Kanaalstreek Bulletin
zomer 2015

PB15MILL
Indien niet te bestellen graag retour aan: T.K. Kruijer

Hooilandsweg 3

9617 PG Woudbloem

Agenda 2015
16 januari
14-15 februari
20 februari
20 maart
17 april
15 mei
6 juni
19 juni
17 juli
21 augustus
18 september
16 oktober
20 november
18 december

Huishoudelijke vergadering
PACC Contest - Doe mee voor het afdelingsklassement!
Bijeenkomst met presentatie door Rudi, PA4UNX, over HF propagatie.
Lezing door Arjen, PA7LV over stationsautomatisering, gebruik SDR,
interfacing pc – radio, SteppIr en antennes in beperkte ruimte, etc.
Doornemen voorstellen VR en daarna onderling qso.
Bijeenkomst met lezing door Tonny, PA4TON, over de factoren voor
succesvolle verbindingen. Zoals zendvermogen, antenne, verliezen, etc.
Experimenteer- en activiteitendag bij "de Brouken"
Bijeenkomst met lezing over Ede EME DXpeditie naar Malawi (7Q7EME)
door Eltje, PA3CEE en René, PE1L.
Vakantie bijeenkomst, een gezellig samenzijn (geen lezing).
Vakantie bijeenkomst, een gezellig samenzijn (geen lezing).
Interactieve presentatie door Henk, PA1A over amateur radio in het
algemeen, zelfbouw, etc. Dat wordt een leuke en leerzame avond.
Bijeenkomst met presentatie door Gerben, PG5M, over zijn ´Ultra light
solo DXpeditions´ naar 3D2, T30, T2, T8, V6 en CE0Y.
Verkoping van ingebrachte spullen door leden.
Traditionele feestavond, met buffet 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!

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!
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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,
Zomer 2015 is het alweer. De succesvolle PACC-contest is lang geleden en ook uw voorzitter
en afdelingslid René PE1L zijn gezond en wel weer terug uit tropisch Afrika van hun EME
DXpeditie.
Jullie hebben alle ins en outs op Facebook allang kunnen lezen en op vrijdag 19 juni werd
ook nog eens een lezing over Malawi (7Q7EME annex 226 AT/DX) gegeven.
Het was bijzonder leuk om naast de afdelingsleden via de maan ook enkele afdelingsleden
in ‘t Grunnegs op HF te werken. Een apart gevoel om bekende stemmen te horen terwijl je
zover weg bent. En dat allemaal met een stukje snoer losjes gespannen vlak over het
strand.
Daarnaast was er goed contact met de leden via de sociale media. Allemaal prachtig, maar
het mooiste is en blijft toch een eyeball-QSO op de clubavond.
Gezelligheid zoek je met elkaar. Het samenzijn telt.
Ik wens jullie allen veel plezier met de hobby!
Graag tot ziens op de volgende afdelingsbijeenkomst!
PA3CEE, Eltje
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Mills on the Air 2015!!
Mills on the Air 2015 is alweer voorbij. De molen activiteiten zijn altijd in het tweede
weekend van Mei. Ook dit jaar was het een groot succes met een totaal van 22 Nederlandse
Molens die radioactief waren.
Het begint voor ons altijd al eind van het jaar. Mailen met OM’s die het jaar er voor een
molen hebben geactiveerd en zoeken naar nieuwe deelnemers. Hierbij maken wij ook
dankbaar gebruik van de sociale media zoals Facebook en Twitter.
Wij zijn met een groepje al vanaf 2009 actief vanuit de Eendracht in Gieterveen. Dit jaar
hebben we Peter (PA4O) gevraagd of hij ons wou versterken. Dit omdat er ins ons groepje
geen CW-er aanwezig is. Wij deden eerder wel een beetje CW, maar via de computer.
Aangezien er veel amateurs zijn die alleen CW beoefenen, is het wel een gemis om geen
CW-er aan boord te hebben.
Peter kon alleen op de zaterdag, dus waren we met 4 stations actief. Op de zondag met 3
stations. Helaas liet de propagatie ons wat in de steek. Vooral zaterdag in de ochtend was
op de HF niet veel activiteiten. Later op de dag werd het wat beter en vooral laat in de
avond was het goed te noemen. Zondag ochtend leek het ook goed te beginnen, maar het
werd later op de dag weer slechter. Omdat we zaterdag 4 stations actief hadden riepen we
ook met regelmaat op 2/70. Op 70cm ook op de repeater frequenties, maar ook daar
weinig animo. Via de CoVersity ook niet veel reacties. We hadden het idee dat het niet goed
was gelinkt onderling, want als we de microfoon los lieten hoorden we kort wat gepraat.
2/70 is en blijft toch in onze regio iets wat niet echt veel actief op geluisterd en gewerkt
wordt.
Een van ons groepje had nog even materiaal pech……dacht aan een kapotte voeding van zijn
laptop. Snel naar huis geweest andere opgehaald…..zelfde probleem… Doet je denken aan
een oud reclame stukje.. “Of je steekt de stekker in het stopcontact” Dus gelukkig niks
kapot…wel een beetje beduusd hoe zoiets kan gebeuren hi.
Ondanks de slechte propagatie hebben we een totaal van 898 Qso’s kunnen maken in 53
DXCC’s. Leuke DX zoals YB,KH6,JA… Zondag toen ik thuis kwam zat er een leuk bedank
emailtje van K1IFJ in het Nederlands met de naam Jack Sanders hi. Leuk om zoiets te lezen.
Ook kwamen de eerste Award aanvragen voor een pdf formaat al binnen.
Al met al een leuk weekend, waarin door de slechte propagatie gezelligheid boven het
drukke werk met de radio stond. Redelijk wat visite gehad van collega amateurs, waarvoor
onze dank! Bezoek aan de molen zelf was ook redelijk, ondanks het slechte weer op
zaterdag.
We willen Peter (PA4O) bedanken voor zijn medewerking. Ook Timon PA1T willen we
bedanken voor het uitlenen van zijn Bandfilters. Ook Iris en Jelle danken we voor hun
gastvrijheid en natuurlijk de vrijwilligers van de Molen de Eendracht.
We kijken alweer uit naar Mills on the Air 2016…..waarschijnlijk met PB16MILL.
73’s namens het hele team van PB15MILL
( PB7Z Bernard , Jelle PD5JFK , Margienus PD0ME & Peter PA4O )
NB. Zie ook de foto op de voorplaat.
Kanaalstreek Bulletin zomer 2015
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70 Jaar vrijheid…PF45FREE
Vanwege de viering dat het 70 Jaar geleden is dat de Tweede Wereld Oorlog is beëindigd,
zijn er tussen 1 en 28 mei speciale prefixen actief geweest. De prefixen van PA45 t/m PH45
zijn allemaal aangevraagd en gebruikt op diverse frequentie banden. De suffix wat werd
gebruikt was FREE…vanwege de viering van onze vrijheid. Ik denk dat het voor het eerst is
dat bijna de gehele Nederlandse prefix voor een Speciale Activatie is gebruikt. Alleen
PI4FREE is niet gebruikt, omdat de PI4 alleen voor clubstations geld, als ik het goed heb.
Als men deze stations werkt en bevestigd via een log, is er een gratis Award te verkrijgen.
Het Award is te verkrijgen om een email te sturen naar 45freedom.award@gmail.com
waarin de log wordt vermeld van de gewerkte 45FREE stations, of als bijlage wordt
meegestuurd. Ook word er voor iedere Qso een QSL kaart verstuurd via het Dutch QSL
Bureau. Voor directe QSL is het adres: Marcel Kuenen, Rijksweg Noord 12, 6661KG Elst, The
Netherlands.

Ik ben ook actief geweest in dit spektakel. Werd gevraagd of het mij wat leek om mee te
doen. Helaas was het voor mij niet mogelijk de PF45FREE call zelf aan te vragen. Dit omdat
AT Telecom niet toestaat dat je 2 Speciale Roepnamen hebt in een overlappende periode.
Vanwege PB15MILL..was dat voor mij dus het probleem. Het is opgelost doordat iemand
anders de Callsign heeft aangevraagd.
Vanwege erge buurproblemen qua storing klachten heb ik vanuit huis niet echt erg veel
gewerkt. En wat ik heb gewerkt was meestal in Digimodes (PSK+RTTY) en beetje CW.
Omdat ik toch ook SSB wilde werken heb ik toestemming gevraagd om weer vanaf de
ijsbaan te mogen zenden. Dit was gelukkig geen probleem. Vrijdag 22 Mei heb ik daar mijn
81 meter lange Windom opgehangen. Deze Windom is te gebruiken over de gehele HF band
6
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met zelfs een goede SWR op 6M als extra. Omdat ik er niet ’s nachts verbleef, wilde ik niet
dure antennes daar onbeheerd achter laten. Daarom ook de keuze voor deze antenne en
ook om die eens goed uit te proberen. Het voedingspunt hing op 7 meter boven het natte
grond van de ijsbaan. De uiteinden op 5 en 4 meter. Aangezien de ondergrond, ongeveer op
15cm diepte, van Leem voorzien is, blijft het vochtig. Dit is natuurlijk alleen maar positief
voor de afstraling van de antenne.
Ik gebruikte daar de Yaesu FT-897 met maximaal 100W. Verder een computer voor het
loggen en voor CW en Digimodes en de MFJ tuner voor eventueel wat bijwerken van de
SWR.

Ik was er actief vanaf vrijdag t/m maandag ochtend. Het viel mij op dat de propagatie in de
ochtend redelijk was…in de middag inzakte en dan in de avonduren erg goed werd. De
Windom was afgespannen op Noordoost/Zuidwest. Dit kan de reden zijn dat Japan soms
erg sterk door kwam. Een signaal van s7-9 was vrij normaal op 15 en 17M. Ook heb Japan
kunnen werken op 30M in CW. In totaal 45 Japanners in het log. Op 20M melde zich op
maandag ochtend, de laatste dag van mij, nog VK7BC aan. Vanaf de ijsbaan heb ik toch in
die paar dagen iets meer dan 900 qso’s kunnen loggen. Samen met de thuis gemaakte qso’s
kom ik tot een totaal van 1267 qso’s. De qso’s door mij gemaakt met PF45FREE worden
allemaal bevestigd via LoTW, eQsl
(AG) en Clublog. Natuurlijk wordt
de QSL kaart ook automatisch
verstuurd via het Dutch QSL
Bureau.
Ondanks dat ik heb moeten
uitwijken heb ik er toch van
genoten deel te hebben gemaakt
Kanaalstreek Bulletin zomer 2015
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van iets speciaals. Van Amerikaanse stations kreeg ik te horen dat men erg dankbaar is met
onze activatie omdat het ook een stukje herinnering is van hun gevallen landgenoten in de
Tweede Wereld Oorlog en waardering… Mijn intentie was, om in deze periode met de
speciale roepnaam, proberen actief te zijn vanaf het Kamp Westerbork. Dit had het allemaal
nog meer indrukwekkender gemaakt. Vanwege drukte…ziekte etc. ben ik daar niet aan toe
gekomen. Maar…wellicht een idee voor 2020…
73’s PF45FREE - Bernard PB7Z

Activiteiten van PH7A
De laatste tijd ben ik niet zo heel actief qua hobby. Als ik mijn logboek terugblader dan is
een van de laatste QSO’s die ik op HF heb gemaakt er een geweest met K1N (Navassa
Island) op 40 meter in CW.
De kaart is ook al binnen, en daardoor heb ik nu alle 329 landen bevestigd die ik heb
gewerkt in de afgelopen 12 jaar sinds ik actief werd op de HF banden in 2003.
Ik moet dus nog 14 DXCC’s en als ik dat red in de komende 12 jaar, dan zou het heel mooi
zijn. De vooruitzichten zijn wat dat betreft niet verkeerd:
FK/C
VK0
KH5
VP8
VP8
P5

TX3X – Chesterfield Islands
? – Heard Island
? – Palmyra
VP8STI – South Gerogia
VP8SGI- South Sandwitch
P5/3Z9DX – North Korea

oktober 2015
http://www.tx3x.com/
eind 2015
http://www.heardisland.org/
januari 2016
http://palmyra2016.org/
januari 2016
http://www.intrepid-dx.com/vp8/
januari 2016
http://www.intrepid-dx.com/vp8/
2015/2016
http://www.dx-world.net/activation-of-north-korea/

Op 6 meter waren in april en mei ook een aantal leuke verbindingen te maken:
4 april
V51YJ
Namibia
10 Mei
3B9FR
Rodriquez
14 Mei
LU9AEA
Argentinië
20 Mei
ZP6CW
Paraguay
30 Mei
9K2MU
Kuwait
Voor TEP is het voor ons alweer wat te laat in het seizoen en moeten we het weer hebben
van de ES. En als er condities zijn op 6 meter, let dan op want er zijn nog een paar leuke
landen te werken:
Juni 8Q7CQ
Maldives
Juli HC8/G8OFQ
Galapagos Islands
Juli S79OWZ
Seychelles
Juli J20JM
Djibouti
Suc6 en 73, Engel – PH7A
8
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VERON satellieten dag
Op 25 april ’15 hebben wij PA3ECN en PD3SZN deelgenomen aan de satellieten dag. Deze
dag was georganiseerd door de VERON VHF/UHF commissie en werd gehouden bij het
Denksportcentrum in Apeldoorn. Op het programma stonden diverse lezingen voor
beginners en gevorderden en een aantal praktijk sessies om met eenvoudige middelen
satellieten te ontvangen. Er zijn diverse presentaties gegeven; over de FUNcube-1 satelliet,
het ontvangen van satellietsignalen, andere actieve satellieten en de over deep space
spacecrafts op de amateur banden. Het Internationale Space Station ISS heeft bijvoorbeeld
een APRS systeem die werkt op een frequentie van 145.850 MHz. Als je nog packet radio
spullen hebt kun je deze signalen ontvangen.
De diverse presentaties zijn via de website van de VHF-UHF commissie te vinden. De
komende jaren komen er nog meer FUNcube satellieten bij. Deze satellieten bieden
interessante mogelijkheden voor de amateur. Het luisteren (of werken via) satellieten is een
leuk deel van onze hobby. Als je kunt luisteren op 70-cm naar enkelzijbandsignalen dan kun
je bijvoorbeeld luisteren naar de signalen van de HO-68. Deze heeft een CW baken op
435.790 MHz. Via de website http://www.heavens-above.com kun je bepalen wanneer je
kunt luisteren naar bijvoorbeeld de HO-68.
Over de FUNcube satellieten is heel veel te lezen op het internet. Kijk maar eens op de
website www.funcube.org.uk. Met een eenvoudige DVB-T stick en software is het al
mogelijk om naar satellieten te luisteren.
Wij hebben het een hele leuke dag gevonden, leuk naar satellieten geluisterd en veel
geleerd. We kunnen nog veel meer vertellen over wat we gezien hebben maar je kunt er
natuurlijk de volgende keer nog beter zelf bij zijn.
Eric, PA3ECN en Suzan, PD3SZN

Met een goedkope Baofeng portofoon en
een eenvoudige eigenbouw 7 element antenne
luister je al naar de FM-repeater van SO-50.
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Dit is het engineeringsmodel
van de FUNcube satelliet.
De kubus is 10x10x10 cm.
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7Q7EME: Wazungu in het warme hart van Afrika
144/432/1296/2320/3400 MHz EME-expeditie naar Malawi
Inleiding
Mei 2015 ging het Atleticoteam + (René PE1L, Hermann DL2NUD en Eltje PA3CEE) op
expeditie naar
Malawi met als doel
om deze entiteit te
activeren op 144
MHz, 432 MHz, 1296
MHz, 2320 MHz en
3400 MHz EME.
Locatie was in
KH77ap, zo’n 200 km
noordelijk van de
hoofdstad Lilongwe.
Ngala om precies te
zijn, een
vissersplaatsje waar
verder niks te
beleven viel.
We waren te gast in
een schitterende
safari lodge, van alle luxe voorzien. Helaas was er bij onze huisjes geen geschikte plek om
antennes op te bouwen die daadwerkelijk langdurig de maan konden “zien” dus kregen we
een overdekte plek met stroomfaciliteiten aangeboden op het strand van het Malawimeer.
Een geweldige plek! Hier konden we ongestoord onze gang gaan. Iets wat we prettig
vinden, geen pottenkijkers.
Slechts één keer eerder was er een moonbounce expeditie naar Malawi geweest, een
twintigtal stations werd toen gewerkt, voor ons dus de taak om nu iedereen die het maar
wilde proberen te werken.
De Kanaalstrekers waren in wisselende samenstelling al vaker samen op pad geweest: Kenia
5Z4EME (2009), Mauritius 3B8EME (2010), Gambia C56EME (2011), Oeganda 5X1EME
(2012), Ghana (9G5EME 2013) en Senegal (6W/PE1L 2014). Atleticoteam en Afrika kunnen
in een één adem worden genoemd.
Op woensdag 6 mei kwamen we ’s middags aan op het vliegveld in Lilongwe en werden we
(en onze ruim 200 kg wegende bagage) door een chauffeur met een forse 4WD opgewacht.
Na een dodenrit over stoffige paden en smalle wegen vol mensen die van nergens naar
nergens sjokten werden we uiteindelijk naar onze bestemming gebracht alwaar we meteen
mochten aanschuiven voor een uitstekende maaltijd.

10
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Opbouw
De volgende dag begonnen we in rustig tempo met de opbouw van het station. De
antennes stonden mooi in balans. Nieuw was een AZ rotor en voor elevatie een (mini)
actuator, samen met OE5FJL controller met absolut encoders was dit een prima combinatie.
 Op twee meter 2 x 8 el. Kruisyagi voor zenden circulair gepolariseerd, voor ontvangst
schakelbaar tussen 45 en 135 graden.
 Op 70cm een 21 elements yagi
 Op 23cm/13cm/9cm een 1,5 meter schotel

We namen de tijd. Ergens maar goed ook want zo krijg je enerzijds zonder brokken het
materieel goed opgebouwd. Anderzijds werden we die avond verrast door een hevige
tropische storm en hoosbuien zoals je ze alleen in Afrika ziet.
Konden we meteen de volgende dag zien hoe antennes op nat zand met een statief het
natuurgeweld doorstaan. Een leermoment. Een gesloopte tafel leverde een mooi vlak
tafelblad op; een ideale grondplaat voor de tripod.

Kanaalstreek Bulletin zomer 2015

11

De komende dagen konden we los op twee meter.
Altijd heerlijk die eerste uren als het storm loopt! Tijdens de eerste volle moonpass konden
meteen al 121 stations in alle zes continenten worden gewerkt.
Onderkomen
Gelukkig werden we omringd door 30 man personeel, en meesttijds waren we de enige
gasten. De lodge had een prachtige koloniale uitstraling en voorbijkomend e gasten waren
veelal blanken uit Namibië (Duits en Afrikaans sprekend) en Zuid Afrikanen op jeepvakantie
(Afrikaans sprekend).
Er waren verscheidende bewakers die allemaal op elkaar leken en die je moest wakker
maken als ze in actie moesten komen.
Er werd voor ons gewassen en gekookt. Tweemaal daags een warme lunch en diner waarbij
we konden genieten van zeer goede kookkunsten. Zo kregen we elke dag een andere
maaltijd, nooit tweemaal hetzelfde. Een heel verschil met West Afrika waar we nooit iets
anders dan vis, rijst en uien tweemaal daags kregen voorgeschoteld.
Elke hap voedsel was vanuit de hoofdstad getransporteerd, vele uren rijden. Wel een aparte
gedachte, maar er viel gewoon niks te halen op het platteland behalve groente en fruit.
Eiwitarm voedsel dus, het aantal kinderen met hongeroedeem (hongerbuikjes) was relatief
hoog.
12
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Maar een luxe lodge is natuurlijk heel wat anders dan een gehuurd onderkomen met zelf
aangenomen personeel wat we gewend zijn.
Punt is dat Malawi een straatarm land is zonder middenklasse. Bijna iedereen is er werkloos
want er is nauwelijks industrie, het gemiddeld inkomen is minder dan 1$ per dag. Iets
particuliers huren gaat eenvoudigweg niet omdat het er gewoon niet is.
De wetenschap dat wij gulle uitgaven deden in het dorpje Ngala en het feit dat door onze
betalingen 30 man personeel met partner en kinderen = ± 240 man het komend jaar zullen
kunnen worden onderhouden geeft ons het gevoel dat we toch iets konden doen aan de
armoede. En nog wel direct besteed ook in plaats van dat het verdwijnt in de zakken van
malafide tussenpersonen. Afrika gaat zwaar gebukt onder corruptie. Onuitroeibaar en een
stop voor elke verdere ontwikkeling. Oh ja over corruptie gesproken: de twee koffers die via
Fedex vooruitgestuurd waren konden we voor 500 dollar ‘losgeld’ terugkopen. Niet dat ze
zoek waren maar de bezorging kon wel een maand op zich laten wachten. Na overmaking
van 500 dollar op de privérekening van een Fedex medewerker stonden ze de volgende dag
klaar.
Naar de maan
In de dagen die volgden werden op twee meter maar liefst 412 stations via de maan
gewerkt in 50 DXCC. Een benadering van ons eigen wereldrecord dat sinds vorig jaar op 455
stations staat! Maar ook op de andere banden kwamen velen in het log.
In totaal kwamen op de diverse banden 37 Nederlanders in het log:
 23 stuks op 2 meter (first was al eerder gemaakt)
 1 op 70cm (first met PI9CAM)
 6 op 23cm (first met PA3CQE)
 4 op 13cm (first met PA3CQE)
 3 op 9cm (first met PA3CQE)
Groot was de ontroering toen afdelingslid
Jan PA3FXB op 23cm werd gewerkt. Op dat
moment had hij maar 60% van zijn schotel
ter beschikking…!
Beleving
We vertoefden in een fantastische
omgeving. Bijna drie weken bivakkeren op
het strand is toch een droom. Wel werden
we gewaarschuwd om niet met blote
voeten over het strand te lopen en zeker
niet in het meer te gaan in verband met
Schistosomiasis (vroeger Bilharzia): een
infectie met parasitaire wormen die een
gastheer zoeken. Deze raad sloegen we in
de wind want onze gastvrouw vertelde ons
dat het veilig was en dat ze nooit klachten
Kanaalstreek Bulletin zomer 2015
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had gekregen (kan kloppen want pas na 6 weken, dus na thuiskomst, openbaart zich de
ziekte).
Het was een feest. Alle mensen die we ontmoetten waren warm, vriendelijk en aardig en
steeds goedlachs. Zeer vergelijkbaar met het fijne Oeganda, Ghana en Senegal dat René en
Eltje eerder bezochten. De mensen waren hartverwarmend aardig. En we werden Mzungu
(meervoud Wazungu) genoemd, dat scandeerden de kindertjes die ons achterna liepen. Dat
betekent blanke.
Kinderen raakten niet op ons uitgekeken, een overal terugkerend fenomeen als je op het
plattegrond van Afrika bivakkeert.

Blijdschap en toch bittere armoede (naar onze westerse maatstaven gemeten, dat wel, blijft
een intrigerende combinatie die Afrika zo typeert.
Met gemiddeld zes kinderen en schamele lemen hutjes leeft men van dag tot dag.
We bezochten een school: Zo’n 230 leerlingen per klas, zonder tafels of stoelen dus op de
grond zittend met daarbij 8 leerkrachten voor een maandsalaris van 56$.
Lijkt weinig maar je hebt er ook geen onkosten aan vaste lasten en elektriciteit/water,
gewoon omdat het er niet is.
Verder het normale gezicht: overal hard werkende vrouwen. Mannen doen niks behalve het
weinige geld uitgeven aan drank en wiet.
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 500 unieke inits op de vijf banden EME kan alleen maar worden gesproken van een
groot succes, alleen door onszelf eerder geëvenaard op V/U/SHF!
Ondertussen wordt er al weer druk nagedacht over een volgende bestemming waarbij
wederom de glanzende antennes naar de maan zullen worden gericht!
14
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Moonbouncen vanuit Afrika blijft een onvergetelijke ervaring. De afgelopen jaren maakten
we meer dan 2700 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!!!
Samenvatting
 144 MHz: 412 inits in 50 DXCC
 432 MHz: 27 inits
 1296 MHz: 38 inits
 2320 MHz: 14 inits
 3400 MHz: 9 inits
 Total: 500 QSO`s op 5 bands.
Een welgemeende dank aan allen die ons aanriepen, onze sponsors, Atletico supportteam
en Ngala Beach Resort.
Velen vragen ons naar de apparatuur die we gebruiken.
Succes heeft namelijk twee kanten: goede operating practice en goede uitgebalanceerde
apparatuur inclusief voldoende reserveonderdelen (in totaal 205 kilogram):
 TX Yaesu ft-857d met TCXO, Preamps WA2ODO
 Antennes: 2 x 8 elements yagi I0JXX
 Antenna Control System DRIACS-G3 van HB9DRI
 Goede EME power van ITALAB
 Uitstekende kabels, couplers, sequenser, ALC control en filters
 Allerlei op maat gefabriceerde DXpeditie-software
73 namens 7Q7EME
Eltje, PA3CEE
Links naar website:
http://www.emelogger.com/malawi/
http://ngalabeach.com/
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Alternatieve voeding
Elk jaar rond de activiteitendag liep ik tegen het probleem aan dat er een hoop accu’s
opgeladen moesten worden voor de vossenjacht. In het begin waren dit nog 12V loodaccu’s
die door het maar eens per jaar gebruiken steeds slechter werden. Later werden het per
zender 10 stuks NiMH-batterijen van 1800mAh. Ook deze werden in de loop der tijd steeds
slechter. En het opladen van de vele accu’s was een tijdrovende bezigheid.
Vandaar dat ik op zoek ging naar een alternatief. Meermaals had ik al de steeds populairder
wordende powerpacks zien liggen om in geval van nood je mobiele telefoon of een ander
apparaat bij te kunnen laden als je op een plek bent waar geen andere voorzieningen zijn.
Aangezien de powerpacks steeds goedkoper worden, toch maar eentje aangeschaft bij de
Action om er eens mee te experimenteren. Zoals te verwachten leveren deze packs een
uitgangsspanning van 5V. Intern zit een 3.6V accu waarbij de spanning met een schakelende
up-converter wordt omgezet. Dit heeft als voordeel dat ze een hoog rendement hebben.
Het nadeel is echter dat ze hierdoor geen schone uitgangsspanning leveren.

Heel duidelijk is de hik om de 40 milliseconden te zien.
Een ander nadeel waarbij ik tijdens het experimenteren achter kwam is dat de powerpacks
een minimale belasting willen zien, anders schakelen ze zichzelf uit. Dit is op zich geen
probleem, 2mA om een indicatie-LED aan te sturen lijkt al voldoende.
Om zonder al teveel verliezen 12V te maken uit een 5V spanning zijn er eveneens leuke
oplossingen met schakelende up-converters. Vele leveranciers in binnen- en buitenland
leveren hier veelal dezelfde oplossing voor. Een printje met een XL6009E1 IC, welke
eigenlijk een chineze kopie is van de LM2577. Dit IC kan samen met een minimum aan
externe componenten een spanning van 5-32V omzetten naar 5-35V. Dit alles bij een
ingangsstroom van maximaal 4A.
Als je een beetje rondkijkt op Ebay, zijn deze printen al te verkrijgen voor ongeveer €1,25.
Op de welbekende radiomarkten betaal je rond de €4,00.

16
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Het rendement zou maximaal
94% moeten zijn, enige
metingen leverden een
rendement op van 85-90%
wat natuurlijk al heel netjes is.
Voor de vossenjachtzenders is
een spanning van rond de 12V
nodig bij een stroom van
maximaal 300mA. Aangezien
het IC maximaal 5V/4A om kan
zetten is dit geen probleem
omdat er op de uitgang dan
maximaal 12V/1.6A beschikbaar is. Aangezien de zenders niet continu aan staan maar
volgens een cyclus werken is het zo wel in te schatten dat ze meer dan 5…10 uur op een
powerpack van 4000mAh kunnen draaien. Meer dan voldoende om de jagers meerdere
malen rond de Pageplas te laten lopen 
Er waren alleen nog een paar
vraagtekens, hoe schoon is
het signaal na de regelaar,
hoe stabiel zijn de regelaars
en hoe zit het met de
kwaliteit.
Gemeten met een belasting
kwam een spanning met een
kleine rimpel uit de
converter die eventueel met
een LC-filter eenvoudig weg
te filteren is. Schoon genoeg voor de vossenjachtzenders.
Conditie: Uitgang powerpack 5.27V -> Uitgang XL6009E1 12V/100mA
Waar bij deze printjes wel
opgelet moet worden zijn de
elco’s. Op veel chineze
printjes zitten types van 35V,
een beetje krap bemeten als
je er meer dan 30V uit wilt
halen.

73, Harry – PE1OXP
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Wat is “goed geaard” ?
(Naar een artikel uit Joe Carr’s Radio Tech-Notes: What is a “good ground?”)
In de handleidingen van zenders, ontvangers en antennes staat meestal dat er voor goede
aarding moet worden gezorgd. Ongebalanceerde antennes hebben sowieso goede aarding
nodig om überhaupt te kunnen werken. Ook de meeste gebalanceerde antennes werken
beter wanneer ze goed geaard zijn. Maar de handleidingen vertellen er niet bij wat er onder
goede aarding moet worden verstaan.
Een goede aardverbinding
Een goede aarding heeft een lage weerstand voor
het hoogfrequente spectrum. Let wel: de aarde van
het elektriciteitsnet is meestal geen goede HF-aarde.
De meest eenvoudige vorm van het aarden van
apparatuur en antennes is weergegeven in figuur 1.
Een geleidende aardpen wordt de grond in
gedreven. Sommigen gebruiken korte pennen
van ongeveer een meter, maar dat is geen goede
oplossing. Afhankelijk van de grondsoort moet een
goede HF-aarde minstens 2,5 meter in de
grond zitten. Een kortere lengte zal zwakkere
antennesignalen opleveren en is bovendien geen
goede bliksemafleider. Grondpennen kunnen van koper zijn, maar meestal zijn het stalen
pennen met een koperen buitenkant. Dat levert een voldoende lage weerstand op omdat
de HF-stromen langs de buitenkant van de geleider vloeien (het skin-effect).
We slaan de aardpen niet helemaal de grond in, maar laten hem een stukje boven de grond
uitsteken. Aan dat stukje wordt de aardklem vastgemaakt. Deze klem verbindt de
aarddraad met de aardpen. Een vaste (soldeer-)verbinding is niet mogelijk omdat we de
kop van de aardpen onmogelijk op soldeertemperatuur zullen kunnen krijgen.
Een tip: Bevestig de aardklem vlak onder de kop van de aardpen, vóórdat u de pen in de
grond slaat. Door het slaan zal de kop van de aardpen gaan vervormen of misschien wel
splijten. Daardoor zal de klem daarna niet meer over de kop passen. Zet de klem van
tevoren wel even vast met zijn schroef, of plak hem vast met tape. Dat om te voorkomen
dat de klem tijdens het inslaan gaat schuiven of “springen”.
Aardpennen kunnen ook van holle koperbuis zijn. Die kunnen zelfs nog iets beter werken
dan massieve pennen. Een holle buis moet wel dikwandiger zijn dan gewone waterleidingbuis, maar is over het algemeen wat moeilijker in de grond te drijven (behalve in
één geval; zie verderop).
Een aarde zoals in fig. 1 zal voor de meeste
18
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zend- en luisteramateurs voldoende
zijn.
De aardklem is een verbinding om de
aarddraad van de zender, ontvanger
antenne aan de aardpen te
bevestigen. De klem heeft een kraag
om de aardpen
past. Wanneer de
bevestigingsschroef wordt
aangedraaid, wordt de aarddraad
tegen de aardpen aangedrukt.

of
die

Een lage HF-weerstand kan ook
worden verkregen door meerdere grondpennen te gebruiken (zie fig. 2). Zo’n systeem
wordt door sommige bliksembeveiligings-deskundigen aanbevolen. Elke grondpen is
ongeveer 2,5 meter lang en wordt aan de bovenzijde door een dikke koperdraad met de
andere pennen verbonden. De beste werking wordt bereikt wanneer de pennen een
onderlinge afstand tussen één en drie meter hebben. Een ruit- of vierkantsvorm werkt
beter dan de pennen in één lijn te zetten.
Moeilijke gevallen
De werking van de aarding hangt sterk af van
de grondsoort. Het hangt ook van de
grondsoort af of een aardpen met meer of
minder moeite in de grond te drijven is.
Vooral bij zware klei of keileem kan het
nogal wat moeite kosten om de aardpen
voldoende diep de grond in te krijgen. Maar
daar is een trucje voor: een waterboor
(zie fig. 3). De boor is een dikke
waterleidingpijp (38 mm) die aan het ene
einde met een ijzerzaag is afgeschuind en aan
het andere einde van een aangesoldeerd Tstuk is voorzien. Eén kant van het T-stuk wordt
met een einddop dicht gesoldeerd. Op de
andere kant van het T-stuk wordt de tuinslang aangesloten. Steek de schuine kant van de
buis een stukje in de grond een draai de waterkraan maximaal open. Aan het T-stuk
kunt u de buis heen en weer draaien en hem zo langzaam de grond in drijven.
Artificial ground (kunstaarde)
Soms werkt een aarding onvoldoende omdat de verbinding tussen het apparaat en de
aardpen te lang is. Of wanneer de draadlengte op een bepaalde golflengte resonant is, dan
zal de aarding op sommige frequentiebanden slecht werken. In zo’n geval kan een artificial
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ground tuner (AGT) tussen de aarding en de zender of de antennetuner worden
aangesloten. Een AGT bestaat uit een serie resonante tankkringen en een HF-stroommeter.
De AGT wordt afgestemd op de maximale stroom die door de aarddraad loopt.
Tegencapaciteit
Een verticale antenne bestaat uit een straler van
meestal een halve golflengte. De middenader
van de coaxkabel wordt aan de straler bevestigd
en de afscherming komt aan aarde. Dat werkt
goed wanneer die aarde het maaiveld is. Wordt
de antenne hoger geplaatst, dan is het niet
mogelijk om de afscherming van de coaxkabel
aan aarde te leggen. Dan worden er één of meer
radialen van elk een kwart golflengte gebruikt.
Dat is een kunstmatig aardvlak: de
tegencapaciteit (zie fig. 4).
Gebruikt minstens twee radialen per band. In
principe: hoe meer, hoe beter. Verticale antennes voor de HF-banden hebben meestal 16
radialen. Meer radialen levert in de praktijk nauwelijks nog effect op. De radialen staan
meestal haaks op het voetpunt, de straler, of onder een hoek van 60 graden ten opzichte
van het horizontale vlak.
De radialen kunnen ook op de grond worden gelegd of een paar centimeters worden
ingegraven. Bij een permanente opstelling is ingraven beter om te voorkomen dat u of
anderen over de losliggende draden struikelen..
In fig. 5 (rechts) is te zien hoe
losliggende of ingegraven radialen
worden aangesloten. De aardpen is
minstens 2,5 meter lang, waarop de
radialen met een aardklem zijn
aangesloten. Wanneer de positie goed
uitkomt kan dat dezelfde aardpen zijn
als die van de eerder beschreven
stationsaarding.
Bliksembeveiliging
Antennes trekken de bliksem niet speciaal aan, tenzij de antenne het hoogste punt in de
omgeving is. Antennes werken echter het beste wanneer ze hoog staan opgesteld. Dan
moeten we toch maatregelen tegen blikseminslag treffen. Eén ding is duidelijk: een directe
inslag zal de antenne en de aangesloten apparatuur meestal totaal beschadigen. Het kan
bovendien brand veroorzaken. Geen enkele voorzorg kan garanderen dat er geen schade zal
ontstaan, maar u kunt het wel beperken door bepaalde maatregelen te nemen. De bliksem
hoeft de antenne niet speciaal te raken om toch schade te veroorzaken. Een inslag in de
20
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buurt of tussen twee onweerswolken, kan een zeer sterke spanningspiek in de ontvangeringang veroorzaken. Oudere buizen-apparatuur was daar redelijk immuun voor, maar
moderne halfgeleider-apparatuur is zeer gevoelig.
Elke antenne-installatie zou een bliksemafleider moeten hebben. Of in de voedingslijn, of bij
het voetpunt van de antenne(mast). Er zijn “lightning protectors” in de handel die in de
voedingslijn kunnen worden opgenomen. Zorg er voor dat zo’n protector buitenshuis is
gemonteerd en op een goed werkende aardpen is aangesloten.
Tenslotte
Deze aanwijzingen kunnen u helpen om een goede aarding te krijgen. U mag dan bovendien
verwachten dat er een merkbare verbetering optreedt in de werking van uw zenders,
ontvangers en antennes.
Dit artikel is overgenomen uit Hunsotron, het afdelingsblad van de afdeling Hunsingo.

VERON Afdelingscompetitie – de tussenstand!
Onderstaand de top 3 tot half juni 2015. We staan er goed voor!
1
A27 De Kanaalstreek 1042
2
A07 Breda
784
3
A20 Kennemerland
780
Het lijkt erop dat we afdeling Breda, de winnaar van de afgelopen jaren, voor kunnen
blijven. Dit ondanks dat het aantal deelnemers bij de afdeling Breda ruim gorter is. Bij ons is
de deelname tijdens de PACC goed, maar daarna zakt het animo behoorlijk in.
Deelnemers tot nu toe zijn: PB7Z, PA0VAJ, PA4O (PA4PS), PD0ME, PA3EEG, PD5JFK, PA1T,
PA1M, PE9GG, PA3FXB, PH7A, PA3ECZ, PB4FUN, PE1SBJ, PH5C
Koploper en het meest actief is Peter (PA4PS, PA4O) welke tot nu toe 265 punten heeft
behaald voor de afdeling, direct gevolgd door Bernard, PB7Z met 238 punten. Jan, PA0VAJ,
volgt op enige afstand met toch nog 182 punten.
Nagenoeg elk weekeinde zijn er contesten om punten te verzamelen. Je hoeft niet een heel
weekend mee te doen. Elke 25 QSO's is 1 punt...100 QSO's zijn er 4 en daarna telt iedere
QSO's voor 1 punt.
Doe je mee voor onze afdeling?
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Timon's contest corner
Contesten is iets anders als DX-en of random qso’s maken. Het doel is om in een bepaalde
tijd veel en snel qos’s te maken. Je wilt dus gehoord worden. Zowel als je CQ geeft maar
ook als je een multiplier werkt. Zoals al vaker opgemerkt kun je nooit teveel antennes
hebben. Alleen is het vaak met de beperkte ruimte die we in Nederland hebben niet
mogelijk om veel antennes vast op te stellen. We moeten het dus een beetje slim
aanpakken. Antennes die voor meerdere banden geschikt zijn komen dan al snel om de
hoek kijken. Een ook tijdelijke antennes is een mogelijkheid. Als je een 3 elements Fritzel
hebt ben je op 3 banden al klaar. Maar zet je er een 3 banden verticaal naast dan kun je ook
nog snel even schakelen en die 9A op de achterkant van de Fritzel is dan ineens S9 en kan
snel gewerkt worden. Een dipool voor 40m kan bijna iedereen wel kwijt in zijn tuin. Als je er
een verticaal bij zet voorzien van een aantal radialen eventueel elevated dan kun je hier ook
al weer beter uit de voeten. Dit hoeft natuurlijk bijna niks te kosten. Als je een vishengel op
een aluminium buisje plaatst en je monteert langs de vishengel een draadje die je aan het
aluminium vast maakt ben je al klaar. Je zet de aluminium buis even op een cola fles die je
in de grond zet en je hebt een geisoleerde straler. Een paar radialen eronder en klaar. Ben
je in het bezit van een mast dan is het bijvoorbeeld mogelijk om een sloping dipole te
maken of je hangt eenvoudig een inverted-L op. Let op: beter een lage inverted-L dan geen
antenne. Een verticale antenne straalt onderin dus het overgrote deel van de inverted-L
kun je horizontaal wegspannen. Je kunt natuurlijk ook een multiband antenne maken door
verschillende dipolen in het midden aan elkaar te koppelen. Dit kan horizontaal maar ook
verticaal. Antennes kunnen tijdelijk zijn,
bijvoorbeeld alleen voor gebruik tijdens een
bepaalde contest. Maak het dan zo dat je het
vaker eenvoudig weer op kunt bouwen en
berg het ook zodanig op. Maak het dus plug
en play. Tenslotte met een S-match kun je
heel wat dipool antennes met open lijn
eenvoudig aanpassen.
Tijden de PACC van 2014 was ik mijn huis aan het verbouwen en was ik reeds begonnen aan
de afbraak van mijn HF antennes die naar het weiland naast het huis gaan. Ik had alleen nog
maar een SteppIr als antenne. Ik had besloten om alleen mee te doen op de hoge banden
(10, 15 en 20 meter) om zo nog een paar qso’s te maken voor het afdelingsklassement. Het
ging echter leuk en ik heb besloot om toch nog maar iets te maken voor 40 meter. Snel 10
meter draad gepakt, deze opgehesen in de mast een en er een paar radialen onder
gemaakt. SWR was zeer beroerd maar er konden nog wel een berg qso’s worden gemaakt
en ik werd alsnog tot mijn verbazing winnaar in de mixed klasse. Kortom beter iets dan
niets.
73’ Timon PA1T
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