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Engel, PH7A
Even potmeter vervangen
Indien niet te bestellen graag retour aan: T.K. Kruijer

Hooilandsweg 3

9617 PG Woudbloem

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

Huishoudelijke vergadering.
PACC Contest – Doe mee voor het afdelingsklassement!
Bijeenkomst met onderling qso – presentatie komen te vervallen.
Bijeenkomst met presentatie door Jaap, PA0T over verbindingen
maken op hoge frequenties (o.a. zijn ervaringen bij PI4GN)
Doornemen voorstellen VERON Verenigingsraad (VR) en onderling qso
Bijeenkomst met presentatie door AD, PA8AD over Mercy Ships
DXpedities 5L2MS, TY1MS, 9L5MS, TN2MS
Bijeenkomst met informatie/demonstratie hoe enkele eenvoudige
antennes te maken door Timon, PA1T en Thomas, PA1M
Experimenteer- en activiteitendag bij “de Brouken”. Daar gaan we de
besproken antennes van de bijeenkomst gisteren maken!
Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO.
Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO.
Eén week later, de vierde vrijdag van de maand. Bijeenkomst met
presentatie door Paul, PA5UL over de JOTA (Jamboree On The Air).
Bijeenkomst met presentatie door Henk, PA3GCV over ‘Remote op HF’.
Verkoping van ingebrachte spullen door leden.
Traditionele feestavond met bingo
(alleen voor afdelingsleden, aanmelding verplicht)

Alle datums en activiteiten onder voorbehoud

Afdelingsavonden
De afdelingsavonden worden iedere derde vrijdag van de maand gehouden in:
Museumspoorlijn S•T•A•R
Stationsstraat 3
9503 AD Stadskanaal
0599 651 890
Aanvang van de bijeenkomsten is 20.00 uur. De QSL manager is meestal vaak al om
19:45 aanwezig. Wij hopen ook U te ontmoeten. Ook niet leden zijn welkom!
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Kanaalstreek Bulletin
Het infobulletin van de VERON afdeling 27 - “De Kanaalstreek”
Het Kanaalstreek Bulletin verschijnt normaal 2 maal per jaar. Het bulletin wordt gratis
beschikbaar gesteld aan de leden van de afdeling. Mocht er interesse zijn van mensen
buiten de afdeling dan kan men contact opnemen met de secretaris.
Het afdelingsbestuur
Voorzitter
Secretaris

Penningmeester
Algemeen lid
Algemeen lid
Bank

: Jan van Muijlwijk PA3FXB
0598 - 613308 jvm@netvisit.nl
: 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
Jan van Muijlwijk
Ruud in ‘t Veld
Johan Meezen
Harry Hindriks
Sieko Freuling

PA1T
PA3FZH
PA3FXB
PA3EEG
PE9DX
PE1OXP
PA3EXB

0598 - 416308
0598 - 614229
0598 - 613308
0599 - 672415
0599 - 618462

pa1t@xs4all.nl
vosheerd@telfort.nl
jvm@netvisit.nl
pa3eegnl@pa3eeg.nl
jmeezen@gmail.com
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 naar 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
Mijn eerste stukje als kersverse voorzitter van de afdeling Kanaalstreek.
Nooit gedacht toen ik in 1987 in Veendam kwam wonen en lid werd van deze afdeling dat ik
ooit nog eens voorzitter zou worden van onze afdeling. Het kan raar lopen…
De directe aanleiding, het overlijden van Eltje, is iets wat ik nog maar steeds met moeite
kan bevatten. Het was Eltje die, toen ik net in Veendam was gearriveerd in september 1987
en ik de porto afstemde op 145.325 MHz, mij zeer hartelijk welkom heette in deze
provincie. Ik kende Eltje al van de VHF/UHF expeditie naar Gotland (SM1) waar wij in 1983
beide deel van uitmaakten. Mooie herinneringen…
Er is sinds die tijd veel gebeurd met de afdeling.
Door een bestuurscrisis was het bijna afgelopen met de club, maar we krabbelden weer op
en stukje bij beetje werd het een geweldig goed lopende afdeling. Tegen de landelijke trend
in zijn wij een groeiende afdeling!
We zijn heel divers en toch is er een grote saamhorigheid. De afdelingsavonden worden
fantastisch goed bezocht. We puilen soms bijna uit de zaal…
En daar heb ik dan meteen een voordeel van het voorzitter zijn te pakken. Ik kom nogal
eens relatief laat op de verenigingsavond en dat zorgde er vroeger weleens voor dat ik
Nu is er achter de bestuurstafel altijd een plekje voor me!
Ik hoop dat we het positieve karakter van de club zullen vasthouden en dat we met elkaar
nog mooie tijden zullen beleven. Ik vind het een voorrecht om jullie voorzitter te mogen zijn
en ik hoop te kunnen werken aan wat ik op dit moment het belangrijkst vind in de
radiohobby: eenheid, eenheid, eenheid!
Onze hobby en onze banden worden bedreigd door diverse commerciële en zeer machtige
krachten. Het wordt daarom tijd om de rijen te sluiten en als alle landelijke organisaties van
radiozendamateurs samen te gaan. Onze rechten zijn niet meer vanzelfsprekend. Er zal voor
gevochten moeten worden. En dat doe je beter als één sterke organisatie.
United we stand, divided we fall.
73! Jan PA3FXB

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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Tower day bij PA1T
Zoals velen wel weten heb ik een tijd geleden een stukje grond naast mijn huis gekocht met
het doel er extra masten en antennes op te plaatsen ten behoeve van de hobby en speciaal
voor het contesten en het DX-en. Na een hoop trammelant was er dan eindelijk de
vergunning. Dit vooral dankzij de uitmuntende hulp Jan PA3FXB. De masten waren besteld
en geleverd en tevens was ik begonnen met de verbouw van het huis. Geen ideale
combinatie! Het ging allemaal niet snel en tot overmaat van ramp
waren er een aantal mastdelen die niet goed op elkaar pasten.
Ook de ringen waar de masten in draaien pasten niet goed. Dit
laatste werd snel verholpen door extra materiaal te sturen. De
amateur die de masten heeft geleverd heeft mij toegezegd 1
mast te vervangen maar tot overmaat van ramp is de man de weg
een beetje kwijt geraakt. Conclusie er liggen drie masten te
wachten. Eén volgend puntje is dat de het weiland waar de
masten moeten komen zeer drassig is. Een kraan van 40 ton zakt
er volledig in weg. Dit kan verholpen worden door het leggen van
rijplaten maar dan moet je later nog een keer omdat de 4e mast
nog niet af is. Rijplaten zijn ook erg duur in de verhuur. Gelukkig
zijn er amateurs in onze afdeling die meedenken en Adriaan
PD4AK dacht dat we het probleem wel op konden lossen door
een verreiker te gebruiken. Na het consulteren van een maat van
Adriaan bleek dit ook het geval te zijn maar dan moest het
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weiland wel eerst wat opdrogen……
Uiteindelijk werd het eind april wat droger en werd 14 mei als datum geprikt om de zaak
rechtop te zetten. Dit was het weekeinde voordat we naar Dayton zouden gaan. Omdat ik
niet wist hoeveel werk er in zou zitten had ik een behoorlijk aantal mensen gevraagd te
helpen. Jan PA0VAJ, Hilko PC1CP, Johan PE9DX, Thomas PA1M en Peter PA4PS waren naast
Adriaan, de verreiker machinist dan ook van de partij. Adriaan PD4AK die de zaak
coördineerde was er al om 07:00 uur met een auto vol spanbanden, balken etc.
Even later kwam ook de machinist met de verreiker die op een dieplader werd vervoerd.
Het eerste spannende moment was, zakt de 12 ton wegende verreiker weg in het weiland
of komt hij op de juiste plek. Wel dit ging prima en na enig overleg werd de verreiker
opgesteld en werd de mast eraan vastgekoppeld.
Het volgende spannende moment was, gaat de mast een beetje geleidelijk omhoog en gaat
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er niets stuk of krom. De mast werd op 2/3 van de lengte aangepikt en heel langzaam kwam
de mast los van de grond. Dit ging op een uiterst kalme manier. Toen de mast recht op aan
de verreiker hing werd hij vast gebout aan de draaibare mastvoet. Ondertussen werden de
tuien die al door Thomas en mijzelf vooraf aan de mast waren gemonteerd op hun plaats
gebracht.
Het volgende spannend moment: hebben we de lengtes van de tuien goed uitgerekend?
Met behulp van spanbanden werden de tuien, die bestaan uit Phillystran en het onderste
gedeelte (5 meter) uit staaldraad, vastgezet op het punt waar het Phillystran overgaat in het
staaldraad aan de tuipalen. Nu werd gekeken of de mast recht stond. Door de spanbanden
losser of vaster te trekken werd de mast verticaal gezet. Nu was het zaak om de big grips
die aan het einde van de staaldraden moeten komen er aan te koppelen. Dit was een taak
die Thomas op zich nam. Hierna werden de big grips aan de spanners die aan de tuipalen
zitten gemonteerd. Nu konden de spanners nog wat worden na gedraaid.
Er was nu nog één klusje te gaan en dat was dat de mast moest worden losgekoppeld van
de verreiker. Adriaan had ook gezorgd voor een goed klimharnas en de bijbehorende klim
touwen. De mast werd door mijzelf afgekoppeld en hij bleef staan! Tijd voor koffie. De
andere twee masten werden op dezelfde wijze opgezet en om 15:30 uur was alles klaar.

Met dank aan een ieder die heeft meegeholpen om het tot een goed einde te brengen.
Timon PA1T
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Nieuwe QSL manager
In januari 2015 had onze regionale QSL manager (RQM), Jan Hemminga PE1CZD, van de
afdeling Kanaalstreek regio 27 aangegeven dat hij wilde stoppen met deze bezigheid voor
de leden van de afdeling. Helaas had er zich in een jaar tijd niemand bij het bestuur gemeld
die deze functie wilde overnemen. Tijdens de algemene ledenvergadering in januari 2016
kwam de vraag weer ter sprake. Aangezien ik in 2015 niet op de ALV aanwezig was had ik
de vraag toen niet meegekregen. Toen deze in 2016 weer werd gesteld was het voor mij
geen punt om mij hier voor beschikbaar te stellen. Aan Jan heb ik toen voorgesteld dat als
hij er aan toe is mij dit te laten weten zodat hij mij de ins- en outs van het QSL
managerschap kan bijbrengen en ik dit van dat moment kan gaan overnemen.
Zaterdag 12 maart
was het dan zo ver,
na te zijn
ontvangen door
Jan en zijn vrouw
en van koffie met
koek voorzien zijn
we eerst eens over
koetjes en kalfjes
aan het praten
geslagen. Na
verloop van tijd
zijn we verhuisd
naar de shack en
heeft Jan mij het
wereldje van RQM
eigen gemaakt.
Voor Jan gesneden
koek aangezien hij deze functie zo om en nabij de 30 jaar voor onze afdelingsleden heeft
uitgevoerd!! Een ware prestatie om trouw elke 3e vrijdag van de maand aanwezig te zijn
met de beroemde QSL kast van onze afdeling. Jan vertelde mij dat deze kast eigenhandig op
de MTS in Stadskanaal is gemaakt door wijlen Rubingh één van de leden van het eerste uur
van de afdeling Kanaalstreek. Dat dit toen een stukje vakwerk was blijkt wel aangezien de
QSL kast nagenoeg al deze jaren ongeschonden is doorgekomen.
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Het werk van de RQM
bestaat niet alleen uit het
uitdelen en innemen van
de QSL kaarten op de 3e
vrijdag van de maand.
Ook het sorteer werk van
de kaarten, kijken of de
kaarten door de leden op
alfabetische volgorde per
prefix en suffix zijn
gesorteerd behoort tot
deze functie.
Dan het versturen van de
pakketjes kaarten
maandelijks naar het DQB
in Arnhem, en het in
ontvangst nemen van de
kaarten van het DQB en
deze te sorteren naar call
in de ons welbekende QSL
kast. Ook wordt verwacht
dat je tijdens de algemene
vergadering welke het
DQB jaarlijks uitschrijft als RQM aanwezig te zijn. Hier worden dan de te volgen lijnen
uitgezet om het hele QSL proces vlekkeloos te laten verlopen. Voorwaar een belangrijke
functie dus in een afdeling. De RQM vervult dan ook de schakel, nadat de zendamateur zijn
qso heeft afgesloten, de QSL kaart heeft ingevuld en deze op de clubavond heeft
afgeleverd, en het QSL bureau.
Inmiddels beheer ik de kaarten van onze leden enkele maanden en heb de diverse
processen van het RQM –schap mogen ervaren. Het leuke hieraan is dat je nu opeens ziet
wie actief is binnen de hobby met het maken van verbindingen, welke landen men
bevestigd krijgt, hoe de QSL kaarten verworden zijn van vroeger een zwart-wit bedrukt
kaartje met alleen de hoogst nodige informatie erop tot tegenwoordig de mooiste
“ansichtkaarten” met schitterende kleurenfoto’s van stad, land, antennes, shacks en meer
wat een amateur dierbaar is. Hopelijk blijft deze vorm van het zendamateurisme nog lang
bestaan. Een QSL kaart is toch iets wat je in de handen krijgt, een bevestiging van een
verbinding die je al langere tijd geleden gemaakt hebt, een visualisatie en eindproduct van
een eigen prestatie die je vanuit je eigen omgeving tot stand hebt gebracht.
Johan PE9DX
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Mills on the Air 2016
Het tweede weekend van mei staat altijd in
het teken van “Mills on the Air”. In dit
weekend zijn er erg veel molens actief vanuit
meerdere Landen. Zoals al eens eerder
vermeld in een verslag van ons, in het jaren
geleden begonnen in de UK. Nu jaren later
zijn daar ook nog vele molens actief met
vaak een apart aangevraagde roepnaam.
Wij zijn in 2009 begonnen voor het eerst de molen de Eendracht in Gieterveen te activeren.
Dit was tijdens de Oogstmarkt, wat op het molen terrein werd gehouden. In 2010 zijn we
voor het eerst actief geweest in mei, nadat we zagen dat in de UK in dat weekend vele
molens werden geactiveerd. Zover wij toen dachten, waren wij de enige Nederlandse
Radioactieve molen…. Na het weekend bleek dat er in het westen van ons land ook een
molen actief was.

Vanaf 2010 zijn we bezig gegaan om middels een webpagina en een daar aan te vragen
Award, meer Nederlandse molens actief te krijgen. Dat lukte in het begin wat
moeilijk…maar de laatste jaren is het toch gelukt om meer dan 20 molens in Nederland
bezet te krijgen met Zendamateurs. Paar jaar geleden zijn we ook op zoek gegaan naar
molens buiten Nederland die in onze lijst en dus ook aan ons Award willen mee doen. Wij
proberen, door kleine artikelen naar buitenlandse verenigingen en magazines te sturen, om
nog meer activiteiten te krijgen en meer Landen actief te krijgen. Aangezien in erg veel
landen molens staan in vele variaties.
Het hele molen verhaal is voor ons begonnen, omdat we graag onze hobby wat meer
bekendheid willen geven. Voor de molen wat geactiveerd wordt betekend het ook nog
extra reclame en vaak ook extra bezoekers. Wij hebben het geluk dat we in de molen zelf
kunnen zitten met de radio. Maar als je een molen wilt gaan activeren, is het natuurlijk ook
mogelijk vanuit een auto of tent te zenden. Ben je van plan iets te willen gaan doen, schiet
eens aan bij de molen en ga eens in gesprek. In overleg is vaak veel mogelijk….en aangezien
10
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Nederland bijna 1200 molens heeft….moet het toch mogelijk zijn om wat meer actief te
krijgen….
Wij hebben dit jaar gekozen voor de roepnaam PB16MILL. Ieder jaar gaan we de prefix
veranderen met het jaartal erin om ook prefix jagers iets extra’s te geven. Totaal hebben we
499 Qso’s gelogd waarvan maar 9 op 2M. De rest verdeeld over de HF banden 10 t/m 40
meter in SSB, CW en Digi modes. De operators waren: PD5JFK (Jelle), PD0ME (Mark) en
PB7Z (Bernard). Onze dank gaat ook uit naar PE1OEU (Arnold) voor zijn hand en span
diensten en naar Jelle (PD5JFK) en zijn YL Iris voor de goede zorg!
Voor ons was het weer een erg leuk weekend. Vrijdag 13 mei opbouwen van de
antennes….in de zomerkleding….en zondag middag afbreken…bijna in de winterkleding.
Ondanks het slechte weer hebben we redelijk wat bezoek gehad op zowel zaterdag en
zondag.
Denk je na het lezen van dit berichtje van….hey dat lijkt me ook wel iets…. Voor vragen zijn
wij altijd te bereiken via de webpagina http://www.pd6mill.com
We hopen dat alle deelnemende molens net zo hebben genoten als wij…en dat hun er ook
volgend jaar weer bij zullen zijn. Dan is het op 13 en 14 mei 2017.
73’s until 2017
namens het PB16MILL team
Kanaalstreek Bulletin zomer 2016
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Op afstand antennes schakelen
In de periode voorafgaande aan de PACC Contest kwam ik er achter dat ik een
antenneschakelaar tekort kwam, welke het liefst op afstand met een klein stukje software
op de PC te schakelen moest zijn.
Qua HF had ik geen grote eisen, er hoefde immers door mijn deelname in de SWL-sectie
geen vermogen geschakeld te worden. Maar aangezien ik al mijn schakelaars met
vermogensrelais opgebouwd heb was dit nu ook de eerste keus. Voor dit doel werden 4
relais (Fujitsu FTR-K1CK012W) omgekeerd op de bodem van het aluminium kastje geplakt
met dubbelzijdig tape. De bedrading werd eenvoudig met een paar stukken koperdraad
verwezenlijkt. Hoogfrequent geen hoogstandje maar goed genoeg, de doorlaatdemping ligt
tussen 0.05 en 0.1dB en een scheidingsdemping van ongeveer 40dB.

Uitgangspunt was om het geheel als een USB-device aan te sluiten zonder extra voeding.
Voor het microcontrollerdeel heb ik gebruik gemaakt van een Arduino Nano aangezien deze
mooi compact is, genoeg I/O lijnen heeft en al een USB/RS232 omzetter aan boord heeft.
De relais worden geschakeld met een 8-kanaals source driver UDN2981, welke per kanaal
maximaal 500mA schakelen kan, meer dan genoeg voor een relais dus.
Aangezien de relais 12V schakelspanning nodig hebben, moet er ook 12V opgewekt
worden, dit heb ik gedaan met de al in een eerder nummer door mij beschreven XL6009E1
omzetter print (5V USB in, 12V uit).

12
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In de Arduino Nano draait een stukje software die kijkt of er op de RS232-poort
commando’s binnenkomen en deze vervolgens verwerkt, door het eenvoudig sturen van
het poortnummer 1..4 wordt de desbetreffende antenne geschakeld. Bij het sturen van ‘0’
zijn alle uitgangen open. De niet geschakelde antennes hangen aan massa (ground).

Op de PC draait vervolgens een programma geschreven in Visual Basic 2015, waar met een
paar ‘buttons’ de gewenste antenne gekozen kan worden. Het programma verstuurt de
gewenste codes via een virtuele COM-poort naar de antenne schakelaar. In de toekomst wil
ik dit nog integreren in mijn Logboekprogramma PACCswl.
Al met al werkt het systeem erg prettig maar heeft wel als nadeel dat er een PC in de buurt
van de antenne schakelaar moet staan. Ondertussen ligt er een schakeling op de werkbank
waarbij de Arduino Nano vervangen is door een Arduino Mega2560, welke meer I/O lijnen
en geheugen heeft maar vooral ook de mogelijkheid om een Ethernet-shield aan te sluiten.
Ethernet heeft als voordeel dat er lange kabels gebruikt kunnen worden en er op de PC
eenvoudig in een Web-browser antennes geschakeld kunnen worden (of natuurlijk vanuit
het log-programma).
Hierover meer in een volgend nummer.
73, Harry – PE1OXP
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Even de potmeter in de rotor vervangen.
Op 1 april had ik een dag vrij genomen omdat op Juan de Nova FT4JA actief zou zijn. En
aangezien dit voor mij een nieuw DXCC was, had ik daar wel een snipperdagje voor over.
De druk was al een beetje van de ketel omdat ik ze op 31 maart ’s avonds al op 10 meter
had gewerkt, maar nog een band erbij zou leuk zijn. En dat lukte vrij aardig, om vijf uur ’s
middags had ik ze ook op 15 en 20 gewerkt, zowel in CW als in Phone. Echter na het laatste
QSO gaf mijn rotor geen 145˚ meer aan, maar alleen maar 110˚. En wat ik ook probeerde,
de rotor bleef staan op 110˚ en de antenne draaide geen kant meer op. Dat was dus balen.
Eerst maar eens meten wat er aan de hand zou kunnen
zijn. Al snel bleek dat de potmeter een zeer lage
weerstand had, en dat zou volgens het schema iets
moeten zijn zo rond de 5KΩ. Dus waarschijnlijk was de
meerslagen potmeter kapot.
In een e-mail naar Gianni – I7PHH van Prosistel had ik
mijn bevindingen ook doorgegeven en die kwam tot
dezelfde conclusie. En aangezien Prosistel deze 10
slagen potmeter op voorraad had liggen heb ik hem
ook maar direct besteld. En de service was geweldig,
maandag besteld en donderdag lag hij al in de bus,
voor, alles met elkaar, nog geen €20.
Alleen de potmeter hebben is één, de potmeter
vervangen is twee. En dat was het grootste probleem.
Ik had op de site van Timon – PA1T al gezien dat hij
ooit al eens een potmeter had vervangen bij een
Prosistel rotor, dus eerst maar eens informatie inwinnen. En wat ik al vermoedde, bleek
juist. De potmeter bij de Prosistel rotoren zit onder in de rotor, achter de deksel waar de
rotor op staat. Ik had nog de stille hoop dat hij bij mij aan de zijkant zat, maar Gianni hielp
mij al snel uit de droom. De rotor moest volledig uit de mast worden gedemonteerd, wilde
ik bij de potmeter kunnen komen. En aangezien deze rotor in mijn vaste Bijzen mast zit,
moest ik dus boven in de mast het spul te demonteren en vervangen.
13 Jaar geleden toen ik mijn mast heb geplaatst, vond ik dat niet zo erg. Ik maakte een
katrolletje boven in de mast vast, touwtje eraan, antenne (42 kg) ophijsen, mee naar boven
klimmen, het zaakje op z’n plaats hangen en klaar. Echter, nu 13 jaar later heb ik niet meer
de moed om dat te doen. Naar boven klimmen is geen probleem, maar om daar allerlei
capriolen uit te halen, vind ik niet meer zo geweldig. Dus wat doe je dan, je huurt een
hoogwerker. Gelukkig kon ik in de buurt een hoogwerker huren van 21 meter hoog voor op
een zaterdag, zonder chauffeur, dus dat was geen probleem. Hij zou over 14 dagen
beschikbaar zijn. Echter op vrijdagmiddag belde de planner dat de hoogwerker stuk was, en
de reparatie daarvan kon nog wel 14 dagen duren. Nou die 14 dagen werden 4 weken, maar
toen was hij dan ook beschikbaar.
14
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Zaterdagmorgen om 8 uur de auto opgehaald en na een beetje spelen met het bakje aan de
slag gegaan. Ik had het zo bedacht dat ik eerst de antennebeugels van de standpijp los zou
maken, vervolgens de antenne zou laten zakken totdat hij op het toplager zou rusten.
Daarna kon ik de standpijp in de rotor losmaken, de pijp omhoog duwen (24 kg) en laten
rusten op een steunbalkje. De rotor was dan vrij van al het gewicht en ik kon hem dan zo uit
de mast halen. En warempel, zoals ik het had bedacht, zo ging het ook. De antenne lag mooi
los op het toplager, op zijn plaats gehouden door de losse standpijp en ik kon mooi bij de
werkbank in de schuur de rotor open maken en de potmeter vervangen. En het vervangen
was een fluitje van een cent. Vier schroefjes losdraaien, potmeter eruit trekken, 3 draden
lossolderen, nog twee schroefjes losdraaien, nieuwe potmeter in de midden stand zetten en
alles in omgekeerde volgorde weer monteren. Even controleren of hij het deed, en jawel
hoor. De rotor maakte weer mooi zijn volledige beweging. Direct ook maar even gekeken
naar de smering van de rotor en de tandwielen, maar dat zag er nog zo mooi blank uit dat ik
dit maar niet heb vervangen. Ook de rotor weer terug plaatsen verliep vlekkeloos. En om
15:00u kon ik de hoogwerker weer terug brengen naar de eigenaar.
Ik moet zeggen dat ik blij
verrast was over de toestand
waarin de antenne en de rotor
zich bevonden na 13 jaar.
Afgezien van wat groene
aanslag en wat aluminiumoxide
onder de verflaag, waren de
moeren en draadeinden van de
beugels van de antenne vrij van
roest. Ik kon ze zonder
problemen losdraaien. Ook de
boutjes en schroefjes van de
rotor zagen er nog heel goed
uit. Er was één m4 schroefje dat
wat roestig was, en een
afsluitring.
Deze
heb
ik
vervangen, maar de rest van de
bevestigingsdelen waren als
nieuw.
Dus ook na 13 jaar ben ik nog
steeds blij dat ik voor een
Prosistel rotor heb gekozen en
een C31-XR van Force-12. En ik
hoop dat ze het nog jaren vol
houden.
73, Engel – PH7A
Kanaalstreek Bulletin zomer 2016
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De Inverted L antenne
De Inverted L antenne is een hele populaire antenne welke veel gebruikt wordt voor DX
maar ook om lokaal sterk door te komen (goede grondgolf). De antenne bestaat uit een zo
lang mogelijke verticale draad en de rest schuin weggespannen.
De inverted L antenne is vrij eenvoudig van opzet. De coax van de zender bevestigen we
met de afscherming aan het radialennet onder de antenne. Dan komt het aanpassingsnetwerkje tussen de coax en de draad van de antenne. Het aanpassingsnetwerkje zorgt
voor een goede aanpassing van de 50 Ohm coax naar de impedantie van de verticale draad
van de L-antenne. De coax sluiten we dus niet direct aan op de draad maar netjes via een
aanpassingsnetwerkje. Vanaf de top van de mast gaat de antennedraad naar een tweede
mastje of een ander hoog punt, bijvoorbeeld een boom en loopt vaak schuin naar beneden.
Is de mast van glasvezel (geïsoleerd) dan kun je de draad er meteen aan vast maken. Is de
mast van metaal dan afstand bewaren (bijvoorbeeld 2 meter). Dit over de gehele lengte van
de mast dat deze van metaal is. Dan ook onderaan op ongeveer 2 meter afstand vanaf de
mast met de draad beginnen.
In het voedingspunt moeten de radialen worden aangesloten op de massa van de coax en
op de massa van het aanpassingsnetwerkje. Het aantal radialen nabij het voedingspunt zo
groot mogelijk maken. Beter 20 korte radialen van 10 meter lang dan 10 langere van 20
meter. Vooral rond het voedingspunt van de
antenne wil je veel draden hebben liggen.
De lengte van de draad moet een kwart golflengte
(resonant) lang worden voor de frequentie waarop
je de antenne wilt gaan gebruiken. Bijvoorbeeld
3,55MHz als je vooral CW wilt doen op 80 meter.
In het voorbeeld wordt de lengte van de antenne
dan 21,4 meter, bijvoorbeeld 12 meter omhoog
langs de mast en 9,42 meter schuin afspannen naar
een ander ophangpunt.
Deze waarden heb ik ook voor onderstaande
berekening gebruikt. Als uiteinde van de draad heb
ik een hoogte van 9,6 meter aangenomen,
bijvoorbeeld een Spiderpole mastje van 12 meter.
De afstand tussen de twee masten is dan ruim 20
meter. Uiteraard geldt dezelfde manier van
berekenen ook voor andere banden zoals 80 meter.

16
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Het aanpassen van een Inverted L antenne (80 en 160 m)
Regelmatig hoor je amateurs zeggen dat ze de (draad)antenne niet goed aangepast krijgen.
In dit artikel een stappenplan hoe een kwart golf vertical of een inverted-L antenne aan te
passen op een (50 Ohm) coaxkabel. We gaan dus niet de coax tunen in huis met een tuner
(los of in de zender) of met de tankkring van de eindtrap om een goede SWR te krijgen maar
passen netjes de antenne met een matchingnetwerk aan op de coaxkabel.
Normaal volg ik onderstaande stappen om tot een goede aanpassing te komen.
0. Simuleren antenne met een antenne programma MMANA, 4NEC2
o Deze stap is optioneel
1. Lengte antennedraad bepalen voor te gebruiken frequentie
2. Aanpassingsnetwerk naar 50 ohm (coax) maken
3. De antenne maken en controleren of het allemaal een beetje klopt
Stap 0 – (optioneel) Simuleren antenne met een antenne programma
Het simuleren van de antenne met bijvoorbeeld MMANA of 4NEC2 geeft inzicht in de
dimensies en de te verwachten resultaten qua afstraalhoek, aanpassing etc.
Je kunt met een simulatie programma nagenoeg elke antenne simuleren. Goede en gratis
programma’s zijn 4NEC1 van Arie Voors of MMANA GAL.
Onze antenne voor 3,55 MHz van 21,4 meter lang (12 meter verticaal en 9,42 meter schuin
afspannen) ziet er dan als de figuur hieronder uit. De SWR (1 op 1,43) en het
stralingspatroon
staan hieronder
aangegeven. Ook
zonder aanpassing
niet slecht.

In de berekeningen is een aardweerstand van 15
Ohm aangenomen. De antenne
zelf is ongeveer 20 Ohm. Samen
met de aardweerstand komen
we dan op 35 Ohm en levert
dan al een redelijk goede SWR.
Op 160 meter echter zal de
antenne impedantie veel lager
zijn (10 Ohm). Dan wordt de
SWR al veel slechter en hebben
we echt een aanpassing tussen
coax en antenne nodig.
Kanaalstreek Bulletin zomer 2016
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Stap 1 – Lengte antennedraad bepalen voor te gebruiken frequentie
De lengte van de draad is een kwart golflengte (volledige lengte, geen spoelen etc.). De
formule is dan: 75 / frequentie (kHz) = draadlengte in meters. Er wordt in deze formule
geen rekening gehouden met de verkortingsfactor van het gebruikte draad (vaak tussen
0,95 en 0,98). Als je de antenne als inverted L ophangt moet de draad soms echter zelfs
langer zijn dan een kwart golflengte. Met een antenneanalyzer kan eenvoudig de
resonantiefrequentie van de antenne worden bepaald. Dit is de frequentie waar de
reactantie nul is en hebben we alleen nog een Ohms deel. De waarde van het Ohmse deel
maakt niet uit (of deze nu 70 Ohm of 20 Ohm is) en is sterk afhankelijk van het
radialennetwerk en hoe de opbouw van de antenne is. Helemaal verticaal of deels
horizontaal weggespannen.
Een antenne analyzer geef veel informatie en is bijna noodzakelijk als je serieus met
antennes bezig wilt (lenen kan natuurlijk altijd). Als je gebruik maakt van een stukje coax
tussen het voedingspunt en de analyzer dan deze zo kort mogelijk houden. Beter nog de
draad direct aan de analyzer en de aarde ook aan de analyzer. Op de lage banden is een
kort stukje coax echter geen probleem. Met een antenne analyzer als de MFJ269B meet je
op 1 frequentie de impedantie. Meer moderne analyzers kunnen dat over een breed gebied
doen. Ze hebebn dan een mooi display of er is een computer nodig. Een nog redelijk
betaalbaar voorbeeld is de miniVNA of met display de Rigexpert AA-54 of AA-230 ZOOM.
Stap 2- Aanpassingsnetwerk naar 50 ohm (coax) maken
Het aanpassingsnetwerkje verzorgt de transformatie van de antenne impedantie (R + jX)
naar de 50 ohm van de coax kabel.
Een impedantie van 50 Ohm kan samengesteld zijn uit een reëel en een imaginair deel (R en
Xc of Xl). Als de impedantie 50 Ohm is, maar de SWR is niet 1:1, dan zal dat komen doordat
de impedantie niet zuiver ohms is en nog een reactief deel bevat.
Hiernaast hoe spoel en condensator te
plaatsen om van 50 Ohm naar een
lagere impedantie te gaan. Dit geldt
nagenoeg voor alle verticale antennes
op de lagere amateurbanden (< ¼
golflengte).
Moet je naar een hogere impedantie
vanaf 50 Ohm transformeren dan plaats
je de condensator over de coax en niet
over de antenne naar massa. Dit is het
geval voor antennes tussen veelal 3/8 en 5/8 golflengte.
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Het bepalen van het netwerk en de componenten
Om het juiste type netwerk te bepalen en om de juiste waarden voor de componenten te
bepalen maak ik graag gebruik van het programma LNETW.exe van ON4UN (Low band
DXing). Het programma is ondertussen echter dusdanig oud dat deze onder Windows 10 , 8
of 7 niet meer werkt…
Niet getreurd, ook MMANA kan dat eenvoudig doen. Onder Tools, HF components, kies
voor LC-match en de juiste waarden staan al voor je klaar.

Voorbeeld: Uit modellering van de antenne (met de hierboven aangenomen waarden en
gokje voor de aarde) kom ik op een impedantie van ongeveer 35 Ohm, dit inclusief de 15
Ohm aardweerstand welke ik voor het radialennet heb ingegeven (gokje)…). Om een betere
aanpassing te krijgen dienen we tussen de coax en de draad een aanpassingsnetwerkje te
plaatsen bestaande uit spoel en condensator. Er dient een condensator over de coax naar
massa gezet te worden van ongeveer 585 pF en spoel in serie met de draad van 1.04 uH.
Een ander gratis programma heeft L/Pi/Tee matching (van ene Boomie) en ook hier
wederom dezelfde resultaten.
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Naast de LC match kan dit programma ook nog uitrekenen waarden voor de Pi match en
voor een T match.

Stap 3 - De antenne maken en controleren of het allemaal een beetje klopt
Om te kijken of de waarden goed zijn probeer ik de aanpassing altijd eerst uit met kleine
variabele componenten. Ik plaats dan een variabele condensator en een variabel spoel wat
het afregelen eenvoudig maakt. Door alle gedane aannames kun je er qua waarden voor
spoel en condensator er nog behoorlijk naast zitten. Je sluit
de antenneanalyzer aan en op de gewenste frequentie
dient de antenne een waarde vlak bij 50 Ohm j0 te tonen.
Uiteraard heb je een capaciteitsmeter nodig om de
capaciteit van de variabele condensator te bepalen om
deze te vervangen voor vaste componenten. Idem voor de spoel.
Daarna nog even controleren met een klein beetje vermogen en een SWR meter. Als je de
waarden weet (met variabele C etc.) deze vervangen voor vaste en/of stevige exemplaren
(vaste condensator met hoge spanning, dik draad spoel etc.).
Resume:
 Eerst met een antenne analyzer de impedantie Ohms maken door de lengte van de
draad te variëren. Op de analyzer dient de waarde jX de waarde nul (0) te worden.
Dan is de lengte van de draad in resonantie.
 Daarna met een matching netwerkje de impedantie omhoog brengen naar de 50
Ohm van de coaxkabel (eerst theoretisch een daarna met variabele componenten de
waarden voor de spoel en condensator bepalen.
 Test met laag vermogen componenten (starten met berekende waarden)
o De omgeving van de antenne maakt dat het toch net weer anders is
 Snijplank Ikea/Hema heel mooie isolerende vlak om componenten op te zetten
 Met antenne analyzer afregelen
 Voor het te gebruiken vermogen de componenten groot genoeg nemen
De tijd van het bepalen van de maximale stroom met een tl-buis of met een signaalsterkte
meter is voorbij. Je veldsterkte/signaalsterkte kun je trouwens altijd aan iemand anders
vragen die niet te ver weg woont en steeds met dezelfde antenne en ontvanger luistert.
Geloof dan echter de s-meter niet… deze zijn zelden gekalibreerd.
73' Thomas
PA1M
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Antenne weetjes
 Stroom straalt
o bij een kwart golflengte antenne is de stroom maximaal aan de voet en minimaal
aan de top waar een hoge spanning staat maar geen stroom kan lopen
o bij een halve golf dipool loopt de meeste stroom in het midden en is wederom aan
de uiteinden minimaal. Daar een hoge spanning maar geen stroom.

 Voor verticale antennes geldt
o Zorg voor een zo hoog mogelijke stralingsweerstand (hoe langer hoe beter).
o De echt minimale antennelengte is 0,05 golflengte (= 8 meter op 160 meter)
 persoonlijk ga ik uit van 0,1 golflengte als minimum (= 16 meter).
o Breng topcapaciteit aan om de antenne elektrisch langer te maken.
o Topcapaciteit heeft altijd de voorkeur boven het toevoegen van een spoel.
o Plaats eventueel noodzakelijke verlengspoelen zo hoog mogelijk in de antenne.
o Zorg voor een zo laag mogelijke aardweerstand (zoveel mogelijk radialen)
o Breng de antenne eerst in resonantie op de gewenste frequentie (antenne
analyzer) en pas daarna de antenne aan met spoel en condensator netwerk.
o Deze ‘regels’ gelden voor alle banden waar de antenne kort is t.o.v. de golflengte

 Een goede SWR is fijn voor de eindtrap maar zegt niets over het afstralen van de
antenne!
 Een met open lijn gevoede dipool nooit korter qua lengte dan de helft van de laagste
frequentie!

Zie ook het artikel “160 meter antenne voor de kleinere tuin” op de PI4KST website voor
meer informatie.
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Timon's contest corner
Regels, regels, regels.
Waar winst en verlies in het spel is zijn ook regels. Dit is in iedere sport zo en gelukkig gaat
het in radiosport niet om geld want anders was het nog moeilijker dan het nu als is.
Bij iedere contest horen regels en zo ook categorieën. Over sommige regels kun je
discussiëren over andere weer niet. Of toch wel?
Wat is Single Operator All Band Non Assisted?
Single Operator geeft aan dat jij alleen alle handelingen voor de wedstrijd doet.
All Band is dat je meedoet aan de sectie waarbij je gebruik mag maken van alle contest
banden welke gelden voor de wedstrijd, dit is vaak 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meter.
Non Assisted geeft aan dat jij al het werk zelf doet, geen DX cluster, zelf multipliers zoeken!
Mooi dat lijkt duidelijk. Na een uur in de contest stopt je transceiver ermee. Een reserve
staat er wel dus die wordt door jouw ingezet. Maar dit is een klein mobiel doosje die qua
ontvanger ten onder gaat in het geweld van de wedstrijd. Mag de buurman dan tijdens de
contest jou helpen om de transceiver te repareren zodat je hem weer terug kunt netten?
Nee dus, je bent namelijk non assisted!! Je moet alles zelfs doen!
Stel je dipool breekt tijdens de contest maar jij bent begin 70 jaar en het klimmen in masten
doe je niet meer. Mag de je bevriende zendamateur dan in jouw mast klimmen en de zaak
herstellen? Volgers de regels niet. Je dient de zaak van te voren te controleren en uitval
tijdens de wedstrijd is pech.
Daar is een oplossing voor en die heet de assisted categorie. Hier gaan heel veel amateurs
ongewild de mist in. Wat is namelijk assisted? Assisted wil niet zeggen dat moeder de
vrouw je een bak soep voorzet maar dat je gebruik maakt van externe hulpmiddelen zoals
bijvoorbeeld het DX-cluster, het RBN netwerk of je buurman je via 2 meter multipliers
doorgeeft, etc. Dit is iets wat bij non-assisted niet mag, maar bij assisted wel! Vooral het
gebruik van dx clusters gaat vaak mis. Velen sturen dan ook non-assisted in terwijl ze wel
gebruik maken van het cluster. Hier zin trucjes voor maar erachter komen doen ze toch. Zo
kun je via packet meekijken naar iemand anders die aan een cluster hangt (jij connect
niet)… maar het valt natuurlijk op dat jij iedere keer alleen maar multipliers werkt of steeds
de eerste bent die het station werkt nadat deze gepot is.
De logs worden tegenwoordig elektronisch nagekeken en daar waar nog hiaten in de
software zitten controleert men het handmatig. De “onkunde” van de betekenis en
daarmee het toepassen van de regels bij Multi-2 en Multi-Single zijn met regelmaat
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redenen dat stations worden verplaatst naar een hogere categorie door de
contestcommissie of alleen als checklog meegenomen.
Bij Multi-2 mag je twee signalen (twee zenders) tegelijk in de lucht hebben op twee
verschillende banden. Bijvoorbeeld we zijn actief bij het station PA1T en Thomas PA1M zit
op 15 meter en Jan PA0VAJ zit op 40 meter. Prima, in de CQWW echter mogen beide
operators maximaal 8 keer per uur van band wisselen. Doe je dit vaker dan wordt je
overgezet naar de Multi-Multi categorie. Je hoge plaats kun je dan wel vergeten. Gelukkig
helpen de contestprogramma’s zoals N1MM dit door dit voor je bij te houden.
Bij Multi-Single is het nagenoeg het zelfde maar dan met 1 zender. Vaak mag je wel met een
tweede zender nog multipliers werken… echter geen gewone qso’s maken. Opletten dus.
Onderstaand waarom UT5UGR werd gediskwalificeerd voor de CQWW 2014.
In CQ WW CW 2014 the top single operator score of TO7A (operated by Dimitry Stashuk
UT5UGR) was disqualified for unclaimed use of assistance (e.g., DX Cluster, RBN, or CW
Skimmer). During the public discussion around this disqualification a section of the log
on 160 meters was pointed out as being suspicious. Further checking revealed a run of
47 QSOs between 0437 UTC Nov 30 and 0608 UTC Nov 30 that were added to the log
when TO7A could not be detected on the air by RBN or SDR recordings. In total, as many
as 123 QSOs representing 22 additional multipliers were padded into the log.
The added QSOs had a particular pattern that made it very clear they were done
deliberately after the contest to fill in rest or break periods.
UT5UGR werd uitgesloten van het meedoen aan de komende CQ WW, WPX en CQ 160
contesten voor de jaren 2015 t/m 2020. Doet hij mee als operator bij een ander station dan
wordt deelname door dat station automatisch een checklog.
Bij iedere contest gelden voor elke categorieën weer andere regels. Kijk dus eerst in de
regels wat je wel en niet mag doen voordat je mee gaat doen aan een contest.
73 Timon PA1T
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