR) in april 2011
Vaststellen afvaardiging Verenigingsraad (VR) in april 2011
Uitreiking prijzen kerstpuzzel
Instellen verkiezingscommissie bestuursleden
Bestuursverkiezingen
Verkiezing voorzitter
Sluiting

Samenstelling bestuur 2010
Voorzitter
Eltje Veen
Secretaris
Timon Kruijer
Penningmeester Johan Meezen
Bestuurslid
Engel Kruize
Bestuurslid
Thomas Tinge

PA3CEE
PA1T
PE9DX
PH7A
PA1M

Aftredend en herkiesbaar
Aftredend en herkiesbaar

Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot voor aanvang van de vergadering melden.
Timon Kruijer, secretaris

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
: Johan Meezen
PE9DX
0597 - 420777 pe9dx@amsat.org
: Engel Kruize
PH7A
0599 - 313577 ekruize@hetnet.nl
: Thomas Tinge
PA1M
050 - 5015576 pa1m@veron.nl
: 117095222 t.n.v. J. Meezen inzake VERON Kanaalstreek

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

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

PA1T
PA3FZH
PA3CEE
PE9DX
PE1CZD
PE1OXP
PA3EXB

0598 - 416308
0598 – 614229
0596 - 572538
0597 - 420777
0599 – 616427
0599 – 618462

pa1t@pa1t.com
vosheerd@telfort.nl
pa3cee@amsat.org
pe9dx@amsat.org
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.

Het bestuur van de afdeling kanaalstreek wenst U prettige
kerstdagen en een gezond 2011
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Van de voorzitter
Voor je ligt alweer het winternummer van ons aller
Kanaalstreek Bulletin.
Er is alweer een jaar voorbij. Een jaar waarin velen op
hobbygebied leuke ervaringen hebben kunnen opdoen
met zelfbouw, DX, experimenten met antennes, leuke
QSO’s en wat dies meer zij…
En al wil het dan niet zo vlotten met de zonnevlekken,
toch konden velen nieuwe entiteiten toevoegen
ondanks de niet echt florissante condities. Voor de
maanbonkers onder ons bracht 2010 veel nieuwe
DXCC’s op de verschillende VHF/UHF banden, waarbij nu ook al op 13cm vanuit onze
afdeling aansprekende activiteiten worden ontplooid.
Maar ook in de PACC contest blaast onze afdeling een aardig deuntje mee door
wederom, voor de zoveelste keer inmiddels alweer, er met de hoofdprijs vandoor te
gaan. Waarin een kleine afdeling toch maar weer groot kan zijn!
Onze afdelingsavonden worden zeer goed bezocht. Dit jaar zijn we verhuisd van de
kleine zaal naar het cafégedeelte van Harry. Verschillende sprekers, voor een groot deel
ook eigen leden die amateur(reis)verslagen hielden, fleurden de bijeenkomsten op en
onze penningmeester mag zich blijven verheugen in een solide financiële basis.
De jaarlijkse experimenteerdag was wederom een succes, mede door de portabele
satellietontvangst van de WK-wedstrijd tegen Japan, de grote meetopstellingen in de
kantine van PV de Duif (wat een comfort!) en de afsluitende barbecue. De temperatuur
(11 graden die dag) liet het dan wat afweten, maar de aanblik van de vele genietende
amateurs was hartverwarmend en maakte alles goed.
In dit Bulletin is een enquête bijgevoegd. Tijd voor de leden, alle leden wel te verstaan,
om het bestuur feedback te geven of we de goede weg op gaan, waar verbeterpunten
liggen en om tips te geven. Het bestuur heeft gemeend om een enquête te houden zodat
iedereen in alle rust en bezinning even stil kan staan bij het reilen en zeilen van onze
afdeling. Vul ‘m in, het is een kleine moeite. Het
bestuur wil graag reflectie!
Ik wens jullie allen een voorspoedig 2011 toe
met veel gezondheid en DX en moge eenieder
zijn/haar persoonlijke doelstellingen behalen!
73 Eltje, PA3CEE

http://www.pa3cee.tk
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Agenda 2011
21 januari
12-13 februari
18 februari
18 maart
15 april
20 mei
17 juni
18 juni
15 juli
19 augustus
16 september
21 oktober
18 november
16 december

Huishoudelijke vergadering
PACC Contest - Doe mee voor het afdelingsklassement!
Lezing
Lezing
Huishoudelijke vergadering en VR voorstellen
Lezing
Lezing
Experimenteer- en activiteitendag bij "de Brouken"
Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO
Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO
Lezing
Lezing
Verkoping
Gezellige avond (alleen voor afdelingsleden, aanmelding verplicht)

Alle datums en activiteiten onder voorbehoud

Agenda ledenvergadering 15 april 2011
Bij deze nodigt het bestuur van de afdeling Kanaalstreek u uit voor het bijwonen van de
ledenvergadering op vrijdag 15 april 2010. De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen van januari 2011
4. Bespreking voorstellen VR
5. Rondvraag
6. Verkoping
7. pauze
8. Onderling QSO
9. Sluiting
Timon PA1T
secretaris

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
NB. Het bestuur van de afdeling Kanaalstreek heeft geen bemoeienis met de inhoud van dit forum!
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DX horen en werken
De beide letters D en X zijn in onze radio-zendhobby van magische betekenis. Deze
betekenis is tweezijdig. Ontstaan in de morsecommunicatie als aanduiding van "long
distance" wordt het ook bij radiozendamateurs onderling gebruikt als aanduiding van
zeldzame stations waarbij het om het even is hoe groot de afstand tot dat station is.
Vraag je aan een actieve zendamateur hoe was het op de banden, dan luidt het
antwoord wellicht "Nou, vrij rustig maar de monnik(SV2ASP/A, Apollo op Mount Athos)
en de Paus(Vaticaanstad HV1A) waren er wel”. Dat zijn géén
long distance stations, voor ons althans, maar het geeft aan
dat de term DX algemeen wordt gebruikt om aan te geven wat
zeldzaam is of wat men nog niet heeft. Men werkt bij voorkeur
stations in de landen, welke door de ARRL zijn aangewezen om
deel uit te maken van de DX Century Club, kortweg DXCC, of de DX-club van honderd. Er
zijn zendamateurs, die noemen een land een DXCC. Niet juist want bijvoorbeeld een QSL
kaart van een Engels station kan tellen voor een DXCC certificaat omdat Engeland is
aangewezen als land in het kader van de DX-Century-Club.
Aan het werken van een DX-station gaat uiteraard het horen en vinden van het
gewenste DX-station vooraf. Uitgaande van de huidige bestaande apparatuur en goede
antennes zijn de amateurs, die telegrafie beheersen in het voordeel ten opzichte van de
"fone"mensen. De oren van de telegrafist zijn het beste selectiefilter dat er bestaat. Hij
kan uit een kakofonie van CW signalen dat ene, gewenste toontje volgen en het QSO
maken. Maar scherp luisteren is uiteraard geboden. Vooral de zachtere signalen
verdienen aandacht alsook bepaalde frequenties als bijvoorbeeld 14025 en 14195 kHz.
Gebruik als het kan een DX cluster, internet of andere DX informatie. Leg als het kan de
gewenste stations met datum, tijd en band vast. Wat niet vast te leggen valt zijn de
zogenaamde condities.
Wat we condities noemen zijn de voortplantingsmogelijkheden van de radiogolven,
veroorzaakt door de zogenaamde zonnevlekkencyclus met een tijdsduur van in doorsnee
11 jaren. En deze condities zijn een merkwaardig fenomeen. Zijn er geen condities dan
kun je amper een QSO maken met je buurman en zijn er reuze condities dan ligt de hele
wereld open. Dit in het algemeen maar de condities veranderen soms van dag tot dag en
van uur tot uur en soms per band. Dat is een onzekerheid waarmede de
radiozendamateur moet leven. Bekend zijn de meldingen van: 10 meter was vandaag
goed open of trok ineens dicht. Dat
geldt ook voor de lagere frequenties
als bijvoorbeeld 80 meter. Soms hoor
je Europese stations wat op de
achtergrond maar het kan gebeuren
dat W6, KL7 en zelfs KH6 over de band
rollen. Een ander verschijnsel is de
donkerte. Het mag bekend
verondersteld worden dat de diverse
luchtlagen in de ionosfeer, welke door
de zon worden opgebouwd en
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afgebroken, de radiogolven reflecteren. De aarde draait om de zon waardoor dag en
nacht ontstaat. Men spreekt dan van een ochtend- en een avondschemering. Als een
soort hoefijzer ligt deze schemering over de aarde met de voorkant richting Noordpool.
Begint het bij ons 's middags donker te worden dan wordt het elders op de wereld licht,
bijvoorbeeld in Japan. Zowel daar als bij ons worden de radiogolven reflecterende
luchtlagen in de ionosfeer afgebroken en opgebouwd waardoor interessante DX
mogelijkheden ontstaan doordat de ionosfeer hier nog niet volledig afgebroken is en
aldaar nog niet "geheel in elkaar gezet" is door
de zon. Licht en donker speelt derhalve bij het
DX jagen een zekere rol. Op 40 meter kun je
bijvoorbeeld in de namiddag de westkust van
Amerika bereiken en in de morgen hetzelfde
continent tot Oceanië toe. Dit laatste geldt ook
voor 80 meter .
Tenslotte: wie zijn DXCC scores wil laten registreren bij de ARRL kan dit doen via het
Logbook of The World. Je kunt het LoTW programma door in te tikken:
https://p1k.arrl.org/lotwuser/default. Gebruik mijn call PA0TAU met password
PA0TAU11. Dan kan het programma worden bekeken.
73 es DX
Teun PAØTAU

Copy Kanaalstreek bulletin
Hierbij wordt ieder uitgenodigd om een artikel voor het Kanaalstreek bulletin te
schrijven. Ieder onderwerp met betrekking tot onze hobby is prima. Heb je twijfels,
neem dan even contact op. Ook foto’s of mocht het je niet lukken om een compleet
verhaal aan te leveren dan helpen we graag.
Het volgende bulletin is in juni 2011, als je het
artikel zo eind mei aanlevert dan kan het nog
mooi mee.
73’ Thomas PA1M
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Werken met SMD (deel 2)
In het vorige deel is de werkomgeving en het gereedschap besproken, nu is het tijd om
te gaan solderen.
Voordat we gaan solderen aan een bouwproject, is het handig om eerst het plaatsen en
solderen te oefenen met niet al te kleine componenten, bijvoorbeeld weerstanden van
het formaat 1206.
Er zijn verschillende manieren om dit te doen, de makkelijkste methode is het gebruik
van een reflow-oven maar die zal niet bij de gemiddelde amateur in de shack staan.
Vandaar dat we vooral in gaan op het plaatsen met de hand.
Afhankelijk van het gebruikte tin kan er eerst flux aangebracht worden. Dit wordt vooral
aangeraden bij kleine componenten (kleiner dan 1206). Het tin wat we als amateur
meestal in huis hebben bevat vaak al flux.

Daarna moet er tin (of soldeerpasta) op het eilandje aangebracht worden. Dit hoeft maar
een heel klein beetje te zijn, zo weinig mogelijk dus. Het wordt alleen gebruikt om de
componenten te fixeren. Vervolgens wordt de component met een pincet op zijn plaats
gebracht. Nu is het tijd om het eilandje met de aangebrachte tin te verwarmen en
Kanaalstreek Bulletin winter 2010
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tegelijk de component op zijn plek te
drukken met de pincet. Hierbij wordt de
soldeerbout in de hoek tussen het
eilandje en component gezet zodat
zowel component als printplaat
verwarmd worden. Als het tin vloeit voel
je dat de component op zijn plaats valt.
Hierna houden we de component nog even vast zodat de tin kan stollen.
Nu kan de component definitief gesoldeerd worden. Dit doen we door eerst de andere
kant te solderen (anders zou deze weer los gaan zitten) en vervolgens de kant die we al
tijdelijk gesoldeerd hebben.
Met een loupe kan nu de soldering gecontroleerd worden, mocht er nog iets teveel tin
gebruikt zijn, dan kan deze met een stukje soldeerlitze verwijderd worden.
Bovenstaande methode werkt voor bijna alle componenten. Bij transistoren, FET’s en
spanningregelaars, die 3 of 4 aansluitpennen hebben, kan het beste eerst de grootste
pen vastgezet worden.
Ook IC’s kunnen op deze manier geplaatst
worden. Hiervoor wordt eerst een van de
hoekpunten van een beetje tin voorzien.
Vervolgens wordt het IC met een pincet op zijn
plaats gebracht en wordt deze hoekpunt
gesoldeerd. Tijdens dit solderen kan het IC nog
goed op zijn plaats geschoven worden. Als
deze goed ligt kan een van de andere
hoekpunten gesoldeerd worden zodat het IC
niet meer kan verschuiven.
Om het solderen van alle pootjes te
vereenvoudigen is het handig om flux over de
IC-pootjes te smeren. Vervolgens kan dan met een vertinde bout langs de pootjes
getrokken worden waardoor ze achter elkaar aan gesoldeerd worden zonder dat er veel
tin gebruikt wordt. Teveel toegevoegde tin kan weer verwijderd worden met
soldeerlitze.
Het resultaat ziet er misschien niet uit, de flux laat een hoop troep achter, maar dit kan
nadien eenvoudig verwijderd worden met de in deel 1 beschreven
schoonmaakmiddelen.
Bij grotere IC’s waarbij de aansluitingen vaak aan alle 4 kanten zitten en de pootjes nog
veel dichter op elkaar zitten kan bovenstaande methode ook gebruikt worden. Hierbij is
echter de kans groot dat de pootjes aan elkaar gesoldeerd worden. Omdat de kans

9

Kanaalstreek Bulletin winter 2010

hierop toch al groot is wordt ook vaak de methode gebruikt waarbij de hele rij pootjes
vertind wordt (zie foto). Nadat alle pootjes goed gesoldeerd zijn en het tin goed gevloeid
is kan daarna met soldeerlitze het overtollige tin verwijderd worden.
Vooral bij dit soort solderingen, waarbij de pootjes soms minder dan een halve
millimeter uit elkaar staan, is het zaak om de solderingen goed te controleren met een
loupe. Doe dit niet alleen van bovenaf maar kijk ook schuin tussen de pootjes door. Ook
onder het IC kan nog sluiting ontstaan.
In bovenstaande beschrijving is uitgegaan van het solderen met dun (0.5mm) soldeertin.
Er kan natuurlijk ook soldeerpasta gebruikt worden. Dit kan als druppeltjes op de
eilandjes aangebracht worden waarna de component geplaatst wordt met de pincet. De
pasta heeft bovendien een enigszins plakkende werking waardoor de componenten niet
zo snel van de print schuiven. Vervolgens wordt het eilandje samen met de pen
verwarmd waardoor de aangebrachte pasta smelt.
Bij IC’s is het niet altijd nodig om alle eilandjes apart te druppelen met pasta, een veel
gebruikte methode is om over alle eilandjes een rups pasta heen te leggen. Als de pasta
smelt, trekt deze naar de eilandjes toe.

Bovenstaande voorbeelden (foto’s pasta) werken vooral goed als er gebruik gemaakt
wordt van hete lucht of nog mooier een reflow oven. Vooral deze laatste werkt stukken
sneller omdat je hierbij de print in 1 keer van pasta kunt voorzien, alle componenten
Kanaalstreek Bulletin winter 2010
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kunt plaatsen en vervolgens de print in zijn geheel in de oven kunt zetten. Dit scheelt
niet alleen tijd maar ook veel positioneerwerk met je hand.
Bij gebruik van hete lucht moet opgepast worden dat de luchtdruk niet te hoog is. Als je
een component niet vasthoudt dan is de kans aanwezig dat deze weggeblazen wordt. Dit
is een kwestie van oefenen.
In het volgende deel zal verder in gegaan worden op de diverse SMD componenten en
hun coderingen.
73, Harry – PE1OXP
Handige links
Diverse componenten: http://www.smdshop.nl/
Soldeergereedschap: http://www.eleshop.nl/
Opmerking: Met bovengenoemd soldeergereedschap heb ik geen ervaring, maar je ziet
het ook elders veel op het internet (eBay etc.) aangeboden. De zoekterm Aoyue op eBay
geeft een hoop hits wat betreft redelijk goedkoop soldeergereedschap en hulpmiddelen.

VERON afdelingscompetitie resultaten 2010
De afdelingscompetitie is ten tijde van dit schrijven bijna afgelopen. We staan nu op de
14de plaats en daarmee 2 plaatsen onder de eindstand van vorig jaar. Wederom zijn
veruit te meeste punten zijn verzameld door Bernard, PD7BZ. Alleen de noordelijke
afdelingen Hoogeveen (2de plaats) en Friesland Noord (5de plaats) staan boven ons.
Wederom een prima resultaat,
Deelnemers voor de afdeling dit jaar waren:
PA0VAJ
PA1M
PA1T
PA3EEG
PD7BZ
PE1OXP
PH7A

PA3FXB

PD0ME

PD5JFK

Meer info en de uiteindelijke definitieve resultaten zijn te vinden op de website
http://www.afdelingscompetitie.nl/

Op de website www.pi4kst.nl onder Activiteiten en dan Presentaties zijn een
aantal door de afdelingsleden geschreven artikelen bijeengebracht.
Zo ook informatie over de PACC en aanbevelingen van de afgelopen jaren.

Zeker het bekijken waard!
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Kerstpuzzel 2010
Deze maal hebben we gekozen voor een kruiswoordpuzzel, uiteraard met allemaal
amateurradio gerelateerde vragen. Graag alleen deze letters als oplossing inzenden (dus
niet de gehele puzzel) naar Timon, PA1T. Het liefst per e-mail (pa1t@pa1t.com), afgeven
of per post. De oplossing is tot de aanvang van de bijeenkomst van januari in te leveren.
Veel puzzel plezier toegewenst.
De oplossing zijn de letters in de vakken met de cijfers
1

2

5

6

10

12

13

20

23

29

31

36

Horizontaal
3. amateurradio vereniging
24. zit tegenwoordig achter de grote
4. locatie experimenteerdag (zonder de)
draaiknop
6. zoeken in het veld naar zenders
25. hoog vermogen
8. zit vaak achter volumeknop
27. die andere amateurradio vereniging
9. lelijk ding op het dak volgens de buren
28. morse aanduiding van "long distance"
11. merk antenne
29. doodsteek voor papieren bulletins
16. merk radio
32. merk radio
18. contesten met twee radio’s
33. merk radio
19. aanpaseenheid voor de open lijn/coax
34. aanduiding voor vermogen
20. radio zonder knoppen
35. merk radio
22. Walhalla voor de GHz amateur
36. merk automatische antenne
Verticaal
1. favoriete stuk vlees tijdens onze bijeenkomsten
2. vaak drukke bedoening op de banden
5. merk antenne
6. zat vroeger achter de grote draaiknop
7. door velen graag vergeten mode
8. waar komen we terecht is hiervan afhankelijk
10. zijn contest programma gebruiken we toch allemaal
12. antenne met meerdere elementen
13. bekendste merk watt meter
14. waar ben ik nu mee bezig
23. tja vroeger deden we het nog veel
15. lastig dat kleine grut solderen
26. hier valt nog wel eens iets te (ver)kopen
17. merk antenne
28. meest gebruikte antenne
18. doorgaans netjes opgewonden draad 30. aarde maan aarde
21. praten met een andere amateur
31. meest verkochte merk watt meter
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Bouw 5 elements antenne voor 70 MHz (4 meter band)
Nadat er steeds meer geruchten vanuit het circuit kwamen dat er dit jaar, 2010, voor ons
zendamateurs het 4 meter bandje zou vrijkomen is er door een aantal mensen in onze
afdeling besloten om ook deze band toe te voegen aan hun arsenaal.
Helaas tot nu toe duurt het allemaal weer vrij lang door allerlei stroperige besluiten van
het ambtenarenapparaat.
We zijn toch maar begonnen om eens te kijken wat er op de markt te verkrijgen is wat
betreft een RX/TX en antennes. Een goed werkende transverter als bouwkit werd er
gevonden op de site van OZ2M.
Antenne ontwerpen werden er diverse gevonden, o.a. DK7ZB, YU7EF en ook G0KSC
hebben er diverse op hun webpagina staan.
Ik kan hier op de flat geen grote antennes plaatsen omdat de ruimte daarvoor niet
aanwezig is, daarom heb ik gekeken naar iets met een korte boom maar wel wat gain.
Bovenstaande drie ontwerpers hebben allemaal antennes met 5 elementen en een
boomlengte van rond de 3 á 4 meter op hun site staan.
Call
Boomlengte
Gain
V/A verhouding
DK7ZB
3.20 meter
8,7 dB
25 dB
YU7EF
3.55 meter
10,9 dB
18,6 dB
G0KSC
3.15 meter
10,9 dB
18 dB
Aangezien het een nieuwe band voor mij is had ik eerst maar eens een dipooltje uit
installatiedraad opgehangen om te zien of er ook veel storing op deze band aanwezig
zou zijn. Dit zou uiteindelijk bepalen voor welk ontwerp antenne zou worden gekozen.
Nu bleek de storing mee te vallen, een antenne met kleine zijlobben was dus niet echt
een noodzaak.
Nu was voor mij het volgende van belang:
•
materiaal bij de bouwmarkt te verkrijgen;
•
simpel en snel na te bouwen;
•
kleine afmetingen;
•
redelijke V/A verhouding;
•
enige gain.
Er werd door mij gekozen voor een OWA ( Optimised Wideband Array ) ontwerp van
Justin G0KSC met als type SC0405L. Zijn ontwerpen te vinden op http://www.g0ksc.co.uk
Voordeel van een broadband antenne is dat hij simpel van constructie is, kleine foutjes
betreffende bouw en elementen lengte zal niet direct leiden tot een grote impact op de
prestatie. Dit bleek bij mij ook het geval. Justin was in zijn ontwerpen uitgegaan van een
diameter van 12,7 mm voor de elementen. Na zoeken in de bouwmarkt bleek deze
alleen maar 10 mm of 15 te hebben liggen. Aangezien voor de isolatie van elementen en

boom ik hier een zak vol Nuxcom antennedragers had liggen en deze geschikt waren
voor 10 mm elementen en 20 mm vierkante boom wilde ik deze gaan gebruiken.
Nu werd er wel geschreven dat enige aanpassingen aan diameter etc. niet kritisch zou
zijn bouw ik een antenne liever in één keer goed dan later allerlei aanpassingen te
moeten doen. Justin dus maar eens gemaild met de vraag wat 10 mm materiaal uitmaakt
ten opzichte van de maten in zijn ontwerp. Dit bleek niet zo heel veel te zijn maar Justin
kwam wel vrij snel met de maten die ik dan nodig zou hebben. De verdere specificaties
van deze antenne zouden er als volgt moeten uitzien, Gain 10,9 dBi, V/A verhouding 18
dB en 50 ohm voedingspunt.
De maten voor deze 5 elements antenne zijn als volgt:
Element 10mm
Tussen ruimte
Reflector
0
Dipool
0,46
Director 1
0,83
Director 2
1,82
Director 3
3,14

Lengte element
2,09
2,04
1,97
1,93
1,85

Aangezien er bij de bouwmarkt alleen maar lengtes van 2 meter 10mm rond aluminium
buis werd verkocht heb ik de uiteinden van de reflector met stukjes buis van 8mm rond
verlengd. Uiteindelijk bleek dit wat betreft de uiteindelijke prestaties niks uit te maken.
De 0,04 wat ik te kort kwam bij de dipool heb ik maar voor lief genomen….. zelfs dit
maakte helemaal niks uit! ’t Ja hoezo nauwkeurig nabouwen ?!?!
Wat betreft de dipool moet je 1 centimeter ruimte aanhouden tussen beide elementen,
ik heb dit middels een stukje hout gedaan. In het voedingspunt wordt nog een simpele
choke balun opgenomen om de mantelstromen tegen te gaan en klaar is kees. Deze
balun bestaat uit 4 windingen met een buitendiameter van 60 tot 80 mm.
Na een middagje zagen,
vijlen, boren en afregelen
was de antenne vrij snel
klaar, en na het opstellen
en meten bleek ook alles
direct te werken! De
SWR was goed te
noemen, op 70.200 is dit
1:1.2. draaiende aan de
MFJ antenne analyser gaf
over een verloop van 600
kHz geen verandering.
Aangezien ik de ervaring
met antennes heb dat als
ze gebouwd zijn en op
kleine hoogte afgeregeld
15
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dit bij thuiskomst gemonteerd hier op de flat opeens heel andere waardes laten zien ik
benieuwd was hoe dit deze keer zou uitpakken. Na alles goed met zelf- vulkaniserende
tape te hebben ingepakt monteerde ik de antenne aan de zijkant van de flat op een
mastje van 6 meter hoog, en zie daar alles bleef werken zoals het hoorde!
Enige testjes met stations hier in de omgeving gaf aan dat de richtwerking ook wel in
orde was en dat de V/A verhouding ook werkte. De V/A verhouding ging bij deze stations
van een S-9 signaal naar een S-3 signaal.
Ook worden er zo gauw de condities maar iets boven normaal zijn 2 bakens ontvangen,
op 70.000 MHz GB3BUX in IO93bf en op 70.021 MHz OZ7IGY in JO55wm.
Nu is het wachten op de eerste ES-openingen, en onze eigen vergunning om ook te
mogen zenden op deze band.

73, Johan PE9DX.
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PD6MILL
In het weekeinde van 18 en 19 september 2010 zijn Jelle en ik weer actief geweest vanaf
de molen de Eendracht in Gieterveen.
Vrijdagochtend zijn we begonnen met het opbouwen. Ik had mijn oude Swan 3-elements
Tribander (31 jaar oud) daarvoor meegenomen om te kijken of we die konden gebruiken.
Als dat niet ging, konden we de FB13 opzetten,die we van de club hebben geleend.
De Swan hadden we op de aanhanger in elkaar gezet,dit ging wel gemakkelijk want ik
had thuis alles al gangbaar gemaakt. Toen we hem in elkaar hadden zitten zei Jelle of het
misschien beter was eerst even te kijken of de SWR wel goed stond. Aangezien de boom
op een V vorm lag en de elementen los van de grond,moest dit geen probleem zijn. We
waren beide diep onder de indruk nadat we de radio aan zetten......ZL2 kwam er met S8
door !! Ook de SWR was erg goed om de 10 en 20M band.
Hierna hebben we het legermastje opgezet met daarop de rotor. Het is een mastje dat
kan worden uitgeschoven en middels 2 pennen vastgezet wordt. Toen we de antenne
erop hadden en ook de mast in de mastklem hadden,probeerden we hem uit te
schuiven......en dat lukte dus niet. Het was allemaal veels te zwaar. Rotor iets van 5 kg en
de beam wel het dubbele. De boom van de Swan is van dunne steigerbuis en de
mastklem van dik metaal. Dus helaas was het niet mogelijk hem uit te schuiven en stond
de Tribander op ongeveer 3 meter hoogte.

17

Kanaalstreek Bulletin winter 2010

We moesten daarna eerst wachten op de volgende mast,die we te leen kregen van de
lokale etherpiraten uit Gieterveen. Dit is een mast van 18 meter lang in 3 secties,liggend
op een aanhanger. We hadden deze ook al in mei mogen gebruiken en zijn daar erg blij
mee.
In de tijd dat we moesten wachten gingen we onze radio's,voedingen,laptops etc. klaar
zetten. Er stonden al 2 grote tafels klaar en we hadden er 3 stoelen bij gepakt. Ook 1
extra voor eventueel visite,hi. Ook hadden we nog de rotary dipool van PKW voor 40M
bij Jelle gedemonteerd en de vertikaal voor 2M in elkaar gezet.
Tegen 18:00 kwamen de jongens met de mast. Binnen 30 minuten stond alles omhoog
en konden wij de kabels naar de molen leggen.
Om 15:37 UTC..17:37 lokale tijd,werd de eerste verbinding gemaakt op de 20M met de
Tribander. Dit was op RTTY met UA9OD.
Het totale aantal QSO's ligt op 411. Totaal 48 DXCC's. 20M waren 29 DXCC's en op de
40M waren het er 35 DXCC's. Verste DX was VK3XL met 16456 KM op 20M. Op de 40M
was de verste DX Europees Rusland met 3200 KM.
Propagatie op de 20M was niet erg goed,maar toch af en toe leuke DX te horen.
Propagatie op de 40M was erg goed binnen EU. De PKW hing op 18 meter van de grond
en deed het erg goed. Meestal kregen
we 5/9++ terug.
Ook zijn we op de 2M redelijk actief
geweest met de vertikaal (Diamond
N300 ook op 18meter hoog). Vooral
zondag was dit een succes. Totaal op
de 2M band hebben we 30 QSO's
kunnen maken.
Leuk ook dat we wat collega's uit de
buurt hebben mogen loggen. Teun
(PA0TAU) , Margienus (PD0ME) , Jan
(PE9GG) , Sikko (PA3EXB). Ook hebben
we nog bezoek gehad van Jan (PE1CZD)
die mij (PD7BZ) ook nog een leuke
stapel QSL's had mee
gebracht,daarvoor mijn dank. Ook zijn
Margienus (PD0ME) en zijn XYL nog op
bezoek geweest en Luit (PD0MDD).
Luit had ook de QSL kaart al bij zich
voor ons.
Kanaalstreek Bulletin winter 2010
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Al met al was het weer een zeer geslaagde weekend.
Wij willen ook de mensen van de molen de Eendracht weer bedanken voor hun
gastvrijheid.
Ook de afdeling Kanaalstreek voor het lenen van het materiaal.
Ook de “piraten” van Gieterveen voor het belangeloos uitlenen van hun mast.
Ik wil zelf Jelle (PD5JFK) en Iris bedanken voor hun gastvrijheid en goede zorg die ik bij
hun heb ervaren het afgelopen weekend.
De Molen zal in Mei weer radioactief zijn tijdens de Nationale Molen en Gemalen dag.
Mochten er mensen zijn, die zich aangesproken voelen ook een dag of het hele weekend
een andere molen actief te maken,laat het ons even weten via
nationalemolendag@gmail.com
Wij proberen voor 2011 weer meer Nederlandse Molens/Gemalen actief te krijgen.
Waren wij in 2009 nog de enigste....dit jaar was het ons gelukt 6 Molens actief te krijgen
en 1 Gemaal.
Voor 2011 proberen we nog meer molens actief te krijgen.
73's de PD6MILL
Jelle PD5JFK en Bernard PD7BZ (http://www.dmota.tk)
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WSPR – fluistersignalen in de ether
Middels een soort bakenachtige uitzending weinig vermogen en kleine antennes is het
mogelijk een idee te krijgen hoe de condities op een band zijn. Ik heb deze nieuw
ontwikkelde mode door Joe K1JT een aantal maanden draaiende gehad en was verbaasd
wat er op diverse banden aan rapporten binnenkwam naar aanleiding van uitzendingen
die volledig automatisch lopen. Zowel voor de zendamateur als de luisteramateur is dit
een leuke programma om propagatieonderzoek te doen op diverse ons toegewezen
amateurbanden.
Wat heb je nodig ?
Je hebt een computer nodig van minimaal 1,5 GHz of meer, iets van een 100 MB vrije
ruimte op je harde schijf.
De soundkaart van je computer moet minstens geschikt zijn voor 48 kHz analoge
signalen. En je moet deze computer verbonden hebben met het internet. Bedoeling
hiervan is dat de tijd synchroon loopt [1] met je tegenstations en dat de ontvangen
stations automatisch gemeld kunnen worden naar een website waar een soort databank
draait met alleen maar WSPR uitzendende stations. Dit laatste heeft iets weg van een
DX-cluster. De benodigde software [2] kunnen we downloaden op het internet. Het
installeren is kinderlijk eenvoudig, bij de eerste keer opstarten verschijnt automatisch de
set-up waarbij de soundkaart wordt gedetecteerd, in dit veld kun je nu ook roepnaam /
luisternummer en locator invullen. Heb je de transceiver via een cat aansluiting op de
computer aangesloten kun je ook via de set-up een keuze maken. Het audio signaal kan
men van de luidspreker uitgang of koptelefoon ingang van de set naar de line-in van de
soundkaart aansluiten. De aansluiting van het zendsignaal kan op meerdere manieren, ik
heb het simpel gehouden door de line-out van de computer op de microfoonplug te
zetten en de vox van de set schakelt de zender aan en uit.
Wat is nu WSPR ?
De afkorting WSPR staat voor “Weak Signal Propegation Reporter”. Iedere TX cyclus
beslaat 110,6 seconden en heeft een 50 bits datastroom, de bandbreedte bedraagt niet
meer dan 5,9 Hz. Dit betekent dat er meerdere stations op hetzelfde moment kunnen
zenden zonder al teveel last van elkaar te hebben. Ik heb zelf al meerdere keren 5 tot 10
stations op één frequentie kunnen ontvangen en decoderen. Als je b.v. PSK- of RTTY
signalen hoort op de band zijn deze met je eigen oortjes hoorbaar, dit is in de meeste
gevallen met WSPR niet het geval. Aangezien de software signalen van -32 dB onder het
ruisniveau kan decoderen. Hier schuilt ook direct de kracht van het programma en het
doel om met klein vermogen / antennes te gaan werken. Natuurlijk valt en staat dit
programma met het aantal deelnemers op de diverse banden, pleegt niemand
uitzendingen dan ontvang je ook niks. Maar dat is bijna bij alle uitzendingen die wij doen
het geval, behalve natuurlijk bij een echt baken systeem.
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Het programma uitgelegd
Een watervaldiagram zoals andere digi mode programma’s bezitten is niet ingebouwd in
dit programma, daar en tegen wordt er linksboven in een venster alle ontvangen
signalen weergegeven op 1 frequentie en dit een paar hertz breed. Als je het programma
start gebeurt er eerst niks, rechts onder verschijnt de tekst “waiting to Start”. Het
programma wacht op de eerstkomende volle even minuut. Als je nu op band klikt
bovenaan in het programma dan kun je kiezen uit een 12-tal banden, klik je eentje aan
dan verschijnt er in het Dial venster een frequentie. Deze stel je in op je set, indien een
CAT verbinding tussen zender en computer aanwezig is zal dit automatisch gebeuren. Als
rechtsonder nu het blokje “Receiving” groen kleurt luistert het programma naar
binnenkomende signalen. Precies 5 seconden voor het einde van de 2 minuten
zendperiode van je tegenstations zien we alle binnenkomende WSPR signalen in het
linker venster. Heb je het programma een 30 minuten lopen, dan zie je steeds blokjes
van 2 minuten in dit scherm met eventueel horizontaal ontvangen strepen. Deze strepen
zijn de WSPR signalen uitgezonden daar diverse stations. Het programma begint na een
2 minuten blokje met het decoderen van deze streepjes. Als alles goed is verlopen komt
er in het onderste witte venster informatie te staan. Je ziet nu je eerste ontvangen
stations via deze mode zonder dat je ook maar zelf iets hoeft te doen. Als eerste zie je de
tijd UTC, dan de sterkte van het ontvangen signaal dB, het tijdsverschil tussen zender en
ontvanger van beide computers DT, de frequentie Freq, het verschil tussen ontvangst en
21
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zend frequentie Drift, en uiteraard de call van het tegenstation met zijn
locator en het uitgezonden vermogen van je tegenstation in dBm. Na
analyse van de calls heb je voor jezelf een idee hoe de Propagatie is op
de betreffende band. Heb je in het programma TX fraction ( % )
ingesteld op nul dan zal je set niet op zenden schakelen, stel je hier wel
een waarde in gelegen tussen 0 en 100 procent dan gaat je set
automatisch op zenden en stuur jij een signaal de ether in. Hier is nog
een toelichting te geven, om aan je tegenstation te laten weten met
hoeveel vermogen je uitzend kun je in de set-up bij power invullen
hoeveel dBm het ingestelde uitgangsvermogen van je zender is. Zie de
tabel hiernaast. Er blijft nog één ding over wat een meerwaarde heeft
middels dit programma. Midden op de pagina staat nog een vakje wat
je kunt aanvinken, namelijk “Upload spots”.
WSPRnet.org
Als je wel besluit te gaan zenden dan is de optie “Upload spots”
namelijk iets heel interessants. Rondom het WSPR programma is een
website [ 3 ] gemaakt waar de uitgezonden spots, geupload door alle ontvangen station
wordt verzameld! Een on-line DX-cluster dus van de WSPR signalen waar dan ook op
deze aardbol. Maar er is meer te beleven op deze website. Als je deze pagina bekijkt op
het internet dan staat er boven aan de pagina een aantal verwijzingen naar deelpagina’s.
• Chat mogelijkheid om on-line te chatten;
• Activity is een lijst met deelnemende stations wereldwijd per band;
• Map een propagatie map te zien met on-line “verbindingen” (zie afbeelding);
• Database het “DX cluster” van de on-line deelnemers;
• Stats statistieken per uur, dag, band, etc;
• Forum een forum met uiteenlopende onderwerpen;
• Downloads WSPR programma, complete database spots vanaf 2008, en veel meer
gerelateerde zaken.
Aan de linkerzijde van de pagina
verschijnen ook regelmatig activiteiten
avonden / weekenden. Voor deze
winterperiode zijn de 160 meter
weekenden zeer populair. Er wordt
b.v. van vrijdag sunset tot
maandagmorgen sunrise opgeroepen
dat deelnemers hun WSPR station
laten werken en te bestuderen hoe de
verloop van de propagatie is. Een leuke
bezigheid waar ikzelf ook wel eens aan
deelneem, als SWL, met een loop
antenne onder dak, met verassende
resultaten!
Kanaalstreek Bulletin winter 2010
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Geïnteresseerd geraakt? Snuffel maar eens rond op de website, download het
programma en misschien zien we jou ook deze winterperiode. Je hoeft er niet voor
aanwezig te zijn in de shack!!
Veel succes, Johan, PE9DX.
[ 1 ] http://www.thinkman.com/dimension4/
[ 2 ] www.physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wspr.html
[ 3 ] http://wsprnet.org

De kwartgolf verticaal
Zet een kwartgolf straler verticaal op de grond, wel geïsoleerd en
maak daar de binnenader van de coax aanvast en aan de
buitenmantel 4 of meer kwartgolf draden, dik of dun, geïsoleerd of
niet, en spreid die draden over de grond uit, een beetje alle kanten
op. Je hebt dan een uitstekende DX-antenne die niet onderdoet
voor een 3elements beam. De opstralingshoek is laag waardoor de
QRM uit de directe omgeving niet binnenkomt. Het uitgezonden
signaal komt net als via een beam, keurig terecht bij het
tegenstation. (QST,doctor is in). Vroeger stond op het
hoofdstation NS in Groningen een verticale Zepp van PAØGN voor
20 meter. Een halve golf derhalve. Toen ik hem vroeg waarom
verticaal, zei hij: “de lagere opstralingshoek geeft minder QRM en
ik werk er daardoor goed DX mee”. Een halve golf verticaal wil dus
ook wel. Die ervaring heb ik ook. Ik beschreef in het laatste
bulletin een groundplane aan een snoekhengel voor 20,15 en 10
meter. De verticale straler was een kwartgolf voor 20 meter en
een halve golf op 10 meter. Door de kippenladder voeding was het
ding ook prima af te stemmen op 15 meter. Maar nu terug naar de
kwartgolf verticaal. Hoe lang moet de straler zijn? Mijn simpele
rekenmethode voor stralers van draad is 300.000 : frequentie : 4 x 0,95. Voor 20 meter,
14 MHz, wordt dit 5,09 meter. Zet de antennedrager maar in de grond, een bamboestok
of een bonenstaak o.i.d. eitje boven- en onderin, draad ertussen, liefst geïsoleerd met
een slag om de drager, en de straler is klaar. Nu de radialen nog. Die moeten ook
tenminste een kwartgolf lang zijn. Langer mag best, maar leg ze nooit haaks Een flauwe
bocht is beter. Elke draadsoort is goed tot kippengaas aan toe. Leg de radialen gewoon
op de grond en zet ze vast met in haarspeldvorm gebogen ijzerdraad. Ik heb bij mijn
Butternut begin dit jaar 12 radialen van 9 meter op het gras gelegd en met haarspelden
bevestigd. Ik heb er de hele zomer gewoon overheen gemaaid. De radialen kun je het
beste aaneen knopen en via een draad aan de buitenmantel van de coax solderen. Een
zodanig geconstrueerde antenne moet prima werken.
73 Teun, PAØTAU
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PACC aanbevelingen
1. De voornaamste aanbeveling: CQ geven!!





Niet wachten en zoeken maar zelf CQ geven.
Wie geen CQ geeft kan ook niet aangeroepen worden. Men is op zoek naar ons!!
Geen antwoord op uw CQ binnen 3 a 4 seconden? Opnieuw CQ geven!
Het DX cluster afstruinen levert niet veel extra op!
 Wel prima om de propagatie op andere banden in de
gaten te houden
 Connect de CW Skimmer van PA1T voor lokale CW spots!
 Stations alleen aanroepen als ze meedoen! Toch loggen is
waarschijnlijk afkeur + straf

2. Bent U niet zeker van de call of het volgnummer? NIET LOGGEN
 Het hele log wordt gecontroleerd en iedere fout wordt bestraft!
 Ieder foute verbinding geeft naast 0 punten voor het QSO een straf van 1 extra
verbinding. Niet zeker = navragen
nog niet zeker = niet loggen!

3. Gebruik alle banden!
 Blijf niet hangen op 1 band maar gebruik alle beschikbare banden
 Multipliers tellen per band en de score loopt dan hard omhoog
 Activeer extra banden voor de PACC en plaats een paar extra antennes!
73’ Thomas PA1M

PACC contest en de buren

(foto op voorplaat)

De foto op de voorplaat geeft het ‘prachtige’ uitzicht bij Thomas, PA1M tijdens de
afgelopen PACC contest. Contesten vanuit een woonwijk is niet ideaal maar met enige
inspanning en realiteitszin qua uitgezonden vermogen en te verwachten resultaten gaat
het prima. Veel verticale antennes, dipolen en extra draadantennes zijn uitgespannen.
Deels in en over de tuin van de buren aan beide zijden. Allemaal mogelijk als je een
goede relatie hebt met de buren hebt en ruim voor de contest aangeeft hoe belangrijk
het voor je is, wat men kan verwachten (qua storing) en wanneer het allemaal weer is
opgeruimd. Uiteraard ook even langsgaan als de resultaten bekend zijn!
De antennes op de foto: 2 el FB23 voor 10-15-20 tegen huis net boven rand dak (11
meter hoog) en dipool FB13 10-15-20 op mastje (8 meter hoog). 2 maal 20 meter
draaddipool met open lijn gevoed voor 40-80-160 meter (top 14 meter) met S-match
tuner. Verticaal 12 meter met antennetuner achter tegen schuur (40-80-160). Mastje
rechts met inverted V draaddipool voor 40 meter (15 meter top) – open lijn en S-match.
73’ Thomas PA1M
Kanaalstreek Bulletin winter 2010
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PACC contest strategie
De PACC is een contest waar CQ geven het belangrijkste is. Met het maken van qso’s
komen de multipliers vanzelf. Stations alleen aanroepen als ze meedoen!
 Europa is op alle banden de voornaamste bron van qso’s
 Werk op zoveel mogelijk verschillende banden
o meer multipliers = veel meer punten
 Vooraf de banden controleren, voorkom het beginnen op een dode of te lage band.
 Over het algemeen niet langer dan 30 - 45 minuten op een band dan wisselen
 Stations zijn in CW vaak 15 tot 60 minuten eerder te werken dan in SSB
 Beginnen op de hoogste band (28 of 21 MHz) waar aantallen qso’s te maken zijn.
 Zo lang mogelijk op de hoogste band want deze is het eerste ‘dicht’
o Wel moeten er redelijke aantallen qso’s te maken zijn (of multipliers)
 Als de hoogste band sluit ga je naar de volgende lagere.
o Beetje stuivertje wisselen tussen 10-15-20 totdat het donker wordt
 Door naar 40 daarna 80 en 160. En weer terug naar 20 als deze open gaat (ochtend)
o In de nacht af en toe 20, 15, 10 checken op openingen (check DX-cluster!)
o PACC praatfrequentie 430.825 beluisteren (hier niet qso-en! Kort en bondig)
 160 meter niet vergeten (ook SSB!)
 Niet vergeten om tijdens de schemering op 160-80-40 te werken
o Ochtend: USA
Avond: JA/VK (zal niet meevallen)
 In ochtend qso’s maken, zoveel mogelijk. 20 meter maar ook 40 meter is prima!
 Niet wachten en zoeken maar zelf CQ geven. Men is op zoek naar ons!!
08-10: van 8 tot 10 uur
Tijden bij benadering!
25 landen is prima, wegwezen! Zo af en toe even kijken als 80 en 40 meter langzaam gaan.
6 uur: USA, VE
7:15-7:45 ZL (grayline) 19-20: JA
Ook zelf CQ geven, rustiger dan 40 meter. Hier kun je aantallen maken!
Denk om de contest vrije segmenten: 3560-3600 3650-3700
vanaf 23-8: USA vanaf 02 uur: Zuid Amerika, Caribbean
19-20: JA
Band dicht: 1 uur na het licht worden in de ochtend (grayline)
CW als het kan, SSB voor de kleine stations veelal alleen aanroepen. Aantallen maken!
vanaf 23-8: USA 23-24: VK 18-23: JA Tegen ochtend: Zuid Amerika, Caribbean
Band dicht: 1 a 2uur na het licht worden in de ochtend (grayline)
De band waar je aantallen kunt maken.
Denk om de contest vrije segmenten: 14060-14125 14300-14350
12: Europa 14: VK, UA9 en USA
18: mogelijk weer VK? na 18 uur nog sporadische USA
Band dicht: 21:00
Band open: 06 uur
Van 08-10: JA
10-12: VK, ZL
Band mogelijk grotendeels dicht! Denk om de Nederlandse multiplier!!
Qso’s maken zolang hij open is, aantallen prima, minder storing andere stations dan 20 meter.
12: Eu,mogelijk al USA 13: Zuid Amerika en Azië (YB) VK, UA9 en USA 16: USA
Band dicht: 17:30
Band open: 08 uur Van 08-10: JA
10-11: VK, ZL
11: Zuid Amerika
Band waarschijnlijk dicht! Denk om de Nederlandse multiplier!!
Als de band even open is de multipliers pakken en qso’s maken op lagere banden.
Band dicht: 17:30
Band open: 08 uur
Van 08-10: JA 10-11: VK, ZL 11: Zuid Amerika

PACC bandtips 2011

bij propagatieverwachting gemiddeld beter dan de afgelopen periode.
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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) of aanroepen op 145.325 MHz
of 438.325 MHz kan natuurlijk ook.
Eltje PA3CEE staat nog steeds fier aan kop op
144mhz met 120 landen. Een mooie score met
twee antennes. Wie dat 10 jaar gelden had
voorspeld was voor gek verklaard.
Johan PE9DX zoekt het nog steeds in de vakken
en heeft er ook weer een land bij gescoord.
Timon PA1T werkte via EME 8Q7QQ en 3B8EME. Nog vier te gaan voor het DXCC en dat
moet volgend jaar toch te doen zijn.
Engel PH7A en Jan PE9GG zij vooral actief op 50 MHz en hebben daar goede zaken
gedaan.
Jan PA3FXB zijn moonbounce installatie bewijst hem nog steeds goede diensten op
23cm.
Harry PE1OXP heeft weinig nieuws dit jaar op de hogere banden. Mede door de
verhuizing en 2 shacks was hij steeds op de verkeerde plek. Wel heeft Harry dit jaar een
gecombineerde DK7ZB antenne in elkaar gezet (2m/70cm) maar nog niet het geluk
gehad om hier leuke QSOs mee te maken. Af en toe heeft hij wat puntjes weggegeven
tijdens de contesten, hierbij viel het hem op dat de activiteit op de banden toch
behoorlijk teruggelopen is.
Het volgend jaar beloofd een mooi VHF jaar te worden. Zoals het er nu bij staat zal 4
meter worden vrijgegeven. Een aantal Noordelijke VHF DX-ers heeft de spullen al klaar
staan! Dan zal er op iedere dinsdag avond op een VHF band een contest zijn,
georganiseerd door de VERON gelijk aan de NAC contest in de Scandinavische landen.
Dit zijn de ideale gelegenheden om vooral op 70 cm en hoger de vakken scores wat op te
krikken. Hopelijk komt het TEP gebeuren op 50 MHz in 2011 ook weer op gang.
73 Timon PA1T
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1296 MHz

Call
PA3FXB
PE1OXP
PA1T

DXCC
44 ( +6)
7
8

Vakken
158 (+24)
19
24

432 MHz

Call
PA3FXB
PA0T
PA1T
PH7A
PE1OXP
PB4FUN

DXCC
27 (+1)

Vakken
138 (+1)
72
55
58
30 (+1)
9

144 MHz

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

DXCC
120 (+10)
96 (+2)
84 (+1)
57 (+3)
51
43
33
23 (+1)
20
19
18
12
11
12

Vakken
764 (+32)
559 (+6)
671 (+26)
347 (+19)
341 (+7)
239
147
88 (+1)
63
83
73
46
46
159

50 MHz

Call
PA1T
PH7A
PE9DX
PE9GG
PA0TAU
PE1OXP
PE1RKQ
PB4FUN

DXCC
183 (+2)
179 (+9)
167
165 (+5)
126
64
52
7

Vakken
735 (+4)
721 (+13)
717
693 (+7)
260
135
11

16
13
9
5

Diegenen die niet hebben ingezonden zijn zoals aangekondigd verwijderend uit de lijst
van actieve deelnemers aan dit overzicht!
73’PA1T
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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!
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