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6W/PE1L World record
Indien niet te bestellen graag retour aan: T.K. Kruijer

Hooilandsweg 3

9617 PG Woudbloem

Agenda 2014
20 juni

Bijeenkomst met presentatie door Eltje, PA3CEE en René, PE1L over hun
laatste EME DXpeditie naar Afrika
Zaterdag 21 juni Experimenteer- en activiteitendag bij “de Brouken”
18 juli
Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO.
15 augustus
Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO.
19 september
Bijeenkomst met presentatie (door een afdelingslid, graag aanmelden)
17 oktober
Bijeenkomst met presentatie door Timon, PA1T over het bouwen van
een nieuw station (nieuwe shack en 4 extra masten)
21 november
Verkoping van ingebrachte spullen door leden.
19 december
Traditionele feestavond met bingo (alleen voor afdelingsleden,
aanmelding verplicht)
Alle datums en activiteiten onder voorbehoud

Op de voorplaat
De aankondiging van het wereld record door 6W/PE1L die als eerste meer dan 400
verschillende stations via de maan op 144 MHz heeft gewerkt tijdens een DXpeditie.
Gefeliciteerd René en Eltje.

Uitslag PACC vertraagd
Door alle veranderingen rond PJ4 en extra werkdruk bij de PACC-teamleden is het
niet gelukt de uitslag van de PACC in het juni nummer van Electron te publiceren. De
uitslag zal worden opgenomen in het augustus-nummer.
Het resultaat van de afdeling Kanaalstreek kunnen we dus deze maal niet publiceren in het
zomer bulletin.

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@xs4all.nl
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
: NL88RABO0117095222 t.n.v. VERON inzake Afdeling 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@xs4all.nl
vosheerd@telfort.nl
pa3cee@amsat.org
pa3eegnl@pa3eeg.nl
pe1czd@amsat.org
harry@hindriks.demon.nl

Internet
Website
: http://www.pi4kst.nl
Forum
: https://groups.yahoo.com/neo/groups/kst-server/info
Facebook
: https://www.facebook.com/groups/pi4kst/?fref=ts
NB. Het bestuur heeft geen bemoeienis met de inhoud van dit forum en/of de Facebook pagina!
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: Timon Kruijer, PA1T en Thomas Tinge, PA1M
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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Van de voorzitter
Amateurs en luisteraars,
Het is nu alweer zomer 2014. De
PACC-contest is alweer lang geleden
en ook uw voorzitter en René PE1L
zijn gezond weer terug uit tropisch
Afrika van hun EME Dxpeditie. Het is
sinds 2009 een jaarlijkse gewoonte
geworden dat de Kanaalstrekers de
Afrikaanse rimboe in trekken. Erop uit
trekken met radiospullen is het mooie
van de hobby, zo’n expeditie is één lange velddag hihi. Dagelijks komt het aan op
improviseren met de schaarse aanwezige middelen. Dat geldt uiteraard ook voor de
Molendag.
Vroeger, als je op DXpeditie ging, nam je wat dia's en kon je op een afdelingsavond de zaal
vermaken met een diaprojector en een praatje. Je had wat te vertellen!
"Wie verre reizen doet, kan veel verhalen" zei men ooit.
Maar nu is er internet, bestaan er websites en blogs, is er Facebook etc. Tijdens ons verblijf
in Senegal deelden we elk plaatje, elke gedachte en vele filmpjes met de rest van wereld
zodat ik meermalen verzuchtte wat er nog door mij te vertellen valt op de clubavond. Ik zou
het werkelijk niet weten... Jullie hadden immers alles al gelezen en gezien.
Maar de clubavond is meer. Contact met elkaar hebben we wel op Facebook en heel soms
worden er nog radioverbindingen gemaakt net als vroeger, maar gezelligheid zoek je met
elkaar. En dan is het niet erg om met oud nieuws een praatje te houden. Het samenzijn telt.
Ik wens jullie allen veel plezier met de hobby!
Graag tot ziens op de volgende afdelingsbijeenkomst!
PA3CEE, Eltje

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!
4

Kanaalstreek Bulletin zomer 2014

6W/PE1L: Toubabs in de zandbak
144/432/1296/2320 MHz EME-expeditie naar Senegal vestigt nieuw wereldrecord
Mei 2014 ging het Atleticoteam+ (René PE1L, Hermann DL2NUD en Eltje PA3CEE) op
expeditie naar Senegal met als doel om deze entiteit te activeren op 144 MHz, 432 MHz,
1296 MHz en 2320 MHz EME.
Locatie was in IK14jp, zo’n 40 km oostelijk van de hoofdstad Dakar. Yène Tode om precies te
zijn, een vissersplaatsje waar verder niks te beleven viel. Een ruime villa met prachtig plat
dak en balkon gelegen aan het strand waar zoals we inmiddels ervoeren nooit iemand ligt
want dat doen ze daar niet en toeristen waren er evenmin. Gelukkig maar, geeft altijd
narigheid. Nu konden we ongestoord onze gang gaan.
De Kanaalstrekers waren in wisselende samenstelling al vaker samen op pad geweest: Kenia
5Z4EME (2009), Mauritius 3B8EME (2010), Gambia C56EME (2011), Oeganda 5X1EME
(2012) en Ghana (9G5EME 2013).
Op maandag 5 mei kwamen we ’s avonds laat in Dakar aan en werden we door allerlei
lieden al voor de douane opgewacht. Maar die hoorden niet bij ons. Ze wilden wel geld zien
uiteraard. Zo gaat dat daar altijd en overal. Bij aankomst is men altijd op zijn zwakst. Een
flinke 4WD bracht ons uiteindelijk via een winkel naar ons huis alwaar we tegen
middernacht nog mochten aanschuiven voor een portie gratenvis met uien.
Op 6 mei begonnen we in rustig tempo met de opbouw van het station. De antennes
stonden mooi in balans. Nieuw was een systeem om de azimut en de elevatie te kunnen
aflezen terwijl we qua elevatie zelfs automatische tracking hadden.

We namen de tijd. Woensdag 7 mei konden we los van maansopgang tot maansondergang.
We werkten er 127, een hoeveelheid die we nooit eerder op de teller kregen.
Kanaalstreek Bulletin zomer 2014
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Altijd heerlijk die eerste uren als het storm loopt!
Gelukkig werden we omringd door kundig personeel. Babaca, de bewaker en tuinman.
Mata de keukenprinses en o.a. Thodro voor het poetsen en zuigen.
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 uien.
Er werd tweemaal per dag warm gegeten. Moet zeggen dat het eenzijdige dieet ons gauw
verveelde.

In de dagen die volgden werden maar liefst 455 stations via de maan gewerkt in 58 DXCC
landen op twee meter. Een verplettering van het wereldrecord dat op 361 stations stond!
Maar ook tropo was enorm. We werkten op twee meter en op 70 cm met CU3EQ over 2840
km en dat leverde meteen een vermelding op in de toplijst best DX van Region 1. Een tropo
paradijs. Testen met FM8DY (4707 km) leverden enkel pings op. Maar ook dit kan, als je
maar tijd hebt.
We vertoefden in een fantastische omgeving. Een zanderig landschap met duinen en zee en
woestijn. Het was in de droge periode. Pas in juli zal het gaan regenen en dan meteen 5
maanden aaneen. Nu was het dus dor.
Verder maakten we er een gewoonte van om elke dag erop uit te trekken en bezoekjes af te
leggen, onder andere bij onze (zo dachten we) zustervereniging de EROS-club
(Experimenteel Radio Onderzoek in Senegal toch?). Veel amatrices daar gezien.
Het was een feest. Alle mensen die we ontmoetten waren warm, vriendelijk en aardig en
steeds goedlachs. Zeer vergelijkbaar met het fijne Oeganda en Ghana dat René en Eltje
6
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eerder bezochten. De mensen waren hartverwarmend aardig. En we werden Toubab
genoemd. “Toubab, donne moi un ballon” scandeerden de kindertjes. 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.
In de 17e eeuw hadden de Hollanders het eiland Goree in bezit (fort Nassau en fort Oranje).
Heet nu nog Isle de Gorée en ligt voor Dakar. Ooit nog heroverd door Michiel de Ruyter.
Later in handen van Portugezen, Fransen en Engelsen. Ruim 20 miljoen slaven werden
vanuit hier op transport gezet waarbij er op het eiland alleen al 6 miljoen stierven aan
honger en uitputting.
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 514 unieke inits op de vier banden EME 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 ruim 2200 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!!!
73 namens 6W/PE1L

Eltje, PA3CEE
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Links naar website: http://www.emelogger.com/6w/
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Dayton Hamvention 2014
Om de twee jaar bezoek ik meestal met Thomas PA1M de Hamvention in Dayton Ohio USA.
Dit is de grootste beurs op het gebied van het radiozendamateurisme in de wereld. De
beurs zelf duurt drie dagen en bestaat uit een vlooienmarkt die buiten op het immense
parkeerterrein gehouden wordt en de markt voor de handelaren met nieuwe spullen is
binnen. Tevens zijn tijdens de drie dagen lezingen en fora.

Het randgebeuren begint al op donderdag en dat is dan de Contest University. Een dag waar
de contest mannen van Amerika hun soms minder ervaren contesters voorlichten over
contest zaken. Dit gebeurt in een hotel. Er komen zaken aan de orde zoals antennes voor
contesters, veiligheid bij het bouwen van masten en het monteren van antennes,
ergonomie in de shack, RTTY contesten en hoe verbeter ik mijn contest station, etc. Een
leuke dag die ‘s-morgens om 07:00 uur begint met een gratis ontbijt en die tot 17:00 uur
duurt. Een impressie van dit gebeuren staat op http://www.contestuniversity.com/.
Op vrijdag start de vlooienmarkt en de nieuw markt. Wij brengen de meeste tijd door op de
nieuwe markt en bij de lezingen. Eigenlijk is alles er te krijgen wat een zendamateur nodig
heeft om zijn hobby uit te oefenen. Van een transceiver tot een antenne, van een mast tot
een PL-259 plug, van SDR radio tot zelfbouwpakketten. De markt wordt bezocht door zo’n
20000 amateurs.
‘s-Avonds is er in een paar van de hotels, die dit weekend allemaal vol zitten, van alles te
doen. Het episch centrum is het Crown Plaza hotel. Hier verblijven de meeste contesters en
DX-ers. Dit hotel is een jaar van te voren volgeboekt. Hier vindt op vrijdag het contest diner
plaats. Er naast het contest diner ook nog het DX-diner, een 160m bijeenkomst, een AMSAT
bijeenkomst, een RTTY bijeenkomst en een VHF-UHF bijeenkomst. Kortom genoeg te doen.
Na de gebruikelijke diners – lauw eten en humor waar wij als Nederlanders niet om kunnen
lachen – gaat het hele gebeuren verder in de lounge en de zalen van de Crown Plaza. Hier
kom je alle grote mannen uit het contest gebeuren tegen. De grote spil en organisator van
dit hele gebeuren is Tim Duffy K3LR. Om 2300 is er een pizza party, doos na doos wordt
binnengebracht. Uiteraard gesponsord zoals heel veel zaken. Bijna bij ieder diner of
bijeenkomt zijn er verlotingen met zogenaamde “deur prijzen”.
Kanaalstreek Bulletin zomer 2014
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Coax entry W4NZ

Ted, W4NX en Timon, PA1T

Voet 30 meter crank up tower K1GU en
rechts de top van de mast.

Coax door plastic buizen bij K0EJ
10

Voldoende voor vele coaxkabels
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Nadat Dayton was afgelopen zijn we met de auto de wijde wereld van de USA in getrokken.
We hadden een aantal afspreken in Tennessee en later in Illinois.
We zijn op visite gewest bij Ned K1GU, Ted W4ZN, Don N4ZZ, Mark K0EJ, Kirk K4RO (editor
van NCJ), Mike W9RE en Craig K9CT. Ieder amateur had het op zijn eigen wijze prima voor
elkaar. De een met en mooie crank up mast met een SteppIR en een eenvoudig shack. Weer
een andere met een mast met daarnaast en woud van draden in de bomen (o.a. een 40
meter yagi). Weer een andere had een zeer uitgebreide collectie masten met een keur aan
antennes die hij als single operator gebruikte maar waar een multi-multi station maar graag
de beschikking over zou willen hebben.

Ook hier komen een paar coaxen binnen..
De voet van één van de 5 masten van Mike, W9RE die altijd meedoet als Single Operator!
Jaren verzamelen en alles tip top voor elkaar. Nee niet nieuw maar het werkt fantastisch!
De absolute klapper was K9CT. Craig heeft twee stations. Het ene staat bij zijn huis in
Preoria, het andere is gebouwd rondom een vroegere manege die hij had gekocht, met een
woonhuis en een aparte shack. Hier is binnen een jaar een contest station uit de grond
gestampt die als Multi 2 gebruikt gaat wordt. Alles is bedacht door Craig die daarvoor vele
stations heeft bezocht om zich goed te oriënteren voordat hij de dollars liet wapperen. Geld
is dan ook bijzaak. De shack was volledig geautomatiseerd en alle besturing van de
antennes en de roteren etc. verloopt draadloos.
Buiten het bezoek aan deze amateurs zijn we ook nog op bezoek geweest met Ned K1GU bij
een lokale afdeling van de ARRL. Men start hier niet zoal bij ons om 20.00 uur maar om
1800 uur. Eerst gaat men gezamenlijk eten. Als de tafels zijn afgeruimd dan begint het
officiële gedeelte. De voorzitter leidt staande de vergadering en zit niet zoals bij ons achter
een tafel. Ieder stelt zich iedere keer opnieuw voor met naam en call. Heb je wat te zeggen
dat kun je dat aangeven en ook dat doe je staande..
Als laatste zijn we nog op bezoek gewest bij de beroemde masten bouwer Rohn Towers.
Hier kregen we een rondleiding van de kleinzoon van de oprichter van Rohn Towers. Er
worden daar per week meer masten gemaakt als momenteel in heel Nederland recht op
staan.
Na het radio gebeuren stond er ook nog iets sportiefs op het programma. Namelijk het
bezoeken van de beroemde Indy 500 in Indianapolis Indiana. Dit is een race met Formule 1
auto’s (Indy cars) die met 350km per uur hun rondjes rijden op een ovale baan. Het gas gaat
Kanaalstreek Bulletin zomer 2014
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na de start erop en het gas pedaal blijft constant naar beneden totdat de tank leeg is (dan
volgt een pitstop) of er iemand in de hekken hangt. Veel spektakel en een hoop respect
voor de rijders. Ook weer een geweldige ervaring. We hebben weer veel gezien in het land
waar heel rijk en heel arm nog altijd dicht bij elkaar staan.

Craig, K9CT en Timon onder een van zijn
masten. Zwart van de coax kabels die naar
boven lopen…

Ook niet mis wat hoger in de mast. En zo
heeft hij er 6 staan.. en een 4 square voor
80 en een full size vertical voor 160 meter…

Makkelijk om bij de antennes van het EME
systeem te komen…

Coax plug met sleutel om het geheel vast te
draaien.. sleuteltje 50 of 60??

En de shack?? Uiteraard tip top in orde. Alles nieuw.. en uiteraard alleen het beste.
Meer info, met o.a. de shack op de website van Craig: http://http://www.k9ct.us/
73 Timon PA1T
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Mills on the Air 2014
Vanaf eind 2013 zijn wij bezig geweest om zoveel mogelijk OM’s bereid te vinden om een
molen te gaan activeren. Dat viel in het begin tegen, maar uiteindelijk waren er in
Nederland toch weer 20 Molens actief. Ook hadden we geprobeerd molens in Frankrijk,
België en Duitsland radioactief te krijgen.. hetgeen in België gelukt is. Ook zou er een
Nederlandse Molen in Holland (Michigan) in de USA actief zijn, maar die hebben helaas
afgezegd. Ze hopen er volgend jaar wel bij te kunnen zijn.
Ieder jaar veranderen wij onze call om op deze manier ook prefix jagers aan te trekken om
ons te werken. Wij hadden daarom dit jaar PB14MILL aangevraagd.
Een tegenvaller dit jaar was dat we niet de mast van de zendamateurs uit Gieterveen
konden gebruiken. Het gemis van een stevige hoge mast is groot als je een 3 elements HF
beam wilt gaan gebruiken. We hebben deze nu met wat hang en span werk op het militair
klikmastje gezet en die tegen de aanhanger geplaatst. Op deze manier was die toch te
gebruiken. Verder hadden we de X300 van Diamond (2/70), Butternut HF6V (10-80M), PKW
MHF1e40 (40M) en een G5RV (10-80M) in gebruik.
Net als voorgaande jaren leverde de 40M band ons de meeste Qso’s op. We hadden dit jaar
totaal 536 Qso’s gelogd in 51 DXCC’s. De DXCC’s per band:
2M
1
21

10M
2
2

12M
4
4

15M
15
23

17M
7
13

20M
34
110

40M
29
355

80M
9
11

Band
DXCC’s
QSO’s

Op 12 meter was het gelukt om op de G5RV het station VP8LP, Bob te werken. De
rapporten was aan beide kanten 55. Hij keek vooral uit naar molens vanuit de UK. Verder
hebben we in RTTY op 20 meter kunnen werken met AL9A (Alaska) en VK2CA.. dit beide op
de FB33. JA2SGD hebben we op PSK31 kunnen werken ook op 20M.

Het was weer een erg geslaagde Mills on the Air waar wij en ook de vrijwilligers van de
molenstichting tevreden op terug kunnen kijken. Ieder jaar komen er wel weer ideeën op
van wat volgend jaar anders kan. Eventueel andere antenne of andere antenne opstelling.
Ook het gemis van een eigen mast merk je pas wanneer je geen beschikking over een
leenmast hebt. Dit zijn dingen waar we ons het komend jaar over buigen en kijken wat we
Kanaalstreek Bulletin zomer 2014
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kunnen gaan doen. Dit jaar was er ook weer een Award te verdienen, wat ook veelvuldig is
aangevraagd.
Onze dank gaat uit naar de Stichting de Eendracht en de vrijwilligers, dat we weer voor de
6de jaar op rij de molen radioactief mochten maken. Ook de afdeling Kanaalstreek willen we
danken voor het uitlenen van het materiaal.
Hear you on the waves in 2015…….as PB15MILL ?
73’ Bernard, PB7Z

PB7Z... na 6 maanden
Eind mei was het 6 maanden geleden dat ik voor het eerst actief was met mijn nieuwe call.
Tot nu toe heb ik 12147 Qso’s in mijn log kunnen krijgen. Totaal gewerkte DXCC landen:
Mixed: 196
Phone: 142
CW: 163
RTTY: 142
Sinds half mei ben ik ook actief op 6 meter met een omgebouwde 1/4 golf GP. Dit leverde
binnen een week al snel 16 nieuwe landen op in Mixed mode waarde de verste DX EA9 was.
Een HB9CV antenne is onderweg en hij hoop daarmee nog veel meer landen op 50 MHz te
gaan werken.
Onderstaand een overzicht van bevestigde landen op LoTW met de nieuwe call.

73' Bernard, PB7Z
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Het 49ste VERON Pinksterkamp
Van donderdag 5 juni tot maandag
9 juni is het 49ste VERON
Pinksterkamp gehouden. Wij zijn
daar van vrijdag tot en met
maandag geweest. Het VERON
Pinksterkamp wordt gehouden in
een mooie omgeving van
Staatsbosbeheer in de omgeving
van Odoorn. Heel veel VERON leden
en afdelingen verzamelen zich op
de camping 't Vlintenholt'.
We hebben prachtig weer gehad.
Het VPK programma heeft voor
iedereen wat wils. Er is geknutseld
aan een morse project, er waren
verschillende vossenjachten en ook een geocache-evenement. Wij hebben een vossenjacht
ontvanger gehuurd en hebben aan drie 80m vossenjachten meegedaan. Voor ons beiden
was dit de eerste keer dat we op 80m gejaagd hebben. We zullen wel niet de winnaars zijn
van de jachten, maar hebben toch op eigen kracht verschillende vossen gevonden. Een erg
leuke ervaring. We hebben ook een bouwpakket van een vossenjacht ontvanger gekocht en
samen hebben we deze al in elkaar geknutseld.
Het VERON Pinksterkamp wordt door oud en jong bezocht. Het is een erg gezellig kamp. Wij
zullen volgend jaar zeker weer van de
partij zijn omdat we de smaak van
het vossenjagen te pakken hebben
en volgend jaar op het kamp als
knutselproject een 2m vossenjacht
ontvanger op het programma staat.
Wij hebben op het kamp geen leden
van de kanaal-streek afdeling kunnen
ontdekken, Wij hopen dat dat
volgend jaar anders is. Er is genoeg
ruimte om bijvoorbeeld met
antennes te experimenteren en je
velddag station uit te proberen. Het
VERON Pinksterkamp programma
heeft ons erg veel plezier bezorgd.
73, Suzan(PD3SZN) en Eric(PA3ECN)
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WSPR met de Ultimate3 QRSS/WSPR kit
Na de experimenten met de Raspberry Pi en een zelfgebouwd lowpass-filter, kwam ik
tijdens mijn zoektocht naar filterontwerpen op de site van Hans Summers1 uit. Hans biedt
kleine bouwpakketjes voor lowpass-filters aan voor alle HF-banden voor iets meer dan 3
euro. Hiervoor krijg je een degelijke dubbelzijdige print met soldeermasker en opdruk. Voor
dat geld kun je bijna geen materiaal verzamelen.

Mijn interesse werd echter gewekt toen ik zijn Ultimate3 QRSS/WSPR kit zag. Dit
bouwpakketje, inclusief LCD en voorgemonteerde AD9850 DDS-module kost ongeveer 21
euro. Dit is inclusief een lowpass-filter naar keuze.
Alle zelf te solderen componenten zijn ‘through-hole’, voor iedereen met een beetje
soldeerervaring te doen dus.
Het voordeel ten opzichte van de ‘Pi’ is dat het geheel zelfstandig werkt, even alles in een
klein kastje bouwen en klaar. Geen terminalprogramma nodig om alles in te stellen. Alleen
2 drukknopjes wat wel een beetje spartaans werkt. Zelf had ik liever een rotary encoder
gezien met een drukknop, maar het werkt naar behoren als je het eenmaal gewend bent.
De volgende modes zijn mogelijk:
- QRSS mode (plain on/off keyed slow CW)
- FSK/CW mode (frequency shift keyed slow CW)
- DFCW mode (dual frequency CW)
- WSPR mode (Weak Signal Propagation Reporter)
- WSPR-15 experimental WSPR mode with 15-minute frames
- Slow-Hellschreiber (frequency shifted slow-Hell)
1

http://www.hanssummers.com/ of http://www.qrp-labs.com/
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- Full-speed Hellshreiber
- Half-speed ("DX") Hellshreiber
- CW (plain CW)
- FSK (0-999Hz shift, fast-speed FSK CW)
- Customisable FSK patterns
Het uitgangsvermogen is ongeveer 150mW bij een voedingsspanning van 5V. Meer
vermogen is mogelijk door in de eindtrap 1 of 2 extra BS170 FET’s te plaatsen en de
voedingsspanning te verhogen naar 12V.

Voor WSPR is er een GPS-ingang zodat de exacte tijd en positie (omrekening naar
Maidenhead locator) automatisch ingesteld worden.
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Op de module kan 1 lowpass-filter geplaatst worden, voor het eerste begin een goed
uitgangspunt. Wil men op meerdere banden actief zijn dan kan men de Ultimate relayswitched LPF kit mee bestellen voor 11 euro. Hierop kunnen 5 extra filters geplaatst
worden die vanuit de processor aangestuurd worden.
De bouwpakketten zijn zeer compleet, ook alle mechanische dingen als afstandsbussen en
boutjes zitten er bij.
Het enige wat ik een foute besparing vind is het weglaten van de optionele weerstanden
voor de helderheid van het display en de mogelijkheid om de AVR controller te kunnen
programmeren. Een besparing van een cent terwijl je anders een hoop dingen (opties) uit
de documentatie zou kunnen weglaten omdat je nu meerdere assemblage mogelijkheden
hebt. Ook de volgorde van het assembleren zou ik anders doen, werk zelf het liefste van
laag naar hoog.
Een ander punt om op te letten is het wikkelen van de spoelen voor de filters. In de meeste
gevallen wikkelen we ‘clockwise’ alleen bij deze pakketten wordt er ‘counter clockwise’
gewikkeld. Hier ging ik dus met de eerste print de fout in omdat de spoelen dan niet op de
print passen.
Al met al zat alles binnen een paar uurtjes in elkaar en kon de voedingspanning er op. Na
het afstellen van het contrast van het display was het alleen even wennen aan de manier
van instellen van alles omdat dit met 2 knopjes gebeurt en je even het systeem door moet
hebben.
Ik heb helaas nog niet veel kunnen testen omdat het in de shack momenteel toch iets te
warm aan het worden is maar hoop tijdens de komende experimenteerdag de Ultimate3
aan de tand te kunnen voelen.

Op bovenstaande foto zien we het geheel met van voor naar achteren de relais-print, de
hoofdprint (met een lowpass-filter en de blauwe DDS opsteekprint) en het display.
73, Harry – PE1OXP
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End-fed antenne experimenten
Het experimenteren met draadantennes is erg leuk. Na een oproep op de
kanaalstreekserver was een klein groepje al snel gevormd. We zouden gaan experimenteren
met een end-fed antenne. Of is het nu een begin gevoede antenne? Dit artikel doet verslag
van onze ervaringen.
De end-fed antenne
Over de end-fed antenne is veel informatie te vinden op het Internet. Kort omschreven is de
end-fed antenne een halve golf straler met een hoge impedantie – ongeveer 3000 – 4000
ohm – aan het voedingspunt. In het voedingspunt is dus een impedantietransformator
nodig om weer op de bekende 50 ohm uit te komen. Op het Internet en in de antenne
handboeken zijn diverse ontwerpen te vinden.
Om de antenne voor meerdere banden geschikt te maken worden soms verlengspoelen
gebruikt. Een bijzondere variant is de DL7AB antenne. DL7AB stelt in het Rothammel
antenneboek dat een halve golf antenne voor 80m op de hogere banden iets te kort zal zijn
en dat een correctiespoel nodig is om dit te corrigeren. Genoeg “variabelen” om mee te
experimenteren.
De impedantietransformator
Er zijn meerdere
impedantietransformatoren
gemaakt om mee te
experimenteren. De gebruikte
ringkern voor de
impedantietransformator is een
FT110-43. Deze kost ongeveer 7
euro. Primair zijn 2 of 3
windingen primair gebruikt.
Hierna zijn er 7 windingen
gewikkeld. Daarna is er
overgestoken en zijn er nogmaals
7 windingen gewikkeld. Over de
primaire zijde (de 2 of 3
windingen kant) is een
condensator gezet. Deze brengt
de SWR omlaag op de hogere banden. Verschillende condensatoren zijn gebruikt (100
pF/1kV en 150 pF/1kV). Als coaxplug kan bijvoorbeeld een PL-259 of BNC chassis worden
gebruikt.
Het schema en de foto laten zien hoe de balun gemaakt is. Het wikkeldraad is koperlakdraad
en heeft een diameter van 1,2 mm. Wikkeldraad van een oude transformator kan ook
worden gebruikt.
De aansluiting met de antennedraad kan met een banaanplug worden gedaan maar ook
met boutjes en een vleugelmoer. Het kastje is van kunststof (IP65) kost ook iets van 7 Euro.
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De antenne
De antenne is een halve golf antenne dus
voor 80m is 40m antennedraad nodig.
De antenne werkt ook voor de andere
amateurbanden maar er kan dan niet
meer gesproken worden van een halve
golf antenne. Tijdens onze experimenten
is iets van 41m draad opgehangen en dat
bleek meteen ook goed op lengte te zijn.
De laagste SWR waarde lag rond 3600
kHz.
Ongeveer 20m antennedraad is nodig
voor een 40 meter halve golf antenne.
Deze antenne zal ook werken op de 20 en 10 meterband. De antennedraad kan het beste
iets langer worden afgeknipt tijdens het maken. Een stukje afknippen (omvouwen) bij het op
lengte maken van de antenne is makkelijker dan het er weer aanzetten!
De resultaten
Om de antenne te beoordelen is gekeken naar de SWR op de verschillende banden. Een
acceptabele SWR hangt af van of de beveiliging van een eindtrap het vermogen gaat
terugregelen of niet. Ook een SWR van 3:1 kan beschouwd worden als acceptabel als de
beveiliging van de eindtrap hier geen problemen mee heeft. Uitgangspunt is dat een SWR
van 2:1 acceptabel is – de meeste transistoreindtrappen regelen dan nog niet het vermogen
terug. Door de wat hogere SWR ontstaan wel wat extra verliezen maar in de praktijk valt dat
best wel mee. Bij 10dB verlies in de voedingskabel(coax) zijn de SWR verliezen bij:
SWR 2:1 – 0.5 dB
SWR 3:1 – 1,2 dB
SWR 4:1 – 2 dB
Voor de duidelijkheid:
-1 dB is 20% verlies in vermogen
-2 dB is 37% verlies in vermogen
-3 dB is 50% verlies in vermogen
De 10 dB verlies in de coax
voedingskabel is erg pessimistisch
gekozen. In de praktijk zijn de
verliezen lager en dus de verliezen
tgv SWR ook.
Het gaat te ver om alle
meetresultaten van de verschillende
bouwsels met elkaar te vergelijken.
De verschillen zijn niet al te groot en
dat geeft ook wel aan dat de bouw
20
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niet erg kritisch is. Vanuit de experimenten en de
meetresultaten kan het advies worden gegeven om
3 windingen primair te gebruiken en een
condensator van 150pF/1kV. Dit geeft een minder
grillig verloop van de SWR karakteristiek met lagere
pieken in de SWR en meer frequenties beneden de
SWR 3:1.
De DL7AB spoel om op de hogere banden een
betere SWR te krijgen werkt wel maar het effect is
niet erg indrukwekkend wanneer een SWR van 2:1
of zelfs 3:1 als acceptabel wordt beschouwd.
Onderstaande afbeeldingen geven het (marginale) verschil aan tussen de antenne met en
zonder spoel…
PD3SZN – draadlengte 41 meter

PD3SZN – draadlengte 41 meter + spoel van 9 windingen

Het op lengte maken van de antenne kan het beste gedaan worden op de laagste
frequentieband. Deze heeft namelijk de kleinste bandbreedte.
Conclusie
Over de precieze werking van de eindgevoede antenne kan nog veel meer worden
geschreven. We hebben ons hier beperkt tot ervaringen over de bouw en de SWRmeetresultaten. Tijdens onze experimenteerdag bij Ruud, PA3EEG hebben we veel plezier
beleefd aan de bouw en de beoordeling van elkaars werk en de meetresultaten. Het heeft
ook een goed bruikbare eind gevoede antenne opgeleverd voor weinig geld. Met dank aan
Ruud PA3EEG, Harry PE1OXP en Johan PE9DX voor een leuke bouw en experimenteerdag!
73's – Suzan PD3SZN en Eric PA3ECN
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Timon's contest corner - World Radiosport Team Championship 2014
De WRTC is het officieuze wereldkampioenschap
contesten en wordt 1 keer in de 4 jaar gehouden,
althans als er een land is die dit op zich wil nemen. Dit
jaar vindt het evenement plaats van 8 t/m 14 juli.
De bijbehorende wedstrijd loopt van op 12 juli 1200
UTC tot 13 juli 1200 UTC. De wedstrijd duurt dus 24
uur en wordt gehouden in CW en SSB. Het is de bedoeling om met twee operators en met
twee transceivers - maar met maar 1 signaal tegelijk in de lucht- zoveel mogelijk
verbindingen met zoveel mogelijk amateurs en verschillende DXCC landen te maken. Als
extra is het de bedoeling om zoveel mogelijk Head Quarter stations (HQ) te werken. Eén
HQ station is een station die door ieder land wordt aangewezen. In Nederland is dit
bijvoorbeeld PA6HQ. Het HQ station geeft een rapport van bijvoorbeeld 59(9) en dan de
naam van de vereniging dus 59 VERON of 59 DARC.
Om aan de eindstrijd deel te nemen en door je land te worden afgevaardigd moet je je
kwalificeren. De kwalificatie procedure bedraagt 3 jaar. Dit betekent 3 jaar lang meedoen
aan een aantal van te voren aangewezen contesten en daar zo goed mogelijk in scoren.
Bijvoorbeeld de CQWW CW en CQWW SSB, ARRL DX, ARRL 160M, WAE etc.
Ieder continent vaardigt een aantal deelnemers af. Om het allemaal een beetje eerlijk te
laten verlopen is Europa opgedeeld onderstaande 6 land indelingen. Deze opdeling is er
omdat tijdens de kwalificatie de zuidelijk landen behoorlijk in het voordeel zijn qua
propagatie. Zo doen er teams mee uit Duitsland, Frankrijk, Engeland. Er is geen Nederlands
team… uit Duitsland komt het enige vrouwelijke team.

Om de wedstrijd te organiseren is een behoorlijk budget en een hele schare vrijwilligers
nodig. Er zijn in totaal 59 teams die allemaal een identiek station krijgen toegewezen op
locaties die zoveel mogelijk aan elkaar gelijk zijn. Het kan niet zo zijn dat team A op een
heuvel zit en team B tegen een berg aankijkt als hij met zijn antenne naar Europa staat.
De mast, de antennes, de coaxkabels en de stroom voorziening is voor een ieder gelijk. Er
wordt gezonden met 100W. Welke tranceiver(s) je wilt gebruiken en hoe je de zaak aan wilt
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sluiten mag je zelf weten. De tent,
mast, tafel en de antennes worden
opgebouwd door vrijwilligers. Alles
na de coax, het station, moet de
deelnemer zelf doen.
Ieder van de 59 deelnemende teams
krijgt een scheidsrechter die er de
gehele 24 uur naast zit en die er zorg
voor moet dragen dat alles volgens
de regels geschied. De callsigns
worden na loting aan de
scheidsrechter van het team
uitgereikt en 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aan de deelnemers bekend
gemaakt. Dit zijn speciale roepletters. De operator mag niet bekend maken wie hij is (zijn
eigen call) om zo te voorkomen dat alleen vriendjes worden gewerkt… Het gaat om de
operating practica van de amateurs.
Om dit alles mogelijk te maken is er een behoorlijk budget en zijn veel vrijwilligers nodig.
Men is al een aantal jaren bezig met de voorbereiding. Allereerst moet het geld er komen.
Daarna moeten er voor 59 stations masten tenten etc. ingekocht worden. Er moeten 59
locaties gezocht worden. Er moeten scheidsrechters gezocht worden. Daarna begint het
operationele werk. Er wordt een aantal keren geoefend met het opzetten van een aantal
stations en er worden een paar contesten gedraaid om van te leren. In de week van de
contest mag er natuurlijk niets fout gaan.
Enkele weken gelden is er nog een grote bijeenkomst geweest waar alle vrijwilligers de
laatste instructies kregen en waar alles nog een keer op een rij is op gezet.
Het is een enorm gebeuren
wat veel respect verdiend voor
die mensen die er 3 jaar lang
een berg tijd in hebben
gestoken.
Meer lezen kijk dan op:
http://www.wrtc2014.org
73’ Timon PA1T
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