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PA6AA in CQ WW SSB 2017

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

Hooilandsweg 3

9617 PG Woudbloem

Huishoudelijke vergadering 2018
Hierbij nodigt het bestuur van de afdeling Kanaalstreek u uit voor het bijwonen van de
huishoudelijke vergadering op vrijdag 19 januari 2018. De agenda is als volgt:



















Opening
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen huishoudelijke vergadering 2017
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester
Verslag kascontrolecommissie
Instellen kascontrolecommissie 2018
Bestuursbeleid 2018
Voorstel begroting 2018 door de penningmeester
Pauze
Voorstellen afdeling voor Verenigingsraad (VR) in april 2018
Vaststellen afvaardiging Verenigingsraad (VR) in april 2018
Verloten afdelingsbeker PACC 2017 onder deelnemers
Uitreiking prijzen kerstpuzzel
Instellen verkiezingscommissie bestuursleden
Bestuursverkiezingen
Verkiezing voorzitter
Sluiting

Samenstelling bestuur 2017
Voorzitter
Jan van Muijlwijk
Secretaris
Timon Kruijer
Penningmeester Engel Kruize
Bestuurslid
Thomas Tinge
Bestuurslid
Richard Prins

PA3FXB
PA1T
PH7A
PA1M
PE9RP

Timon Kruijer, secretaris

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
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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Van de voorzitter
On-ge-lo-fe-lijk….
Zo snel als dit jaar weer omgevlogen is.
Hebben jullie dat nou ook?
Wetenschappers zeggen dat het komt omdat we ouder worden en dat daardoor ons besef
van tijd anders wordt. Ik vind het maar moeilijk want het geeft mij het gevoel dat ik steeds
minder tijd krijg voor de dingen die ik nog zou willen doen.
Keuzes maken dus. Het is naait aans 
Dit jaar werd ik 59. De mooiste leeftijd die een radiozendamateur kan hebben (five nine) 
Dit jaar kan ik op de volgende manier een QSO maken:
W1ABC this is PA3FXB.
RR PA3FXB this is W1ABC you are 59
RR W1ABC that is correct thank you!
Op de volgende ‘leuke’ radioleeftijd moet ik nog even wachten, want dat is natuurlijk 73 
Maar terugkomend op die 59. Met zo’n leeftijd heb je,
hoe je het ook wendt of keert, meer verleden dan
toekomst. Dat versterkt de noodzaak tot keuzes maken.
Wat de radiohobby betreft is die keuze voor mij duidelijk.
Leuk bezig blijven met moonbounce, thuis en in
Dwingeloo en verder met grote inzet blijven werken aan
de totstandkoming van één landelijke amateur-radioorganisatie.
Onze afdeling is een prachtig voorbeeld van hoe het kan.
Veel leden met zeer uiteenlopende interesses en
achtergronden.
Een grote opkomst op de maandelijkse vergaderingen.
Sommigen alleen lid van één van de amateur-radio-organisaties, anderen lid van twee en
een aantal daarnaast ook donateur van de derde amateur-radio-organisatie.
Voor ons hier in Groningen maakt het allemaal geen enkel verschil.
We zijn allemaal radiozendamateurs.
We zijn allemaal gepassioneerd bezig met onze hobby.
We zijn allemaal geïnfecteerd door het radiovirus.
We hebben elkaar allemaal nodig.
Voor een QSO heb je immers twee stations nodig. In je eentje begin je niks…
Maar we hebben ook een krachtige onverdeelde organisatie nodig die onze belangen
behartigt en voor ons knokt als bv de commercie weer op rooftocht gaat en onze
frequentiebanden bedreigt.
Het aantal radiozendamateurs in ons land daalt. Maar het aantal leden van radioorganisaties daalt nog sneller. Dat is een teken aan de wand.
4
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Kennelijk is er een toenemend aantal
mensen dat er voor kiest niet meer bij
een club te willen horen omdat die
clubs met de rug naar de toekomst
staan.
Dat is niet alleen jammer, dat is ook het
begin van het einde.
Als we niet meer in staat zijn om samen
georganiseerd de bedreigingen van de
toekomst te weerstaan dan is het een
kwestie van tijd of we zijn louter een
aantal individuen die er niet meer toe
doen en waar de overheid geen
rekening meer mee hoeft te houden.
Voor je het weet zijn we dan onze rechten en onze frequentiebanden kwijt.
Ik wil dat niet laten gebeuren!
Ik zei al dat ik onze afdeling een voorbeeld vind van hoe goede samenwerking kan werken.
Wij vinden elkaar in de passie voor onze radio-hobby.
Clubbelangen en historische onenigheden zijn voor verreweg de meesten van ons volstrekt
onbelangrijk. Wij kijken vooruit en willen met onze hobby bezig blijven.
Onze hobby is springlevend en ik ben er van overtuigd
dat onze hobby meer toekomst dan verleden heeft.
Maar dan moet er wel wat gebeuren!
Aan onze afdeling zal het niet liggen, wij zijn een open
club van radio-geïnteresseerden. Iedereen met die
interesse is bij ons meer dan welkom.
Zo werkt dat hier in het noorden 
Om dat open karakter te onderstrepen zal ik voorstellen
de naam van onze afdeling licht en louter symbolisch te
wijzigen. Daar gaan we het in januari met elkaar over
hebben. United we stand – divided we fall (dat schreef
ik al eens eerder…)
Voor nu wens ik iedereen goede feestdagen!
Een geweldig eind van 2017 en een prachtig begin van 2018.
En natuurlijk een gezond, mooi en actief radiojaar!
73! Jan PA3FXB

Het bestuur van de afdeling kanaalstreek wenst U prettige
kerstdagen en een gezond 2018
Kanaalstreek Bulletin winter 2017
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PA6AA in CQ WW SSB 2017
Het weekend van 28 en 29 Oktober stond in het teken van de grote CQ WW SSB contest. Na
vorig jaar vanuit Schoonoord met een klein groepje mee te hebben gedaan, was nu het idee
om met een iets grotere groep vanuit een leuke locatie mee te doen.
Het groepje bestond uit: PA4O Peter , PB7Z Bernard , PE4BAS Bas , PD1RP Peter en PD3OES
André. Een groep met operators die voor zichzelf, en ook al bij contest groepen hun passie
en fanatisme hebben bewezen. Voor , tijdens en na de contest is ook gebleken dat er een
goede klik was en een ieder ook alles voor elkaar wilde doen! Top!

Na het vormen van het groepje was het zoeken naar een leuke en goede locatie. Er kwam
ons tot gehore dat de leden van de Sterraza contestgroep soms in een huisje vertoefden
vlak bij de dijk in het hoge noorden van Groningen. Na wat uitgezocht te hebben, hadden
we besloten dit huisje te huren en van daaruit ons avontuur te starten en met een groepje
als Multi 2 mee te doen aan de contest.
Na overleg met de verhuurder mochten vrijdagochtend vanaf 10 uur beginnen met
opbouwen van de antennes. Gelukkig hadden we die dag de weergoden mee.. Wel af en
toe een bui…en wat wind.. maar het was te doen.
Onze antennes bestonden uit: 40 meter (dipool en verticaal) + 80 meter (dipool en verticaal
met topload) + 10 t/m 20 meter (Hexbeam en 2elm Fritzel) + 160 meter (Inverted L op 17
meter glasfiber mast)
Bas had ervoor gezorgd dat we een steiger konden gebruiken van 8 meter hoog, om daar de
Hexbeam op te zetten en ook de 40 en 80 meter dipool aan te bevestigen. Voedingspunten
van de dipolen zaten in 8-9 meter hoge mastjes. Voordat het donker werd hadden we alle
antennes staan en konden we binnen alles inrichten.

6
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Om 0:00 UTC , lokaal 2 uur , begon de contest. Peter PD1RP en André PD3OES trapten af.
Toen zij werden afgelost stonden de eerste 400 qso’s al in onze log. We hadden eerst alleen
de Hexbeam staan voor de hoge banden, maar hadden ook nog een 2elm Fritzel bij ons.
Deze hebben we in elkaar gezet en op een buisje van 5 meter gezet als extra antenne,
mochten de lagere banden goed open gaan. Het was geluk bij een ongeluk!! De wind nam
zaterdag in de avond aardig toe en de Hexbeam was daarna onbruikbaar.. Dus goed dat we
de 2elm Fritzel hadden neergezet.
We hadden al vernomen dat de wind zaterdag aan zou trekken en de berichten zeiden dat
er in de nacht een storm zou komen.. Windkracht 7… Nou we hebben het beleefd, dat was
geen kracht 7, eerder 9 tot 10! De storm ging tekeer en tegen 0:34 UTC maakten we onze
laatste verbinding op 160M. De glasfibermast waar de Inverted L op zat was gebroken! Ook
de buis waar de 2elm Fritzel op stond schuin en hebben we neergelegd, voordat er meer
schade zou komen.
Toen de aflossing er was zondagochtend, hebben we de schade proberen te herstellen.
Eerst werd de 2elm weer neergezet. Later, toen de wind wat was gaan liggen, nog maar
kracht 5-6 denk ik, hebben we de Hexbeam uit de steiger gehaald en de 2 elements op die
plaats gezet. Later ook de 160 meter provisorisch hersteld. Het langste stuk, de bovenkant,
was nog goed en dat hebben we weer neergezet. Nu op maximaal 11 meter hoogte het
verticale deel en van daaruit weggespannen naar het hulpmastje. Op deze manier konden
we nog in de avond qso’s maken op 160 meter.
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Om 0:00 UTC, lokale tijd 1:00 maandagochtend, was de contest voorbij. We hadden een
totaal van 3012 qso’s met 24 dupes!!! Al met al, met de onstuimige weersomstandigheden
erbij, hebben we een bijzonder goed resultaat gehaald! Vooral omdat onze antennesetup
toch een soort van velddag opstelling was.
Tijdens de contest hadden wij de livescore ook aanstaan. Dat wil zeggen dat onze score
online te volgen was. Ook van onze buur en concurrenten van PI4M was het te volgen. Het
was in het begin een kat en muis spel….de ene keer stonden wij boven hen, de andere keer
zij boven ons. Nadat we de 160M antenne waren verloren, zijn zij uitgelopen en was het
moeilijk hen weer in te halen. Omdat zij eerder gestopt zijn, konden wij hen voorbij gaan
met de qso score…maar in de puntenscore gingen we dat lang niet redden. Ook voor hen
een topscore en we willen het team PI4M ook danken voor de erg leuke concurrentiestrijd
en wij hopen dat we hen in 2018 kunnen verslaan!
We hebben ook visite gehad van Feike en Jan PA0VAJ. Het was erg gezellig en ook zij
hebben ons meegeholpen met de opbouw van antennes en bijgestaan met technische
problemen, waarvoor ook onze dank!
Al met al kijken wij terug op een erg geslaagd weekend, ondanks het winderige weer… De
catering was ook goed verzorgd. Het huisje is alweer besproken en we gaan kijken om in
2018 een nog betere score neer te zetten.
73s
PA6AA crew
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HF versterkers en een stukje hoger
Het eerste dat je doet als je de set aanzet is luisteren. Ik kijk soms even op internet wat de
condities zijn en neem dan een besluit welke band ik het eerst neem. Maar als je daar geen
zin in hebt begin je meestal bij de 80 meter. Ik zet de PC aan en via HDSDR kijk ik even waar
de meeste activiteiten zijn. Bijna iedere avond kijk ik even op de banden en luister dan naar
de vele rondes die er zijn. Maar als de condities slecht zijn kan je wel een hulpje gebruiken.
Een HF voorversterker? In de mast, zo dicht mogelijk bij de antenne, geeft het beste
resultaat. De voorversterkers heb je in vele uitvoeringen. Maar waaraan moet de versterker
voldoen. Wil je luisteren in het VLF gebied of zoek je een versterker die van 1 MHz tot
ongeveer 60 MHz loopt? Zoek je een versterker die via de coax gevoed wordt of een
versterker die een losse voedingsdraad heeft. Kopen kant-en-klaar is het makkelijkste en
het meest betrouwbare.
Een kit kopen en dan lekker solderen en alles in elkaar zetten is de tweede mogelijkheid. Op
internet kijken naar een schema met goede instructies er bij. Zelf de print maken of op een
gaatjesbord alle onderdelen plaatsen. Daarna kijken of hij werkt.
Ik ben een zelfbouwer en kwam een leuk en eenvoudig schema tegen op de site van
PA0FRI. Een loop-antenne met voorversterker. Op onze velddag heb ik deze combinatie
uitgeprobeerd. Werkt goed maar is niet zo sterk in het VLF gebied. Deze combinatie wordt
gevoed door de coax en heeft dus een apart voedingsprintje nodig om HF te scheiden van
de 12 VDC. Je kunt het IC-tje ook door een andere vervangen want het IC-tje, INA02186, in
het voorbeeld is niet zo gangbaar meer. Een MAR8 voldoet ook goed en natuurlijk vele
anderen. Je moet wel even kijken op de datasheet of de frequentie begint bij DC tot min
1GHz.
De andere oplossing die ik uitgeprobeerd heb is van G8CQX. Een eenvoudig schema met
transistors. Op de site van Thomas , PA1M, zie je het voorbeeld. Natuurlijk zijn er op dit
schema weer vele varianten maar ik hield het eenvoudig gehouden en gewoon de oerversie
nagebouwd. Eerst op een gaatjesprint en toen dat werkte heb ik een printje gefreesd. Ook
deze combinatie heeft 2 printen. Bij het uitproberen ging ik gelijk naar 77 kHz om te kijken
of deze schakeling sterk
was in het VLF gebied.
Geen probleem, het
signaal kwam sterk door.
Ook op onze velddag
kwam het signaal goed
door. Deze schakeling
gaat tot ongeveer 25 kHz.
Daarnaast is het
afhankelijk van de
omstandigheden waar je
zit of je nog lager kan.
De kwaliteit van de
transistors maakt ook nog
Kanaalstreek Bulletin winter 2017
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wat uit. De BC546-547-548 voldoen goed maar als het er op aan komt is de 2N5109 net iets
beter maar ook een stuk duurder.
Je kunt altijd experimenteren met gelijkwaardige transistors maar kijk wel of de Hfe, de
versterkingsfactor, dicht bij elkaar liggen. Het kan soms rare effecten geven als die factor te
ver uit elkaar ligt. Oscillatie, vervorming enz.
Als je wat verder wilt gaan dan dit eenvoudige begin, kijk dan op internet en vul in ”Loop
antenna amplifier circuit”. Genoeg om te lezen en te zien. Compleet, als kit of als zelfbouw.
Op de site van Heins Stampfl , www.heinzstampfl.ch/en/, zie hele mooie dingen. Niet
goedkoop maar wel erg verzorgd. Helaas is niet alles in kit vorm maar er zijn een paar
mooie bouwdozen bij. Ook de Loop-antenne versterker. Zeker de moeite waard om uit te
proberen. Ook hier weer twee printen. De voedingsprint zit een spoel op die je zelf moet
wikkelen. Je kunt ook een spoel nemen van 1mH of 470uH. Die voldoen ook goed. Wel even
oppassen dat je de goede neemt, want ik probeerde een variant op de weerstandvorm van
de spoel, een spoeltje uit een sloopprint maar dat werkt niet altijd.

10
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Ook Joris PE1KTH heeft een hele mooie
loopantenneversterker in kit vorm maar daar
komt iets meer bij kijken wat het soldeerwerk
betreft. SMD geeft toch voor een eenvoudige
soldeerboutman wel wat problemen. Je hebt
de goede gereedschappen nodig en goede
ogen en je moet niet te veel beven. Als alles
gelukt is ben je blij met de ontvangst, want
Joris zoekt altijd kwaliteit uit. Laag ruisgetal
van de versterkers en een goede filtering. Ik
vind dit één van de betere ontwerpen.
Je kunt natuurlijk ook een loopantenne maken
voor één band. Dat heeft als voordeel dat je
de loopantenne helemaal kunt afstemmen op de frequentie van de band die je nodig hebt,
waardoor je ook minder QRM van de omgeving hebt. Bij een breedband loopantenne heb je
natuurlijk last van de omgeving waar je zit en de band waar op je werkt. Mijn loopantenne
hangt binnen en als ik omschakel naar de buitenantenne is er niet veel verschil, maar wel
veel rustiger wat QRM betreft. De monitor-ontvanger bestaat uit een dongle met een
upconverter, zelf gebouwd, een preselector, zelf gebouwd, een X-phase ruisonderdrukker,
zelf gebouwd.
Het nadeel van deze opstelling is dat je blijft afstemmen als je naar een anderen frequentie
gaat, maar daarna is het resultaat er naar. Ook is het belangrijk om helemaal aan het begin,
220V, te filteren. Alles begint met luisteren.

Arnold PE1OEU
Kanaalstreek Bulletin winter 2017
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Agenda 2018
19 januari Bijeenkomst met huishoudelijke vergadering.
10-11 februari PACC Contest – Doe mee voor het afdelingsklassement!
16 februari Bijeenkomst met presentatie
Bijeenkomst met presentatie door Ad, PA8AD over zijn toegekende
16 maart
hoogvermogensaanvraag bij het AT.
20 april Bijeenkomst met voorstellen VERON VR en onderling qso
18 mei Bijeenkomst met presentatie
15 juni Bijeenkomst met presentatie
Zaterdag
Experimenteer- en activiteitendag bij “de Brouken”.
16 juni
20 juli Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO.
17 augustus Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO.
21 september Bijeenkomst met presentatie.
19 oktober Bijeenkomst met presentatie
16 november Verkoping van ingebrachte spullen door leden.
Traditionele feestavond met bingo
21 december
(alleen voor afdelingsleden, aanmelding verplicht)
Alle datums en activiteiten onder voorbehouden

PACC contest 2018
De PACC contest in 2018 is van 10 februari 13:00 uur tot 11 februari 13:00 uur. Doe allen
mee voor het behalen van de afdelingsbeker.
Graag de gemaakte verbindingen ook opgeven voor het VERON afdelingsklassement!

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 over het
onderwerp of de aan te leveren vorm, neem dan even contact op. Ook foto’s met
betrekking tot onze hobby zijn van harte welkom. Mocht het je niet lukken om een
compleet verhaal aan te leveren dan helpen we graag. Het volgende bulletin is in juni 2018,
als je het artikel zo eind mei aanlevert dan kan het mooi mee.

12
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VERON Afdelingscompetitie
De afdelingscompetitie voor 2017 is bijna weer afgelopen en we maken onderstaande stand
op.
1 A27 De Kanaalstreek
punten: 2123
qso´s: 78876
wederom 1 !!
2 A40 Twente
punten: 1801
qso´s: 70581
3 A20 Kennemerland
punten: 1185
qso´s: 40984
Uit onze afdeling hebben onderstaande leden meegedaan:
PA0VAJ
PA1M
PA1T
PA3ECZ
PA3EEG
PA8AD
PA9J
PB1S
PB4FUN
PB7Z
PD4MK
PD5JFK
PE1MJG
PE1OXP
PE9DX
PH7A

PA3FXB
PD0ME
PE9GG

PA4O
PD3J
PH5C

Het lijkt erop dat de afdeling Twente dit jaar erg zijn best doet om dit jaar de
afdelingscompetitie te winnen. Helaas, ze zullen beter hun best moeten doen want ook dit
jaar gaat Kanaalstreek er weer mee aan de haal. Dit ondanks dat het aantal deelnemers bij
de afdeling Twente (33) veel groter is. Bij ons is de deelname tijdens de PACC goed, maar
daarna zakt het animo behoorlijk in.
Nagenoeg elk weekeinde zijn er contesten om punten te verzamelen. Je hoeft niet een heel
weekend mee te doen. Elke 25 QSO's is 1 punt...100 QSO's zijn er 4 en daarna telt iedere
QSO's voor 1 punt.
Doe je mee voor onze afdeling?

Groninger radioamateur treffen op 10 februari 2018
Het Groninger Radio Amateur Treffen (Grorat) is de opvolger van het vroegere Noordelijk
Amateur Treffen (NAT). Deze radiomarkt wordt gehouden op zaterdag 10 februari 2018 van
9.30 tot 15.00 uur in de Veilinghallen (Flowerdome), Burg. J.P. Legroweg 80 in Eelde.
De markt valt samen met de PACC, maar er was geen andere keus, aldus de organisatoren.
De markt wordt gehouden voor zowel zendamateurs, luisterstations, geïnteresseerden in
de radio- en ATV techniek, als ook voor hobbyenthousiasten op computergebied,
elektronica en zelfbouw. Nieuwe en gebruikte spullen zijn in ruime mate en in allerlei
variëteiten aanwezig.
Ook zijn er weer stands waar demonstraties worden gegeven over de mogelijkheden met
radio, elektronica, mini PC’s, opleidingen en dergelijke. Daarbij is het gezellige treffen, het
uitwisselen van ervaringen en het bijpraten ook een belangrijk onderdeel. Dat kan
plaatsvinden in de horecahoek onder genot van een kop koffie, een hapje of een drankje.
De entreeprijs is € 3,50 en geeft eveneens toegang tot de Vitalis vlooienmarkt.
Kinderen tot en met 13 jaar hebben gratis entree.
Kanaalstreek Bulletin winter 2017
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Antenna Guide for The Villages
Begin 2015 werd op de radio club The Villages (https://www.k4vrc.com/) een presentatie
gegeven met een zeer compleet overzicht van mogelijke antennes. Geen grote yagi’s maar
meer antennes voor diegene die geen ruimte hebben of in een buurt wonen waar antennes
´not done´ zijn. De presentatie hebben ze op het internet gezet en bevat 73 dia´s.
http://www.k4vrc.com/uploads/1/0/1/5/10156032/2015_tvarc_antenna_guide.pdf
De presentatie bevat de volgende onderwerpen:
 Multiband antennes voor HF, 6 meter en enkele voor 2 meter en 70 cm
 Presentatie van de meest gebruikte (kleine) antennes
 Beschrijving van de layout van de antennen en de voor- en nadelen
 Factoren om rekening mee te houden
o Efficiency afstraling (RF Radiation Efficiency)
o Installatie (Installation)
o Zichtbaarheid (Stealthy-ness)
o Aanpassing (Impedance Matching)
o Kosten (Cost)
Digitale modes hebben minder goede antennes nodig om een verbinding te kunnen maken
met hetzelfde station in SSB of AM. In de presentatie wordt dit meegenomen in d vorm van
een letter waarmee iedere antenne wordt gekwalificeerd. Een antenne met een A is beter
dan een B, etc. De minst goede antenne heeft de letter F gekregen.
Modulatie is belangrijker dan de antenne of het uitgaande vermogen
 AM vs. SSB vs. CW vs. PSK vs. JT65 (FT8)
 5 W in CW staat gelijk aan 250 W in SSB
 5 W in PSK-31 staat gelijk aan 2500 W in SSB
 Hoogte (voor o.a. dipolen, G5RV, etc.) is belangrijk behalve voor Verticale Loops
 Horizontale antennes nabij de grond zijn NVIS
 Korte antennes zijn HF gezien minder efficiënt
 Spoelen aan de voet van de antenne geven meer verliezen dan spoelen (of andere
verlenging) in de top van de antenne. Top capaciteit helpt!
 Traps geven vooral op lagere frequenties grote verliezen
 1 tegencapaciteit (lees radiaal) boven de grond is gelijk aan 32 radialen in de grond
 Slechte geleidbaarheid van de grond maken dat radialen minder goed werken
 Alles wat hoog en groot is helpt (behalve verticale loops, die werken op elke hoogte)
 Langer is beter (voor verticalen een ¼ golflengte of veelvoud, voor dipolen ½ golfl.)
 Inverted-L is geschikte antenne voor de lage banden (160 meter – 40 meter)
 Verticale volle golflengte loops werken op de meeste HF banden (80 meter-10 meter)
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NB. In de presentatie wordt aangegeven waar onderbouwing voor bovenstaande uitspraken
kan worden gevonden.

Verbindingen maken met digitale modes
gaat prima met minder goede antennes
maar is afhankelijk van de digitale mode
 JT-65 werkt met bijna iedere
antenne
o NB. FT8 kende men nog niet
 PSK-31 werkt met type C of D
antennes
 RTTY benodigd een type B antenne
voor een goede verbinding, een
betere antenne dan nodig voor CW
CW zal succesvol zijn met type C of D of
betere antennes
SSB benodigd type A of B antennes in de
meeste gevallen (de betere antennes)
NB. uitzonderingen zijn er uiteraard altijd…
ook et een F antenne kun je SSB werken
maar een A antenne zal zeker beter
werken.
Hoe het overzicht op de volgende pagina te lezen:
• De factoren A (beste) t/m F (slechte) geven een indicatie voor het onderwerp
(kolom).
• On Air geeft de gemiddelde afstraal efficiëntie voor 40 meter tot 10 meter. Elke band
is daarbij beoordeeld op basis van de lengte van het element per band.
• Stealth geeft de zichtbaarheid van de antenne aan (voor de buurt)
• Tuner geeft de plaats van de eventuele tuner (shack, remote = bij de antenne buiten)
• Install geeft aan hoeveel werk het is de antenne te plaatsen (incl. radialen, tuin, etc.)
• Cost geeft de totale kosten van de antenne waar A staat voor goedkoop tot F heel
duur. De prijs van de antennen hangt enorm af van gemaakte keuzes. Radialen leggen
kan duur zijn als je het draad moet kopen, een vlaggenmast nieuw of gebruikt. Maak
je zelf een remote tuner of koop je deze. Etc.
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PD3J - Jorrit
PA5UL en PA3ECN
PB7Z - Bernard e.a.
PE1OXP - Harry
PA5UL - Paul
Overname N4KC
PA1T - Timon
PA1M - Thomas
PB7Z - Bernard e.a.
PA3ECN - Eric
PE1OXP - Harry
Overname Razzies
PA1T - Timon
PA1T - Timon
PE9DX - Johan
PB7Z - Bernard
PE1OXP - Harry
PH7A - Engel
PA1M - Thomas
PA1M - Thomas
PA1M - Thomas
PA1T - Timon
PA4EN - BertJan
PA1M - Thomas
Meerdere
PA3ECN - Eric
PA1M - Thomas
PA1M - Thomas
PD3SZN - Suzan
PA2DTA - Dick
PA1M - Thomas
PA1M - Thomas
PA1T - Timon
PB7Z - Bernard e.a.
PB7Z - Bernard
PH7A - Engel
PD3SZN - Suzan
PA3CEE -Eltje
PE1OXP - Harry
Overname Hunsotron
PA1M - Thomas
PA1M - Thomas
PA1T - Timon
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PE1OXP - Harry
PB7Z - Bernard e.a.
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PA4PS Multi-Multi in de CQWW CW 2014
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Kerstpuzzel 2014
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Dayton Hamvention 2014
Mills on the Air 2014
PB7Z... na 6 maanden
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WSPR met de Ultimate3 QRSS/WSPR kit
End-fed antenne experimenten
World Radiosport Team Championship 2014
WSPR met de Raspberry Pi - filtering
PACC 2014 afdeling Kanaalstreek
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Radialen
Elevated radials
Kerstpuzzel 2013 – ken je medeamateurs uit de afdeling
ISIS, TRITON, Pluvius en Murphy in Dwingeloo…
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Het Cochanneling/diversity project
9G5EME: Obruni’s aan de Goudkust
Mills on the Air 2013

Auteur
PA4O - Peter
PA1M - Thomas

WSPR met de Raspberry Pi
Activiteiten dag.
PACC 2013 - Succesvol voor de afdeling Kanaalstreek
Double-L antenne voor 80/160
CQ DX marathon http://www.dxmarathon.com
PC1CP/J – Scouting Pekela
Amateur toepassingen voor de scope
De stand per 12 december 2012
Deltaloop antenne voor 20 meter (en andere banden)
PACC aanbevelingen
Snel even een HF dipool maken
PACC contest strategie
Kerstpuzzel 2012
Wat zijn de regels? Welk rapport moet ik geven?
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PA3CEE -Eltje
PA1T - Timon
PB7Z - Bernard
PB7Z - Bernard
PD3SZN - Suzan
PE1OXP - Harry
PD3SZN - Suzan e.a.
PA1T - Timon
PE1OXP - Harry
PA1M - Thomas
PA1M - Thomas
PA1M - Thomas
BCC
PA1M - Thomas
PA3FXB - Jan
PA1T - Timon
PA1M - Thomas
PA3CEE -Eltje
PB7Z - Bernard
PA5UL - Paul
PE1OXP - Harry
PA1T - Timon
PA1M - Thomas
K2KQ - Don
PA1M - Thomas
PC1CP - Hilko
PA3EEG - Ruud
PA1M - Thomas
PH5C - André
PA1M - Thomas
PA1M - Thomas
PA1M - Thomas
PA1M - Thomas
PA1T - Timon

Snel een Delta loop maken?
Afdelingsavond naar nieuwe locatie
Mzungus in zwart Afrika
Nationale Molen en Gemalen dag 2012
Reparatie van uw Weller TCP soldeerbout
70MHz 25W Amplifier
Dayton 2012
Resultaat afdeling Kanaalstreek PACC 2012
Het loggen van een contest qso

PA1M - Thomas
PE9DX - Johan
PA3CEE -Eltje
PD5JFK - Jelle e.a.
PA3ECN - Eric
PE1OXP - Harry
PA1T - Timon
PA1M - Thomas
PA1T - Timon

Help mee om jeugd kennis te laten maken met onze hobby!
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DX
Werken met SMD (4)
PA-beker, Friese 11 steden en PACC met NVIS antenne
YaND
PACC aanbevelingen
Snel even een HF dipool maken
PACC contest strategie
Kerstpuzzel 2011
De pijpensnijder
VERON Afdelingscompetitie resultaten 2011
De stand per 1 december 2011
De stand 50 MHz en hoger
Impressie gezellige avond 17 december 2010
De 1:4 stroombalun
Werken met SMD (3)
De griddipper
Het Reverse Beacon Network
Tips voor het aanpassen van een verticale antenne
DX horen en werken
Werken met SMD (3)
VERON afdelingscompetitie resultaten 2010
Kerstpuzzel 2011
Bouw 5 elements antenne voor 70 MHz (4 meter band)
PD6MILL
WSPR – fluistersignalen in de ether
De kwartgolf verticaal
PACC aanbevelingen
PACC contest en de buren
PACC contest strategie
De stand 50 MHz en hoger
De stand per 1 december 2010
3B8EME: Moonbounce vanaf de Indische Oceaan
Over een groundplane en nog wat
6 Meter antenne perikelen
Werken met SMD (1)
Resultaat afdeling Kanaalstreek PACC 2010
VERON afdelingscompetitie resultaten 2009
Remote control van je station

Auteur
PA0TAU - Teun
PE1OXP - Harry
Overname Hunsotron
PE9DX - Johan
PA1M - Thomas
PA1M - Thomas
PA1M - Thomas
PA1M - Thomas
PA0TAU - Teun
PA1M - Thomas
PA1T - Timon
PA1T - Timon
PE9DX - Johan
PE9DX - Johan
PE1OXP - Harry
PE9DX - Johan
PA1T - Timon
PA1M - Thomas
PA0TAU - Teun
PE1OXP - Harry
PA1M - Thomas
PA1M - Thomas
PE9DX - Johan
PD5JFK - Jelle e.a.
PE9DX - Johan
PA0TAU - Teun
PA1M - Thomas
PA1M - Thomas
PA1M - Thomas
PA1T - Timon
PA1T - Timon
PA3CEE -Eltje
PA0TAU - Teun
PH7A - Engel
PE1OXP - Harry
PA1M - Thomas
PA1M - Thomas
PA1T - Timon

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 – Search & Pounce versus Runnen
Er zijn twee manieren om te contesten. Manier één is dat je
CQ geeft en je wacht af wat er voor je terig komt. De
tweede manier is dat je gaat zoeken oftewel je draait over
de band en werkt wie je tegenkomt. Eigenlijk hetzelfde wat
je doet je aan het DX-en bent. Met de huidige stand van de
techniek wordt er tegenwoordig weinig meer gezocht. Of je
moet “unassisted” meedoen in een contest je doet dan alles
zelf zonder enige hulp. Dan doen er echter maar weinig
meer.
De meeste amateurs maken gebruik van het cluster,
Skimmers en soms van het RBN (Reverse Beacon Network).
In contest logboek programma’s zoals N1MM+, Writelog en
andere maken we gebruik van zogenaamde bandmappen.
Als je actief bent op 20 meter staat er een venster open die
de gehele 20 meter band laat zien. Als er nu een DX melding
op die band komt, wordt die op de juiste plek (frequentie) in
de bandmap getoond. Je kunt er met de muis op klikken en
de call staat in je logwindow en je transceiver staat meteen
op de juiste frequentie want die heb je uiteraard via de CAT
poort verbonden met je PC. Bijkomend voordeel is dat je
gelijk kunt zien of het een nieuw land, zone of multiplier is.
De getoond call wordt namelijk gekleurd naargelang wat het
is. Zijn er veel spots dan kun je er eenvoudig met een
toetsencombinatie langs gaan en ze achter elkaar werken.
Het is vaak wel opletten want er worden veel fouten
gemaakt bij het spotten zowel in SSB als in CW. In CW gaat
het meestal via de zogenaamde Skimmers en die nemen het
over het algemeen wel goed maar als een Skimmer bij een
contest station staat zoals bij mij en het zendsignaal is
dichtbij en erg hard of er is intermodulatie dan gaat het wel
eens fout. PA1T wordt dan bijvoorbeeld WA1T. Dus wel goed
luisteren of het klopt!
Het is niet direct voor iedereen weggelegd om te runnen.
Zeker in CW is het als je hier mee begint soms peentjes
zweten. Er roepen je drie stations tegelijk aan. Je roept UA1?
Dan ga je ervan uit dat de rest even wacht… helaas. De
andere twee roepen ook nog een keer. Dit kun je oefenen
maar voordat dit lukt ben je wel een paar contesten of heel
wat uurtjes verder achter het gratis oefenprogramma
20
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Morserunner. Ook in SSB valt het niet altijd mee. Een headset
met aangebouwde microfoon is een must zodat je je handen
vrij hebt om het toetsenbord te bedienen. Zenden (PTT) doe
je in SSB bij voorkeur met een voetschakelaar of soms met de
VOX.
Beide vormen van contesten heeft zijn voor en nadelen.
Meestal pas je dan ook een combinatie van deze twee toe.
Zeker als je hoog wilt scoren zal je beide technieken toe
moeten passen. Run je niet dan loop je veel qso’s mis. Als je
Runt gaat het vaak sneller dan bij stations langs draaien. Tenminste als je een goed stevig
signaal hebt.
Vergeet je te zoeken dan kost je dat multipliers, deze stations zoeken namelijk vaak zelf niet
en Runnen alleen maar. Dan heb je een geweldig aantal qso’s maar geen multipliers met als
gevolg dat je de bietenbrug op gaat met een veel te laag puntentotaal.
Bij Runnen komt nog een aspect kijken en dat is hoe houdt je je frequentie schoon. Dit gaat
gemakkelijker als je wat power en een goede antenne(s) tot je beschikking hebt. Ben je niet
echt hard en het is druk dan sneeuw je al snel onder. Erbij langs klikken gaat dan weer
sneller. In de korte contesten zoals de PA-beker contest is het vaak wel zaak ook te zoeken.
Je mist anders al snel die laatste speciale multiplier die zo speciaal is dat die amateur alleen
maar runt of er soms maar heel even is. In 24 uurs of 48 uurs contesten komen deze
speciale stations vaak wellangs want op een gegeven moment loopt het bij hun ook minder.
Zeker als ze Multi Single, Multi Two, of Multi Multi aan de contest deelnemen.
Voor de echte specialisten is dan nog de grote uitdaging genaamd: SO2R (Single Operator 2
Radio’s). Eén radio gebruik je dan vaak om mee te Runnen en met de andere radio zoek en
werk je multipliers op een
nadere band. Uiteraard kun je
ook met de tweede radio de
andere banden checken om te
kijken of die open zijn en in
welke richting.
Wil je het echt helemaal goed
doen dan run je op twee banden
tegelijk waarbij het zo moet zijn
dat je op de ene band zendt en
dan op de andere band luistert.
Er mogen GEEN twee signalen tegelijk in de lucht zijn. Dit vereist oefening en speciale
hardware die dat verzorgt. Want als ze je roepen op 20 meter en je bent nog in qso op 15
meter en dit duurt te lang dan draait men verder en kost het je meer dan dat het oplevert.
73 Timon PA1T
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Kerstpuzzel 2017
We hebben al vele onderwerpen gehad in onze winterpuzzel,
vaak over onze hobby zoals radio’s, antennes, lokale Hams of
zaken waar we mee bezig zijn. Dit maal gaat de puzzel over…
de Kerst.
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

18 15 23 20

Horizontaal
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1

19 11 21 22 27 32

Verticaal
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