Kanaalstreek Bulletin
winter 2015

SK Eltje Veen, PA3CEE
Indien niet te bestellen graag retour aan: T.K. Kruijer

Hooilandsweg 3

9617 PG Woudbloem

Agenda 2016
15 januari
13-14 februari
19 februari
18 maart
15 april
20 mei
17 juni
18 juni
15 juli
19 augustus
16 september
21 oktober
18 november
16 december

Huishoudelijke vergadering
PACC Contest - Doe mee voor het afdelingsklassement!
Bijeenkomst met presentatie
Bijeenkomst met presentatie
Doornemen voorstellen VR en daarna onderling qso.
Bijeenkomst met presentatie
Bijeenkomst met presentatie
Experimenteer- en activiteitendag bij "de Brouken"
Bijeenkomst, een gezellig samenzijn (geen lezing).
Bijeenkomst, een gezellig samenzijn (geen lezing).
Bijeenkomst met presentatie
Bijeenkomst met presentatie
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!

Kanaalstreek Bulletin
Het infobulletin van de VERON afdeling 27 - “De Kanaalstreek”
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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
Silent Key
: 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
0599 - 672415
0599 - 616427
0599 - 618462

pa1t@xs4all.nl
vosheerd@telfort.nl
Silent Key
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 secretaris
2015 was wat ondergetekende betreft nou niet
het jaar waarvan ik zeg dat doen we nog eens
over. Persoonlijk gaat het goed. Het nieuwe huis
is bijna af en met de met de hobby gaat het goed
en met de afdeling ook. Er komen nog steeds
veel mensen op onze afdelingen vonden. We
hebben met zijn allen plezier.
Echter de laatste maanden ontbreekt er iets.
We hebben het afgelopen jaar twee prominente
afdelingsleden verloren.
Eerst overleed onze voorzitter Eltje Veen
PA3CEE. In het bulletin wat in juli verscheen
schreef hij nog dat hij samen met René PE1L
gezond en wel weer thuis was uit Afrika. Hij vond
het zo fijn om met de amateurs te
communiceren over de radio vanuit Afrika via de
maan of op HF en natuurlijk de Sociale Media.
Het mooie vond Eltje was toch wel de qso’s op zijn clubavond. “Het samenzijn telt” schreef
Eltje. In juli werd Eltje ziek en begin oktober was Eltje Silent Key…… Vanaf het begin dat ik
met radio bezig ben hoorde Eltje samen met een paar andere afdelingsleden tot de harde
kern van onze mooie afdeling.
Bijna gelijktijdig verloren we ons gewaardeerd
oud voorzitter Jan Wolthuis PE0RTX. Jan ademde
net als Eltje radio. Zijn hele leven bestond eruit.
Jan wist heel veel van het radiospul uit de
Tweede Wereldoorlog en later, en hij vertelde er
graag over. Jan was mede oprichter van onze en
zijn afdeling.
Beide amateurs worden node gemist en zeker
niet vergeten!
Hopelijk geeft 2016 ons wat meer vreugde.
Namens de secretaris,
Timon, PA1T
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In memorial of Drs. Eltje Veen (PA3CEE)
Het was in de zomer van 1978 dat ik Eltje Veen voor het eerst ontmoette. Ik was destijds 19
jaar en net in het bezit van de D- licentie waarmee je op 6 kanaaltjes in de twee meter band
uit mocht komen in FM modulatie. Eltje vroeg aan mij of hij ook zendamateur zou kunnen
worden. Hij was zojuist gepakt als etherpiraat en vond het welletjes geweest. Zendamateur
met licentie was zijn missie. Uiteraard heb ik hem gewezen op de leeftijd. Je moest destijds
18 zijn om examen te mogen doen, Eltje was toen net 17. . Gezien zijn schoolopleiding
(VWO) aan de Winkler Prins scholengemeenschap in Veendam met uitzicht op een
universitaire opleiding zou het daar niet aan liggen. “Denk je dat ik wel het examen aan
kan” vroeg hij aan mij. Ik moest lachen. “Makkie voor jou” antwoordde ik terwijl mijn
moeder ons thee inschonk. Na deze 1e kennismaking met Eltje werd het een beetje stil
rondom hem. Het jaar daarop werd ik op 6 september aangeroepen door PD0GIK. Het was
vijf minuten over 11 in de ochtend. Het was Eltje onder zijn allereerste roepletters. Het
staat onderstreept in mijn radiologboek.

VERON Pinksterkamp 1984
Eltje en ik werden radiovrienden. Het waren mooie jaren die volgden. Omdat we niet al te
ver uit elkaar woonden kwamen we ook regelmatig bij elkaar op visite. Even bijkletsen en
niet alleen over radio. Diepzinnige gesprekken hadden we soms. Uren filosoferen over
zaken als tijdreizen, lichtsnelheid, dimensies, paranormale zaken en wat is groot en wat is
klein. Ik nam Eltje ook mee naar de discotheek. Op aanraden van zijn vader en moeder. “
Het jong zit te veel thuis te studeren of achter zijn zender”, zei moeder Veen. Vanaf dat
moment was Eltje een graag geziene gast aan de stamtafel in bar-dancing de Barrage. Eltje
had iets bijzonders. Hij kon vreselijk mooi verhalen vertellen. Door zijn intelligentie en
talenknobbel kon hij met iedereen overweg. En nog iets, Eltje had een fotografisch
geheugen.
Kanaalstreek Bulletin zomer 2015
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In de zomer van 1980 gingen we op
DXpeditie naar het Harz gebergte. Eltje
(PE1FMG), Hans (PA3BBQ), Ruud (PE1BWJ)
en ik (PD0DGB) . We streken neer in
Braunlage. Het was nog de tijd van de DDR
en de koude oorlog. Iets verderop liep de
Deutsche Volkspolizei (Vopo) langs de grens.
Eltje en ik hebben toen door het ijzeren
gordijn heen geroepen dat het bij ons veel
beter was, dat ze moesten proberen te
vluchten. Of de DDR-soldaten ons gehoord
hebben weet ik niet. Ik weet wel dat er later
een politiebusje kwam om ons te
controleren. Wij waren uitgerust met
portofoons. ‘Was ist das’, riep de agent. Das
ist ein funkgerät, zei Eltje stoer. “Und wir
haben genehmigung”. Aaaa, genehmigung
riep de agent. ‘Papieren bitte’.. Duitsers zijn
gek op papieren en Eltje liet onze
zendmachtiging zien. De Duitse agent keek
tevreden en riep toen. ‘In ordnung,
weitermachen’!
Onze volgende DXpeditie was op het Britse
Kanaaleiland Guernsey. Eltje, Hans, Anne,
Thomas en ik. Geweldig.. Eltje was inmiddels PA3CEE geworden en ik had mijn C-licentie
(PE1KSP) binnen. Telegrafie was toen al bij Eltje de belangrijkste vorm van
radiocommunicatie. We waren van plan om een radioverbinding te maken vanaf Guernsey
naar Veendam op de twee meter band. Een hele afstand op VHF. Radioamateur Jan van
Essen werkte destijds bij Billiton en ging boven in de fabrieksschoorsteen zitten, lekker
hoog. Zo hebben we de eerste radioverbindingen met ons ‘thuis’ in de Veenkoloniën
gemaakt.
Stockholm – Eltje en BJ
In 1987 ging ik met Eltje naar Uppsala in Zweden. Eltje, studeerde Zweedse taal, had
vrienden op de universiteit in Stockholm. Hier konden we een weekje logeren. Hij heeft mij
destijds veel laten zien van Stockholm en omgeving en vertelde prachtige verhalen over de
Zweedse cultuur. Ook was er een situatie die ik nooit meer zal vergeten. Onderweg zaten
we in de auto en reden door de ‘eeuwig zingende bossen’ ter hoogte van Jönköping. Het
was midden in de nacht en we hadden de autoradio afgestemd op Hilversum (middengolf).
Luidkeels zongen we mee met het lied ‘vriendschap is een illusie’ van het Goede Doel wat
op dat moment uit de autoradio galmde. Kijk riep Eltje, nog steeds een verbinding met
Nederland. Mooi hé, die radiosignalen..
6
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Verbinding
Ons hele leven draaide toen om verbindingen, contact maken. Eltje op zijn manier en ik op
de mijne. Eltje heeft mij telegrafie geleerd. Dankzij hem ben ik (bijna) foutloos geslaagd
voor het morse examen en kreeg ik in 1987 de felbegeerde A machtiging. Eindelijk mocht ik
radioverbindingen maken op de korte golf. Eltje zocht steeds vaker de seinsleutel op en ik
de microfoon. Toch hadden we dezelfde interesse: zoveel mogelijk vakjes (locators) en
landen werken op respectievelijk de 2 meter (VHF) of op de korte golf (HF). Eltje kwam
halverwege de jaren tachtig voor het eerst in het bestuur van de VERON afdeling
Kanaalstreek. Jan Wolthuis was destijds voorzitter, Eltje de secretaris en ik bestuurslid.
Maandelijks vergaderden we in de statige woning van de familie Wolthuis aan de
Stationslaan. Eltje en ik reden dan altijd samen vanuit Veendam naar Stadskanaal toe. Vaak
moesten we Jan eerst uit zijn radio shack halen. Een shack die steeds meer op een museum
ging lijken want deze stond vol met radioapparatuur uit de 2e wereldoorlog.
Voorzitters
Vanaf 1989 gingen we steeds meer onze eigen weg volgen. Eltje ging studeren in Den haag
en kreeg een stageplek op de sociale dienst in Zoetermeer. Hoe hij tot deze stap is gekomen
is een verhaal apart. Ik ging verhuizen naar Stadskanaal en zo zagen we elkaar vanaf de
jaren 90 steeds minder vaak. Het maandelijks treffen op de zendamateuravonden bij
restaurant/café Harry Schut was dan ook het moment van weerzien. Na afloop van het
officiële gedeelte was het dan gezellig napraten met een heerlijke gehaktbal of een eigen
gemaakt portie saté van Harry! Teun Alberts (PA0TAU) was lange tijd onze voorzitter. Toen
Eltje terug in Groningen kwam wonen (Garnwerd) nam hij ook opnieuw zitting in het
Kanaalstreek Bulletin zomer 2015
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afdelingsbestuur. Later ging hij in Wirdum wonen en bouwde hier zijn EME station op. Koen
Vaartjes (PA0KVA) was in die jaren onze voorzitter maar uiteindelijk werd het Eltje, die het
langst de voorzittershamer zou hanteren bij de afdeling Kanaalstreek (R27). Van 2005 tot
heden. Door mijn lokale omroep verplichtingen op de vrijdagavond kwam ik de laatste jaren
helaas nauwelijks meer op de clubavond. Het leven bestaat uit keuzes maken.. Met Eltje
bleef ik wel contact houden. In de afgelopen jaren heb ik nog enkele keren een interview
gehad met hem en met Johan (PE9DX). Eltje vond het mooi dat ik mijn passie had gevonden
bij de lokale omroep. Eltje vond lokale omroep ook zeker van meerwaarde.
Midden: PA3CEE

PA3CEE (midden) en afd. Kanaalstreek jaren 80 Jan Wolthuis links onder . Teun Alberts 2e
links boven.
Afscheid
Het was niet alleen Eltje die ons afgelopen week is ontvallen. Ook Jan Wolthuis (PE0RTX) is
nu ‘silent key’. Jan is overleden op 6 oktober en is 75 jaar geworden. Eltje is overleden op 3
oktober. Eltje mocht maar 54 jaar worden. Teun Alberts is enkele jaren geleden overleden.
Teun was ook een radioheld. Had verbindingen gemaakt met alle landen van de wereld.
Drie markante voorzitters van de afdeling Kanaalstreek zijn er inmiddels dus niet meer. Een
groot gemis voor de radio-afdeling. Een afdeling die bijna 40 jaar bestaat!! Bij het afscheid
nemen van Eltje/ PA3CEE viel het mij op hoeveel mensen er waren om hem de laatste eer
te brengen. Eltje was niet alleen geliefd bij zijn familie, collega’s en radioamateurs maar
werd ook geroemd door grootheden in de radiowereld om zijn inzet bij het maken van
experimentele en moeilijke radioverbindingen via de maan (EME). Zijn laatste DXpeditie
was van een heel ander kaliber dan in onze jongensjaren. Samen met René (PE1L) was hij
dit voorjaar nog actief vanuit Malawi in Afrika. Uiteraard via de maan!! ‘Eltje heeft iets
toegevoegd aan de amateurwereld’ waren de treffende woorden van Remco PA3FYM
(DKARS) tijdens het afscheid in Appingedam.
8

Kanaalstreek Bulletin zomer 2015

In het Kanaalstreek Bulletin zomereditie 2015 schreef Eltje als voorzitter zoals altijd zijn
voorwoord. Dat dit zijn laatste schrijven zou worden is onbegrijpelijk. Hij eindigde hij met de
passage:
“ Het was leuk om naast de afdelingsleden via de maan ook
enkele afdelingsleden in ’t Grunnegs op kortegolf 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 contact met leden via
sociale media. Allemaal prachtig, maar het allermooiste blijft
toch een gezellig treffen op de clubavond. Het samenzijn telt. Ik
wens jullie allen veel plezier met de hobby.. “
Je vriend
Brinkieman (PA4EN)
Silent Key: Drs. Eltje Veen 25 mei 1961 – 3 oktober 2015
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Afedri SDR
De Afedri SDR is een Software Defined
radio met netwerkaansluiting voor
onder de 300 Euro. Er zijn betere en
snellere SDR ontvangers (zoals de
Perseus of de QS1R) echter deze zijn 2
a 3 maal zo duur en dan hebben ze
alleen een USB aansluiting. Qua prijs
is de Afedri SDR moeilijk te verslaan.
De Afedri SDR wordt gemaakt door Alex, 4Z5LV uit Israël.
De Afedri versie 3.0 HF SDR ontvanger heeft de volgende specificaties en functies.
 100 kHz tot 30.00MHz continue frequentiebereik met in de standaardconfiguratie
een 30 MHz laagdoorlaatfilter (LPF) gemonteerd.
 Directe bemonstering
 Digitale down-conversie
 12-bit 80 MSPS A / D-conversie
 Tot 2 MHz opname en verwerking bandbreedte
 Ruisgetal: ~ 14dB (voor 1 MHz-30Mhz bereik en maximale winst 35dB) ingang VGA
(Variable Gain Amplifier) heeft een variabele Gain van -10dB tot + 35dB
 Output data formaat: twee 16-bit I / Q-kanalen (audio stereo stroom emulatie)
 Gevoeligheid - MDS -133 dBm bij 500Hz bandbreedte
 USB 2.0-interface
 LAN-interface voor toegang op afstand
 Gevoed door USB of 7,5 volt tot 14 volt externe bron (voor SDR rev. <= 2,1) of 7-10V
voor SDR's herzieningen beginnen rev. 2.2
 Afmetingen: 120mm x 78mm x 27mm, een groot pakje sigaretten..
 Lage kosten - revisie 3.0 $ 259 (Totaal inclusief invoer tegen de € 300,--)
Met de juiste software, zoals: Linrad, Winrad, HDSDR, Studio1, SDR #, SDR Console SDRradio, CuteSDR, SpectraVue 3,23.
 Waterval weergavefuncties
 Opname en weergave
Door de netwerkaansluiting kan deze SDR overal in het netwerk geplaatst worden en elders
(via PC, laptop) worden beluisterd. Met bijvoorbeeld SDR-Radio kan de SDR ‘meelopen’ met
je transceiver en zie je meteen wat er allemaal zo rond de frequentie waar je in
geïnteresseerd bent gebeurt. Natuurlijk kan hij ook worden aangesloten op je IF uitgang van
de radio (mits deze binnen het bereik van de SDR ligt). Meer info op: http://www.afedrisdr.com/
10
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Haarlem Jamborette
Tijdens de Haarlem Jamborette – een scouting event dat om de 4 jaar wordt georganiseerd
– hebben een aantal amateurs vanuit de Kanaalstreek ondersteuning geleverd.

De Haarlem Jamborette is gehouden van 26 juli tot en met 4 augustus. Het is een
internationaal event waar scoutinggroepen vanuit Europa maar zelfs ook van daarbuiten
(o.a. Egypte, Jordanië, Israël). Op de website http://www.haarlemjamborette.nl kun je meer
lezen over dit scouting avontuur. Tijdens deze dagen werden de scouts – zo'n 3900! diverse activiteiten aangeboden waaronder knutselen met elektronica. Zo konden de
kinderen een digitale dobbelsteen maken of een pointer. Dit zijn bouwpakketjes die door de
servicekring JOTA-JOTI worden gemaakt. Kijk maar eens op: http://www.kitbuilding.org.
Daar hebben ze hele leuke bouwpakketjes om samen met kinderen te maken.
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Met oude elektronica onderdelen konden de kinderen spare-bots maken. Bovenstaande
foto geeft een indruk van wat er met oude onderdelen kan worden gemaakt. We hebben
heel wat wonderlijke creaties gezien. Met installatiedraad werd het kamplogo gemaakt en
met twee oude seinsleutels konden de scouts kennis maken met lichtmorse.
Het was bijzonder leuk om de scouts kennis te laten maken met het solderen en te zien met
hoeveel plezier de scouts aan het werk waren.
Wij kunnen terugkijken op een geslaagd evenement waarin we een groot aantal scouts
hebben laten kennismaken met elektronica en solderen. Met dank aan alle amateurs die
onderdelen beschikbaar hebben gesteld voor de spare-bots!
73 – Paul (PA5UL), Suzan (PD3SZN) en Eric (PA3ECN).

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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12V en veul stroom
Onze 100 watt transceivers vragen bij 12V voeding best veel stroom. Er worden dan ook
voedingen verkocht van 25 en 30 Ampère. Maar ja, wat te doen als het een beetje meer
stroom moet zijn of je wilt geen 100 Euro uit geven voor een voeding? Zijn er alternatieven?
Server voedingen zijn voedingen die wel 50 tot 60 Ampère aan stroom kunnen leveren bij
12V. Het zijn geschakelde voedingen in een compacte behuizing. Via, via kwam ik in bezit
van twee verschillende typen en het blijkt zeer eenvoudig om deze geschikt te maken als
'gewone' voeding. Op internet is veel informatie te vinden over deze server voedingen en
hoe je zet inschakelt. In beide gevallen moest ik een doorverbinding maken om de voeding
aan te zetten. Met een potmetertje kun je de spanning nog een beetje regelen. Daarna de
voedingsaansluitingen maken voor onze banaanpluggen die we aan onze voedingssnoeren
hebben en dat is het dan. Moeilijk is het niet…
De ventilator van de voeding maakt best wel een beetje lawaai en de voeding heeft geen
mooie spanning en stroommeters op de behuizing. Maar met een beetje creativiteit en
amateur vindingrijkheid is daar best wel iets voor te verzinnen.

Op de foto zie je de achterkant van een voeding met de diverse aansluitingen. Het blauwe
draadje verbindt drie pennetjes waardoor de voeding wordt ingeschakeld. De 12V met veul
stroom zit op de bredere contacten.
73’ Eric PA3ECN
Kanaalstreek Bulletin zomer 2015
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VERON Afdelingscompetitie
De afdelingscompetitie voor 2015 is weer afgelopen en we maken onderstaande stand op.
1 A27 De Kanaalstreek
punten: 1943 qso´s: 75077
2 A20 Kennemerland
punten: 1408 qso´s: 51933
3 A47 Zeeuws-Vlaanderen
punten: 1318 qso´s: 54867
Uit onze afdeling hebben onderstaande leden meegedaan:

1. PA4O/PA4PS
2. PB7Z
3. PA0VAJ
4. PD0ME
5. PA3EEG
6. PD5JFK
7. PA1T
8. PA1M
9. PH7A
10.PA8AD

638
465
269
148
129
83
58
33
22
18

32.7
23.8
13.8
7.5
6.6
4.2
2.9
1.6
1.1
0.9

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

PE9GG
PD1D
PB4FUN
PE1L
PA3FXB
PH5C
PA3ECZ
PE1OXP
PE1SBJ

17
16
10
10
9
8
7
5
4

0.8
0.8
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.2
0.2

%
%
%
%
%
%
%
%
%

5 MHZ nu ook toegestaan nu ook toegestaan
Per afgelopen november mogen radiozendamateurs met een F-registratie ook gebruik
maken van de 5.350 – 5.450 kHz band (60 meter). Deze wijziging van het Nationaal
Frequentieplan werd op 4 november 2015 in de Staatscourant is gepubliceerd.
De band mag gebruikt worden zodra ook de Regeling gebruik van frequentieruimte met
meldingsplicht 2015 is aangepast. Radiozendamateurs hoeven hiervoor zelf niets te doen.
De wijziging is voorbereid en gaat naar verwachting binnen twee weken in. Gebruik is op
secundaire basis en alleen voor radiozendamateurs met een F-registratie.
Even snel een
voor de nieuwe 5

14

dipool maken
MHz band.
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CQWW contest bij PI4YLC
Van 24 tot 26 oktober was de CQWW SSB contest. Ik heb hier aan meegedaan met PI4YLC,
bestaande uit Lisa Leenders PA2LS, Claudia Tamis PD5AX en Mariëtte Engelbarts PA1ENG.
Vrijdagavond gingen we onderweg naar het zuiden van het land omdat het contest station
bij Lisa thuis was, in Waspik in Brabant. De contest begon om 00:00 UTC en eindigde twee
dagen later om dezelfde tijd. We hebben niet de volledige 48 uur volgemaakt omdat we op
zondag weer vertrokken naar huis. In totaal hebben we 1311 qso’s gemaakt, wat ons
671.913 punten opleverde. Een beter resultaat dan de vorige CQWW contest.
Het conteststation bestond uit een K3 en een P3 panadapter. Voor 80m en 40m werd een
inverted V antenne gebruikt. Voor de andere banden hadden we de beschikking over een 3
elements yagi. Op het waterfall display van de panadapter kon je zo goed de activiteit zien
op de band. Je kon daarmee gemakkelijk vinden waar stations actief waren. Ik heb veel
verbindingen gemaakt in de ochtenduren, voornamelijk op de 40m.
Ik vond het met de dames van PI4YLC een gezellige en leuke ervaring; zeker voor herhaling
vatbaar!

Foto links: Claudia PD5AX, Lisa PA2LS, Suzan PD3SZN en Mariette PA1ENG
Foto rechts: Suzan PD3SZN en Eric PA3ECN
73’ Suzan PD3SZN
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ANTENNETUNERS: EEN KIND KAN DE WAS DOEN…….?
Dit artikel is vergenomen uit Hunsotron, het afdelingsblad van de afdeling Hunsingo.
Tijdens een van de weinige mooie zomerdagen kon ik met de schuurdeuren open mooi wat
opruimen. Opruimen, is dat bij u ook het verplaatsen van spullen? Bij mij wel. Ik vond een
plank met een proefopstelling van een antennetuner. Ik was daar aan begonnen
geïnspireerd door de website van PA0FRI en door frustratie dat een symmetrische tuner
toch niet zo eenvoudig is als het lijkt. Ik gebruik als hoofdantenne een Zepp van 42 meter
die gevoed wordt door een 600 Ώ parallellijn. Toen ik die antenne maakte was het plan om
aan de voet een automatische tuner te maken en allerlei spullen ervoor had ik al gekocht
nadat ik er al een tijdje naar gezocht had: vacuümcondensatoren (2 stuks), rolspoelen (2
stuks), variometers (2 stuks), keramische schakelaars, een paar vaste hoogspannings
condensatoren, allerlei mechaniek en motortjes. Het elektrisch ontwerp voor zoiets is in
allerlei smaken en kleuren te vinden. Hoe het weerbestendig en met terugmelding en
bediening vanuit de shack te maken is een ander verhaal. Geen successtory. Het lukte
eenvoudig weg niet om het full proof te construeren. Je moet so wie so een beetje geluk
hebben als je het op alle banden wilt laten werken. Dat is de makke van de amateur: op alle
banden moet het werken. Enfin, al die onderdelen liggen nu in mijn magazijn. De Zepp
gebruik ik nu op een manier die door Dick, PA0SE jaren geleden al eens is beschreven in
Electron. Buiten staat een “prematcher”, een balun gemaakt van symmetrische lijn (teflon)
4:1 in een PVC-bus. Van daar uit gaat een paar meter RG213 naar een “standaard” tuner
binnen en daarmee kan ik op alle banden werken. Je gaat ervan uit dat 1) de verliezen in de
open lijn klein zijn; 2) de impedantie onder aan de lijn op elke band “toevallig” niet al te
beroerd is en 3) de balun met relatief weinig verlies naar niet te slechte impedanties
transformeert. De VSWR op de coaxkabel levert dan op dat korte end niet te veel
additioneel verlies. Bij de gemiddelde amateur blijkt een Zepp zodanig uit te pakken dat,
eventueel met wat lengte variatie van de open lijn, je aan bovenstaande voorwaarden kunt
voldoen. Bij mij werkt het en ‘so what’ er is immer ook geen alternatief behalve een andere
antenne. Die heb ik ook. Een twee keer twintig meter inverted V met open lijn. De lengte
van die open lijn wordt ook bepaald door de omstandigheden. De lijn eindigt gewoon in de
shack. Het is elke keer weer aardig om beide antennes met elkaar te vergelijken.
De plank met de tuner verhuisde naar de shack en de zomer bood genoeg momenten om
binnen te gaan zitten rommelen met de planktuner en varianten ervan. Het is evident dat
zowel (amateur)fabrikanten als amateurs zelf streven naar eenvoudige tuners, liefst met zo
weinig mogelijk knoppen en moeilijke mechanica. In de meeste gevallen ontstaat een
netwerkje met een beperkt aanpasbereik. Ook de in transceivers ingebouwde tuners zijn
behept met een erg klein aanpassingsvermogen. Ze gaan meestal een VSWR van 1:3 niet te
boven. Er komt ook een ander amateurtrekje boven: het moet allemaal in een net kastje.
Dat betekent dat je met de gebruikte onderdelen niet meer een andere configuratie kunt
maken die de wellicht andere nodige transformaties aan zou kunnen. Nee, meestal zit je
vast op 50 Ώ asymmetrisch naar ongeveer 200 Ώ (met wat reactantie). Vaak zit er dan nog
16
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een soort balun in van 1 op 4. Ook zijn alle varianten kennelijk berekend op de moderne
amateur die 100 W piek gebruikt. Natuurlijk zijn kleine makkelijk verkrijgbare onderdelen
ook goedkoper. Enfin, al deze antenneaanpasperikelen zorgen al decennialang voor
discussies en steeds meer “kastjes belazer” en “nieuwe ” ontwerpen. De S-match van
PA0FRI is er ook zo een. En het is gebaseerd op een solide gedachte. Lof daarvoor. En de
praktijk komt dan inderdaad neer op een simpele alleskunner met goed verkrijgbare
onderdelen. Is dat zo? Kan een kind de was doen?
Op de site van PAoFRI staan verschillende uitvoeringsvormen. Mijn planktuner was de
versie uitgevoerd met twee Amidon T200-2 ringkernen (Bakelaar, Tietjerk), een formidabele
afstem-C van 450 pF uit een of andere zender en een Russische rolspoel die ook afkomstig
was uit een antennetuner van een Sovjet kortegolfzender. Deze rolspoel is gemaakt met
platte band en een sleepcontact dat wel altijd goed contact maakt. Ik kwam er snel weer
achter waarom het ding in de schuur was beland. Op de hogere banden was er geen of een
sloppy afstemming. Verwisselen van rolspoel en condensator
maakte geen verschil. Nog eens nameten leverde ook op dat de nulcapaciteit van de
prachtige afstemcondensator met de aansluitdraden – noodgedwongen door de forse
afmetingen van de onderdelen - veel te groot was (30 pF). Hetzelfde geldt voor de robuuste
rolspoel; een prachtding maar de variatie bleef tussen 1,5 en 28 μH. Op de hogere banden
boven twintig meter (en daar werkte het al niet soepel) kun je het vergeten. Voor 160
meter moest er meer zelfinductie op de twee toroiden dan de 3 μH die min of meer als
richtwaarde wordt gegeven. Geen universele tuner dus.
Ik maakte een tweede uitvoering met een T200-2, weer ongeveer 3μH. Als
afstemcondensator had ik een prachtexemplaar gevonden uit een HP-generator 3x550 pF
en als rolspoel het bekende ding uit de dump met de 35 slagen knop erop. Meten wat hij
kon met een MFJ antenneanalyzer bleek een ellende want de rolspoel maakte niet steeds
goed contact. Ik heb de rolspoel daarom eerst eens drastisch onderhanden genomen.
Ontvetten, schoonmaken, mechaniek licht smeren en de contacten op druk controleren.
Met de zender en een SWR brug bleek het te werken. Maar met de minimum waarde van
ruim 2μH van deze rolspoel lukte het boven 24 MHz niet meer. Voor 160 meter was de
ringspoel zeker te klein. Omwikkelen naar 24 wikkelingen – dat past er met moeite op – was
noodzakelijk. De forse afstemmer kon het wel aan maar de rolspoel bleek nog weer te klein.
De extra T200-2 liet ik vallen. Trouwens ik had ook twee schakelaars nodig. Een voor het
schakelen van de condensatorsecties en een voor de extra seriespoel. Met de volle T220-2
bleek 14 MHz weer het einde. Einde proef.
Herhaling met 3μH toroid, kegelrolspoel (Russische dump, vlooienmarkt),
afstemcondensator 3x500 één sectie gebruikt. De laagste amateurband laat zich niet
afstemmen, maar dit gaat goed tot tien meter. Dat kan door de lage restcapaciteit van de
toch grote condensator en de minimale waarde van de L van de kegelrolspoel. Het ding gaat
inderdaad bijna naar 0 μH. Verwisselen van C en L bleek nergens nodig. Er is
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De
proefopstelling
met de Russische
kegelvariometer

voorlopig één probleem: er zitten geen eindstoppen op de rolspoel en omdat je op de hoge
frequenties steeds vlak bij het eind zit gaat het soms net te ver, oeps!
Andere proef. Bij de vorige opstelling had ik nooit meer dan ongeveer 200 pF geschat
nodig, en 160 wilde toch niet. Ik maakte de tuner nog een keer maar nu met een dump C
van 300 pF (junkbox) en de schoongemaakte dumprolspoel. Gaat goed maar door de rest-L
niet hoger dan 24 MHz. Spoel en C verwisselen maakte niet veel uit maar lijkt iets soepeler
te gaan. Met deze opstelling kan ik de dipool aanpassen van ongeveer 2 MHz tot 24 MHz.
Dus nog steeds niet op alle amateurbanden, en voorlopig alleen met deze inverted V.
Laatste proef. Rolspoel vervangen door kegelvariometer. Dat gaat het best. 80 t/m 10 met
enige moeite om precies af te stemmen. Het lukt niet helemaal om de VSWR overal
beneden 1:1,3 te krijgen maar daar zit ik niet mee. Ik heb bij wat proefjes ook
stroomtransformatortjes gebruikt om te kijken of de stromen in de feeders gelijk waren.
Dat is niet op alle banden het geval, maar dat valt toe te schrijven aan de asymmetrie in de
antenne door de invloed van de omgeving. Ik denk dat de tuner zelf redelijk symmetrisch
gedrag vertoont.
Conclusies: Met een willekeurige antenne is het niet zo eenvoudig zomaar een werkende
tuner te maken zeker niet als het op alle banden moet werken. Het wordt extra moeilijk om
het trucje te doen als het zendvermogen meer dan de standaard 100 Watt is. Bij onhandige
impedanties en transformaties loop je een risico op grote stromen respectievelijk hoge
spanningen. Dat stelt eisen aan de kwaliteit/afmetingen van de onderdelen en dat
conflicteert snel met andere vereisten. Modder niet te lang door om een alleskunner in één
mooie doos te krijgen, maak er liever twee en neem op de koop toe dat je soms moet
wisselen. Maak de doos ook niet te klein en zorg voor afstand tussen onderdelen en kast.
18
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Doe ook niet zoals veel kant-en-klaar spul met “hete” assen –handeffect-; doe het
mechanisch wat mooier met een koppeling en verlengasje dan brand je, je vingers niet. Zorg
voor je eraan begint dat je junkbox vol en je aankopen voldoende zijn. Het pakt altijd anders
uit dan je denkt of iemand anders voor je bedacht heeft. Begin er niet op zaterdagmiddag
aan, dan valt je laatste ringkern net stuk.
Een kind kan de was doen? Ik weet het nog zo net niet!
De S-match met de schone rolspoel en de dump condensator. De tuner werkt tussen 3,5 en
24 MHz. In de definitieve versie komt i.p.v. de rolspoel de kegelvariometer. Het werkt dan

tussen 3,5 en 28 MHz. De nog niet aangesloten VSWR en Watt meter is te zien. Bij de
uitgang zijn nog net de stroomtrafo’s zichtbaar.
Dick van den Berg, PA2DTA
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Kerstpuzzel 2015
We komen er allemaal; de bouwmarkten om te klussen, en wat je zelf niet kunt laat je over
aan de professionals. Ofwel we zoeken voor deze kerstpuzzel namen van bouwmarkten en
beroepen die met de bouw van een huis te maken hebben.
Graag alleen de letters uit onderstaande balk als oplossing inzenden (dus niet de gehele
puzzel) naar Timon, PA1T. Het liefst per e-mail (pa1t@xs4all.nl), afgeven of per post. De
oplossing is tot de aanvang van de bijeenkomst van januari in te leveren. Veel puzzel plezier
toegewenst.
De oplossing zijn de letters in de vakken met de cijfers

8

Horizontaal
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22 17 15 23 19

Verticaal

Kanaalstreek Bulletin zomer 2015

Kanaalstreek Bulletin zomer 2015

21

PACC 2015 - 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

- 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

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 de zomer van 2016, als je het artikel zo eind mei 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!
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Timon's contest corner
Contesten kun je op verschillende manieren beleven. Veel amateurs willen graag veel qso’s
maken. En ook wel eens pile up hebben zoals de amateurs die voor veel geld naar Spratly of
Bouvet gaan.
In een contest is er bijna altijd wel activiteit en met een beetje mazzel roepen ze je met drie
man tegelijk aan. Dan heb je toch je eigen pile-up. Vooral in contesten waar wij interessant
zijn. Bijvoorbeeld de PACC of de lokale contesten zoals de PA Beker of de Regio contesten.
Vaak denken we dat wij in de In de grote contesten niet zo interessant zijn. Er zijn namelijk
nogal wat Nederlanders actief. Maar iemand die meedoet aan de contest voor de winst wil
zoveel mogelijk stations werken en dat ben jij ook. We zijn dus vaak interessanter dan we
zelf denken. Kijk maar eens naar al die Japanners. Hoeveel zijn er wel niet actief en hoeveel
werk je er nu eigenlijk in de contest? Dat zijn er niet zoveel. En vergeet niet dat bijvoorbeeld
in een contest als de ARRL DX contest er behoorlijk wat amateurs vanuit de USA actief zijn.
Nederland is maar een stipje op de wereldkaart. Als de condities goed zijn en je geeft CQ in
zo’n contest dan heb je een echte pile-up van de USA jongens met die mooie korte callsigns.
Gewoon maar eens proberen dus. En niet na twee minuten stoppen. Het duurt soms even
voordat je de zaak aan de loop hebt.
Soms is het leuk om gewoon de mensen die CQ geven aan te roepen en zoals wij dat vaak
zeggen “de band map leeg te werken”. In het contest programma N1MM heb je namelijk
een bandmap die de complete band weergeeft. De radio hangt aan de computer. Met Ctrlpijltje ga je zo de cluster spots bij langs. Hoor je iets dan roep je ze aan. Hoor je niets dan
pak je de volgende. Op deze manier kun je heel vlot veel stations in je log zetten. Zo werken
de contesters ook hun multipliers bij elkaar.
Vroeger draaiden we over de band maar dat was vroeger. In 2015 hebben we clusters,
skimmers, RBN netwerken en vooral het internet. Is het dan nog wel leuk? Jazeker!
Contesten is zeer populair. Je hebt aanbod en je kunt je station vergelijken met anderen en
je kunt je operating practice verbeteren. Na iedere contest is er wel iets waarvan je zegt dit
moet beter of anders. En dan komt de soldeerbout weer uit de kast of de boormachine om
toch weer een betere antenne te bouwen zodat ze je de volgende keer bij de eerste
aanroep wel horen.
Graag tot werkens
73´ Timon PA1T
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