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BBQ tijdens de activiteitendag

Indien niet te bestellen graag retour aan: T.K. Kruijer

Hooilandsweg 3

9617 PG Woudbloem

Agenda 2013
18 januari
8-9 februari
15 februari
15 maart
19 april
17 mei
8 juni
21 juni
19 juli
16 augustus
20 september
18 oktober
15 november
20 december

Huishoudelijke vergadering.
PACC Contest - Doe mee voor het afdelingsklassement!
Bijeenkomst met presentatie Jan Willem, PE1OGW over
communicatie in de luchtvaart.
Doornemen voorstellen VR en daarna onderling qso.
Bijeenkomst, onderling qso.
Presentatie EME DXpeditie 9G5EME door PA3CEE, PE1L, PE9DX.
Experimenteer- en activiteitendag bij "de Brouken"
Bijeenkomst, onderling qso.
Bijeenkomst, een gezellig samenzijn (geen lezing).
Bijeenkomst, een gezellig samenzijn (geen lezing).
Bijeenkomst, nader in te vullen.
Bijeenkomst met presentatie over antenneplaatsing perikelen
door Jan, PA3FXB.
Verkoping van ingebrachte spullen door leden.
Feestavond, met snacks en bingo.
(alleen voor afdelingsleden, aanmelding verplicht)

Alle datums en activiteiten onder voorbehoud

Afdelingsavonden
De afdelingsavonden worden iedere derde vrijdag van de maand gehouden 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
: Engel Kruize
PH7A
0599 - 313577 ekruize@hetnet.nl
: Richard Prins
PE9RP
0597 - 421430 pe9rp@veron.nl
: 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
Ruud in ‘t Veld
Jan Hemminga
Harry Hindriks
Sieko Freuling

PA1T
PA3FZH
PA3CEE
PA3EEG
PE1CZD
PE1OXP
PA3EXB

0598 - 416308
0598 - 614229
0596 - 572538
0599 - 672415
0599 - 616427
0599 - 618462

pa1t@pa1t.com
vosheerd@telfort.nl
pa3cee@amsat.org
pa3eegnl@pa3eeg.nl
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 Timon Kruijer PA1T
(secretaris) of afgeven tijdens de verenigingsavonden.

Redactie bulletin: Thomas Tinge, PA1M en Timon Kruijer, PA1T
Overname van artikelen en of schema’s is met bronvermelding toegestaan.

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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Luisteraars en amateurs,
Inmiddels is het zomer 2013. De PACC-contest is alweer lang geleden en wederom met
groot succes voor de afdeling afgerond.
Ook uw voorzitter, Johan PE9DX en René PE1L zijn alweer terug uit tropisch Afrika van
hun EME DXpeditie waarvan elders in dit nummer een verslag staat. Het is inmiddels een
jaarlijkse gewoonte geworden dat de Kanaalstrekers de rimboe in trekken. Fijn was het
om velen van jullie op de korte golf te spreken! Zit je daar onder de klapperbomen te
zweten klinkt er opeens Gronings uit de speaker. Kippenvel…
En wat te denken van PD13MILL vanaf molen De Eendracht in Gieterveen? Wederom
was er landelijke bekendheid voor deze activatie getuige de aankondiging in Electron.
Goede PR is een must wil je jezelf in de kijker spelen. Hun filmpjes op YouTube geven
een mooi beeld van hun belevenissen.
Fraai is het om in teamvorm samen met elkaar de hobby te beleven. Samen of alleen
thuis achter de zender/ontvanger, het is en blijft gezellig om maandelijks op de
afdelingsavond met elkaar van gedachten te wisselen.
Begin juni vond er eindelijk weer een activiteitendag plaats waar velen zich vermaakten
met radiospel, onderling QSO en uiteraard de barbecue. Was het de afgelopen jaren een
aflopende zaak, dit
jaar waren er vele
nieuwe gezichten te
zien en de stemming
peilend wordt er nu
alweer reikhalzend
uitgekeken naar
volgend jaar! Samen
buiten zijn en met de
hobby bezig zijn is
toch wel het mooist!
We blijven
maandelijks nieuwe
gezichten zien en dat
in deze tijd waarin het
verenigingsleven in
het algemeen zware
tijden doormaakt.
Ik wens jullie allen veel plezier met de hobby en graag tot ziens op de volgende
afdelingsbijeenkomst!
73 Eltje, PA3CEE
http://www.pa3cee.tk
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9G5EME: Obruni’s aan de Goudkust
144/432/1296 MHz EME-expeditie naar Ghana
April 2013 ging het Atleticoteam (René PE1L, Johan PE9DX en Eltje PA3CEE) op expeditie
naar Ghana met als doel om deze entiteit voor de allereerste keer te activeren op 144
MHz, 432 MHz en 1296 MHz EME.
Locatie was in IJ95gb, ietsjes boven de evenaar zo’n 200 km westelijk van de hoofdstad
Accra. Ampenyi om precies te zijn. Een ruim huis met belendend veldje onder de
klapperbomen op het strand.
De Kanaalstrekers waren in wisselende samenstelling al vaker samen op pad geweest:
Kenia 5Z4EME (2009), Mauritius 3B8EME (2010), Gambia C56EME (2011) en Oeganda
5X1EME (2012).
Op maandag 8 april kwamen we ’s avonds laat in Accra aan en gingen we nog niet naar
ons huisje maar meteen naar ons hotel. De volgende dag besteedden we aan het
ophalen van de machtiging bij het Ghanees ministerie National Communications
Authority en het regelen van goed internet. In de middag ging de reis over hobbels en
bobbels naar Ampenyi.

Op 10 april begonnen we in de ochtend in rustig tempo met de opbouw van het station.
De antennes stonden mooi in balans en met de beroemde waterpas van de Lidl en een
door OK1DFC vervaardigde azimutuitlezing met op maat gemaakte rubbers. Ook een
kompasmodule met Arduino microcontroller als achtervang zorgde ervoor dat we de
maan na kalibratie handmatig zouden kunnen volgen als ze niet zichtbaar zou zijn.
We namen de tijd, het was immers net nieuwe maan geweest en de zon was onrustig.
Op 11 april zaten we de halve dag zonder stroom, aan het eind van de middag kwam de
stroom terug en hebben we voorzichtig de spullen aangezet. Tot maanondergang
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konden deze eerste middag meteen al ruim 35 stations gelukkig worden gemaakt. Soms
zagen we wel meer dan 20 stations die ons tegelijk aanriepen. Altijd heerlijk die eerste
uren als het storm loopt!
Drie heren in een huisje en dan ook nog zenden is niet bevorderlijk voor het huishouden.
Hoewel we gebruik konden maken van een restaurantje op loopafstand is het altijd onze
uitdrukkelijke wens om te eten wat de lokale bevolking eet en dat is geen patat met
vlees met ijs na. Naast Joseph die als bewaker optrad huurden we een dienstmeisje in
voor €1,50 per dag. Er werd gewassen en gekookt. Nu waren de maaltijden vrij eenzijdig
omdat er in het dorp niets anders te vinden was dan (verse) vis, rijst en kool.
Vlees was er niet, alleen eieren. Maar op traditionele wijze vervaardigd werd ons banku
en fufu voorgeschoteld. Dat laatste moest je trouwens zonder te kauwen meteen
doorslikken. ’s Lands wijs ’s lands eer…
En ja we verloren alle drie de eerste week meteen 5 kilo. Gelukkig hebben we die later
wel weer teruggevonden.

De elektriciteitsvoorziening was een ramp; we hadden heel vaak stroomuitval. “Load
shedding” heet dat, dat doen ze in de centrale om capaciteit te sparen. Dan waren we
uren de stroom helemaal kwijt. Koppel daaraan het gegeven dat de maan er ook maar
voor de helft van de dag is en er ook minstens zo vaak geen internet mogelijk was. Al
met al geen optimale omstandigheden voor een EME DXpeditie.
In de dagen die volgden werden maar liefst 325 stations gewerkt, 50 DXCC landen en dus
50 firsten op 144 MHz.
Ook op 432 MHz zouden we traditiegetrouw wat gaan doen, zij het overigens met een
uiterst magere opstelling: een single 23 el yagi en 100 watt output. Dit hangende in een
mastje met wat touwtjes eraan voor het uitrichten.
6
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Er werden maar liefst 23 stations gewerkt, meer dan een verdubbeling van onze normale
score. Geen Nederlanders echter. Een morse sked met Jan DL9KR lukte voortvarend.

Nieuw was 1296 MHz. Een 67 elements antenne en 100 watt stonden ter beschikking. De
wetenschap dat de transverter de zendfrequentie zo’n 8 kHz verschoof en daarbij nog
zo’n 2 kHz dopplershift maakte het tot een ware uitdaging om ervoor te zorgen dat we
zowel zendmatig als ontvangstmatig op de verwachte frequentie uitkwamen. Tenslotte
zijn de gereflecteerde signalen meesttijds zo zwak dat ze onvindbaar zijn als je moet
zoeken. Uitrekenen dus en continu bijdraaien.
We maakten maar liefst 15 qso’s op 23cm. PA3CSG had de first met Nederland en groot
was onze ontroering toen Jan PA3FXB werd gedetecteerd. Zijn relatief kleine schotel en
onze magere opstelling waren genoeg om, zij het op het randje, een geslaagde
verbinding te maken.
Op HF werd met een 20m HyEndFed en een deltaloop met het thuisfront gebabbeld en
werden tussen de bedrijven door een kleine 1000 stations gelogd.
We vertoefden in een fantastische omgeving. Een zeer afwisselend landschap, van
tropisch regenwoud tot cacaoplantages afgewisseld door lagunes en heuvels.
Het is er eeuwig zomer. Elke dag temperaturen rond 34 graden Celsius. En ’s nachts
daalde het kwik tot 27 graden. Zonder airco, dat was geen pretje dus. We zaten net voor
het begin van het regenseizoen. Het duurde te lang voordat het begon te regenen aldus
het dorpsstamhoofd. Hij maakte zich zorgen dat onze antennes, die de hemel
afspeurden, een negatieve invloed hadden op het weer. Wij bezwoeren onschuldig te
Kanaalstreek Bulletin zomer 2013
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zijn. Tot onze opluchting kwam er de volgende dag een buitje: het regenseizoen was
begonnen.

Verder maakten we er een gewoonte van om elke dag op straat hapjes te nemen en
contacten te leggen. Heel bijzonder vertelde men ons, “blanken doen dat niet”. Dat
horen we elk jaar. Wat is dat toch? De normale toerist zit in een duur hotel of een allinclusive resort, eet westers en komt nooit op straat. Niks voor ons, het idee alleen al om
je buiten hun samenleving te plaatsen!
We deden lekker mee aan het dorpsgebeuren. Diverse mensen wendden zich tot ons
specialisten met het verzoek of wij wat konden doen aan hun TV ontvangst.
De TV antennes (veelal magic antennas geheten) bestonden uit een, in een achtvorm
gebogen, stuk aluminium gordijnrail met spijkers aan een plankje bevestigd met een
kroonsteentje. Uitrichten was er niet bij. Ook onbekend hoe dat zou moeten.
Vele dorpsbewoners kregen nu beeld en zelfs meer zenders te zien dan ooit tevoren. Dat
kweekte goodwill.
Het was een feest. Alle mensen die we ontmoetten waren warm, vriendelijk en aardig en
steeds goedlachs. Zeer vergelijkbaar met het fijne Oeganda dat René en Eltje vorig jaar
bezochten. De mensen waren hartverwarmend aardig. En we werden Obruni genoemd.
Dat betekent blanke. Kinderen raakten ons aan en roken dan aan hun handen of we ook
stonken wat meestal niet het geval was. Dat maakt je blij van binnen!
Tijdens uitstapjes werden we nadrukkelijk geconfronteerd met duistere bladzijden uit
onze vaderlandse geschiedenis.
Goudkust (sinds 1598) was immers onze laatste kolonie in Afrika; pas in 1872 ruilden we
het met Engeland tegen delen van/aanspraak op Sumatra. De heren van de West8
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Indische Compagnie verdienen tot de
ruil veel geld aan slavenhandel. En de
mensonterende cachotten en
horrorverhalen maakten ons bewust
van de ellende. De heren hielden niet
alleen slaven voor de verkoop, de
bezwangerde vrouwen mochten
blijven en werden niet op transport
gesteld. Ook in ons dorpje woonden
mensen als Van Dijck of De Veer.
Vreemde gewaarwording net als de
Nederlandse begraafplaats waar je
midden in de tropen op Hollandse
teksten stuit. De meeste Hollanders
gingen overigens van ellende of
malaria dood.
We zien terug op een uiterst
succesvolle DXpeditie waarbij we met
tevredenheid vaststellen dat iedereen
die het ook maar enigszins
geprobeerd heeft bij ons in het log is
gekomen. Met 76 firsten op de drie
banden kan alleen maar worden gesproken van een groot succes, nimmer hiervoor
geëvenaard door een andere expeditie op V/UHF!
Ondertussen wordt er al weer druk nagedacht over een volgende bestemming waarbij
wederom de glanzende antennes naar de maan zullen worden gericht!
Moonbouncen vanuit Afrika blijft een onvergetelijke ervaring. De afgelopen jaren
maakten we bijna 1700 moonbounce qso’s vanuit dit continent!
Een continent om verliefd op te blijven, gedragen in de wetenschap dat de hunkering om
terug te keren alleen maar groter wordt.
Afrika is alles. De warmte, de geur, de beleving. We kunnen niet meer zonder.
We komen terug!!!
Alle QSL voor 9G5EME gaat via PA3CEE.
73 namens 9G5EME
Eltje, PA3CEE

Links naar websites:
1) http://www.emelogger.com/ghana/
2) http://www.ghanavakantie.nl/
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Mills on the Air 2013
Ieder jaar in de tweede weekend van Mei, is het “Mills on the Air”. Dit valt samen met
de Nationale Molen en Gemalen dag(en).
Eind 2012 zijn we begonnen met het maken van reclame en probeerden zoveel mogelijk
molens actief te krijgen. Er zijn e-mails verstuurd naar de afdelingen in Nederland, maar
ook buiten Nederland naar onder andere België, Duitsland, Engeland etc. Helaas hebben
de e-mails naar het buitenland dit jaar geen molens opgeleverd, maar wel extra reclame
voor het Molenweekend. Ook dit jaar hebben we een Award in het leven geroepen dat
men kan aanvragen als men had voldaan aan de eisen hiervoor. Het is niet een Award
dat ergens voor geldt, dus de eisen zijn ook niet hoog en kan men er gemakkelijk aan
voldoen.
Door veel reclame te maken zijn we tot een totaal van 20 actieve molens in Nederland
gekomen. Ook in België was er een molen actief alleen was dat bij ons niet bekend. We
zijn nu al bezig om te kijken of we voor volgend jaar meer Belgische molens actief
kunnen krijgen. Ook met Frankrijk zijn wij daar al mee bezig. Molens in de UK die op onze
pagina staan, (http://www.pd6mill.com) tellen mee voor het Award.
De Eendracht in Gieterveen werd ook dit
jaar weer radio actief gemaakt. Dit jaar
werden Jelle (PD5JFK) en ik (PD7BZ)
versterkt met Margienus (PD0ME). Onze
speciale call werd al op tijd aangevraagd.
Dit jaar was het geen PD6MILL,maar
PD13MILL. Een verandering van de suffix
(van PD6 naar PD13) om niet alleen
Molenjagers aan te sporen ons te gaan
werken, maar ook de amateurs die
prefixen sparen.
Vrijdag 10 mei tegen 9 uur zijn we
begonnen de boel op te zetten. Voor het
opbouwen en afbreken hebben we hulp
gehad van Hilko (PC1CP), Arnold
(PE1OEU) en Sietze (NL13683). In vorige
jaren konden wij rekenen op de
kokermast van de “zendamateurs” uit
Gieterveen. We vernamen vlak voor het
weekend dat de mast is overgegaan naar
een andere eigenaar. Gelukkig hebben we
Foto: De kokermast mast met de antennes erin.
Op de achtergrond de HF6V verticaal en de PKW MHF1e40.
10
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contact met hem kunnen krijgen en was ook hij bereid om de mast aan ons uit te lenen.
We hadden van tevoren nagedacht welke antennes wáár neer te zetten etc.
In de kokermast waren we van plan te plaatsen de verticaal voor 2/70 (Diamond N200),
de yagi voor 144 MHz en een Moxon antenne voor 10 meter. De Moxon werd ons
geleend door Hilko, (PC1CP) waarvoor onze dank. Deze opstelling leek ons het beste
omdat dit de banden zijn waar hoogte erg belangrijk is.
Verder bestond de antenne opstelling uit de Butternut HF6V, een PKW MHF1e40 en een
FB33 van Fritzel. De bedoeling was om de FB33, een 3 elements van Fritzel, te gaan
gebruiken maar we zagen geen kans deze op een verantwoorde manier op hoogte te
brengen. Daarom alleen de dipool (FB13) gebruikt en die op 8 meter hoogte geplaatst.
We hebben de antennes zover mogelijk uit elkaar geplaatst. De antennes in de
kokermast zaten op één radio aangesloten. De HF6V en PKW op de tweede radio en op
de derde radio de FB13. Dit om te voorkomen dat we last van elkaar zouden hebben
aangezien wij geen bandfilters gebruiken. We waren met 3 radio’s tegelijk actief op de
banden. Voor HF hebben wij als PD (Novice
Licentie) 3 banden om op te werken. Dit zijn
10, 20 en 40 meter. Deze werden gelijktijdig
geactiveerd. De radio’s op 20 en 40 meter
hadden geen last van elkaar. Het station op 10
meter hoorde af en toe wel wat van het 20
meter station. Alle antennes werden door
Margienus op SWR gemeten met zijn analyzer.
De PKW had een SWR van 1 op 1.8, de andere
antennes hadden allemaal een nog betere
SWR.
Nadat alle antennes geplaatst waren en de
coaxkabels uitgerold was het de beurt om onze
tijdelijke shack in te richten. We hadden 3
tafels neergezet waarop we de drie radio’s
konden plaatsen met de laptops voor het
loggen. Het eerste qso werd gemaakt op 20
meter met LA9VK op de FB13 om 13:13 UTC.
We kregen een eerlijk S9 rapport van Harald en
ook bij ons was hij S9 met wat QSB. Het eerste
qso stond in het log….voor ons was het Mills on
the Air weekend begonnen!
Foto: Fritzel FB13 op 8 meter hoogte.
Al gauw stroomden de qso’s binnen en aan de eind van de vrijdagavond waren er 180
stations gelogd. Dat was meer dan de vorige jaren. We zijn vrijdag om 20:00 UTC
gestopt. Het was een lange dag geweest met opbouwen en we keken uit naar wat
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nachtrust. Zaterdagochtend waren we weer op tijd present. Na het aansluiten van de
radio’s en laptops werden de eerste qso’s weer gelogd vanaf 6:48 UTC. We zijn ook in
RTTY actief geweest. De banden zijn vaak erg vol tijdens contesten, daarom hebben
Margienus en ik (Bernard) ook een tijdje meegedaan aan de VOLTA RTTY Contest. Het
laatste qso werd zaterdag gelogd om 21:21 UTC.
Helaas viel het weer wat tegen, maar ondanks dat zijn er toch nog ongeveer 40
bezoekers in de molen geweest, buiten de bezoekende zendamateurs om. De
zelfgebakken broodjes werden ook dit jaar weer verkocht.
Zondagochtend waren we alweer op tijd aanwezig in de molen. Het eerste qso werd
gelogd om 5:51 UTC in RTTY. De 10 meterband was vroeg open en bracht erg leuke
stations in ons log in RTTY zoals VK3TDX en E21YDP. De banden werden op zondag
drukker en het was moeilijker zoeken naar een vrije plek om CQ te roepen. Op 2 meter
werd in de Hunebedronde gemeld dat we op 145.325 MHz zaten en daar hebben we ook
een aantal stations kunnen loggen. Het laatste station werd om 11:44 UTC gelogd. Dat
was PA7ZEE die samen met andere OM’s en leerlingen van een school PA6DEZWAAN
activeerden.
Nu kwam nog de zware taak om alles in te pakken en de antennes weer af te breken. We
hadden met Robert, de eigenaar van de kokermast, om 15.00 lokale tijd afgesproken om
zijn kokermast te laten zakken en de antennes eruit te halen. Tegen 16:30 ging een ieder
moe maar voldaan na een zeer radioactief weekend naar huis. De behaalde resultaten
kunnen we met een gerust hart heel erg goed noemen…..
Totaal aantal qso’s
Totaal aantal DXCC’s
Totaal Nederlandse stations
Totaal aantal DXCC’s 2 meter
Totaal aantal DXCC’s 10 meter
Totaal aantal DXCC’s 20 meter
Totaal aantal DXCC’s 40 meter
Totaal aantal DXCC’s SSB
Totaal aantal DXCC’s RTTY

938
55
282
1
18
43
26
43
41

Net als de andere jaren hadden we de meeste qso’s op 40 meter. Daar genoten we van
grote pile-ups. Het is genieten om eens een keer aan de andere kant van de pile-up te
zitten. De verste DX werd dit keer niet op 20 meter maar op 10 meter gemaakt, dit met
landen als Chili , Brazilië , Argentinië , Thailand en Australië. Op 20 meter was de verste
DX Japan. Op 40 meter was het de USA in RTTY. 20 meter leverde verder erg leuke
kontakten op met Nederlanders buiten ons landje, bijvoorbeeld in de USA, Duitsland,
Bulgarije en Polen.
Het weekend leerde ons, dat we moeten kijken naar een iets zwaardere mast waarin we
een FB33 kunnen plaatsen met een rotor. Niet alleen dat we dan gerichter kunnen
werken, maar ook zal een 3 elements dichter zijn aan de achter en zijkanten. We hopen
12
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dan als we op 20 meter zenden minder problemen te hebben op het station welke op 10
meter actief is.
We kunnen méér dan tevreden terugkijken op een zeer geslaagd weekend. We hebben
veel afdelingsleden in ons log mogen bijschrijven, wat altijd erg leuk is. Ook hebben we
van afdelingsleden en andere amateurs bezoek gehad in de molen. Hilko (PC1CP) was
met zijn Magnetic Loop actief en deed ons verrast staan wat er mee mogelijk was. Zo
maakte hij met de kleine loop op 15 meter een qso met een SV3 station met 2,5 Watt.
Dus niet alleen was het QRP qua vermogen, maar ook met een erg kleine antenne. Ook
heeft hij nog qso’s kunnen maken op 20 en 40 meter.
Nu begint het verwerken van de qso’s en het maken van de awards. De qso’s van
PD13MILL zijn al bevestigd op LoTW en eQSL (AG). De QSL kaart is als ontwerp
verzonden naar de drukker. Er zijn al 40 awards aangevraagd als PDF via email en die
staan al gereed om te worden
gepost. Voor het papieren
award zijn er ook al
aanmeldingen, het is afwachten
hoeveel er nog bijkomen. De
awards worden in Bulgarije
gedrukt op 300 grams papier bij
voldoende aanvragen. We
waren wat bang dat $5 of 5
Euro teveel zou zijn voor een
papieren award. Maar ik heb
vernomen dat voor een Engels
award, gedrukt op printpapier,
al 5 Pond wordt gevraagd!
Foto: Vele handen….opzetten
van de Butternut HF6V
Onze dank gaat uit naar de Molenstichting Drenthe en de vrijwilligers van de molen ‘De
Eendracht’ in Gieterveen welke wij radioactief mochten maken. Ook danken we de
afdeling Kanaalstreek voor het uitlenen van de rotor, coax etc. En nogmaals onze dank
aan PC1CP , PE1OEU en NL13683 voor hun hulp met op- en afbouwen van de masten en
de antennes. Het gezegde ‘vele handen maken ligt werk’ is iets wat we in het weekend
hebben van kunnen genieten. Ook Robert uit Gieterveen danken we voor het uitlenen
van zijn kokermast. TOP allemaal. Persoonlijk wil ik (Bernard) ook graag Iris en Jelle
bedanken voor het weekend dat ik bij hun mocht verblijven!
“Mills on the Air 2013” is ten einde… we nemen afscheid van PD13MILL…..maar we zijn
alweer bezig met 2014…graag tot dan!
Namens PD13MILL – Jelle (PD5JFK), Margienus (PD0ME) en Bernard (PD7BZ)
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Help mee om jeugd kennis te laten maken met onze hobby!
Beste mede-amateurs,
We weten allemaal dat onze hobby behoorlijk vergrijsd is. Kijk maar eens om je heen op
de clubavond of kijk eens naar de resultaten van de enquête die Agentschap Telecom
onlangs heeft gehouden. Daaruit bleek dat maar liefst 83% van de respondenten ouder is
dan 45! Dat moet anders vind ik, al was het maar om ervoor te zorgen dat de (relatief)
jongeren onder ons ook over enkele tientallen jaren nog voldoende tegenstations
kunnen vinden. Wat kan ik daar nou aan doen zal je misschien denken?
Verbeter de wereld begin bij jezelf is een bekend motto en hier van toepassing. Er zijn
diverse scoutinggroepen die onze hulp maar al te graag willen hebben tijdens de JOTA.
Tijdens mijn bezoeken afgelopen jaar aan diverse groepen bleek dat o.a. de scouts in
Stadskanaal maar ook elders graag zouden meedoen maar omdat ze geen amateurs
hebben kunnen vinden lukt dat niet.
Inmiddels heb ik al twee amateurs gevonden die dit jaar mee willen doen maar dat is nog
niet voldoende omdat ze mogelijk niet het hele weekend beschikbaar zijn. Kijk eens in je
agenda naar het derde volle weekend van oktober, dit jaar van vrijdag 18 t/m zondag 22
oktober. Staat er op een of meer van deze dagen nog niets? Misschien wil je er dan JOTA
in zetten!
Scouting Stadskanaal is vorig jaar verhuisd naar een geheel nieuw gebouwd clubhuis bij
de Pageplas. Meer dan genoeg ruimte om een mooie antennetoren te pionieren (doen
de scouts wel) en diverse goed geoutilleerde ruimtes binnen voor de shack. De groep
heeft lang geleden wel vaker meegedaan maar slechts een handjevol leden was daar
toen al bij. De huidige jeugd 'kent' onze hobby nog helemaal niet maar heeft wel grote
belangstelling om mee te doen met het grootste scouting-evenement dat jaarlijks wordt
gehouden: de JOTA. Meer info zie www.jota-joti.nl
Denk er eens over na. Een of enkele dagen eens wat anders doen. Enthousiaste jeugd
met belangstelling kennis laten maken met onze hobby. Iets voor jou?
De komende verenigingsavonden ben ik aanwezig en zal ik om liefhebbers vragen. Kom
dan gerust even bij me dan vertel ik je graag méér! Eerder bellen of mailen mag
natuurlijk ook.
Best 73 en een stevige linker (=73 in scouting jargon)
Paul PA5UL
Regiovrijwilliger bij de landelijke JOTA-JOTI organisatie
06-51867045 pa5ul@amsat.org
14
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WSPR met de Raspberry Pi
Tijdens de afdelingsbijeenkomst van mei kwam tijdens het onderling QSO het onderwerp
Raspberry Pi ter sprake en wat er mee te doen. Hilko PC1CP vertelde dat er mensen
bezig waren op met de Raspberry Pi WSPR signalen te genereren met een vermogen van
ongeveer 10mW. Mijn interesse was gewekt en thuis gekomen heb ik me direct verdiept
in de materie die voor mij nog onbekend was.
WSPR, ook wel uitgesproken als “Whisper” staat voor “Weak Signal Propagation
Reporter” en komt van de hand van Joe Taylor K1JT (zie 1). De software is ontwikkeld
voor het onderzoeken van mogelijke radio propagatiepaden waarbij gebruik gemaakt
wordt van uitzendingen met laagvermogen bakens. De signalen worden vervolgens
ontvangen door diverse stations die zich overal ter wereld bevinden en die deze
gegevens uploaden naar de database van WSPRnet (zie 2) Op de bijbehorende website
kan vervolgens bekeken worden waar je overal ontvangen bent, wat je signaal/ruis
rapport is en bijvoorbeeld je frequentiedrift. Meer informatie over het protocol en hoe
de software voor het ontvangen is te vinden op de site van K1JT en natuurlijk op diverse
andere plekken op het internet, Google is je beste vriend.
Ontvangst
Na installatie van de
software van K1JT
en het doorsturen
van de audio naar
de PC was het zo
gepiept. De
transceiver op de
meest gebruikte
WSPR-frequentie
(30m) en al snel
kwamen de stations
binnen zoals te zien
is op de
schermafdruk. De
volgende stap is nu
het decoderen van
de signalen met de
Raspberry Pi i.p.v.
de PC. Hiervoor is ook software beschikbaar, zal alleen wel iets meer van het systeem
vergen omdat de Raspberry Pi op een veel lagere klokfrequentie draait en veel minder
RAM geheugen heeft dan de gebruikelijke PC van tegenwoordig. Hiervoor moet ik eerst
nog een converter bouwen om het kortegolf signaal via een z.g. RTL-stick in de Raspberry
Pi te krijgen.
Kanaalstreek Bulletin zomer 2013
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Zenden
De wens was zenden met de
Raspberry Pi, welke direct het
gemoduleerde hoogfrequent
signaal op kan wekken in
software. Een aantal amateurs
heeft hiervoor software
geschreven en verbeterd. De
versie van Guido PE1NNZ is zeer
geschikt en kan voor de Raspberry
Pi vrij worden gedownload (zie 3).
Het gaat hier te ver om de hele
installatie te beschrijven, hiervoor verwijs ik naar de README.
Het gemoduleerde hoogfrequent signaal, op DMA gebaseerde PWM modulatie, staat op
de Raspberry Pi op pen GPIO4 ter beschikking. Dit bloksignaal (3.3V logica) is niet
geschikt om direct aan de antenne te hangen. De poortpin kan maximaal 16mA leveren
en heeft geen stroombeveiliging. Sluit deze dus niet kort, ook geen dummy load. In
plaats daarvan moet er in elk geval een ontkoppelcondensator gebruikt worden om de
DC component te verwijderen (zie het experimentele opzetprintje op de foto).
Tevens is het verstandig om hier niet direct de antenne aan te hangen, statische ladingen
en HF van in de buurt gesitueerde zenders kunnen de Raspberry Pi vernielen. Het is
daarom verstandig enige isolatie toe te passen zoals een RF-transformator, een
buffer/driver/eindversterker en twee Schottky diodes antiparallel geschakeld.
Tevens zorgt de blokgolf voor een hoop harmonischen, een laagdoorlaatfilter is dus een
must. Het was hierbij leuk om ook de theorie van het wikkelen van ringkerntjes weer op
te halen.
Al met al een leuk
experiment welke met
minimale middelen te
realiseren is. De
toekomst zal uitwijzen
waar al mijn signalen te
horen zijn, het plan is
wel om het vermogen te
verhogen van 10 dBm
naar ongeveer 30 dBm.
73, Harry PE1OXP

Link 1 - http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/wsjt.html
Link 2 - http://wsprnet.org/drupal/
Link 3 - https://github.com/threeme3/WsprryPi
16
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Activiteiten dag.
Ieder jaar proberen we bij voldoende deelname een dag te organiseren bij ´de Brouken´
waar we als amateurs samen komen en activiteiten ondernemen. Dit kan van alles zijn;
vossenjagen, meten van spullen, experimenteren met antennes en transceivers of
bijvoorbeeld een demo van de zaken die je hebt gebouwd of die je bezighouden. De dag
sluiten we dan altijd af met een BBQ. Ook dit jaar is het weer gelukt om van deze dag
een succes te maken. Er hadden zich een 15 tal amateurs aangemeld om mee te doen.
De meesten waren al om 09.00 uur present en begonnen gelijk hun spullen op te
bouwen.
Materiaalman en sleutelbeheerder van ´de
Brouken´ Ruud PA3EEG had er voor gezorgd
dat de deuren open waren en dat we
konden starten. Engel PH7A had de lokale
supermarkt met een bezoek vereerd zodat
we ook tijdens de dag voorzien werden van
koffie, koek en fris.
Paul, PA5UL was druk in de weer om zijn station op te bouwen want hij wilde om 10 uur
deelnemen aan een scouting net. Dat was even hard werken maar het is hem gelukt.
Hilko, PC1CP had het druk met zijn
kattensnor en loop antennes. Jan
PA0VAJ had voorafgaande aan de
activiteiten dag nog snel een mini
tuner (S-match) op een plankje
gemaakt. De antenne die er met
lintlijn werd aangeknoopt was een
loop die gemaakt was van 4
vishengeltjes. Al vrij vlot was het
een gepiep van jewelste op het
grasveldje naast ´de Brouken´. In
tegenstelling tot het noorden van
de provincie zaten wij de gehele
dag in de zon en moest er zelfs aan
het betere smeerwerk worden
gedaan. De details laat ik maar
achterwege, daarvoor had je
aanwezig moeten zijn…..
Hilko geeft een demo
van zijn zelfbouw
(fietswiel) loop antennes
Kanaalstreek Bulletin zomer 2013
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Arnold PE1OEU had zijn
zelfgebouwde CNC
printfreesmachine
meegenomen en gaf een
daarvan een demonstratie.
Een houten constructie
met meerdere
stappenmotoren. Keurige
banen werden uit de print
gefreesd. Een knap staaltje
knutselwerk!
Rechts een demo van de
CNC machine van Arnold.
Behalve dat er een aantal
zend- en luisteramateurs
actief met de hobby bezig
waren hadden we ook nog gezelschap van jetski’s die op de Page Plas hun nationaal
kampioenschap hielden. Een leuk spektakel om naar te kijken.

Aan het eind van de dag verscheen slager Klein ten tonele met een BBQ en twee dozen
vlees. Dit werd onder het genot van een drankje en de stralende zon met smaak
verorberd. Al met al een leuke dag die we zeker het volgend jaar gaan herhalen.
73’ Timon, PA1T
18
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PACC 2013 - Succesvol voor de afdeling Kanaalstreek
Ook dit jaar hebben vele amateurs van de afdeling Kanaalstreek meegedaan aan de
PACC contest om te strijden voor een mooie plaats in de verschillende klassementen.
Daar valt uiteraard ook het afdelingsklassement onder. U weet wel, het klassement
welke we de laatste jaren weten te winnen. Soms nipt, maar ook vaak met een ruime
voorsprong. Ook dit jaar is ons dat gelukt. En deze maal met een ruime marge op
nummer 2, de afdeling Groningen. Een noordelijk onderonsje. Geweldig gedaan!
De afdeling Kanaalstreek is wederom nummer 1
Allen van harte gefeliciteerd!
Het uitstekende resultaat van de afdeling was te danken aan onderstaande
deelnemende stations:
PA1T, PH5C, PE9GG, PA0VAJ, PA3EEG, PA1M, PH7A, PB4FUN,
PA3FXB, PE1SBJ, PA3ECZ, PE1MJG, PA1VC, PC1CP, PC7A,
PA1JIM, NL9884, PD7BZ, PD0ME en PD5JFK
Dit jaar ging het ´eremetaal´ naar onderstaande stations:







Jan – PA0VAJ
Jan – PE9GG
Timon - PA1T
Thomas - PA1M
Harry - PE1OXP/NL9884
Bernard – PD7BZ

- Sectie A1: Single Operator, CW, Low Power
- Sectie B: Single Operator, SSB, High Power
- Sectie C: Single Operator, Mixed, High Power
- Sectie C1: Single Operator, Mixed, Low Power
- Sectie G: Short Wave Listener
- Sectie N: Single Operator, Mixed, Novice

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 2013, als je het artikel zo eind november aanlevert
dan kan het nog mooi mee.

KST Mailinglist
Voor actueel nieuws kunt u zich abonneren op de KST servermailinglist.
De instructies hoe te abonneren staat op: www.pi4kst.nl
NB. Het bestuur van de afdeling Kanaalstreek heeft geen bemoeienis met de inhoud van dit forum!
Kanaalstreek Bulletin zomer 2013
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Double-L antenne voor 80/160
Een goed werkende antenne voor de lage banden (40-80-160) is voor bijna iedereen een
uitdaging. Voor deze antennes heb je ruimte en hoogte nodig. Iets wat we niet allemaal
hebben. Op de lage banden wordt vaak gebruik gemaakt van verticalen om een lage
afstraalhoek te krijgen. Het probleem met verticalen is dat je daar een goed aardvlak
onder nodig hebt. Bij voorkeur naar alle richtingen. Deze ruimte is er vaak niet. De
hoogte is ook vaak een probleem maar door de top opzij af te spannen (L-antenne) kan
de hoogte fors teruggebracht worden. Wil je DX-en met een dipool antenne (geen
radialen nodig) dan moet deze al gauw meer dan een halve golflengte hoog hangen om
een lage afstraalhoek te krijgen. Een hoge mast in het midden en om de dipool zo
gestrekt mogelijk te laten hangen nog 2 masten aan de uiteinden. Tja, dat wordt lastig..
We willen dus geen radialen en niet te hoog. Don, K2KQ wilde dit ook en heeft de double
L-antenne bedacht. Hij maakt gebruikt van een dubbele inverted L –antenne waarbij de
tweede onder de eerste hangt. Je zou het ook kunnen zien als een verticale dipool
waarvan de uiteinden (waar minimale stroom loopt en dus minimaal straalt) horizontaal
zijn weggespannen. Het verticale deel zal het meeste stralen en dat is juist het deel
welke voor de lage afstraling voor DX belangrijk is. Door twee van deze omgevouwen
verticale dipolen parallel te hangen heb je meteen twee banden. Deze antenne kan
uiteraard voor iedere combinatie van banden gemaakt worden. 40 en 80 kan natuurlijk
ook. De maten zijn dan allemaal wat hanteerbaarder (de helft). Gezien de vorm zou je
het ook een C-antenne kunnen noemen. Met de verticale hoogte kun je spelen. Is dit uw
volgende antenne voor DX op de lage banden?
Op de volgende pagina de vertaling van het artikel van Don, K2KQ welke deze antenne
heeft beschreven op de YCCC website. Een presentatie van de hand van Don over deze
antenne is te vinden op: http://www.yccc.org/Articles/Antennas/K2KQ/DBL-L.PPT
NB. een foot is 30,5 cm. 80 feet is dus ruim 24 meter en 100 ft is 30,5 meter.

Rechts een model van
de antenne gemaakt
in
MMANA
door
N0HR.
Verderop plots van
SWR en bandbreedte
en van het verre veld.
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Vertaling artikel van Don Tom, K2KQ
Een populaire misvatting over verticale antennes voor de lage banden, is dat zij moeten
beschikken over uitgebreide grondsystemen (radialen). Hierbij een verticale antenne
voor 80 en 160, gevoed met een enkele voedingslijn die is simpel, effectief, en geen
grondsysteem vereist. Je gaat het niet winnen van een 4-square antennes. Je zult het
echter goed kunnen concurreren tegen de standaard kwart golf verticaal met
belachelijke hoeveelheden koper in de grond (lees: radialen).
In plaats van in te gaan op de theorie waarom deze antenne werkt, zal ik deze
beschrijven en de resultaten voor zich laten spreken. Als er vraag naar is zal ik in een
vervolg artikel de relevante theorie beschrijven (PA1M: een vervolgartikel is er nooit
gekomen). De antenne is een centraal gevoede enkelzijdige verticaal met een verticale
hoogte van ongeveer 21 meter waarbij de rest van de boven- en onderkant van de
antenne horizontaal en evenwijdig aan elkaar zijn weggespannen. De antenne lijkt een
vierkante "C" gevoed in het midden van het verticale deel.
De 160-meter antenne is een 2 maal 40 meter dipool, gevoed in het midden, waarvan 2
maal 10 meter verticaal en de onderste antennedraad ongeveer 3 meter boven de grond
en de bovenste draad op ongeveer 24 meter boven de grond. De horizontale draden zijn
30 meter lang en lopen evenwijdig aan elkaar.
De 80-meter antenne is een 2 maal 20-meter dipool, gevoed in het midden en 10 meter
verticaal en 10 meter horizontaal ook 3 meter en 24 meter boven de grond.
Zie het als een omgekeerde L tegen een gewone L. De twee delen zijn in balans ten
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opzichte van elkaar, de stromen in de horizontale gedeelten heffen elkaar op waardoor
de antenne weinig horizontale straling geeft.
De 80 meter en 160 meter antennes zijn gescheiden maar wel gevoed vanuit een
gemeenschappelijke coax kabel. In mijn geval zijn de horizontale draden voor 80-meter
en 160-meter ongeveer 30 graden uit elkaar gespannen. De 160-meter horizontale
draden lopen naar het oosten, terwijl de 80 horizontale draden naar het
oostnoordoosten lopen.
Op beide banden loopt het grootste deel van de stroom symmetrisch vanuit het midden
van de antenne met het maximum van de stroom ongeveer 12 meter boven de grond in
het voedingspunt van de antenne. Op 80 meter is de maximale stroom ongeveer 0,16
golflengte boven de grond en op 160 ongeveer 0,08 golflengte. Bijgaande figuur toont de
antenne.
Het resonantiepunt van de antenne kun je eenvoudig veranderen door de lengte van
onderste horizontale draden qua lengte te veranderen. De antenne heeft geen last van
de kleine asymmetrie die hierdoor ontstaat. De impedantie van de antenne ligt in het
resonantiepunt bij mij heel dicht bij 50 Ohm op 160 meter en is bijna 70 ohm op 80
meter. De 160 meter antenne presenteert een hoge impedantie op 80 meter en de 80meter antenne ziet eruit als een parallelle condensator over de 50-ohm van de 160
antenne. De 160 heeft een staande golf van onder de 2 op 1 van 1800-1860 kHz. Ik
moest voor 160 meter de onderste horizontale deel ongeveer 60 cm inkorten om de
antenne in resonantie te krijgen op 1830 kHz. Bij gebruik op 80-meter veroorzaakt de
parallelle 160 meter antenne een afvlakking van de stroom in het verticale deel van de
antenne.
De 80 meter antenne is de antenne in
resonantie op 3750 kHz met de getoonde
lengtes. De staande golf is onder de 2 op 1
boven in de band (DX-venster). Om de
antenne in het CW deel van de band te
gebruiken dient aan de onderste horizontale
draad enige lengte te worden toegevoegd. Ik
heb niet geprobeerd om de antenne in
resonantie te brengen in het CW gedeelte
van de band maar hebben ervoor gekozen
om de antenne te voeden door middel van
een tuner.
Oorspronkelijk had ik deze antenne
opgehangen aan bomen. Dit jaar heb ik een
24 meter mast met tuien op 3 hoogtes
geplaatst. De afstand tussen de antenne en
de mast zal voor het verticale deel ongeveer
22
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3 voet (90 cm) worden. De coaxkabel komt loodrecht op de antenne en wordt aan de
mast vastgezet (met plakband). De binnenader is aangesloten op het verticale deel van
de draden welke naar boven lopen, de afscherming aan de draden welke naar beneden
lopen (onderste deel van de antenne). De coaxkabel heb ik in de mast ongeveer 9 meter
opgerold (spoel). Ik verwachtte veel interactie te zien tussen de antenne en de mast
maar dat was niet het geval.
Het eerste qso was op 80 meter met VK6LK, lange pad in SSB bij zonsondergang. Ook heb
ik gewerkt met een paar ZS-station, HF0POL, LU, en de gebruikelijke Europeanen. Op 160
meter was het eerste qso met KP4SN op 15 september. In de weken na het ophangen
van de antenne aan de mast heb ik gewerkt met ZS6UT, TU2MA, TL5A, VK6VZ, VK6LK,
VK3ZL en NL7Z en de gebruikelijke horde van de Europeanen op 160 zonder gedoe. Ik
maak gebruik van ongeveer 800 watt uit een Ten-Tec Centurion eindversterker. In de CQ
WW CW 160 meter contest werkte de antennen goed toen nog gebruik makend van de
antenne opgehangen tussen de bomen.
73’ Don Tom, K2KQ
N0HR heeft de antenne gemodelleerd en onderstaand de plots voor 80 en 160 meter.
Meer informatie is te vinden op zijn website http://www.n0hr.com/.
Plots SWR en bandbreedte

Plots
verr
e
veld
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