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Activiteitendag 2017
Indien niet te bestellen graag retour aan: T.K. Kruijer

Hooilandsweg 3

9617 PG Woudbloem

Agenda 2017
20 januari
11-12 februari
17 februari

17 maart
21 april
19 mei
16 juni
Zaterdag
10 juni
21 juli
18 augustus
08 september
Week eerder!!
20 oktober
17 november
15 december

Bijeenkomst met huishoudelijke vergadering.
PACC Contest – Doe mee voor het afdelingsklassement!
Bijeenkomst met presentatie door Wim, PA0SLT, over
‘Radioastronomie voor radioamateurs (een echte HF-radiotelescoop in
je achtertuin).
Bijeenkomst met presentatie door Hans, PA1HR over Scheveningen
Radio.
Bijeenkomst met voorstellen VERON VR en onderling qso
Bijeenkomst met presentatie door Robert Wagenvoort, PA0RWT over
de E van VERON, het experimenteren met antennes, WSPR, etc.
Bijeenkomst met presentatie door DJ5AN/PA1TT, Jan Stadman over 4
square antennes.
Experimenteer- en activiteitendag bij “de Brouken”.
Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO.
Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO.
Bijeenkomst met presentatie door Jorrit, PD3J over zijn ervaringen als
jonge nieuwkomer om zendamateur te worden. De highlights and de
lowlights. Bijeenkomst week eerder i.v.m. open dagen STAR!
Bijeenkomst met presentatie door Timon, PA1T over de bouw van een
groot HF en VHF station.
Verkoping van ingebrachte spullen door leden.
Traditionele feestavond met bingo
(alleen voor afdelingsleden, aanmelding verplicht)

Alle datums en activiteiten onder voorbehouden

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
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
Hendrik Waijer

PA1T
PA3FZH
PA3FXB
PA3EEG
PE9DX
PE1OXP
PA3DQJ

0598 - 416308
0598 - 614229
0598 - 613308
0599 - 672415
0599 - 769000

pa1t@xs4all.nl
vosheerd@telfort.nl
jvm@netvisit.nl
pa3eegnl@pa3eeg.nl
jmeezen@gmail.com
pe1oxp@veron.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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CW proef bij UBA in Diest - 22 april 2017
Al iets meer dan een jaar is mijn activiteit op de banden in morse groot. Eind 2016 kwam ik
er toevallig achter, dat bij afdeling Diest van de UBA in België dit jaar een morse-proef
wordt georganiseerd van 5 en 12 woorden per minuut, wat eigenlijk neerkomt op 12 en 20
woorden per minuut met langere ruimtes tussen de woorden en letters.
Hoewel er al een aantal CW-QSO’s in mijn logboek stonden en er geen CW-examen meer
nodig is in Nederland, verplichten sommige landen (zoals Frankrijk en Luxemburg) nog
morse om überhaupt op de HF uit te kunnen komen. Voor mij was de reden om mij voor
het examen aan te melden de fun: Het netjes seinen en opnemen is een leuke uitdaging en
natuurlijk kan de aantekening “CW included” op het AT-pasje niet ontbreken!
Op 22 april was het zover dat
de reis naar de CW-proef
vroeg in de ochtend begon.
Chauffeur PD0B en kandidaat
PD3J kwamen na de lange reis
(maar zonder files) nog voor
de middag aan bij het Citadel
in Diest. Dit dankzij een
uitstekende bewegwijzering
via de mail van de
organisator. Op dit kaartje
was al te zien dat de afdeling
van ON4DST in een hoge groene omgeving ligt in het Citadel van Diest, ideaal voor
antennes! Na een zeer vriendelijk ontvangst door verschillende leden van de Dietse afdeling
wordt ons echter verteld dat het Citadel diende als militair kazerne en hierdoor
antennemogelijkheden beperkt zijn. Stiekem was ik toch jaloers op de aanwezige hoge
Hexbeam, de lange dipolen en bovendien de mooie afdelingslocatie met ruimte voor
bijeenkomsten, de shack en niet te vergeten, de gezellige bar die vandaag eveneens
bemand was.
Afdelingslocatie UBA Diest in het Citadel (www.on4dst.be)
Rond 13:30 begon het examen in deze shack, waar speciaal voor vandaag 2 tafels met 8
nette luisterplekken met elk een hoofdtelefoon met eigen volumeregeling waren ingericht.
Aangezien er zo’n 18 mensen verwacht werden op het CW-examen op deze zaterdag, kon
de eerste groep al beginnen met de opnameproef van 5 woorden per minuut. Zowel het
opnemen en seinen bestond uit een QSO met alle denkbare onderdelen (naam, QTH, set,
antennes) waardoor de opnameproef van de laagste snelheid zo’n 9 minuten in beslag nam.
Na deze tijd was alles van de opgenomen code op mijn papier opgeschreven en we wisten
als deelnemers dat het moeilijkste van de dag nog moest komen…
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Na de opnameproef
mochten wij als eerste
deelnemers meteen weer
terug naar de
ontvangstruimte om bij te
komen. Hierbij kwamen
relaxte ‘onderlinge QSO’s’
tot stand en werden de
nodige consumpties bij de
bar afgehaald, terwijl de
eerste opnameproef werd
nagekeken en de andere
deelnemers aan de beurt
waren. De seinsleutels
werden zelfs uit de koffer
gehaald om nog even te oefenen. Meteen merkte ik dat verreweg de meeste kandidaten uit
Nederland kwamen en er verder slechts een aantal Belgische deelnemers waren.
Toen het tijd was voor de opnameproef van 12 woorden per minuut, mochten we weer in
de shack plaatsnemen en moest er weer een QSO meegeschreven worden. Hoewel het
sneller ging dan de eerste proef, was het opnemen voor mij geen probleem en we waren
binnen 3 minuten hier al mee klaar.
Later op de middag stond voor mij het moeilijkste onderdeel op me te wachten; de
seinproef. Als eerste van de groep werd ik opgehaald om in de shack mijn eigen Kentpaddle aan te sluiten en de vingers warm te seinen. Na een teken te geven aan de twee
examinatoren mocht het QSO, wat op het papier stond, geseind worden. Dit ging prima
totdat er een foutje insloop, maar het seinen ging door. Toen de tweede regel van het
papier geseind was, zeiden de examinatoren dat ze genoeg gehoord hadden en ik mocht
stoppen met seinen. Ze waren positief, ondanks het ene foutje (wat geen probleem was).
Helaas had ik nog wel een tijdje door willen seinen, maar de volgende mocht geroepen
worden voor de seinproef.
Nadat iedereen aan de beurt was voor de seinproef, wisten de examinatoren genoeg over
onze morsekennis die we over de dag heen hebben laten zien. Na nog meer onderlinge
QSO’s en wat bier, kwam tegen 5 uur de organisator met de certificaten. Alle opgekomen
Nederlanders waren gelukkig geslaagd voor zowel de 5 of 12 woorden per minuut en ook ik
mocht het papiertje van 12 wpm in ontvangst nemen. De dag was voorbij en binnenkort kan
de “CW included” op het registratiepasje aangevraagd worden.
Veel dank gaat uit naar de leden van ON4DST die deze geslaagde dag in een relaxte sfeer
mogelijk maakten en in het bijzonder organisator Lode. Ook bedank ik graag PD0B voor z’n
dienst als chauffeur van en naar dit morse-examen bij de UBA in Diest.
73, PD3J
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Bundeslager moonbounce- PA5UL en PA3ECN op EME avontuur bij DP9S
Tijdens het Bundeslager- een internationaal scoutingkamp in Duitsland - zullen Paul (PA5UL)
en Eric (PA3ECN) proberen een verbinding te maken op 70cm EME met PI9CAM. Ter
voorbereiding op deze verbinding zijn wij op bezoek geweest bij Jan (PA3FXB) om eens te
horen wat daar allemaal bij komt kijken.
De begroeting bij Jan was zeer gastvrij en kort: “Welkom en kom snel binnen! Ik ben in QSO
...”. We rolden meteen de shack in waar we konden zien hoe de verbinding op 23cm via de
maan succesvol werd afgerond. Daarna was er tijd om de zelfgemaakte schotel bij Jan in de

tuin te bekijken.
Weer binnen kregen we de technische uitleg van wat er allemaal bij komt kijken om een
EME verbindingen te maken. “Let op het doppler effect, zorg dat je tijdsynchronisatie op
orde is, het aanvinken van “No shorthand TX1” en “Include avarage in deep search”, stel in
sync-2, let op geen vinkje bij TX-first, Freeze (met 100 Hz bandbreedte), ….en dan gaat het
best lukken!” zei Jan. Ik hoop dat Paul goed opgelet heeft!
Bij Jan waren we ook getuige van een bijzonder fenomeen: libratie.
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Op Wikipedia kun je een uitgebreide uitleg vinden
met een prachtige animatie
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Libratie). Kort
samengevat: de maan wiebelt en dat zorgt ervoor dat
reflecties van radiosignalen worden uitgesmeerd. He
wiebelen van de maan is niet constant en wanneer
het wiebelen minimaal is, dan is ook het uitsmeren
van de gereflecteerde radiosignalen minimaal. In de
foto is het effect van libratie goed te zien. Heel
bijzonder is dat deze hier even precies nul was, te
zien aan de strakke lijn I.p.v. de uitgesmeerde
frequentie. Volgens Jan komt dit maar enkele keren
per jaar voor.
Bij het Bundeslager hebben we geen enorme schotel
tot onze beschikking zoals die bij Pi9CAM. Paul vond
op zolder nog een 19 elements 70cm yagi antenne.
Met wat ouderwets scouting knopen en pionieren zullen we in het veld de antenne
draaibaar gaan opstellen. De maan verschuift circa 15 graden per uur aan de hemel en met
een openingshoek van 20 graden van de yagi-antenne schatten we in dat we elk half uur de
antenne opnieuw moeten gaan uitrichten. Met een vermogen van ongeveer 50 watt moet
het mogelijk zijn om een verbinding te maken. We zijn nog op zoek naar een stabiele 70cm
set met 50 watt vermogen. Ik hoop dat we binnen de afdeling een reactie krijgen op de
oproep van Paul.
Het Bundeslager wordt gehouden van 26 Juli tot 5 Augustus. Met een internationaal team
van radioamateurs (amateurs uit Duitsland, Zwitserland, Turkije en mogelijk ook Soedan),
zullen we actief zijn op diverse banden. We zijn actief met de call DP9S op Echolink en de
gebruikelijke scoutingsfrequenties op de HF banden. Verbindingen met amateurs uit de
kanaalstreek worden natuurlijk zeer op prijs gesteld. Naast de radioverbindingen worden
voor de scouts diverse andere activiteiten aangeboden zoals solderen en spelletjes met
radio.
Tijdens het Bundeslager wordt ook een verbinding met het ISS (International Space Station)
opgebouwd.
Wij kijken uit naar een mooi scouting avontuur waar we de scouts proberen te interesseren
voor techniek en onze prachtige radiohobby!
Paul (PA5UL) en Eric (PA3ECN)
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Mills on the Air 2017
Het weekend van 13 en 14 Mei stond weer in het teken van “Mills on the Air”. Voor ons
begint het eigenlijk al begin van het jaar, om zoveel mogelijk Molens/Gemalen actief te
krijgen.
Via onze webpagina http://www.pd6mill.com proberen we mensen te inspireren mee te
doen en zich ook bij ons aan te melden voor een makkelijk te behalen Award die via email
wordt toegestuurd. Het gaat in het begin vaak moeizaam…maar hoe dichter we op het
event komen, des te meer melden zich aan. Ondanks het vaak bekend maken en adverteren
op veel webpagina’s etc., zijn er toch nog molens in Nederland die helaas niet even zich bij
ons aanmelden. Geen must natuurlijk…maar zou wel leuk zijn..
Even als voorgaande jaren zaten we weer met drie personen, dus ook 3 sets, tegelijk op de
banden. Operators waren PD5JFK Jelle , PD0ME Margienus en PB7Z Bernard. Vrijdag
ochtend zijn we begonnen met het opbouwen van de antennes.
De gebruikte antennes waren deze keer de Butternut HF6V , G5RV 2x , Fritzel FB33 en
Diamond X300.
Met het op/af bouwen van de antennes hebben we dit keer ook weer hulp gehad van
Arnold PE1OEU. Top dat we altijd op hem kunnen rekenen. Na het afbreken gingen
Margienus , Jelle en Arnold naar huis. Bernard bleef achter en heeft zijn radio setup binnen
in de molen aangesloten. Margienus kwam ook nog na het eten om ook zijn radio en laptop
te installeren.
Omdat alles al stond is het ook zonde om nog niks te gaan doen. Dus vrijdag avond hadden
we de eerste 100 verbindingen al in onze log. Zaterdag waren we weer vanaf 8 uur lokale
tijd present. In de ochtend kregen we ook visite van collega amateurs. Jan PA0VAJ was de
eerste. Verder kwamen zaterdag nog Peter
PA4O, Ruud PA3EEG, Sieko en de vrouw PA3EXB
en ook nog wat andere zendamateurs waar ik de
call van vergeten ben. Toppie dat ze even de tijd
nemen om even bij ons te kijken. Als er visite is,
nemen wij dus ook de tijd voor een
praatje…Peter heeft ook nog wat qso’s gemaakt.
Zaterdag is de laatste qso tegen 23 uur lokale tijd
gelogd.
Zondag waren we weer om 8 uur lokale tijd
aanwezig. Helaas was het net als zaterdag vanaf
14 uur lokale tijd, moeilijk vrije ruimte te vinden
vanwege de contesten. Margienus heeft met de
molen callsign (PB17MILL) nog 100 qso’s kunnen
maken in RTTY in de Volta. Arnold had
bandfilters voor ons gemaakt en ik had hem
gevraagd of het mogelijk was ook filters te
maken voor de WARC banden (12 , 17 en 30M).
8

Kanaalstreek Bulletin zomer 2017

Dit had hij gedaan, dus konden we ook daar op uitkomen.
Helaas hadden we daarvoor maar 1 antenne die geschikt
was, de HF6V. Dus we konden in ieder geval met 1 station
daarop uitkomen. Daar hebben we ook goed gebruik van
gemaakt gezien de qso’s op 30M!

Zondag kregen we ook nog visite van Hilko PC1CP en ook
Jan PA3FGB kwam nog even langs op zijn motorfiets. Hilko
heeft zelfs nog even wat qso’s gemaakt, waaronder veel molens uit de UK. We hebben ook
nog geroepen op 2M, maar daar helaas geen respons. We kwamen tot 2 qso’s op die band.
Onze laatste qso was gemaakt om 14:16 uur. Hierna kon het werk weer beginnen…het
afbreken van de antennes en opruimen van onze radio setup. Tegen 17 uur was alles
opgeruimd en gingen we weer huiswaarts.
We hebben het weekend weer genoten van onze leuke radio hobby. Ondanks wat extra qrn
van onweer en drukke banden door contesten hebben we toch een leuk aantal qso’s
kunnen loggen. Onze verste DX was LU1 (Argentinië) in RTTY. In SSB was het meest Europa
met een uitschieter naar UA9. Met CW werden we verrast door 3 stations vanuit Japan op
30M. Ook schreef een Amerikaan dat we te
vroeg op 30M zaten….en 5 minuten later was
hij gelogd. Totaal 725 qso’s in 53 DXCC’s.
Bij deze gaat onze dank weer uit naar de
vrijwilligers en de Stichting Drents Landschap
dat we de molen weer radioactief mochten
maken. Ook Arnold bedankt voor de
ondersteuning. Ook willen we Iris en Jelle
bedanken voor de erg goede zorg…
We kijken alweer uit naar Mills on the Air
2018….dan zeer waarschijnlijk als PB18MILL !!
Het zal voor Jelle en Bernard de 10de jaar zijn
dat ze actief zijn vanuit de molen !!
Namens PB17MILL team, 73
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Op afstand antennes schakelen (deel 3)
De vorige keer beschreef ik het idee om de antennes te schakelen via een Ethernet
gestuurde Arduino Controller, gebaseerd op een ontwerp van de jongens van RemoteQTH.
Het project lag door allerlei omstandigheden even stil en toen ik een paar maanden terug
weer op de website van RemoteQTH keek bleek dat zij ook al wat verder waren en
ondertussen een compleet werkend systeem hadden. Eigenlijk leek alles precies op wat ik
zelf in gedachten had, dus waarom veel tijd en moeite steken in iets als je het voor dezelfde
prijs ook bij kun kunt kopen. Mechanisch werk is ook niet altijd mijn hobby…
Mijn keuze viel dus op de 6x2 Antenna Switch IP Control, die eigenlijk alles herbergt wat ik
zocht. Omdat je zelf de
software voor deze
Controller aankunt passen
ben je heel flexibel.
Voor gebruik kan eerst de
software aangepast
worden zodat deze
precies op je eigen
situatie ingesteld is qua
hoeveelheid antennes en
transceiver. Hierbij kan
tevens in tekst worden aangegeven welke types antennes het zijn. Dit programmeren
gebeurt in de standaard Arduino IDE.
Er zijn 3 mogelijkheden om de antennes te sturen:
 Handmatig (rotary encoder)
 BCD-Data vanuit de transceiver
 Via Ethernet (optioneel)

10
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Handmatig kan een antenne gekozen worden door het draaien aan de rotary encoder voor
op het kastje, van transceiver kan gewisseld worden met het drukknopje. Deze drukknop
wordt tevens gebruikt om in het menu te komen.
Voor het aansturen met BCD-Data zitten er op de achterkant van het kastje twee RJ12
aansluitingen. Met een interne jumper
kan gekozen worden voor TTL-inputs of
naar massa getrokken inputs (1k pull-up
weerstand). In de software bepaal je dan
hoe deze BCD-Data afgehandeld wordt.
Voor Ethernet aansturing moet de
optionele Ethernet-module geplaatst zijn,
dit is een standaard module. In de
software kan een vast IP-adres opgeven
worden maar er kan ook gebruik
gemaakt worden van de DHCP-server in
je router.
Voor besturing door de standaard
logboekprogramma’s als N1MM+ en
Wintest is er door Markus DK5AX software geschreven die de conversieslag maakt tussen
“Open Two Radio Switching Protocol (OTRSP)” waarmee het logboekprogramma mee
overweg kan en de IP Antenna Switch Control.
De schakeluitgangen zijn naar buiten gevoerd middels twee RJ45 connectoren. Standaard
UTP/FTP-kabel kan dus gebruikt worden om de antenneschakelaars aan te sturen.
Bij de uitgangen die de antenne relais gaan sturen kan men kiezen uit:
 Open collector (ULN2803A)
 12V Drivers (UDN2580A)

Tevens is er nog een uitgang per transceiver die de PTT kan onderbreken in geval er geen
antenne gekozen is of beide transceivers op dezelfde antenne aangesloten dreigen te
worden.
73, Harry – PE1OXP
Info: https://remoteqth.com/6x2-antenna-switch-control.php
Kanaalstreek Bulletin zomer 2017
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PA5UL en zijn nieuwe shack en mast
Moi amateurs,
Vijf jaar nadat ik op Zuidwending ben komen wonen gaat het er eindelijk van komen: een
nieuwe shack en mast zodat ik voor het
eerst sinds 1995(!) weer van huis uit
QRV kan zijn op HF. Er is een forse
dakkapel geplaatst achter op de schuur
en daar heb ik een goed geïsoleerde
ruimte afgetimmerd van 6 x 3,25 m.
Twee grote tafels voor de
zendapparatuur en computer, twee wat
kleinere voor de knutselhoek. Langs de
hele wand meer dan voldoende WCD’s
dus de shack is er vrijwel klaar voor.
De mast is een ander verhaal. Een paar jaar geleden kwam de mast van Klaas PA3ASE
beschikbaar en die ligt sindsdien te wachten op een volgende plaatsing naast de schuur. Het
is een bijna 25m hoge kantelmast die met een snijbrander van zijn vorige fundatie is
losgenomen. Op het moment van schrijven ben ik met hulp van Jan PA3FXB de
omgevingsvergunning aan het voorbereiden. Wiert PA3FZH is zo vriendelijk geweest een
sterkteberekening te maken en mij te adviseren t.a.v. de aan de mast te lassen grondplaat
en hoe deze met draadeinden op de al bestaande betonnen fundatie gezet kan worden.
Daar heb ik onlangs de oude mast van verwijderd die je hier nog op de foto ziet staan.

.
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Zodra de materiaalkeuze bekend is heb ik een goede lasser nodig die de plaat aan de mast
kan zetten. Ook moet er een nieuwe bevestiging komen voor de topmast met rotorkooi
want die is indertijd met een flex losgenomen. Daarna moet het hele gevaarte voorzien
worden van een goede corrosiebescherming en een nieuwe verflaag. Tenslotte nog de
plaatsing zelf. Voorlopig heb ik daarvoor gepland zaterdag 16 september. Deze artist
impression geeft het gewenste resultaat weer.

Mocht je kunnen en willen helpen of heb je tips t.a.v. een lasser en een kraan (hijshoogte 10
meter en hijslast minimaal 750 kg) dan hoor ik dat graag!

73 de PA5UL
06-51867045
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N4KC's TOP FIVE GET-ON-THE-AIR-QUICKLY ANTENNAS
Door Don Keith N4KC
Sommigen van ons geven te gemakkelijk op. Of we zijn te bang om iets nieuws te proberen.
Ik heb de afgelopen tijd hiervan een aantal voorbeelden gezien. Eén was een nieuwe
amateur die opgewonden was dat hij nu een prachtig HF-station in de shack had. Maar hij
was er nog niet aan toe gekomen om een fatsoenlijke antenne te plaatsen. Ik weet niet of
dat kwam omdat hij onvoldoende kennis van antennes had of dat hij gewoon geen keuze
kon maken. Een ander was een amateur die na vele jaren van inactiviteit terugkeerde, de
spullen weer uit de kast haalde en om wat voor reden dan ook er nooit toe kwam om het
belangrijkste deel van zijn station goed te maken. Hij gooide wat draad uit het raam maar
kon nauwelijks iets horen en zijn radio gaf alleen maar geruis tussen alle storing als hij
probeerde af te stemmen.
Ik erken dat ik een procrastinator ben en dus last van uitstelgedrag heb. Ik heb de neiging
om erg lang voor te bereiden en als ik uiteindelijk zover ben dan ben ik vergeten wat ik
eigenlijk wilde doen. En dan heb ik ook nog eens dat ik niet meer weet waarvoor ik al die
onderdelen, touw, draad en aluminium ooit eens heb gekocht?
Maar dit is anders. Mensen die vaak heel enthousiast zijn als ze de hobby starten of deze
hervatten, aarzelen om een volgende stap te maken. Ook ben ik bang dat sommigen van
ons die willen helpen daartoe bijdragen door met antenne ideeën te komen welke de
kennis van de amateur te boven gaan. Of zelfs de interesse van de amateur of de interesse
om dit te leren. Niet iedereen wil namelijk een hoogfrequent ingenieur zijn. Ze willen
gewoon wat DX werken of een leuk qso maken. En daar is niets mis mee!
In die geest heb ik hieronder een lijst gemaakt van antennes welke ik zou aanbevelen als de
vijf ‘kom-snel-aan-de-band’ antenne ideeën. Misschien heb je nog andere antenne
suggesties, maar de hier gekozen antennes voldoen in ieder geval aan onderstaande eisen:
• Ze zijn gemakkelijk te bouwen voor iedereen die bereid is om het te proberen en er is
geen speciaal gereedschap of testapparatuur voor nodig.
• Ze kunnen worden gemaakt van gemakkelijk beschikbare materialen en kosten
weinig, dus als het mislukt is het niet echt erg.
• Ze zijn niet noodzakelijkerwijs de allerbeste overall stralers, maar ze werken goed
genoeg om een goede ervaringen op te doen voor de gebruiker.
• Ze zijn niet noodzakelijkerwijs het beste voor alle situaties, zo zijn ze mogelijk soms te
groot voor de beperkte ruimte om het huis of daar waar beperkingen zijn van de
overheid voor het plaatsen van antennes. Maar dat is een ander onderwerp.
• En als iemand probeert om één van deze antennes te bouwen, zal hij of zij ook nog
eens kennis opdoen van enige antenne theorie en wordt mogelijk interesse gewekt
om meer over het onderwerp te leren en meer uitdagende projecten te proberen.
Nu, in willekeurige volgorde, de top vijf van de antennes van N4KC.
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#1 - De halve golf dipool
Dit is zo ongeveer de basis van iedere
antenne en werkt goed op elke HFband. De antenne bestaat uit twee
stukken geleidend uitgestrekt draad,
met in het midden een korte isolator.
We noemen dat het voedingspunt. Aan
de uiteinden van de draden worden
isolatoren bevestigd en daarna met een
touw in tegenovergestelde richtingen
afgespannen naar een vast punt ter
ondersteuning. Soms wordt deze
antenne ook wel een "flat top" antenne
of een "doublet" antenne genoemd.
De dipool antenne wordt dan horizontaal opgehangen tussen twee steunpunten - vaak
bomen - evenwijdig met de grond. Een andere wijze van ophangen is deze in het midden te
ondersteunen en de uiteinden naar beneden af te spannen in een omgekeerde "vee" configuratie. Men noemt dit vaak de "inverted vee" antenne. De “inverted vee” antenne
gebruikt iets minder ruimte dan de horizontaal afgespannen dipool antenne.
Deze antenne kan met coax worden gevoed, zoals de populaire en relatief goedkope RG-58
of RG-213, welke eenvoudig in het midden van de dipool wordt bevestigd en direct naar de
shack loopt. De middelste geleider van de coax wordt gesoldeerd of vastgeklemd op één
poot van de dipool en de afscherming wordt aan de andere poot bevestigd. Er zijn in de
handel verschillende soorten midden isolatoren te koop welke het mogelijk maken om de
coax direct op een connector op de midden isolator van de dipool antenne te schroeven.
De antenne zelf wordt vaak gemaakt van koperdraad om een aantal redenen. De diameter
van het draad is niet zo belangrijk, zolang deze maar voldoende sterk is dat deze niet breekt
maar ook niet zo zwaar dat deze enorm doorhangt. De touwen voor het afspannen moeten
weer en UV bestendig zijn, tenzij u ervan houdt om elk jaar de touwen te moeten
vervangen en in bomen te willen klimmen. Net als bij de meeste antennes werkt deze beter
als deze hoger wordt opgehangen. Zeker als je ook DX wilt werken. Je kunt verbindingen
maken als de antenne laag hangt
maar vaak is het zo: Hoe hoger
hoe beter.
De totale lengte in meter wordt
bepaald door de formule 142,5 /
frequentie in MHz. Dat betekent
dat een dipool voor 14,2 MHz
ongeveer 10 meter lang zal zijn
waarbij elke zijde van de antenne
ongeveer 5 meter is. De bomen
of palen waar de antenne tussen
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wordt gehangen dienen dan ook minimaal 11 meter o.i.d. uit elkaar te staan. Dit zonder
obstakels rond de antenne. Mocht deze ruimte er niet helemaal zijn dan mag het uiteinde
van de antennedraad van richting worden veranderd om het geheel toch te laten passen.
Voordelen: Goedkoop makkelijk op te zetten, werkt goed op de band waarvoor deze is
gemaakt en als deze op de grond valt is hij eenvoudig weer op te hangen. Als de draad of
het touw breekt zet je deze weer aan elkaar en het werkt weer. U kunt de draden van
richting veranderen als dat beter uitkomt en valt nauwelijks op tussen de bomen. Ook kun
je deze antenne voor de hogere frequenties op zolder hangen als je buiten geen ruimte
hebt.
Nadelen: De antenne moet hoog in de lucht hangen om grote afstanden te kunnen werken,
is richtingsgevoelig, heeft weinig of geen winst op de frequentie waar deze voor gemaakt is,
en werkt van zichzelf alleen op de frequentie/band waarvoor deze is gemaakt. Zonder een
antennetuner is deze niet op andere banden te gebruiken. Een antenne voor 7 MHz zal het
ook enigszins doen op de 21MHz band echter niet op andere banden. Coax voedingskabels
geven relatief veel verlies bij hoge SWR, dus bij gebruik van een antennetuner om de
antenne op een andere band te laten werken zal merkbare verliezen in afstraling geven.
#2 - De doublet met open voedingslijn
Deze effectieve straler welke al vanaf het begin van onze hobby in gebruik is, is eigenlijk
gewoon een dipool, zoals hierboven beschreven, maar dan gevoed met open lijn of
ladderlijn, waarbij de twee draden in de open lijn op dezelfde afstand worden gehouden.
Aangezien de dipool een "gebalanceerde" straler is en de parallelle voedingslijn bestaat uit
parallelle geleiders, horen ze bij elkaar. Zie mijn open lijn doublet artikel op mijn website,
www.n4kc.com.
Voordelen: Naast de bovenstaande voordelen werkt deze antenne ook goed op de meeste
banden hoger in frequentie. Aangezien de parallelle voedingslijn doorgaans zeer weinig
verlies heeft, zelfs wanneer de SWR hoog is, wordt de antenne een goede multi-band
antenne wanneer deze met open lijn
wordt gevoed en gebruikt wordt met een
breedbeeld antenne tuner. Een
symmetrische antennetuner is nog beter.
Nadelen: De open lijn moet minimaal een
paar centimeter verwijderd zijn van
metalen of andere geleiders, inclusief de
grond. Dat maakt het problematisch om
open lijn te gebruiken naast coax of en
dichtbij goten. Aangezien de meeste
moderne radio’s een 50-ohm
ongebalanceerde uitgang hebben, heeft u
een balun nodig om de overgang van een
16
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symmetrische antenne en voedingslijn naar de ongebalanceerde antenne ingang van de
radio te maken. De lengte van uw voedingslijn is ook een factor in hoe de antenne afstemt
en u moet wellicht experimenteren met lengte van de open lijn om de antenne op
meerdere banden afgestemd te krijgen.
#3 - De kwart golf verticaal
Een verticale straler heeft meerdere voordelen ten opzichte van horizontale antennes, deze
is rondstralend, heeft een lage hoek van afstraling (wat een goede zaak is voor DX) en heeft
minimale ruimte nodig. En kan al zo simpel zijn
als een stuk snoer aan een tak van een boom
hangen. Natuurlijk moet de draad geïsoleerd
worden van de boom en ver verwijderd zijn
van elk ander metalen voorwerp, zoals een
metalen mast of ander ondersteunende
structuur. De formule voor de lengte van de
antenne is 72,25 / frequentie in MHz. Zoals je
ziet, inderdaad de helft van de halve golf
dipool van hierboven. Voor 40 meter, is de
verticale straler (draad, aluminium, een
vlaggenmast ... alles wat je aan één kant van
de coax kan koppelen) ongeveer 10 meter. Zie
het artikel over mijn verticale ervaringen op
www.n4kc.com.
Gebruik 20 of 30 radialen onder de antenne. Zijn 20 of 30 genoeg? Kunt u met 4 of 8
bereiken? Ja en ja. Echter onder de 20 radialen neemt het rendement van de antenne af.
Meer korte radialen is beter dan enkele langere. Bind de radialen samen waar ze in het
midden samenkomen, onder de verticaal. Verbind (solderen, kroonsteen, etc.) de
afscherming van de coax aan het middelpunt waar de radialen samenkomen. Bevestig de
binnenader van de coax aan de onderkant van de verticale draad (straler). Maak de
aansluitingen zo weerbestendig als mogelijk.
Graaf bij voorkeur de coax in de grond in een ondiepe gleuf tot aan de shack zodat je er ook
niet overheen kunt vallen. Opmerking: het kan nodig zijn om een balun of een aantal
ringkernen op de voedingslijn te plaatsen direct bij de antenne om hoogfrequent straling
van de coax zelf te voorkomen (mantelstromen). Doe je dit niet dat kan de coax zelf
hoogfrequent opnemen van het uitgezonden signaal en kan de apparatuur in de shack
gekke dingen gaan doen.
Er zijn verschillende commerciële verticale antennes welke kant-en-klaar zijn en meteen al
multiband zijn. Zelf gebruik ik een Hustler 4BTV en dat is een goede antenne en
tweedehands gekocht voor $ 50. Maar let op dat u altijd radialen onder elke verticale
antenne nodig heeft. Ongeacht wat de verkoper ook zegt…
Ja, een verticaal kan boven de grond worden gemonteerd, meestal op een mast, en dit
heeft ook zijn voordelen. Je hebt nog steeds minstens twee radialen nodig voor elke band
van een kwart golflengte lengte. U kunt door de lengtes van de radialen te wijzigen de SWR
mogelijk ligt beïnvloeden. Beter is het om de straler zelf aan te passen! Maak je ook vooral
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geen zorgen over een SWR van 1,5 op 1 of 1,7 op 1. Besteed dan ook geen uren aan een
perfecte SWR!
Als u een multiband verticaal boven de grond heeft gemonteerd, moet er een set radialen
zijn voor elke band die u gebruikt. De radialen voor 40 meter werken trouwens ook voor 15
meter. Als u de antenne op hoogte plaatst bent u echter wel even bezig om alle radialen uit
te zetten.
Voordelen: Een eenvoudige en effectieve rondstralende antenne. Aangezien de antenne
verticaal staat heeft deze zelf weinig ruimte nodig. Bedenk echter dat je wel ruimte nodig
hebt voor de radialen. Veel amateurs zetten de antenne omhoog als ze deze willen
gebruiken en laten hem weer zakken als ze niet willen zenden of ontvangen. De
stralingshoek is laag en werkt het beste voor grotere afstanden. Wil je zelf niet knutselen
dan zijn er vele commercieel gemaakte verticalen beschikbaar en zijn relatief goedkoop.
Nadelen: De antenne is rondstralend, dus je signalen komen overal terecht en niet alleen in
de richting van het station welke je wilt werken. Ook heeft de antenne meer last van manmade-noise dan een horizontale antenne. Een verticaal heeft altijd radialen nodig, ... hoe
meer draad er onder hoe beter... dus je hebt best veel ruimte rond de antenne nodig want
de radialen nemen veel ruimte naar alle kanten in. De voedingslijn moet bij voorkeur
begraven worden, anders heb je storing van je eigen signaal in huis.
#4 - De horizontale loop
Een van mijn persoonlijke favorieten is de horizontale loop antenne. Deze werkt goed en is
nauwelijks zichtbaar en past vaak op plaatsen waar full-size halvegolf dipool niet zal passen.
(Zie mijn loop artikel op mijn website
www.n4kc.com). Een loop antenne is
exact wat het is, een grote loop/lus
draad, ondersteund door alles wat je
kunt vinden om het draad omhoog te
houden. Je kunt je volledige (achter)
tuin hiervoor gebruiken. Veel
amateurs hangen de antenne rond het
huis onder de dakgoot. Andere
amateurs plaatsen palen op vier
hoeken en hangen daar de draad aan
vaak in de vorm van een vierkante lus.
Wanneer u de uiteinden van het draad in het voedingspunt bij elkaar brengt, gebruik dan
een kleine isolator om de draden uit elkaar te houden. Bevestig de open lijn iedere aan een
uiteinde van de loop. U kunt de draadloop ook voeden met coax, maar open lijn is een veel
betere keuze als u de antenne wilt gebruiken op meerdere banden. Het voordeel van een
loop is dat deze zal resoneren op alle harmonische frequenties, niet alleen de oneven. Dat
betekent dat een loop antenne voor 7,1 MHz ook resoneert op 14.2, 21.3 en 28.4 MHz.
18
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Voor een resonante loop antenne moet de draadlengte worden berekend aan de hand van
de formule 306 / frequentie in MHz. Een loop voor 3,8 MHz is ongeveer 80,5 meter lang.
Een perfecte loop zou een cirkel zijn, maar vierkant, diamant of een rechthoekvorm is
prima, zolang je de rechthoek niet te "slank" maakt. Als u de loop op meerdere banden wilt
gebruiken, zorg er dan voor dat hij minimaal zo lang is als nodig voor de laagste frequentie
waarop u van plan bent te werken. Net als de dipool werkt een loop antenne beter voor DX
als deze hoog in de lucht hangt.
Voordelen: Een van de stillere antennes om op te luisteren, de antenne heeft weinig last
van man-made-noise. Past vaak in een ruimte waar een dipool niet past en qua vorm mag
zo ongeveer alles, als deze maar niet te slank/smal wordt. De antenne kan worden
opgehangen aan reeds aanwezige bomen of palen die er al staan. Staan ze niet helemaal in
een vierkant dan maakt dat niet veel uit. En als u een geïsoleerde draad gebruikt dan kunt u
deze zonder al te veel effect zo door de bomen en struiken heen trekken. De antenne heeft
ook nog eens een beetje winst, vooral op hogere frequenties dan de eigen resonantie
frequentie. Wel wordt het stralingsdiagram minder mooi met veel lobben. Gebruik open lijn
of ladderlijn om de loopantenne te voeden, gebruik daarbij een symmetrische breedband
antennetuner en je hebt een geweldige multiband antenne.
Nadelen: Gebruik niet al te dik draad omdat deze zwaar is en de draad dan zal doorhangen.
Ook heb je af en toe onderhoud aan de antenne omdat deze vaak lang is en de draad
weleens wil breken. Een loop voor 80 meter is ook ruim 80 meter lang. Door de lengte kan
er veel statische lading op de antenne staan welke een enorme spanning op de voedingslijn
kan geven. Zorg dus dat de antenne geaard is, zeker tijdens storm (denk aan statische
lading) en onweer. Naast veel lobben op hogere frequenties krijgt u ook veel nullen in het
stralingsdiagram. Zit een station in een lob dan gaat het vaak prima maar het station kan
ook in een nul zitten en dan wordt het lastig daar verbinding mee te maken.
#5 - De G5RV
De meest besproken, veel gebruikte
en meest onbegrepen antenne van
alle eenvoudige antennes! Lang
geleden door een Britse amateur
bedacht met de call G5RV. De
antenne heeft een slechte naam
gekregen omdat deze vaak werd
verkocht als all-band antenne welke
met de interne antennetuner van de
set op alle banden af te stemmen was. Nou, nee dus.
De algemeen aanvaarde definitie van vandaag is dat de G5RV antenne een 35,7 meter (102
voet) lange dipool is, gevoed met een bijpassende sectie van 450 ohm open lijn (zie
tekening), en verder met coax naar de shack.
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Naar mijn ervaring zal de G5RV vooral goed werken op 40 en 20 meter. Ook is de antenne
niet slecht om 17 en 10 meter. De G5RV is op een klein gedeelte van de 80 meter band aan
te passen. Met een goede antenne tuner is de G5RV ook op de andere banden af te
stemmen. De antenne is echter op zijn best een middelmatige antenne en met mijn interne
antenne tuner van de set lukt het niet om op alle banden af te stemmen.
Er bestaan trouwens verschillende G5RV antenne types (o.a. ZS6BKW) met verschillende
lengtes voor de draad en het lengte open lijn. De G5RV wordt ook commercieel gemaakt
maar men beloofd vaak meer dan deze antenne waarmaakt. Eén all-band antenne en ook
nog eens met de interne antennetuner van de set af te stemmen, daar geloof ik niet in.
De antenne is eenvoudig zelf te maken of je vaak kunt je ook een kit kopen en je bent nog
dezelfde dag in de lucht. Soms is de G5RV zelfs mijn beste antenne op 40 meter.
PA1M: Er zijn ook kortere (halve) varianten van de G5RV antenne beschikbaar van ongeveer
15 meter lengte in plaats van 30 meter. Vaak de G5RV junior genoemd. Uiteraard werkt
deze antenne niet meer (zo goed) op de laagste band (80 meter).
Voordelen: De G5RV is een redelijk goede antenne voor verschillende amateurbanden en is
korter dan een dipool voor 80 meter. Op 20 meter geeft de antenne vier lobben in een
klaverbladpatroon. Dit geeft u in die vier richtingen een goed signaal, maar minder goed in
de andere richtingen. De antenne is goedkoop en als u precies de afmetingen volgt is deze
eenvoudig te bouwen en op te hangen. De G5RV kan ook als ´inverted vee´ worden
opgehangen, als u maar één ophangpunt heeft.
Nadelen: Het is geen all-band antenne, niet anders dan dat ieder andere lengte draad met
een voedingslijn welke kan worden gebruikt all-band antenne. Als u de voorgeschreven
lengtes niet volgt dan is de kans aanwezig dat de antenne zelfs met een goede
antennetuner niet op alle banden is af te stemmen. De open lijn moet zoveel mogelijk
verticaal hangen zodat de antenne toch nog iets van 10 meter hoog kan hangen. En
aangezien een deel van de voedingslijn coax is zal deze bij een hoge SWR deze veel verlies
hebben. Maak de coax kabel daarom zo kort mogelijk.
Dit waren ze dan. Mijn 5 meest aanbevolen antennes voor de nieuwe zendamateur of de
herintreder. Met deze antennes kun je eenvoudig in de lucht komen zonder al te ambitieus
te zijn. Dit om te voorkomen dat men enorm tegen de antenne opziet en nooit in de lucht
komt. Het zelfbouwen van je antenne en daar verbindingen mee maken zal velen tot
tevredenheid stemmen. Meer dan als je een antenne koopt en deze in de achtertuin
plaatst.
Ik moedig u aan om zelf met antennes te experimenteren. Probeer dingen. Als het werkt,
hou het zo. Werkt het niet en is uw antenne een dummy load, probeer dan iets anders.
Maar vooral heb plezier. Vertel over uw ervaringen, er zijn altijd geïnteresseerden die er
met u pover willen praten en ook wij leren nog graag bij.
Vrij vertaald door Thomas, PA1M.
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Timon's contest corner
Keuzes, keuzes en nog eens keuzes.
Keuzes maken we iedere dag en vaak kun je die niet of
moeilijk weer terugdraaien.
Als contester/DX-er maak je ook veel keuzes. Vooral
als het gaat om antennes. Voor velen is het niet zo
moeilijk. De plek waar ze wonen heeft geen grote tuin
of moeder de vrouw vindt een mast in de tuin maar
niks en dan is de keuze vaak beperkt. Toch zijn er dan ook nog keuzes te maken. Als DX-er
wil je dat je signaal bij het DX station hard is. Je wilt immers in de pile-up gehoord worden.
Wat er op de achterkant van de antenne gebeurd is dan niet belangrijk. Je wilt dus een
antenne met versterking (gain). Dus liever een 3 elements antenne dan en rotary dipool en
als je op 10 meter actief bent graag een antenne met 4 of 5 elementen.
Als je contester bent wordt het verhaal weer anders. Als je een hoop gain hebt dan is dat
natuurlijk mooi, maar een hoop gain betekent vaak ook een kleinere openingshoek. Dus
komt je signaal maar op een beperkte plek terecht. Een 2 elements yagi of een dipool is dan
zo slecht nog niet. Zeker in contesten waar men jouw nodig heeft zoals de PACC.
De grote jongens lossen dit op door en veel gain te hebben en ze zorgen ervoor dat ze
meerdere antennes voor 1 band hebben zodat er af en toe geschakeld kan worden. Veel
USA-stations hebben een vaste opstelling voor de EU, omdat daar de punten weg komen.
Dit scheelt een rotor. Een andere optie is een 2e tri-bander aan de zijkant van de mast
monteren. Iets wat vaak ook kan is om een verticaal, eventueel voor
meerdere banden, als extra antenne op stellen. Je kan op een verticaal
prima zenden, al heb je wel wat minder gain maar je bent wel
rondstralend en als je iets op de zijkant van je yagi zacht hoort, kun je
het misschien net op je verticaal wel decoderen.
Zelf had ik als extra antenne voor de 20 meter band 2 verticalen staan.
Ik heb ze zo opgesteld dat ik kon schakelen tussen USA en het
zuidoosten. Het zijn maar stokjes van 5 meter en ze staan 5 meter uit
elkaar. Het proberen waard. Er zijn veel multi-band antennes die geen
radialen nodig hebben. Ik had gekozen voor goedkoop, en dat betekent
een kwart golf op de grond met een aantal radialen eronder. Je kunt
ook 2 elevated (afgestemde) radialen gebruiken in plaats van radialen
op de grond.
Veel succes.
73 Timon PA1T
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Zomerpuzzel 2017
Waar halen we al die spullen tegenwoordig die we nodig
hebben. Niet alleen in het lokale winkelcentrum waar je de
spullen nog kunt aanraken maar ook online van het internet.
In deze puzzel zoeken we voor deze uitgestelde kerstpuzzel
namen van (online) winkels.
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
september in te leveren. Veel puzzel plezier toegewenst.
De oplossing zijn de letters in de vakken met de cijfers

16 21 23 11 25

Horizontaal

22

8

7

Verticaal
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