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Harry bedankt!

Agenda 2012
20 januari
11-12 februari
17 februari
16 maart
20 april
18 mei
2 juni
15 juni
20 juli

Huishoudelijke vergadering
PACC Contest - Doe mee voor het afdelingsklassement!
Meetavond onder leiding van Jaap, PA0T en Harry, PE1OXP. Neem
zenders etc. mee om te laten meten.
Lezing
Huishoudelijke vergadering en VR voorstellen
Lezing over het werken met de oscilloscoop door Albert, PA0ABE.
Experimenteer- en activiteitendag bij "de Brouken"
Lezing van Eltje, PA3CEE over de EME DXpeditie naar Oeganda
Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO.
Laatste bijeenkomst bij Harry Schut.

augustus

Geen bijeenkomst.

21 september
19 oktober
16 november
21 december

Bijeenkomsten bij de S.T.A.R.
Lezing Jan PA3FXB over de restauratie van de schotel te Dwingeloo
“Luchtige” lezing door Simon PC7A, onderwerp nog niet bekend
Verkoping van ingebrachte spullen door leden
Traditionele feestavond, kou en warm buffet, bingo
(alleen voor afdelingsleden, aanmelding verplicht)

Alle datums en activiteiten onder voorbehoud

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!

Afdelingavond
De afdelingavonden worden op iedere derde vrijdag van de maand gehouden. De
bijeenkomsten vinden plaats vanaf de komende september bijeenkomst in:
Museumspoorlijn S•T•A•R
Stationsstraat 3
9503 AD Stadskanaal
0599 651 890
Aanvang van de bijeenkomsten is 20.00 uur. De QSL manager is meestal vaak al om
19:45 aanwezig. Wij hopen ook U te ontmoeten. Ook niet leden zijn welkom!
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Kanaalstreek Bulletin
Het infobulletin van de VERON afdeling 27 - “De Kanaalstreek”
Het Kanaalstreek Bulletin verschijnt normaal 2 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.

Website afdeling Kanaalstreek
Op de website is informatie over de afdeling te vinden. Je kunt er vinden: de agenda,
oude Kanaalstreek bulletins en het laatste nieuws over de afdeling. De url is:
http://www.pi4kst.nl
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Luisteraars en amateurs,
Inmiddels is het alweer zomer 2012. De PACC-contest is alweer lang geleden en
wederom viel een eerste plaats ons dit jaar ten deel. Een geweldig resultaat. Ook uw
voorzitter en lid René PE1L zijn terug uit tropisch Afrika van hun EME DX-peditie. Wat
kan er in een half jaartje tijd toch veel gebeuren!
Ook afgerond is de zoektocht naar een vervangende vergaderplek. Vorige zomer werd
jullie in dit bulletin er al op gewezen dat we na ruim 30 jaar genoodzaakt zijn om een
andere plek te zoeken. Eind december werd er een oproep op de kanaalstreekserver
gezet en werd het bestuur bedolven onder de alternatieven variërend van kantines en
dorpshuizen tot kerken (die we in het midden laten).
Tijdens de huishoudelijke vergadering van januari werd na een centrale brainstormsessie
een profielschets gemaakt en na het valideren van prioriteiten middels harde eisen
kwam er een smalle zoekopdracht:
1. Vrijdagavond, hieraan vasthouden!
2. Aanwezigheid catering à la Harry Schut
3. Locatie in of rondom een straal binnen 10 km van Stadskanaal
Het bestuur ging met deze opdracht aan de slag.
Tijdens de huishoudelijke vergadering van april werd middels een presentatie bekend
gemaakt waar we voortaan zullen vergaderen. Museumspoorlijn de S.T.A.R. heet ons
hartelijk welkom in een ambiance van vroeg 20e eeuw. Hoe treffend! Ook onze hobby
heeft immers in die tijd z’n roots. Stoom en radioamateurs komen elkaar zo mooi tegen
(en dat nog wel museaal…., zegt dat wat over onze hobby?)
Een woord van dank gaat uit naar Harry Schut. Bijna 400 maal stond hij met zijn vrouw
voor ons klaar en verwende hij ons met zijn specialiteiten. De laatste jaren zaten we in
het gezellige voorgedeelte dat zo’n beetje aan een huiskamer doet denken. Harry en zijn
vrouw willen we hartelijk danken voor zijn tomeloze inzet. Wat zijn we toch verwend
met zo’n prachtige vergaderplek de afgelopen drie decennia! Het bestuur heeft
gemeend Harry op gepaste wijze in het zonnetje te zetten!
Rest me de hoop uit te spreken dat onze nieuwe vergaderlocatie (ook letterlijk) in de
smaak zal komen te vallen en dat we een bestendige locatie krijgen op een steenworp
afstand van de oude vertrouwde plek.
Verder wens ik jullie allen veel plezier met de
hobby!
Graag tot ziens op de volgende
afdelingsbijeenkomst!
73 Eltje, PA3CEE
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Afdelingsavond naar nieuwe locatie
De afdelingsavond welke we inmiddels bijna 30 jaar houden bij onze gastheer Harry
Schut gaat per september 2012 wijzigen. Harry heeft het bestuur pakweg 1,5 jaar terug
laten weten dat er een tijd van sluiting van zijn café aan zat te komen. Zijn vrouw en hij
wilden het wat rustiger aan gaan doen. Als bestuur hebben we toen gevraagd hoelang
we daadwerkelijk nog gebruik konden maken van het café. Op zich kon dit nog wel even
doorgaan, maar wij als club zendamateurs zijn de laatste vereniging welke nog gebruik
maakt van de zaal. Dat het ons altijd prima heeft bevallen bij Harry staat buiten kijf!
Aangezien de afdeling geen zaalhuur hoefde te betalen en wij met al onze activiteiten
nooit een tevergeefs beroep op Harry en zijn vrouw deden was het elke maand weer een
bijzonder plezierig samenkomen aldaar.
Maar tijden veranderen en het bestuur is eind 2011 begonnen de mogelijkheden te
onderzoeken naar een ander onderkomen. We hebben als bestuur de hoofden bij elkaar
gestoken hoe dit aan te pakken en waaraan dit onderkomen moest voldoen. Het was
duidelijk dat de leden hier een grote stem in hadden. Daarom hebben wij middels een
vragenlijst de leden naar hun mening gevraagd. Gelukkig lag die heel dicht in de buurt bij
wat het bestuur ook voor ogen had. De leden hadden als prioriteit standplaats
Stadskanaal en het liefst de 3e vrijdagavond als afdelingsavond zoals men gewend was.
Deze prioriteiten leek het bestuur moeilijk haalbaar gezien de reacties van de uitbaters
waar wij reeds langs geweest waren. Dat de leden betrokken waren gaf het aantal
reacties weer op de Kanaalstreek server! Zo waren er verschillende leden welke ons
wezen op mogelijke andere locaties.
Inmiddels had ik een twaalftal locaties in en om Stadskanaal bezocht en gesproken met
de uitbaters over de mogelijkheden. De resultaten werd door Thomas in een lijst
bijgehouden met de mogelijkheden, prijzen, parkeergelegenheid, reistijd voor de leden
etc.
En wat is het nu geworden?
We zijn heel dicht bij Harry Schut zijn café
terecht gekomen, namelijk bij
museumspoorlijn de S.T.A.R, Stationsstraat
3 te Stadskanaal. Nog geen 150 meter
verwijderd van onze oude locatie. Er is
volop parkeerruimte aanwezig aan de
voorzijde en aan de zijkant van het gebouw.
We kunnen gebruik maken van de
verbouwde wachtruimte waarin een bar en een goed geoutilleerde keuken aanwezig is.
De derde vrijdagavond van de maand blijft ongewijzigd en ook de aanvangstijden zullen
liggen tussen 19:30 en 20:00 uur. De zaalhuur is 25 Euro per avond, dit inclusief
bediening door een vrijwilliger van de S.T.A.R.
Al met al kun je uiteindelijk stellen dat we toch aardig gelukt zijn om aan de doelstelling
van de leden te voldoen. We blijven in Stadskanaal en ook de 3e vrijdagavond kon als
afdelingsavond gehandhaafd blijven.
Kanaalstreek Bulletin zomer 2012
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Wie en wat is de S.T.A.R.
De S•T•A•R (Stichting Stadskanaal Rail, beter bekend als Museumspoorlijn S•T•A•R )
werd in 1992 opgericht met als doel de spoorlijn te behouden als industrieel monument
van de Veenkoloniën. Door een kleine enthousiaste groep vrijwilligers is begonnen met
het verwerven van subsidies en fondsen. En met succes, want in 1994 kon in ZuidDuitsland materieel worden overgenomen van een museumspoorlijn die haar
activiteiten moest staken. Met veel publiciteit kon zodoende in het voorjaar van 1994
voor het eerst worden gereden met eigen materieel. Later in datzelfde jaar werden de
eerste ritten gereden met stoomlocomotief "Emma". Het spoor loopt nagenoeg geheel
langs de grens tussen Groningen en Drenthe, de Semslinie, en doorkruist daarmee de
streek die bekend staat als de Veenkoloniën van Oost-Groningen.
Met een lengte van 26 km is het de langste museumlijn van Nederland. Een unieke lijn
met veel kunstwerken over de vele wijken en kanalen. Wil je meer lezen over de S.T.A.R.
ga dan naar: http://www.stadskanaalrail.nl
In het stationsgebouw van Stadskanaal bevindt zich een geheel in oude stijl
teruggebracht wachtlokaal welke onze nieuwe locatie vormt voor de maandelijkse
afdelingsavonden. Wij kunnen alle activiteiten welke we als afdeling het hele jaar door
organiseren houden op deze locatie zoals we dat al jaren gewend zijn. Ook de
feestavond in december kan doorgang blijven vinden. Een vaak geuite wens door de
6
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leden! Wij hopen dan ook dat de keuken van de
S.T.A.R van eenzelfde hoge kwaliteit zal zijn als
van onze oude chef-kok Harry Schut.
De agenda welke vanaf september gaat gelden
op deze nieuwe locatie is te vinden in dit
afdelingsblad en op de website van de afdeling
Kanaalstreek (http://www.pi4kst.nl).
Wij hopen als bestuur dat de leden zich bij de
S.T.A.R snel thuis voelen en in dezelfde
aantallen onze afdelingsavonden zullen blijven
bezoeken.
73’ Johan PE9DX

Museumspoorlijn S•T•A•R
Stationsstraat 3
9503 AD Stadskanaal
0599 - 651 890
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Mzungus in zwart Afrika
Op 21 mei vertrokken afdelingslid René PE1L en uw voorzitter voor een barre reis naar
een voorstad van Kampala, Oeganda. Het Atleticoteam, zoals beide heren wereldwijd
bekend staan, wilde wederom een EME DXpeditie houden en dat doe je vanuit een DXCC
dat nog door niemand
eerder gewerkt is. Een
speciale call 5X1EME was
verkregen middels hulp van
missionaris David, 5X1D.
Met meer dan 150 kg
bagage gingen beiden op
pad. Na een lange reis via
Rwanda kwamen we
vermoeid aan en konden
we naar het huisje. Er was
geen toiletpapier dus
begon het improviseren al
meteen. Je moet toch wat.
De eerste dag werd
gebruikt om internet te regelen. Zonder internet ben je immers nergens en 10 GB
beltegoed bleek een uitkomst. Genoeg om alle dagen online te zijn.
Op woensdag de 23e werden de antennes opgebouwd: 2x8 el. Xpol. Ze stonden zuiver in
balans en waren met een pink handmatig te bewegen. Een rotor hadden we namelijk
niet meegenomen. Dit was teveel gewicht. Rond het middaguur gingen we los en
werden de eerste 50 stations blij gemaakt tot maanondergang.
Twee heren in een huisje en dan ook
nog zenden is niet bevorderlijk voor
het huishouden. We huurden een
dienstmeisje in voor €1,50 per dag. Ze
waste en kookte, naaide knopen en
waste af. Fijn, zo konden we ons
volledig op de hobby richten. Daarvoor
waren we immers in Oeganda.
De volgende dagen werkten we 1 voor
1 de pileup weg en genoten we van de
kookkunsten van de meid:
bananenprut, wilde spinazie, rijst, bonen en uiteraard gebakken sprinkhanen. Heerlijk
met beetje zout. Smaakt naar kip. Ik kan het iedereen aanbevelen. Atleticoteam kan niet
meer zonder.

8
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Verder maakten we er een gewoonte van
om elke dag op straat hapjes te nemen en contacten te leggen. Heel bijzonder bleek
want blanken doen dat niet. De normale toerist zit in een duur hotel en eet westers en
komt nooit op straat tenzij ze achter glas vanuit een auto koekeloeren. Wij zaten tussen
de verbaasde mensen kip te eten of stokjes vlees en genoten van hun blijdschap dat we

lekker meededen.
En dat deden we. We deden alles wat niet volgens de toeristenbrochures mag: op straat
de lokale snacks eten, achterop een motor rijden (levensgevaarlijk want een rijbewijs
heeft men niet), in een mutatu taxi met 21 man zitten en nachtelijke bezoeken aan
duistere kroegen waar we wel in de belangstelling stonden. Zeker bij de dames!
Het was een feest. Alle mensen die we ontmoetten waren warm, vriendelijk en aardig en
steeds goedlachs. Wat een verschil met Gambia waar iedereen op ons geld uit was. Niks
van gemerkt nu. De mensen waren
hartverwarmend aardig. En we werden
Mzungu genoemd. Dat betekent
roodhuidige. Blanken hebben immers een
rode huid door de zon. De zon was er
volop hoewel fikse tropische buien ook
voorkwamen. Verfrissend.
Op hobbygebied haalden we ruim 300
QSO's. Een verbetering van onze expeditie
naar Kenia 2009. We werkten ze allemaal.
Kanaalstreek Bulletin zomer 2012

9

Ook al viel de stroom elke dag wel eens uit.
Dat hoort er nu eenmaal bij. 300 EME
verbindingen haalt geen expeditie. Dat doen
wij wel. De kracht is advertising. Elke dag
een verslag maken (jullie konden dat op de
server meelezen) en ook mensen per email
benaderen om het met ons te proberen.
Verder vermaakten we ons op 11 meter
(maar ook op 10, 12, 15, 17 en 20 meter al
is 5X niet zo bijzonder uiteraard). Het is
bekend dat zo'n beetje alle HF expedities ook op 11 meter actief zijn al hangen ze dat
niet aan de grote klok. De grote DX-ers op 27 MHz hebben Peter 1 Island en Heard Island
allang gewerkt. Zelfs P5 Noord Korea is gesneden koek. Oeganda was zeldzaam en
leverde enorme pileups op zodra we op het DX-cluster waren gespot. We werkten split
en we konden de pileup sturen met onze aanwijzingen. Zeer gedisciplineerd. Een
verademing!
De QSL's met $$$ zijn meer dan welkom en zullen de kosten aanzienlijk doen verlichten
zo niet teniet doen. Trouwens velen zijn ook ham, vaak werden we verzocht om even
een MHz hoger te komen en dan was er opeens een 9K2 die riep. Lachen! Alle
continenten werden op 2 en 11 gewerkt.
We kijken terug op een perfecte DXpeditie. Alles verliep tot volle tevredenheid. Afrika is
alles. De warmte, de geur, de beleving. We kunnen niet meer zonder. We komen terug!!!

10
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Nationale Molen en Gemalen dag 2012
Het weekend van 11 en 12 mei stond weer in het teken van de Nationale Molen en
Gemalen dag. Dit weekend zijn Jelle en ik al sinds 2009 actief op de radio vanaf de molen
de “Eendracht” in Gieterveen. Voor ons altijd een erg leuk weekend wat vol staat van
antennes opbouwen en afbreken, het radio gebeuren inrichten (transceivers, voeding,
laptop, etc), leuke verbindingen maken via de radio en eyeball QSO’s.
Voor dit jaar hadden wij ons voorgenomen, door veel reclame te maken, om meer
Nederlandse Molens en Gemalen radioactief te krijgen. Dit is ons dit jaar erg goed
gelukt, want er waren een totaal van 18 Nederlandse Molens en 2 Gemalen actief.
Mede door dit grote aantal van deelnemers hebben wij een Award in het leven
geroepen. Deze kan op 2 manieren worden aangevraagd door de deelnemers. Gratis via
email als PDF bestand en via de post voor $5. Helaas moesten we $5 vragen om alle
onkosten te kunnen dekken. Het Award wordt dan wel geleverd op 300 grams
kwaliteitspapier. Dit jaar geldt het Award alleen voor de Nederlandse deelnemers,
Molens en Gemalen. Voor 2013 gaan we kijken of we ook buitenlandse molens bereid
kunnen krijgen zich aan te melden en mee te laten doen in een gezamenlijk Award.
We hebben van de OM’s die actief waren vanaf de Molens en Gemalen vernomen dat zij
het ook een erg leuke ervaring vonden. Van 2 Molens vernamen wij dat zij erg veel QRM
hadden op de banden en daardoor niet erg lang actief waren. Een Gemaal is om die
reden helemaal niet actief geweest. Hier gaat men aan het meten om te kijken waar de
storing vandaan komt en het proberen op te lossen. Sommige van de Molens zijn er al
een paar jaar bij en van andere
molens hebben we begrepen dan
zij ook proberen in 2013 er weer
bij te zijn.
Voor ons als PD6MILL was het een
erg goed weekend. We hebben
veel QSO’s kunnen maken met erg
leuke DXCC’s. Doordat er in het
Molenweekend vaak contesten
zijn, hebben wij met de Molen
callsign ook meegedaan in een van
de contesten.
Onze setup was:
Yaesu FT857 en FT897 (25W) met Diamond X300 vertikaal (2/70) , Butternut HF6V (10
t/m 40M) , PKW MHF1e40 (rotary dipool 40M) en de Swan TB-3HA (3 elements yagi voor
10 t/m 20 meter) op 12 meter hoogte.

Kanaalstreek Bulletin zomer 2012

11

We hebben van
de amateurs uit
Gieterveen weer
hun kokermast
kunnen lenen.
Helaas was het
aardig winderig
en daarom stond
de mast niet
helemaal
uitgeschoven.
Voor ons is het
weer uitkijken naar 2013. De bedoeling is dan om met een andere callsign te gaan
werken. Dit om het meer aantrekkelijker te maken om ons te werken. PD6MILL is nu al 4
jaar actief geweest en de meesten hebben nu de prefix PD6 wel al gewerkt.De bedoeling
is om met PD13MILL te gaan werken, en ieder jaar het jaartal in de call te verwerken. Op
deze manier hopen we niet alleen OM’s te werken die graag de Molens willen werken,
maar ook de zogeheten Prefix hunters.
Onze dank gaat ook weer uit naar de Stichting de Eendracht en de vrijwilligers, dat wij
toch elk jaar meer dan welkom zijn. Iets wat alleen kan met wederzijds respect en
vertrouwen. Ook willen we de afdeling Kanaalstreek danken voor het uitlenen van hun
materiaal. De QSL kaarten zijn allemaal al verstuurd via het bureau en ook via de digitale
wegen, eQSL en LoTW , zijn de QSO’s bevestigd.
We hopen jou/jullie in 2013 weer te kunnen werken en misschien is het een idee om zelf
een Molen te gaan activeren? We horen het graag,
73’s Jelle (PD5JFK) en Bernard (PD7BZ)
http://www.pd6mill.com
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Reparatie van uw Weller TCP soldeerbout
Is uw vertrouwde Weller soldeerbout plotseling rood gloeiend
heet of blijft hij steenkoud? De kans is groot dat dan de
magnastat-schakelaar defect is. Dit is een dure reparatie als je
hem moet vervangen, maar vaak kan deze eenvoudig worden
hersteld. In de afgelopen twee maanden heb ik drie Weller
soldeerbouten gerepareerd en ik zal u vertellen hoe!
Ik vond het schema van een Weller TCPS soldeerbout in een Weller Tech Sheet op het
Internet. Het schema is hieronder weergegeven en is vrij eenvoudig.

Het principe van de werking van de bout zelf is echter behoorlijk geniaal. Wanneer de
soldeerpunt koud is trekt een ferromagnetisch temperatuursensor aan het uiteinde van
de punt een permanente magneet aan. Door de beweging van de magneet worden een
tweetal geïsoleerde elektrische contacten kortgesloten door een kortsluitstrip (shorting
bar) en wordt het verwarmingselement van stroom voorzien. Wanneer de punt de juiste
temperatuur heeft bereikt verliest de sensor zijn magnetisme en wordt de magneet niet
meer aangetrokken. De contacten gaan weer open en de stroomtoevoer wordt
verbroken. Op deze wijze wordt de stroom naar het verwarmingselement ingeschakeld
en uitgeschakeld. Onderstaande figuur toont alle onderdelen.

De defecte Weller soldeerbouten die ik gerepareerd heb, hadden allemaal problemen
met de werking van deze magnastat-schakelaar (shorting bar). Eén soldeerbout werkte
niet omdat er geen kortsluiting gemaakt kon worden. Eén van de twee contactpunten
was weggebrand. Herstellen was eenvoudig door de weggebrande contactpunt vast te
solderen aan de kortsluitstrip. De schakelaar/kortsluitstrip maakt nu gebruik van het nog
overgebleven contactpunt.
Voor de andere twee reparaties werd gebruik gemaakt van 10-seconden lijm. De
kortsluitstrip - gewoon een klein stukje koper - was los gegaan van de plastic hendel
Kanaalstreek Bulletin zomer 2012
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welke hem bewoog. Een zorgvuldige druppel 10-seconden lijm fixeerde de kortsluitbalk
op de hendel. De schakelaar werkt nu weer als nieuw.
De gedane reparaties waren rechttoe rechtaan en ik was een beetje verrast dat ik
hierover geen informatie op het Internet kon vinden om deze problemen te herstellen.
Vandaar dit artikel over het repareren van de Weller soldeerbout. Dus als je Weller
soldeerbout ineens roodgloeiend of steenkoud is: wanhoop niet! Gewoon demonteren
en de soldeerbout proberen te herstellen! Het zou best eens een eenvoudige reparatie
kunnen zijn!
Veel plezier met solderen!
73 - Eric
PA3ECN

70MHz 25W Amplifier
Toen bekend werd dat de 70 MHz band aan het bandplan toegevoegd zou worden, kreeg
ik het idee om hiervoor iets te gaan bouwen. Aangezien er geen apparatuur voor te
krijgen is die ook SSB/CW kon doen moest er dus een transverter komen. Na veel zoeken
en vergelijken viel de keus op het bouwpakket van een groep Deense amateurs en
beschreven door OZ2M (1).
Het uitgangsvermogen van een transverter is natuurlijk niet om naar huis te schrijven wil
je fatsoenlijk QSO’s maken, dus er moest enige versterking komen. Ook hiervoor leveren
de Deense jongens een bouwpakket voor een eindversterker van 25 Watt (2). Helaas
vond ik deze een beetje aan de prijs en was de print te groot om deze in het uitgezochte
kastje te bouwen. Er moest dus zelf iets ontworpen worden.
Hierbij ben ik uit gegaan van het standaard ontwerp die de Denen ook gebruikt hebben.
Als extra heb ik aan de ingang een schakelbare verzwakker toegevoegd omdat de
eindversterker ook als stuurtrap voor een “echte” eindtrap te gebruiken moet zijn.
Het ontwerp
De eindversterker is gebaseerd op een RF MOSFET Module van Mitsusbish, de
RA30H0608M. Deze levert volgens de specificaties bij een stuurvermogen van 50 mW
een minimale uitgangsvermogen van 30W. Op zich zijn deze modules eenvoudig in
gebruik. Ze beschikken over een ingang, een uitgang en 2 voedingspennen: een voor de
Drain Voltage (voedingsspanning +12V) en een voor de Gate Voltage (~5V) waarmee we
het uitgangsvermogen kunnen regelen dan wel helemaal afschakelen. In dit geval wordt
de Gate Voltage geschakeld met het PTT signaal zodat de versterker uit is als de PTT niet
bekrachtigd is. Door gebruik te maken van een paar diodes en een transistor kan er
gekozen worden wat het niveau van het PTT signaal is, naar massa geschakeld of door
het aanbieden van +12V.
14
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Zoals gezegd
heb ik aan de
ingang een
extra
schakelbare
verzwakker
toegevoegd
zodat bij
gebruik met
een eindtrap
het
uitgangsvermo
gen terug gebracht kan worden van 25...30 Watt naar ongeveer 2,5 Watt
stuurvermogen. Dit deel van de print kan er eventueel ook af worden geknipt zodat de
print in een kleiner blikje past (standaard 147*55mm na afknippen 111*55mm).
Vervolgens gaat het signaal nogmaals door een 10 dB verzwakker die er voor zorgt dat er
nooit teveel stuurvermogen in het Mitsubishi module RA30H0608M komt.
Na de versterkertrap is een laagdoorlaatfilter geplaatst om eventuele harmonischen en
andere ongewenste producten uit het signaal te filteren. Door toevoeging van 2 extra
serie condensatoren werkt het filter tevens als bandstopfilter waardoor de signalen van
140 MHz en 210 MHz nog eens extra tegen worden gehouden.
Alvorens de printplaat te ontwerpen heb ik het filter eerst gesimuleerd met ELSIE om te
kijken wat er zou gaan gebeuren met de verzwakkingen. In theorie zou er een
verzwakking van 80 dB op 140 MHz en 100 dB op 210 MHz mogelijk zijn. Maar in de
praktijk zullen deze waardes niet bereikt worden door toleranties in componenten en
afwijkende Q factoren voor de spoelen die gebruikt zijn bij de simulatie.
Tevens is er nog een aftakking op de uitgang om het uitgangsvermogen te meten.
Opm. In het schema staan 1N4148 diodes, net als in het Deense ontwerp. Dit moeten
echter Schottky diodes zijn zoals de 1N5711 of HP2800.
De bouw
Aangezien ik de eindtrap op de achterkant van de kast wilde monteren en het ontwerp
van de Denen hiervoor iets te hoog is, heb ik gekozen voor een kleinere printplaat met
een uitsparing waarin de module geplaatst wordt. Hiervoor heb ik zelf een dubbelzijdig
doorgemetaliseerde printplaat ontworpen, welke uit kostenoverwegingen in het Verre
Oosten geproduceerd is. Hier is ook goed te zien dat de ingangsverzwakker een apart
deel is, welke eenvoudig afgeknipt kan worden.
De gebruikte componenten zijn, op de 2 spoelen en de module na, allemaal SMD.
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Na het plaatsen van alle SMD onderdelen kan de sturing van het Gate voltage getest
worden evenals het afregelen van het uitgangsfilter. Als er netjes volgens de
bouwbeschrijving gewerkt wordt en de spoelen net zo gewikkeld worden als beschreven
dan werkt het laagdoorlaat deel van het filter direct zoals het hoort. Op zich geeft dit al
een goede demping. Lastiger zijn de bandstops, dit komt heel erg kritisch om deze goed
te krijgen. Zonder goede
hulpmiddelen zijn deze heel
lastig af te regelen. Zelf heb
ik gebruik gemaakt van een
VNWA. Hierbij heb ik lang
geëxperimenteerd met o.a.
opnieuw gewikkelde spoelen
en trimmers in plaats van de
vaste seriecondensatoren.
Al met al is het eindresultaat
goed te noemen, zie
afbeelding.
Als alles getest is kan de print op het koelprofiel gemonteerd worden en het blikje er
omheen gesoldeerd. Hierna kan de module in het blikje geplaatst worden. Bij het
monteren van de module moet rekening worden gehouden dat er aan de onderkant een
stukje koperfolie wordt geplaatst omdat de modules niet helemaal vlak zijn aan de
onderkant (tolerantie van ongeveer 90 µm).
Door familieomstandigheden enige tijd terug heb ik helaas nog geen tijd vrij kunnen
maken om het geheel in het blikje op het koelblok te monteren en om daarna QRV te
worden op 70MHz maar ik hoop dat dit op korte termijn toch gaat gebeuren want het
begint toch wel wat te kriebelen...
73, Harry – PE1OXP
(1) http://www.rudius.net/oz2m/70mhz/transverter.htm
(2) http://www.rudius.net/oz2m/70mhz/pmpa.htm
16
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Dayton 2012
Ook dit jaar besloten Thomas PA1M en Timon
PA1T om de oversteek weer te maken en een
bezoek te brengen aan Dayton. In Dayton in de
staat Ohio vindt ieder jaar in mei de grootste
radiomarkt van de wereld plaats. The Dayton
Hamvention bestaat uit een tweedehandsmarkt,
een nieuw markt (binnen) en lezingen. Buiten het
feit dat je er ALLES kunt kopen op amateur
gebied en het dus één grote snoep winkel is kun
je er ook vele bekende zendamateurs tegen komen als je s-avonds een bezoekje brengt
aan de Crown Plaza. Dit hotel zit tijdens Dayton helemaal vol met zendamateurs. In de
loop der jaren is het zo gegroeid dat hier vaak de DX-ers en de contesters logeren. Ook in
alle motels in en rond Dayton vind je tijdens deze dagen bijna alleen maar
zendamateurs. Tijdens onze vorige reizen hadden we kennis gemaakt met Mitch, VE6OH
en Don, VE6JY. Zij hadden ons al een paar keer uitgenodigd om langs te komen en
Canada te bezoeken
en het enorme
contest station van
Don te bekijken. Dit
leek onze wel wat en
dus zijn we eerst naar
Canada vertrokken.
Mitch kwam ons
afhalen op het
vliegveld van Calgary
en heeft ons twee
dagen rondgereden in Jasper National park.
Dit park ligt in de Canadian Rocky Mountains en is samen met aanliggende parken bijna
half Nederland. Dit is dus echte natuur met miljoenen bomen, gletsjers en enorme
bergketens en niet de aangelegde tuintjes van Staatsbosbeheer in Nederland.

18
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Don VE6JY, Mitch VE6OH en PA1T aan de voet
van de 40 meter mast

Timon, PA1T bekijkt de kabels in de shack…

De derde dag van ons verblijf gingen we ‘s-middags naar Don VE6JY. Don bezit een
optrekje met een oppervlakte van 32 hectare. Plek genoeg dus voor masten. Na wat
telwerk kwamen we tot 19 masten en drie 4 squares. Vanaf Don hebben we nog een S9
qso gemaakt met Jan, PA0VAJ. De antennes werken dus echt wel. Meer over dit door
Don helemaal zelfgebouwde station in komende septemberlezing. Voor het diner waren
we uitgenodigd bij Ron een lokale zendamateur al waar de BBQ klaar stond. We hebben
een gezellige avond gehad en Nederlands kunnen praten omdat zijn vrouw uit de
Achterhoek kwam. Woensdag in alle vroegte samen met Don en Mitch naar het vliegveld
van Edmonton en vlogen we via Cleveland naar Dayton. Donderdag bezochten we de
Contest University. Een leuke dag met allerlei lezingen over contesten, antennes en alles
wat er bij hoort. Vrijdag was het al vroeg dag want we hadden standhouders passen en
dat betekende dat we een uur eerder toegang hadden tot het hele gebeuren en
uiteraard parkeren voor
de deur! Dat was ook de
reden dat we als eersten
vooraan stonden bij de
stand van Kenwood om de
nieuwe TS990 te
bewonderen….
Na Dayton wat weer een
groot succes was, en met
gevulde koffers
vertrokken we op
zondagmiddag naar Texas.
Hier hadden we een
afspraak met George
NR5M om zijn station te
Kanaalstreek Bulletin zomer 2012
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bezoeken. Het station van
NR5M is op Texas niveau: BIG!
(zie foto links) Ik heb nog nooit
zo’n goed gevulde shack
gezien. We zullen hiervan
foto’s tonen tijdens de
komende lezing. George is niet
alleen QRV met een geweldig
contest station op HF maar
ook QRV met moonbounce op
6 meter, 2 meter, 70 cm en 23
cm. Op het terrein staat naast
de shack en hun toekomstig woonhuis een derde woning voor de gastoperators met een
commerciële keuken want contesters moet je goed voeden volgens George.
Na dit bezoek werd de volgende dag een bezoek gebracht aan NX5M. Ook deze man had
een ruim perceel en een groot aantal masten. Hij had het echter allemaal zelf gebouwd
en opgezet, dit in tegenstelling tot NR5M. Een groot verschil op de grond echter aan het
signaal hier in Europa hoor je het niet..
In Dayton kwamen we Terry, AB5K tegen, hij is een van de eerste ontwikkelaars van
N1MM. Toen we hem vertelden dat we naar Texas gingen en we nog een paar grote
stations zochten om te bezoeken zei hij spontaan “visit me”. De afspraak was gemaakt
voor woensdagmiddag. Terry, AB5K werkt bij Flexradio waar we eerst een rondleiding
kregen. Daarna nam Gene, K5QXR ons in zijn auto mee voor een tour door de stad
Austin. In de avond bezochten we na een stevige Texas BBQ het station van AB5K. Dit
station is nog in opbouw en zijn streven is om
het station komende september met de
CQWW RTTY klaar te hebben. Terry doet alles
zelf. De eerste 8 masten stonden al, er volgen
nog meer!
Als laatste werd een bezoek gebracht aan DXpeditioneer Richard K5AND. Een geweldig
mooi station met strakke masten boven op
een bult. Alles nieuw en goed verzorgt.
Na twee weken prachtig weer was het daarna
weer tijd om via Houston met wederom te
volle koffers terug te keren naar Nederland
met in de herinnering een fantastische tijd
gehad te hebben tussen de superstations.
Rechts 2 van de 8 masten van Terry, AB5K.
73’ Timon PA1T
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Resultaat afdeling Kanaalstreek PACC 2012
Ook dit jaar hebben wederom vele amateurs van de afdeling Kanaalstreek meegedaan
aan de PACC contest om te strijden voor een mooie plaats in het klassement. Maar
natuurlijk ook om onze afdeling hoog in de afdelingslijst te laten prijken. Na de
uitstekende resultaten van de afgelopen jaren was de verwachting hoog gespannen. De
score dit jaar was weer prima echter… een mooie tweede plaats bleek bij publicatie in
Electron. Gelukkig was de reactie van de deelnemers dat we volgend jaar nog meer
mensen moesten mobiliseren en nog beter ons best doen. Langer meedoen, betere
antennes, meer banden…
Na zorgvuldige bestudering van de uitslag bleek echter dat men een vergissing had
gemaakt. Men was Ruud, PA3EEG vergeten mee te nemen in de uitslag van het
afdelingsklassement. Het resultaat is (marginaal) dat we wederom bovenaan staan!
De afdeling Kanaalstreek is wederom nummer 1! Allen van harte gefeliciteerd!
Het uitstekende resultaat was te danken aan onderstaande 18 deelnemende stations:
PA1T, PE9GG, PE1BBY, PA3EEG, PA1M, PB4FUN, PA3FXB, PE1MJG, PE1SBJ, PC7A,
PD5JFK, PA1VC, PD5T, NL9330, NL9884, PD0ME, PH5C en PD7BZ.
Eremetaal is er voor onderstaande stations:
 Timon - PA1T
- Sectie C: Single Operator, Mixed, High Power
 Thomas - PA1M
- Sectie C1: Single Operator, Mixed, Low Power
 Johan - PE9DX/NL9330 - Sectie G: Short Wave Listener
 Harry - PE1OXP/NL9884 - Sectie G: Short Wave Listener
73’ Thomas PA1M

AB5K vanaf afstand

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 december 2012, als je het artikel zo eind november aanlevert
dan kan het nog mooi mee.
73’ Thomas PA1M
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Timon’s contest corner – het loggen van een contest qso
Veel mensen denken bij contesten aan dikke eindtrappen, grote antennes en in het wild
roepende amateurs. Soms zit hier een kern van waarheid in maar als iedereen dit doet
zal er uiteindelijk toch een winnaar moeten komen en waar zit dan het verschil? In deze
rubriek wil ik iets meer vertellen over het verschil tussen de eerste en de vierde plaats op
de ranglijst.
We beginnen deze keer met het loggen. Veel fouten betekent afgekeurde qso’s en in
enkele contesten wordt het eerst volgend qso er ook nog eens als penalty afgetrokken.
Dit wil je dus niet. In Electron hebben jullie kunnen lezen dat Thomas PA1M eerste in zijn
sectie in de PACC dit jaar door een beter verzorgd log dan dat van PA0QX. Aanvankelijk
had PA0QX meer qso's en multipliers maar na de controle werd PA0QX naar de tweede
plaats verwezen. Hoe kan dit?
Vroeger leverde je een log in en dan werden de eerste 5 per klasse een beetje nagezien.
Het is echter een hels karwei om dit goed te doen. En zeker om dan de fouten te vinden.
Dus het kwam er vaak op neer dat hetgene wat je opstuurde ook de einduitslag werd.
Tegenwoordig gaat het met computers gelukkig anders. Alle logs worden door de robot
in een database gestopt en worden de logs door de computer met elkaar vergeleken. Er
wordt naar een aantal zaken gekeken. Onder andere of de tijd van het qso overeenkomt
in beide logs. Vaak is een marge ingesteld van bijvoorbeeld 10 minuten. Staan de qso’s
verder dan 10 minuten uit elkaar in de beide logs dan wordt het qso afgekeurd. Ook
wordt gekeken of de gegeven volgnummers overeenkomen in beide logs. En als laatste
is het station die jij opgeeft door meerdere stations gewerkt of ben jij de enige amateur
in de hele contest die hem heeft gewerkt. In alle drie de gevallen geeft de computer een
foutmelding en wordt het qso op 0 punten gezet.
Hoe kunnen we boven genoemde zaken nu voorkomen en wat kunnen we doen om een
goed log in te leveren. Waar nodig maak ik in de voorbeelden gebruik van het gratis en
meest in gebruik zijnde contest software ‘N1MM contest logger’. Onderstaand een
aantal voorbeelden.
- Als je aan de contest begint is het belangrijk dat je pc op de juiste tijd staat. Als je
pc gewoon op de Nederlandse tijd staat maakt N1MM er wel UTC tijd van, als je
tenminste je locator of je graden goed hebt ingevoerd nadat je N1MM hebt
geïnstalleerd. De juiste tijd kun je snel zien op bijvoorbeeld teletekst op je laat je
pc automatisch synchroniseren over het internet (zie de instellingen van de klok in
je pc).
- Maak even een paar qso’s om te zien of alles klopt!
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- Het nemen van de exchange, vaak een volgnummer is in SSB in het algemeen niet
zo moeilijk . In CW echter is één punt of streep het verschil tussen goed of fout.
Kwestie van goed luisteren en als je het niet zeker weet nog een keer vragen.
Komt het station na je vraagteken niet meer terug wis dan het qso!
- Het kan zijn dat je buurman je een plezier wil doen door jou in de contest een
puntje te geven en daarna direct zijn transceiver weer uitzet. Dit kost je punten
want men gaat er vanuit dat je dan een type fout hebt gemaakt en het is ook
onsportief om maar 1 station te werken. Werk dus altijd een aantal stations in een
contest zodat je in meerdere logs voorkomt.
- Wat je verder nog kunt doen is gebruik maken van de opties in het contest
programma van N1MM. Allereerst is er de CTRL N(ote) commando. Met het
indrukken van Control N kun je een notitie maken. Aan het einde van de contest
kun je alle noties nalezen en weet je waar je even naar moet kijken. Dit kost
tijdens de contest bijna geen tijd en geeft nader hand een groot voordeel.
Bijvoorbeeld in de ARRL DX SSB contest willen de Amerikanen nog wel eens hun
staat volledig uitspreken terwijl je alleen maar de afkorting kunt intikken.
Bijvoorbeeld “Vijf Negen Alabama”. Als je op dat moment even niet weet dat de
afkorting voor Alabama de letter A is dan kun je met Ctrl+N snel even Alabama
intikken en het na de contest opzoeken. Dit is het verschil tussen een eerste en
een vierde plek.
- Er is ook altijd nog de mogelijkheid om de contest op te nemen. Als je dit voor
elkaar hebt gemaakt en je twijfelt of het nu 077 of 078 was kun je dit later
naluisteren. Wederom even een ctrl N en dan bijvoorbeeld een N van nummer of
een C van call intikken zodat je later nog weet waar het om ging. Sommige
amateurs hebben een wat moeilijke uitsprak voor ons. Bijvoorbeeld de Duitsers
met Zwei en Drei, even een notitie bij het QSO toevoegen met Ctrl+N. Of
naluisteren of even zoeken op qrz.com. Volgens sommigen is dit niet ethisch en
eindigt de contest zodra deze over is maar persoonlijk vind ik dat je best je log
goed mag nazien.
- Zo kent N1MM ook nog aantal andere handige functies. Bijvoorbeeld Suspect
Calls, dit overzicht geeft bijvoorbeeld aan dat PE90DX een call is die waarschijnlijk
fout is. Een ander handig overzicht is Suspect Zones, deze geeft aan dat zone 15
voor PE9DX waarschijnlijk niet goed is. Een tik fout is snel gemaakt en deze fouten
zijn met behulp van deze software snel te vinden.
Veel succes in de volgende contest.
73 Timon PA1T
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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

