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Pieter-Tjerk de Boer PA3FWM
pa3fwm@amsat.org

Technische notities van PA3FWM
Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn de afleveringen van Technische Notities vanwege de nieuwe layout van Electron korter
geworden. Daardoor gaat een aflevering vaak nog maar over
één onderwerp. Deze keer komen echter weer meerdere kleine
onderwerpjes aan de orde.
Vreemde weerstanden
Zie figuur 1, een foto genomen op een recente amateurradiomarkt. Hier wordt een zakje SMD-weerstanden van 0 ohm aangeboden. Op zich zijn weerstanden van 0 ohm niet vreemd: het
zijn in feite draadbruggen die gemakkelijk machinaal geplaatst
kunnen worden.
Wat wel vreemd is, is dat ze een tolerantie van 5 % hebben.
Tolerantie geeft aan hoeveel de werkelijke weerstand af kan
wijken van de opgedrukte waarde. Maar 5 % van 0 ohm is nog
steeds 0 ohm, dus eigenlijk staat hier dat het weerstandje exact
nul ohm is. Dat is onmogelijk, want een supergeleidend materiaal bij kamertemperatuur is bij mijn weten nog niet gevonden.
Ook vreemd is dat er een toegestaan vermogen van 1 watt aangegeven is: immers, als het weerstandje echt 0 ohm is, kun je er
geen vermogen in dissiperen, want P=I²R (als R=0 dan is P=0).

Figuur 1 | Weerstanden van 0 ohm

Radiospectrum bij de maan
De Chinese maansatelliet DSLWP-2 is beroemd geworden vanwege z'n spectaculaire foto's van aarde en maan, ontvangen
met de Dwingeloo-radiotelescoop [4]. Maar hij had ook een
HF-ontvanger aan boord. Sterker nog, dat was z'n primaire
missie: DSLWP staat voor Discovering the Sky at Longest Wavelengths Pathfinder.
Figuur 2 toont het HF-spectrum zoals ontvangen in de buurt
van de maan. Duidelijk zichtbaar zijn vooral de sterke signalen
in de omroepbanden bij o.a. 6, 7, 9, 12 en 15 MHz. De middengolfomroep (0,5 - 1,6 MHz) schittert door afwezigheid, ondanks
de vele aardse zenders: geen wonder, dergelijke frequenties
worden immers overdag geabsorbeerd door de D-laag, en 's
nachts gereflecteerd door de E- of F-laag, dus die komen niet
bij de maan aan.
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Figuur 2 | MF- en HF-spectrum in de buurt van de maan [1]

Figuur 3 laat zien hoe effectief de maan de aardse QRM tegenhoudt. Op de horizontale as staat (blijkbaar) de positie van de
satelliet in z'n baan om de maan. Het linkerdeel van het plaatje
is het deel van de baan waar de satelliet de aarde kan zien, en
het rechterdeel is waar de satelliet ‘achter’ de maan zit: daar is
geen aardse QRM.

Figuur 3 | HF-spectrum in een baan om de maan ([2], teksten
vertaald door Google)

Noorwegen op 153 kHz QRT
Bij Ingøy, bijna op het noordelijkste puntje van Noorwegen,
staat een langegolf-omroepzender op 153 kHz, met een zendvermogen van 84 kW en een antennemast van 362 m hoog. In
Noorwegen zijn verder alle AM-omroepzenders al jaren geleden
uitgeschakeld, op eentje van 1 kW op Spitsbergen na, en zelfs
de meeste FM-zenders moesten er in 2017 aan geloven ten faveure van DAB. Die ene langegolfzender stond echter nog aan
ten behoeve van de scheepvaart in het poolgebied. Die scheepvaart kan tegenwoordig echter ook goed via DAB (in de buurt
van de kust) of satelliet luisteren, zodat deze zender per 1 december 2019 kon worden uitgeschakeld.
In Nederland was deze zender praktisch niet te horen, doordat
een zender uit Roemenië op dezelfde frequentie zo'n 20 dB
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sterker binnenkomt. Maar doordat ze niet precies op dezelfde
frequentie staan, was het uitschakelen hier wel te zien, door
een heel smalbandig watervaldiagram te maken; zie figuur 4.
De draaggolf op 153,0002 kHz is die uit Roemenië en die op
152,9995 kHz komt uit Noorwegen. We zien dat laatstgenoemde om 23:06 UTC is uitgeschakeld.

als er een nieuwe stoorbron bij dreigt te komen. Dat blijkt in
Noord-Duitsland, waar men van plan is een stuk spoorlijn te
elektrificeren in de buurt van Wilhelmshaven. Deze spoorlijn
loopt namelijk bij het dorp Sengwarden langs, alwaar zich een
ontvangststation van de Duitse marine bevindt. De marine
heeft vastgelegd dat er binnen 1,5 km van dat ontvangststation geen elektrische treinen mogen rijden.
Om dat nu toch mogelijk te maken, is het plan om een soort
galerij om het spoor heen te bouwen, ter afscherming: zie
figuur 5. Aan de bovenkant en de linkerkant is dit bouwwerk
elektrisch geleidend en dicht, aan de rechterkant (weg van
het ontvangststation) is het wel open.

Figuur 4 | Uitschakeling van de Noorse omroepzender op 153 kHz

De Noorse omroep heeft overigens een aloude traditie hooggehouden, door luisteraars uit te nodigen nog even een ontvangstrapport in te sturen en deze met een speciale QSL-kaart
te belonen. Ik heb die QSL-kaart ook gekregen, door figuur 4
als ontvangstrapport op te sturen.
Straatverlichting via de ionosfeer
Ik heb in deze rubriek wel 'ns vaker geschreven over het
Luxemburgeffect, waarbij modulatie van een sterke AMzender in de ionosfeer wordt overgedragen op het signaal
van een andere zender. Dit komt doordat die sterke zender
de vrije elektronen in de ionosfeer significant versnelt [10, 11],
waardoor de demping voor de andere zender verandert. Toen
de natuurkundige V.A. Bailey hier in de jaren 30 aan rekende,
realiseerde hij zich dat dit effect rond 1,4 MHz nog veel sterker
zou moeten zijn, en heeft hij daar een opmerkelijke toepassing
voor bedacht.
Als elektronen vrij bewegen in een magneetveld, gaan ze
in rondjes bewegen. Hoe lang het duurt om één keer rond
te gaan, blijkt alleen van de sterkte van het magneetveld af
te hangen. Op onze breedtegraad draaien ze onder invloed
van het magnetische veld van de aarde ongeveer 1,4 miljoen
rondjes per seconde. Deze 1,4 MHz wordt de ‘gyrofrequentie’
genoemd. Bailey bedacht dat als je een, bij voorkeur circulair
gepolariseerde, radiogolf van die frequentie de ionosfeer in
stuurt, de elektronen veel meer versneld worden dan bij een
andere frequentie. Op andere frequenties worden elektronen
heen en weer geslingerd, en verliezen dus telkens hun opgebouwde snelheid weer. Maar op de gyrofrequentie draaien ze
hun rondje precies in het ritme van de radiogolf en worden
dus steeds verder versneld.
Bailey bedacht verder dat deze versnelling zo veel zou kunnen
zijn, dat er licht zou ontstaan in de ionosfeer, op dezelfde
manier als het noorderlicht dat ontstaat door vanuit de ruimte
binnenvallende geladen deeltjes. Volgens zijn berekening [5]
zou een zender van 500 kW met een antenne-array van 500
dipolen genoeg zijn om een duidelijk zichtbare gloed te geven.
Met een gigawatt(!) en een wat kleinere (minder bundelende)
antenne zou je over een gebied van 10000 km² (dat is ongeveer een kwart van Nederland) een verlichting kunnen krijgen
die vergelijkbaar is met volle maan. Hij heeft hier zelfs een patent op genomen [6].
In 1961 is daadwerkelijk geprobeerd dit effect te realiseren,
met een zender in de buurt van Moskou van 500 kW met 20
dB antennewinst. Maar er was geen gloed te zien. Veel later, in
1978, is er met speciale detectoren wel een heel zwakke gloed
van deze installatie gemeten, maar die was dus veel te zwak om
als straatverlichting te gebruiken [7].
Afscherming van een spoorlijn
Militairen hebben het nét wat makkelijker dan radioamateurs

Figuur 5 | Galerij ter afscherming van een spoorlijn [8]

De NanoVNA
Een Vector Network Analyzer (VNA) is een heel nuttig meetinstrument: het meet de doorlaatcurve van een filter, of de
reflectie (SWR) van een antenne, als functie van frequentie.
Het woord ‘vector’ geeft daarbij aan dat niet alleen de sterkte
van het doorgelaten of gereflecteerde signaal wordt gemeten,
maar ook de fase daarvan.
Enige decennia geleden waren VNA's professionele apparaten
met al gauw vijf cijfers op het prijskaartje. In 2007 heeft DG8SAQ
zijn eerste ontwerp gepubliceerd voor een zelfbouw-VNA die
een groot deel van het werk door een pc laat doen [3]. Verder
ontwikkelde versies daarvan zijn nog steeds te koop, met slechts
drie cijfers op het prijskaartje.
Inmiddels is er ook de NanoVNA: een uit Japan afkomstig ontwerp met nog maar twee cijfers op het prijskaartje. Figuur 6
toont een foto van de NanoVNA tijdens de meting van een
banddoorlaatfilter. De blauwe curve geeft aan dat het filter
een piek met praktisch 0 dB demping heeft bij 7 MHz en een
nevendoorlaat zo'n 3,5 MHz hoger. De paarse curve toont het
bijbehorende faseverloop.
Figuur 7 toont het blokschema van de NanoVNA, dat uiteindelijk niet veel verschilt van het door DG8SAQ gebruikte principe. De Si5351A linksonder is een synthesizer met drie afzonderlijk programmeerbare uitgangen. Om te meten op bijvoorbeeld 7000 kHz wordt één uitgang op 7000 kHz geprogrammeerd als meetsignaal, en een andere op bijvoorbeeld
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meten van de sterkte van de signalen en hun faseverschil,
wordt dan in software gedaan, door de STM32-microcontroller die onder de A/D-omzetter is getekend.
Voor hogere frequenties dan 300 MHz worden harmonischen
van de synthesizer gebruikt. Zet bijvoorbeeld de twee synthesizers op 200,000 MHz en 200,005 MHz. Hun tweede harmonischen zijn dan 400,000 en 400,010 MHz, met een verschil van
10 kHz, en de derde harmonischen zijn 600,000 en 600,015
MHz, met 15 kHz verschil. We zien dat de verschilfrequentie
die naar de audio-A/D-omzetter gaat, verschillend is voor de
verschillende harmonischen. Zo kan dus in de software onderscheid worden gemaakt tussen de respons van de DUT op de
grondtoon en op de harmonischen.
Figuur 6 | De NanoVNA, bijna op ware grootte

7005 kHz als local oscillator voor drie mixers. Dat signaal van
7000 kHz gaat naar het te meten object (DUT = Device Under
Test), en wordt ook via een van de mixers naar 5 kHz omlaag
gemengd en aan IN2 van de A/D-omzetter (de ‘Codec’, rechtsboven) aangeboden. Het uitgangssignaal van de DUT gaat
omlaaggemengd naar IN1, en het door de DUT gereflecteerde
signaal naar IN3. Dankzij de programmeerbare synthesizer
kan een meetsignaal van 0 tot 300 MHz aan de DUT worden
aangeboden, terwijl dankzij de mixers de A/D-omzetter alleen
maar een frequentie in het audiogebied hoeft te verwerken
(5 kHz in dit geval). Alle verdere verwerking, met name het

(Je kunt in principe zelfs tegelijk meten op de grondtoon en
de harmonischen, al doet de software van de NanoVNA dat
niet. Ik heb ooit 'ns als experiment een VNA gemaakt waarin
dit harmonischen-principe tot het uiterste is doorgevoerd. Ik
verving de afstembare synthesizers door vaste oscillatoren die
veel harmonischen produceerden. Zo kon de respons op al
die frequenties tegelijk worden gemeten, zonder oscillatoren
te hoeven ‘sweepen’. Het werkte wel, maar niet goed genoeg
voor praktisch gebruik; zie [12].)
Dat de NanoVNA zo goedkoop is komt ongetwijfeld deels
door de fabricage in China. Verder zal het dynamisch bereik
wel wat kleiner zijn dan dat van duurdere apparaten: alles zit
op één printje, zonder afscherming. Maar dat valt nog best

Figuur 7 | Blokschema van de NanoVNA [9]
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mee; in figuur 6 zien we dat het dynamisch bereik in het HFgebied nog wel minstens 70 dB is.
Voor heel wat metingen is het apparaatje prima bruikbaar,
of zelfs handiger dan een ‘grote’ VNA, doordat het zo klein is
(formaat van een bankpasje) en niet aan het lichtnet of een
pc hoeft te worden aangesloten. Je kunt het dus ook letterlijk
aan het voedingspunt van een te meten antenne hangen,
zonder het stralingsdiagram van die antenne te verstoren
met lange kabels.
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PI4AA
Wij zenden elke eerste vrijdag van de maand uit om 21.00
uur. Als proef zenden wij ook uit op 80m op 3,605 MHz
plus/minus QRM. 40m-band: 7073 kHz plus/minus QRM, in
LSB. 2m-band: 145,325 MHz. 70cm-band: 430,125 MHz Dit
is de repeater PI2NOS. Deze repeater heeft door zijn grote
hoogte en diverse steunzenders en ontvangers een groot
bereik gekregen, en is nu in een groot deel van Nederland
te horen.
Na elke uitzending wordt er op de 40m- en 70cm-band
uitgeluisterd voor inmelders. Ook uw luisterrapporten
worden zeer gewaardeerd. Uw QSL-kaarten worden uiteraard beantwoord met een PI4AA QSL-kaart.
Links voor contact staan op:
www.veron.nl/electronlinks/

Kopij inzenden voor Electron?
Ja graag! Als u een artikel heeft geschreven of iets weet dat
leuk is voor een artikel in Electron horen wij dat graag. Wij
kunnen u helpen als u geen ervaring met het schrijven van
artikelen heeft.
Stuur uw kopij naar: electron@veron.nl
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Loek Geertsen, PA9LUC
Voorzitter van CGR, cgr@veron.nl

CGR-weekend Dennenheul

Verslag weekend Commissie Gehandicapte Radioamateurs (CGR) 22 t/m 25 nov. 2019
Wederom mochten de commissieleden
van de CGR dit jaar een weekend organiseren voor gehandicapte VERONleden. Dit zijn leden die in het verleden
onder begeleiding een cursus zendamateurs en een aangepast (mondeling) examen hebben gedaan. Dat
gebeurde in het Congrescentrum
Dennenheul in Ermelo.
Dennenheul en de directe omgeving
is geheel aangepast voor blinden en
(zeer) slechtzienden. Het was daarom
ook dat de CGR ooit voor dit hotel koos
voor een cursus en later een reünie.
Die reünie is in de jaren uitgegroeid
tot een jaarlijks weekend, waarbij een
grote groep gehandicapte radioama
teurs elkaar treft.
De insteek is om deze medeamateurs
eens per jaar hun beperkingen/ handicaps ‘te vergeten’ en onderling een
leuk weekend te hebben. De beperkingen die de deelnemers dagelijks
hebben, worden als het ware bij de
voordeur van Dennenheul buitenge
laten en pas weer ‘opgepakt’ als het
weekend achter de rug is. Zo is het dat
we ons als één gezin voelen tijdens
het weekend. Onderlinge QSO’s bewijzen dat des te meer.

Ook dit jaar mochten we van de locatiebeheerder de lounge van Dennenheul
ombouwen tot een shack met 3 opera
tionele stations. Dit waren: 2 HF-sta
tions, waarvan 1 voor digitale modes
en 1 voor CW/SSB. En nog 1 station
voor 2m/70cm voor hoofdzakelijk FM.
Onder de clubcall PI4CGR konden de
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deelnemers van deze stations gebruik maken.
Het terras voor het hotel werd voor
het weekend helemaal verbouwd tot
antennepark. We hebben bij Dennenheul twee masten ter beschikking. Een
mast werd voorzien van een verticale
dual-band-antenne voor 2m/70cm
en een FD4. In de andere mast werd
een (tijdens zo’n eerder Dennenheulweekend) zelfgebouwde G5RV-dipoolantenne voor HF gemonteerd. Hiermee hebben we een aantal QSO’s
kunnen maken en hebben enkele
deelnemers mogen proeven aan de
FT8-mode. Jammer dat de condities
voor phone minimaal waren, met
digimodes konden we beter ‘uit de
voeten’....
We hebben onder PI4CGR heel even
deelgenomen aan de CQ WW DX-CW.

Zaterdag gaven enkele leden van het
HB en twee oud-examinatoren van
Agentschap Telecom acte de présence.
Door Communication World uit Broek
land was (net als voorgaande jaren)
apparaten geschonken, onder andere
een paar mooie portofoons, een voeding en een antenne. Ook Yaesu Europe
schonk portofoons en andere apparatuur aan de CGR voor onder andere
een verloting onder de deelnemers.
Van enkele radioamateurs hadden we
ook speciaal voor dit weekend spullen
gekregen. De voeding en antenne gaan
gebruikt worden tijdens de volgende
Dennenheul-weekenden en de andere
schenkingen waren prijsjes voor de
verloting. Het enthousiaste koppel oud-
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examinator en voorzitter CGR leidde de
verloting, waarbij iedereen een leuke
herinnering aan dit weekend ontving.

Zaterdagmiddag hadden we met een
grote groep deelnemers een seinsleutel
als bouwprojectje gemaakt. Elkaar helpen staat dan hoog in het vaandel.
Hierbij waren ook de twee oud-examinatoren en HB-leden die een helpende
hand boden. En zo hielp bijvoorbeeld
de ene deelnemer een andere slechtziende met solderen. Met een hoop
geduld lukte het zelfs de meest slechtziende om (samen) te solderen. Ieder
een ging uiteindelijk met een werkende seinsleutel naar huis.

Met rolstoelen van Dennenheul maakte
iedereen zaterdag een frisse wandeling over de aangrenzende heide.
Zondag hadden we zelfs een tandem,
een ‘maatjesfiets’ en een rolstoelfiets
ter beschikking waarmee we een fietstocht over diezelfde heide maakten.
Leuk is dan te horen dat een deelne
mer met tranen in zijn ogen van de lol
vertelde dat het zeker 30 jaar geleden
was dat hij voor het laatst had gefietst,
en hoe!

Zondag hadden we een aan de CGR uit
nalatenschap geschonken Kenwood TS120V getest, waarmee op 80m een paar
leuke QRP SSB-QSO’s zijn gemaakt.
Hartelijk dank namens de commissieleden en de deelnemers gaat uit naar
het HB van de VERON, het VERONfonds en Dennenheul die het CGRweekend mogelijk hebben gemaakt.

Hans van de Berg PA0JBB
Pa0jbb@veron.nl

Zoek de verschillen
Chaos in microfoonaansluitingen

Bezit je transceivers van verschillende merken, dan heb je altijd
extra kabels nodig om bepaalde apparatuur aan te sluiten. Als je
tijdens een evenement jouw apparatuur op de transceiver van
iemand anders wilt aansluiten, moeten er eerst allerlei verloopkabels worden gemaakt. Het is veel handiger als er een standaard
is voor de microfoon-aansluiting van amateur-transceivers.
Misschien een taak voor de verenigingen of de IARU? Ik zou
willen voorstellen om zowel de vierpolige als de achtpolige
GX16-connector te gebruiken. De vierpolige connector ge-

bruiken als je alleen een microfoon met ptt-schakelaar erop
kunt aansluiten. Zijn meer functies nodig, gebruik dan de
achtpolige connector en standaardiseer de aansluitingen voor
de microfoon, ptt-schakelaar, up en down frequency en de
voedingsspanning.
Ik ben geen voorstander van de (goedkope) plastic RJ45connector en zeker niet voor gebruik als microfoonconnector.
Goedkope RJ45-connectoren zijn niet afgeschermd en je kunt
op deze connectoren alleen speciale UTP-kabels aansluiten.

4-polige GX16 microfoonpluggen
Kenwood Drake
1 = mic
2 = ptt
3 = gnd
4 = mic gnd

FDK - NEC

Yaesu

Icom

1 = gnd
2 = ptt
3 = mic
4 = mic gnd

1 = mic gnd
2 = mic
3 = ptt
4 = gnd

1 = mic
2 = ptt
3 = NC
4 = gnd

gnd = massa
NC = niet gebruikt
ptt = zender aan
Verloopkabel

8-polige GX16 microfoonpluggen
Kenwood
1 = mic
2 = ptt
3 = freq down
4 = freq up
5 = +8 volt
6 = NC
7 = mic gnd
8 = gnd

Alinco
1 = mic
2 = ptt
3 = freq down
4 = freq up
5 = +5 volt
6 = audio
output
7 = mic gnd
8 = gnd

Yaesu
1 = freq up
2 = +5 volt
3 = freq down
4 = fast scan
5 = gnd
6 = ptt

Icom
1 = mic
2 = +8 volt
3 = up/down
4 = NC
5 = ptt
6 = gnd

MFJ
1 = mic gnd
2 = mic
3 = ptt
4 = gnd
5 = freq up
6 = freq down

7 = mic gnd
8 = mic

7 = mic gnd
8 = audio
output

7 = common up/dn
8 = +DC volt
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Is uw roepnaam gewijzigd?
Heeft u een speciale roepnaam aangevraagd?
Geef het door aan de ledenadministratie via
centraalbureau@veron.nl
veroncb@veron.nl
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Erwin van der Linden pe1cup
pe1cup@veron.nl

Radiospectrum onder vuur
Reactie IARU op het werkprogramma van EU-adviesorgaan RSGP

Het frequentiespectrum dat radioamateurs mogen gebruiken
ligt onder vuur. Commerciële telecomaanbieders willen meer
spectrum voor 5G, defensie heeft meer spectrum nodig, ruimtevaart en satellietverkeer vraagt meer spectrum, maar spectrum
is eindig. Hoe zorgen wij dan dat er nog iets overblijft voor zendamateurs? In dit artikel legt Erwin van der Linden PE1CUP, uit
wat de IARU doet om ons spectrum te behouden
Eind 2019 publiceerde de Radio Spectrum Policy Group (RSPG)
haar werkprogramma voor 2020 en daarna. De RSPG is een
belangrijk adviesorgaan van de Europese Commissie op het
gebied van radiospectrumzaken. Geïnteresseerde partijen
mochten reageren op het gepubliceerde werkprogramma. De
IARU heeft deze gelegenheid direct aangegrepen en formuleerde een reactie op de volgende programmaonderdelen:
· Het delen van het radiospectrum
· De rol van het radiospectrumbeleid in de strijd tegen
klimaatverandering
· World Radiocommunication Conference
In de volgende drie paragrafen vatten we deze programmapunten samen en presenteren de reactie van de IARU daarop.
Het delen van het radiospectrum
De RSPG wil met dit programmaonderwerp de mogelijkheden
onderzoeken naar een verdergaande deling van het radiospectrum dan nu gebeurt. Met het delen van het radiospectrum
wordt bedoeld dat meerdere gebruikers gezamenlijk een deel
van het spectrum gebruiken. Volgens de RSPG maakt nieuwe
technologie het mogelijk om dynamischer met spectrumdeling om te gaan.

quentiedeling door toepassing van zogenoemde bandplannen.
Deze bandplannen worden regelmatig naar behoefte aangepast. Dat vormt een flink contrast met de rigide frequentieindelingen van sommige andere gebruikers, zoals telecomaanbieders.
De IARU verzoekt de RSGP uitdrukkelijk om meer rekening te
houden met secundaire gebruikers in haar voorstellen voor
spectrumdeling.
Rol van het radiospectrumbeleid in de strijd tegen klimaatverandering
EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft het gevecht tegen klimaatverandering tot prioriteit verklaard. Zij wil
dat Europa het eerste klimaatneutrale continent wordt. Het
doel is om in 2050 inderdaad klimaatneutraal te zijn. De RSPG
wil onderzoeken in hoeverre het spectrumbeleid een bijdrage
kan leveren aan deze klimaatdoelstelling. Vragen die daarbij
aan de orde komen zijn:
· Welke aspecten van het spectrumbeheer hebben een relatie
met klimaatverandering?
· Hoe kan spectrumbeheer bijdragen aan het tegengaan van
klimaatverandering?
· Welke concrete acties kunnen geadviseerd worden EU-niveau?
De RSPG wil in januari 2021 met een rapport over dit onderwerp komen en in oktober 2021 met een advies.

Nader onderzoek en experimenten zijn echter nodig om spectrumgebruikers en EU-lidstaten het vertrouwen te geven dat
verdergaande spectrumdeling inderdaad mogelijk is. Een proof
of concept helpt daarbij. De RSGP wil hierover in januari 2021
een conceptadvies publiceren en het definitieve advies juni 2021.

Reactie IARU
De IARU gebruikt dit programmaonderdeel om de vervuiling
van het radiospectrum aan de orde te stellen. Spectrumvervuiling kan onder andere leiden tot een aanzienlijke toename
van het energieverbruik en daarmee ook tot een toename van
schadelijke CO2-emissies. In haar antwoord formuleert de IARU
haar zorgen als volgt:

Reactie IARU
Radioamateurs delen al jaren verschillende frequentiebanden met andere gebruikers, meestal zonder
problemen. De IARU doet dan ook graag mee aan
verdere discussie over dit onderwerp.

Het radiospectrum is een eindige en onvervangbare natuurlijk hulpbron. Helaas tast ongewenste radiostraling van apparaten die
eigenlijk emissievrij zouden moeten zijn, het spectrum voortdurend
aan. Dat gebeurt mede doordat er onvoldoende markttoezicht is
op de naleving van de beschikbare EMC-normen.

Wel maakt zij zich zorgen over banden waar een
grote vraag naar is en waar radioamateurs secundaire gebruikers zijn. Het gaat dan met name over banden in het frequentiegebied van 430 MHz tot 10 GHz. De afgelopen jaren bleek
namelijk dat primaire en tertiaire frequentiegebruikers werden
bevoordeeld ten opzichte van secundaire gebruikers. Soms
werden secundaire gebruikers zelfs geheel uitgesloten.

Deze vorm van milieuvervuiling leidt tot een verhoging van de
ruisvloer waardoor het spectrum minder bruikbaar wordt. Hogere
zendvermogens zijn dan nodig om de frequenties dan toch nog te
kunnen blijven gebruiken. Dat laatste is natuurlijke verre van ‘groen’.

Het Amerikaanse model voor frequentiedeling, met zijn primaire,
secundaire en tertiaire laag voor de drie soorten gebruikers,
kent veel meer samenhang. In dit model wordt steeds bekeken
hoe een flexibel gebruik binnen één laag (bijvoorbeeld de secundaire) ervoor kan zorgen dat de gebruikers van de laag daarboven (bijvoorbeeld de primaire) geen interferentie ondervinden.
Radioamateurs kennen een zeer dynamische vorm van fre-

110

WPT-EV is een voorbeeld van nieuwe technologie die de beschreven negatieve effecten potentieel heeft. WPT-EV is het
met hoge vermogens draadloos opladen van elektrische voertuigen. Door de grote hoeveelheden energie die per laadbeurt
moeten worden overgedragen, is de spectrale vervuiling van
WPT-EV aanzienlijk, terwijl de energie-efficiëntie laag is. De
IARU adviseert de RSGP daarom om bij nieuwe technologieën
niet alleen te letten op mogelijke spectrumvervuiling, maar
ook oog te hebben voor de bredere impact op het milieu.
De laatste tijd leidde de stijging van de VHF/UHF-ruisvloer tot

Copyright © 2021 VERON

aanzienlijk verhogingen van de zendvermogens van commerciële mobiele toepassingen. Ook overbelasting van het
mobiele netwerk in stedelijke gebieden droeg daar overigens
aan bij. Regelgevende instanties stonden verhogingen tot wel
12 dB toe.

radioamateurs en satellietnavigatiesystemen (RNSS). De IARU
vindt dat agendapunt onnodig en buitenproportioneel. Immers,
er bestaat al een CEPT-werkgroep over dit onderwerp waarin de
IARU participeert. Die werkgroep leidt waarschijnlijk eenvoudiger en sneller tot een oplossing dan de route via de WRC.

Ook de steeds maar complexer wordende breedbandgolfvormen
(zoals voor 5G) verergeren ongewenste radiostraling en verhogen het energieverbruik. De hoogste 5G-frequenties zijn voorts
ongeschikt om in een keer een groot gebied af te dekken, waardoor het aantal basisstations aanzienlijk moet toenemen in
vergelijking tot het relatief efficiënte wifi. Al met al zijn er
sterke aanwijzingen dat het energiegebruik in de telecomsector zal toenemen en de energie-efficiëntie juist zal afnemen.
Het logische gevolg hiervan zijn hogere CO2-emissies.

De IARU grijpt deze gelegenheid ook aan om haar bezorgdheid
uit te spreken over de nieuwe agendapunten die mogelijk
invloed hebben op de frequentietoewijzingen van radioamateurs, bijvoorbeeld rond de 3,4 GHz en de 10 GHz.

Alhoewel een aantal van de genoemde zaken onder de verantwoordelijkheid van individuele regelgevende instanties valt,
bestaat er behoefte aan een duidelijk beleidskader dat echt
‘groene’ oplossingen stimuleert.
World Radiocommunication Conference
Gedurende de World Radiocommunication Conference 2019
(WRC-19) is onder andere de agenda vastgesteld voor de volgende WRC, in 2023. De RSPG zal de uitkomsten van de WRC19 bestuderen en een advies schrijven over WRC-23-agendapunten die voor de EU relevant zijn.
Daarmee ondersteunt zij de Europese Commissie bij het
formuleren van voorstellen voor de WRC-23. Daarnaast zal
de RSPG mogelijk voorstellen doen hoe de Commissie de
EU-standpunten bij niet-EU-landen zou kunnen promoten.
Reactie IARU
De IARU en de bij haar aangesloten verenigingen participeren
regelmatig in het WRC-proces van de ITU. Zo nemen zij onder
andere deel aan de voorbereidende studies in de CEPT. Alhoewel de WRC-19 overwegend positieve resultaten opleverde
voor radioamateurs, zijn er toch zorgen over sommige WRC23-agendapunten.
In het bijzonder is de IARU teleurgesteld over het door de Europese Commissie ingebrachte WRC-23-agendapunt over het
gemeenschappelijk gebruik van de 1240-1300MHz-band door

Slotwoorden IARU
Aan het einde van de reactie van de IARU op het RSPG-werkprogramma spreekt zij nog haar teleurstelling uit dat radioamateurs tijdens het Radio Spectrum Policy Programma 2016
niet als spectrumgebruikers werden betrokken. Als secundaire
gebruikers worden radioamateurs soms over het hoofd gezien
en soms zelfs gediscrimineerd. Secundair gedeeld gebruik is
echter waardevol, aldus de IARU. Meer erkenning voor secundair gebruik en de daarbij behorende rechten zouden deel
moeten uitmaken van het nieuwe RSPG-programma.
De IARU werkt dit laatste punt nog wat verder uit. Het gebruik
van spectrum voor sociale interactie, onderwijs, ontwikkelen
van vaardigheden en voor technische experimenten zouden
beleidsmatig beschermd moeten worden.
Veel radioamateurs zijn leidend op het gebied van spectruminnovatie en frequentiedeling. Ook zijn zij vaak de eersten
die aantasting van het radiospectrum door verschillende
bronnen van ruis of andere storende interferenties opmerken.
De IARU eindigt met de verklaring dat zij als vertegenwoordiger van de radioamateurs graag deelneemt en bijdraagt aan
de discussies over het radiospectrum met de RSPG.
Referenties:
- Work Programme for 2020 and beyond (for public consultation); Radio Spectrum Policy Group; Brussel; 9 oktober 2019.
- Comments on public consultation on RSPG Work Programme
for 2020 and beyond; International Amateur Radio Union
Region 1; 4 januari 2020.

Kom ook naar de VHF en Hoger-dag!
Zaterdag 28 maart vindt de VERON VHF-en-hoger-dag plaats. De organisatie heeft weer een interessante agenda samengesteld.
Ook niet-leden van de VERON zijn van harte welkom voor een bijdrage van 10 euro per persoon.
Locatie: Dok Zuid, 1e Wormenseweg 460, 7333GZ in Apeldoorn.
Aanmelden
Aanmelden is noodzakelijk in verband met de catering. Stuur een e-mail aan: vhf-activiteiten@veron.nl. Graag vermelding van
naam, call, VERON- lidnummer en e-mail adres.
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NL-postredacteur, secretariaat:
M.C.P. Mandos, NL-199, NL199@veron.nl

NL-post
Voorjaar in de shack

Eind vorig jaar moest ik mijn shack met hobbymateriaal inpakken en leegruimen. De vloer werd vernieuwd en alles
heb ik weer fris geschilderd. Bij het inpakken kwam ik allerlei
projectjes tegen die half af waren, leuk voor straks. Ook werd er
een en ander opzij gezet voor de vlooienmarkt of weggegooid
omdat er toch niemand meer iets aan heeft of opzij gelegd omdat ik een verloren gewaande kostbaarheid weer terugvond.

instromen in de NL-commissie en we helpen je graag op weg
naar een leuke manier om bij te dragen aan het plezier van je
mede-amateurs.

Na een paar maanden ben ik nog bezig om alles weer een
nieuwe plaats te geven zodat ik het weer kan terugvinden.
Dan realiseer ik me ook dat ik toch wel erg veel bewaard heb,
dus nog maar een doos klaargezet voor de vlooienmarkt. Als
je nog wat zoekt voor jouw project, kom dan zeker naar de
radiovlooienmarkt, 21 maart, in het Autotron in Rosmalen.
De NL-commissie staat er ook voor vragen of gewoon om even
bij te praten. Er is voor iedereen wat te vinden op een van de
honderden stands en er is echt veel want de meer dan 4000
bezoekers gaan elk jaar weer met duizenden kilo’s elektronica naar huis.

In de gereedschapsla liggen bij mij allerlei hulpmiddeltjes
die ik gebruik bij het knutselen. Dat varieert van klemmen,
verloopstukjes, aangepaste schroevendraaiers tot verbogen
pincetten. Veel belangrijker is de plank met kleine zelfbouwmeetapparaten. Daar ligt naast de universeelmeter de L-C
meter, ijk-generator, ruisbron, HF-voltmeter, transistortester,
frequentiemeter en niet te vergeten de dipmeter. Het is vrijwel allemaal zelfbouw of gerepareerd en voldoet uitstekend
voor amateurgebruik. Het maken van deze apparaatjes is nog
leuk ook.

In mijn shack staan ook een aantal schoendozen vol QSLkaarten. Ruim een jaar geleden ben ik overgegaan op een
logboek in de PC, maar ik heb nog lang niet iedere ontvangen
QSL daarin ingevoerd. Dat klusje is iets moois voor het voorjaar. Dan weet ik voortaan met een druk op de knop of ik
al een kaart van een amateur heb en hoe het staat met de
landen bevestigd per band.
Het is ook nog leuk om al die kaarten weer eens door je handen te laten gaan. Het zijn prachtige herinneringen aan leuke
verbindingen die gelogd zijn in de afgelopen jaren. Als jij dat
ook gaat doen als voorjaarsopruiming van je QSL-kaartenbak,
maak dan ook een telling voor de ‘SWL Honor Roll’ die we zo
nu en dan afdrukken.
Of het voorjaar ook voor frisse nieuwe condities in de ether
gaat zorgen weet ik nog niet, ik hoop van wel. De zonnevlekken
mogen wel weer eens terugkomen. Dan horen we weer wat
vaker DX-stations. Er zijn dit jaar weer aardig wat exotische
roepnamen vanwege de vele jubilea in de amateurwereld,
ook de VERON viert haar 75-jarig bestaan. Er zijn ook een
aantal leuke DX-peditions dit voorjaar. Om er een paar te
noemen: Gambia C5YK, Honduras HR5/F2JD, Thailand HS0ZME,
Norfolk Isl. VK9NK, Zambia 9J2MYT. Veel details vind je elke
maand op www.425dxn.org.

Thieu, NL-199

Zelfbouwgereedschap

Wil jij je zelfbouwgereedschap ook uitbreiden dan raad ik je
aan na de aanschaf van een soldeerbout en een universeelmeter een experimenteervoeding te bouwen en na te denken
over de bouw van een dipmeter. Vroeger werd dat grid-dipper
genoemd omdat ze met een radiobuis gebouwd werden waarbij het rooster (grid) een vitale functie vervulde. Tegenwoordig
bouwen we een dipmeter met transistoren of Fets. Ja, ze zijn
ook te koop, maar moeilijk te vinden en behoorlijk kostbaar. De
meeste kans maak je op de vlooienmarkt in Rosmalen.
Dippen
Een dipmeter is een afstembare oscillator waarbij je de spanning over de afgestemde kring op een simpel metertje afleest.
Om een groot afstembereik te realiseren zijn de spoelen verwisselbaar. Breng je een afgestemde kring (of antenne) in de
buurt van de spoel van de dipper dan kun je de resonantiefrequentie van de kring of antenne meten. Want zodra je de
dipper op de frequentie afstemt van de kring die in de buurt

Tijdens de matige condities van nu heb je de beste kans om
DX te loggen als je luistert naar CW-of FT8-signalen. Met behulp van de bekende programma’s als WSJT-X en FLDIGI kun
je ook met minder geoefende oren in deze modes DX-loggen.
Het is echt de moeite waard om deze mogelijkheden aan je
station toe te voegen want als er in SSB weinig te horen is
verschuilt de DX-zich achter de pieptonen onder in de banden. Zo fris je de mogelijkheden van je station dit voorjaar
leuk op. De NL commissie hopen we ook op te frissen in dit
voorjaar. We wachten nog steeds op een of meer vrijwilligers
die zo nu en dan wat willen bijdragen aan de commissie
voor luisteramateurs.
In het bijzonder zoeken we een organisator voor de luisterwedstrijden als opvolger voor Ruud, NL-290. Hij heeft nu
een dubbele functie, bij de NLC en HF-commissie. Je kunt zo
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Figuur 1 | De opbouw met hangende onderdelen, getest en werkend, nu
nog het kastje afmaken
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oscillator zijn die snel zijn energie verliest als er een andere
kring in de buurt komt. Hierdoor is de gevoeligheid optimaal.

Figuur 2 | Enkele prototypes, het ontwerp blijkt goed na te bouwen,
waarbij de mechanische opbouw bepalend is

van de spoel van de dipper wordt gehouden zal het metertje
op de dipper terugvallen. Aan dit plotseling afnemen van zijn
uitslag, dippen, dankt de dipmeter zijn naam. Andersom kun
je natuurlijk ook de dipmeter op een bepaalde frequentie
zetten en dan de gemeten kring of antenne afregelen tot er
een dip optreedt. De schakeling waar de kring in zit hoeft nog
niet te werken of aan te staan, handig voor de knutselaar dus.
Wat er gebeurt is dat de kring die in de buurt van de dipmeter
komt zijn energie absorbeert als de frequentie overeenkomt.
De officiële naam van een dipmeter is volgens mij actieve
absorptieresonantiemeter, maar onder die naam kent bijna
niemand hem.
Omdat de dipmeter een afstembare oscillator is kun je hem
ook als simpele meetzender gebruiken. Je kunt er snel even
een testsignaaltje mee maken. Meestal is de schakeling zo
dat hij ook een uitgestraald signaal kan meten. Dan wordt de
oscillator als detector geschakeld. Die is nog steeds afstembaar
en als hij een signaal oppikt simpel metertje het metertje uit.
Een indicatie van frequentie en sterkte is handig bij het afregelen van heel wat schakelingen.
Zoals je ziet een behoorlijk universeel apparaatje. Het is echter
nooit doorgebroken in de professionele wereld al zijn er wel
enkele professionele modellen uit begin vorige eeuw. Een
mooi overzicht van dippers krijg je te zien door op het web te
zoeken naar grid-dipper en PA0FRI.
Schakelingkeuze
Er zijn heel wat dippers beschreven en mijn oude zelfbouwdipper gaat al meer dan 40 jaar mee. Er zijn een paar punten
om op te letten bij de bouw ervan. Zo moet het een ‘slechte’

Bij het dippen wordt de oscillator zelfs in frequentie naar die
van de kring getrokken. Hierdoor is de aflezing van de frequentie meestal minder nauwkeurig. Verder moet hij natuurlijk niet
dippen als er geen kring in de buurt is, dat heet ‘vals dippen’
Meestal ontstaat dat door een smoorspoeltje in de schakeling.
Een dipper zonder interne spoeltjes heeft dus de voorkeur.
Een spoel met een aftakking is lastig te maken, daarom vallen
die schakelingen weer af. De voorkeur gaat uit naar een enkelvoudige afstemcondensator, liefst met een zijde aan massa.
Die zijn het eenvoudigst te vinden en te monteren. Verder is
de steker voor de verwisselbare spoelen een lastig ding, want
hierop moeten de spoelen degelijk vast zitten. Mijn voorkeur
gaat uit naar een 3 of 5 polige DIN connector, maar een RCAtulpplug werkt ook uitstekend. Mijn ervaring met sub-D connectoren was niet positief.
Veel kleine afstemcondensatoren komen uit een draagbare radio
met FM en MG. Daar zitten meestal vier variabele condensatoren
op een as in, twee kleine voor FM-band en twee grote voor
de middengolf. Voor de hoge frequenties zijn de FM-secties
handig, voor de lagere frequenties de MG-sectie. Door een
meerpolige steker (of een extra schakelaar) te gebruiken kun
je voor de lagere frequenties de MG-sectie bij schakelen.
Aan de slag
Uiteindelijk viel mijn keuze op de dipper van Allen, N1AL, die
hij in het blad QST van mei 2003 beschreef. Daarna is zijn beschrijving nog vaak herhaald en op diverse plaatsen te vinden
op internet.
De gebruikte onderdelen zijn gelukkig niet kritisch zodat ze
ook lokaal goed verkrijgbare Fets en transistoren gebruikt kunnen worden. Als je dit wilt bouwen, begin dan met het zoeken
van een kastje, een afstemcondensator, een klein metertje en
het kiezen van een steker voor de spoelen.
Het mechanisch samenstellen van de dipper is volgens mij het
lastigste. Als alles op zijn plaats zit kun je daarna de schakeling
er omheen bouwen. Zelf houd ik dan batterij buiten het kastje
en prik die op de batterijclip als ik de dipper ga gebruiken. Dat
scheelt ook nog een uit-schakelaar. Zo zit je nooit met een lege
of lekkende batterij en is de batterij voor verschillende apparaten te gebruiken. Let op dat bij deze schakeling de plus met
massa verbonden is, wat niet gebruikelijk is. Pas op als je een
voedingsapparaat gaat gebruiken dat je dat niet gelijktijdig
voor de te meten schakeling gebruikt.
Op internet circuleert een printtekening voor de schakeling die
je vindt door te zoeken naar N1AL GDO, handig voor wie graag
op een printje bouwt. Zelf heb ik de dipper in gebruik met de

Figuur 3 | Een beproefd ontwerp van een dipmeter met Fet’s en niet kritische onderdelen. Zeker geschikt van 500 kHz tot boven 150 MHz
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onderdelen hangend aan de componenten die vast zitten aan
het kastje. Ook een proef met een gekraste print werkte uitstekend tot ruim boven 145 MHz. Mijn kastje is een gespoten
aluminium kastje van 6x3x11 cm, iets groter dan een pakje
sigaretten. Met wat handigheid krijg je daar ook nog een 9Vbatterij in ondergebracht. Het voordeel van zo’n degelijk kastje
is dat het tientallen jaren mee gaat. Mijn vorige dipper werk al
meer dan 45 jaar in zo’n Eddystone Die Cast-kastje.
Afregelen
De dipper wordt gebruikt om andere apparaten af te regelen,
maar moet natuurlijk eerst zelf afgeregeld worden. Mijn dipper
heeft een schaalverdeling van 0 tot 10 en daar heb ik dan een
tabel bij die per spoel aangeeft welke frequentie erbij hoort.
Op internet zie je foto’s van dippers met prachtige schaalverdelingen, maar je bent langer bezig zo’n schaalverdeling te
maken dan het bouwen van de hele dipper.
Als ik de frequentie nauwkeurig wil meten dan neem ik de
frequentieteller erbij of luister op mijn ontvanger waar ik de
dipper kan horen. Via Ali Express vind je handige en goedkope
frequentietellers, bijvoorbeeld de GY560 en GY561. Die van mij
kocht ik op een vlooienmarkt.
De gebruikte onderdelen zijn niet zo heel kritisch. Als fets
werken in ieder geval de MPF102, J301 en BF256. De transistor
voor de meter is een PNP laagfrequent-transistor, bijvoorbeeld
BC547, en de detector is een NPN hoogfrequenttransistor zoals
de BF494. De diode is een klein signaaldiode, bijvoorbeeld
1N4148. De indicator-meter is een bekend soort VU-metertje,
meestal tussen 0,2mA en 2 mA.
Als je de bedrading van de Fets en onderdelen die er aan vast
zitten kort houdt, kan de dipper tot 200 MHz werken. De waarde
van de variabele condensator is ook niet kritisch, want daar
pas je de spoel op aan. De spoelen maak je voor verschillende
bereiken, meestal is de hoogste frequentie van een spoel twee
maal de laagste frequentie. Voor de hoogste frequentie gebruik
je dikker draad waarvan je een lus buigt. Voor spoelen met
meer windingen lijm ik een stukje PVC installatiepijp op een
DIN-connector en wikkel daar de spoelen op. Op de foto kun je
voorbeelden hiervan zien.
Al met al is de dipper bijzonder nuttig apparaat dat zich uitstekend leent voor zelfbouw. De bouw op zich is al een leuk
experiment en vraagt wat handigheid bij het monteren van
de onderdelen in het kastje. Als het eenmaal werkt heb je
er vele jaren plezier van. Voor meer ideeën, voorbeelden en
gebruikstips raad ik je aan zeker op internet rond te kijken. Er
staan heel wat tips en voorbeelden. Misschien mogen we jouw
bouwwerk bewonderen in Rosmalen of een volgende NL-post.
Thieu, NL-199

De afdelingscompetitie ook voor luisteramateurs

Sinds een jaar kunnen ook luisteramateurs meedoen aan de
VERON afdelingscompetitie en op die manier bijdragen aan de
score van hun afdeling. Het is een wedstrijd van wedstrijden.
Als je er meer over wilt weten moet je zeker eens een amateur
in je afdeling aanklampen die regelmatig aan contesten meedoet. Wie dat is weet de secretaris en de man van het QSLbureau zeker wel. Die ‘afdelings contester ‘ heeft vast nog wat
tips voor je.
Om mee te doen moet je als luisteramateur de door jou gehoorde verbindingen tussen zendamateurs tijdens een contest
in een log vastleggen. Na afloop van de contest moet je vervolgens het aantal gelogde QSO’s opgeven via de speciale
webpagina van de afdelingscompetitie. Dat is een besloten
URL, dat wil zeggen dat je toegang moet hebben via een
gebruikersnaam (NL-nummer) en een wachtwoord. De eerste
keer moet je daarom contact opnemen met de manager van
de afdelingscompetitie via contest@veron.nl om je in te
schrijven als deelnemer.
Aan de deelname door luisteramateurs zijn twee belangrijke
voorwaarden verbonden. Ten eerste telt alleen een contest
mee die, behalve voor zendamateurs, ook open staat voor
luisteramateurs (categorie SWL). Ten tweede moet je, naast het
insturen van aantal gelogde QSO’s, je log ter controle opsturen
naar bovenstaand e-mailadres.
En, als je dan toch de gehoorde QSO’s hebt gelogd, is het wel
zo netjes om je log ook als SWL-deelnemer aan de contestorganisator op te sturen. Als de contestorganisatie namelijk geen
of te weinig logs van luisteramateurs ontvangt kan dat aanleiding worden om voortaan de categorie SWL te schrappen. Dit
is de laatste jaren helaas al regelmatig gebeurd!

De NLC-Luisterwedstrijden

Voor deze maand zijn er twee SLP-contesten gepland: in het
eerste weekend en in het laatste weekend van de maand. Die
in het eerste weekend valt samen met de ARRL DX Contest en
kan aardig wat verbindingen van Europese stations met NoordAmerika opleveren.
In het laatste weekend van maart is er de CQ WW PX SSB Contest, één van de twee grootste wereldwijde SSB-wedstrijden
voor de radiozendamateurs. Je mag dan ook veel activiteit
verwachten van over de hele wereld en natuurlijk is het wél
hopen op goede propagatie op de amateurbanden. Dat kan,
naast veel QSO-punten ook flink wat multipliers opleveren. En
voor de DX’ers onder jullie ook nog eens de mogelijkheid om
nieuwe DX te noteren in je logboek.
Let wel even op de omschakeling van winter- naar zomertijd in
de nacht van zaterdag 28 maart op zondag 29 maart! De tijd in
UTC verandert dan namelijk juist niet. Als je, zoals de meesten
inmiddels wel doen, voor het loggen gebruikmaakt van de computer, is het aan te raden de tijd in je logcomputer vast in te
stellen op UTC. Dan is dat probleem voor altijd opgelost.
Heb je nog nooit aan een luisterwedstrijd meegedaan, maar
lijkt het je leuk om ook eens te proberen. Begin dan eens met
één van onze SLP-wedstrijden. Die worden acht keer per jaar
georganiseerd, zoveel mogelijk tegelijk met een belangrijke
contest voor zendamateurs, zodat er genoeg activiteit op de
amateurbanden te beleven is.

Figuur 4 | De schakeling werkt ook opgebouwd op een print met
gekraste sporen, maar houd de draden wel kort. De groen-bruine draad
is van de detektorschakelaar. De zwarte draad van de frequentiemeter
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Als je dan meedoet moet je de gehoorde verbindingen op een
bepaalde manier noteren (‘loggen’). Om aan een SLP-wedstrijd
mee te doen moet je het liefst drie uren de verbindingen loggen.
De spelregels kun je vinden op de VERON-webpagina’s van de
NL-commissie (kopje ‘SWL’ bovenaan). Je kunt ze ook bij mij op-
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vragen en daarnaast help ik je wel op weg als niet alles meteen
duidelijk is. Ook als je in het begin nog fouten maakt: geen
enkel probleem, je krijgt vanzelf een reactie met aanwijzingen
om het de volgende keer beter te doen. Dus hierbij nodig ik
alle nieuwe, of herintredende luisteramateurs op toch vooral
mee te gaan doen aan de luistercontesten.
Zoals in het begin van deze rubriek al is opgemerkt: er zijn deze
maand twee SLP-contesten. Om je te helpen met het kiezen
van de meest kansrijke luisteruren, zijn in deze NL-post weer de
grafiekjes opgenomen met het overzicht van de uren waarmee
de ‘top drie’ van de deelnemers de voorgaande jaren hun score
behaald hebben. Doe je voordeel ermee, al mag je natuurlijk
wel zo (eigen)wijs zijn om het zelf nét iets anders te willen doen!
Het blijft experimenteren, ook al doordat de propagatie van jaar
tot jaar niet altijd gelijk is.
Bij het schrijven van deze NL-post is het nog net te vroeg om
de uitslag van de Nieuwjaarscontest en de eerste SLP-contest
bekend te maken, maar de deelnemers zelf zijn intussen al per
e-mail of brief ingelicht. Die uitslag is nu ook al in te zien op
onze webpagina.
In deze NL-post is ook weer de stand van de ‘SWL Honor Roll’
opgenomen. Ten opzichte van de stand drie maanden geleden
is er maar weinig veranderd. Alleen André NL10156 heeft sinds
de vorige publicatie er één nieuw DXCC aan kunnen toevoegen
en wel op de 40m-band. Als gevolg van de slechte propagatie

op de amateurbanden de laatste jaren, valt er helaas maar
weinig nieuwe DX te ‘vangen’. Maar volgens deskundigen is de
propagatie-dip nu achter de rug en mogen we vanaf nu op
een geleidelijke verbetering rekenen.
Voor al je vragen met betrekking tot onze luisterwedstrijden en
trouwens ook alle andere (internationale) contesten kun je bij ondergetekende terecht: Ruud Ivens, NL290, e-mail NL290@veron.nl.

Andere wedstrijden voor luisteramateurs

Er zijn deze maand nogal wat kleine contestjes van een paar uren,
zoals de UBA Lentecontest in twee afleveringen. Op zondag
8 maart in CW en op zondag 22 maart in SSB, beiden in de
ochtenduren. Ook door DIG worden enkele kleine contesten
georganiseerd.
In het weekend van 21 en 22 maart is er ook nog een langere
contest: de Russian DX Contest in CW en SSB, die 24 uren duurt.
Voor de overige contesten verwijs ik naar de tabel. De reglementen zijn te vinden op de websites van de organisatoren. Het
makkelijkst kom je daar door eerst naar de contestkalender van
PG7V te gaan: www.contestkalender.nl/. Daar vind je dan de
links naar de betreffende websites.
Veel succes met de contesten!
Ruud, NL290

Contestagenda voor de luisteramateur maart 2020
Datum
1
1
7-8
8
10
14
15
15
21
21-22
22
23
28-29

Contest
Band Mode
Periode
UBA Internationale Prefix
alle HF
Alle Tot en met
Jacht
31/12
VRZA Marathon HF t.e.m. SHF
Alle Tot 14/12
VERON/NLC SLP2 80 t.e.m. 10m
SSB 00-24 UTC
UBA Lentecontest#1
80m
CW 07-11 UTC
Nederlandse Locator Contest 6m, VHF-SHF
Alle 19-22 UTC
DIG QSO-Party#1 20, 15 en 10m
SSB 12-17 UTC
DIG QSO-Party#2
80m
SSB 07-09 UTC
DIG QSO-Party#3
40m
SSB 09-11 UTC
Mecklenburg-Vorpommern
160 en 80m CW/SSB
13-16:30
Contest
UTC
Russian DX Contest 160 t.e.m. 10m CW/SSB 12-12 UTC
UBA Lentecontest#2
80m
SSB 07-11 UTC
DIG-PA Contest
80m CW/SSB 18-19 UTC
VERON/NLC SLP3 80 t.e.m. 10m
SSB 00-24 UTC

NB: geen contestverkeer in de WARC-banden (30, 17 en 12m)
Een overzicht van wat er gemiddeld per uur gelogd werd door de ‘top 3’
scoorders in SLP2 en SLP3, gemeten in de afgelopen 13 jaar

SWL Honor Roll: stand per 17 januari 2020
SWL DXCC 160m
PA1555
339
272
NL8272
324
80
NL11553
270
7
NL6280
228
16
NL13566
182
28
NL6904
163
2
NL10156
101
2
NL13601
72
0
NL13759
45
13
NL535
44
0

80m
325
171
42
77
57
36
15
4
17
24

40m
338
208
34
100
99
32
106
16
38
12

30m
333
0
1
42
3
0
0
3
11
1

20m
339
290
196
150
121
95
150
57
28
11

17m
338
3
25
32
28
7
45
0
12
1

15m
337
277
188
133
121
107
14
52
2
2

12m
326
0
5
13
3
3
4
0
0
0

10m
329
234
146
127
107
42
28
15
1
3

6m Totaal
18 2955
0 1263
0
644
2
692
6
573
0
324
0
364
0
147
1
123
0
54
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Janneke de Jong PA3BFA
ardf@veron.nl

Vossenjagen

ARDF 2m-jacht in Woldberg en Eese

Op 1 maart 2020 vindt in de Boswachterij Steenwijkerwold
een 2m ARDF-jacht plaats.
Inschrijven om 11:30, Start om 12:00 uur. Er wordt gewerkt
met SPORT Ident voor de registratie.

door onze Duitse vrienden Matthias DF1AA en Andrea
DO3ANI elk met 49 minuten.

De tijd van de overige deelnemers lag rond het volle uur. Een
aangename verrassing was ook de komst van Dennis PA2DK
en Frank PA2DKW, beiden uit de afdeling Gouda. Zij hadden
de reis naar het oosten ondernomen om na de jacht de nodige
zaken voor hun zenderbouwproject van Björn PA4BWD over
handigd te krijgen.

Plaats: Boswachterij Steenwijkerwold ter hoogte van De Bult
ten noorden van Steenwijk. Dit is ook bekend als Woldberg en
Eese. (Dus niet in het dorp Steenwijkerwold!)
Start: In het restaurant van Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2,
8346 KJ De Bult (bij Steenwijk).
Er is ruime parkeergelegenheid bij het restaurant. De restau
rantzaal met terrasdeur staat tot onze beschikking. De receptie
kun je gewoon voorbij lopen en in het restaurant plaatsnemen.

De avond werd besloten met de door Herman bereide erwten
soep en roggebrood met Zeeuws spek. Dit alles in onderling
QSO, waarbij de nodige techniekprojecten weer enthousiast
aan bod kwamen. Hans PA0JBG was hiervoor gewoontegetrouw aanwezig.

Routebeschrijving: GPS: Long: 6.115 E, Lat: 52.815 N
A32, Meppel – Leeuwarden, afrit 6, Steenwijk/Vledder/
Frederiksoord en op rotondes nabij de A32 richting Vledder/
Frederiksoord, N855.
Daarna twee rotondes vrijwel recht oversteken. Ongeveer 0,5
km verder, halverwege Steenwijk en Eesveen, tussen hectometerpalen 28,3 en 28,4, De Bult in. Na 1100 m, op Y-splitsing,
linksaf en aan het einde van de verharding rechtsaf. Na circa
100 m rechtsaf de parkeerplaats op.

Voor de uitslagen zie VERON vossenjachtwebsite. Herman en
‘assistent’ Berry, bedankt voor deze altijd weer gezellige en
goed verzorgde eerste vossenjacht in het nieuwe jaar.
Dick Fijlstra PA0DFN

Wim PA3AKK

Verslag snertjacht 11 januari 2020

Inmiddels is het voor de afdeling Meppel een traditie om op
een van de eerste zaterdagavonden van het nieuwe jaar een
2M ARDF-vossenjacht in donker te organiseren. De laatste
jaren is de organisatie in handen van Herman PD1ACK en zijn
we te gast op het bosrijke scouting-kampeerterrein van Ada’s
Hoeve, gelegen op de zuidelijke Vechtoever tussen Vilsteren
en Ommen.

Voor de jacht werd de apparatuur nog even geinspecteerd

Onder prima weersomstandigheden, volle maan en zeven
graden plus konden we genieten van een mooie speurtocht
in de bossen rond de kampeervelden en de oever van de
Vecht. Uitgerust met (kop)lamp en peilontvanger en na een
bak koffie, vertrok rond half acht een 15-tal jagers vanuit de
verwarmde blokhut het terrein op.

De jagers kwamen uit alle windrichtingen. Behalve uit de
regio waren ze afkomstig uit de kop van Noord-Holland,
het Zuid-Hollandse Gouda, de omgeving van Nijmegen, het
Twentse Hengelo en zelfs onze ‘buren’ uit Dülmen en
Bochum waren van de partij.
Alex PA1FOX was de snelste jager en had 38 minuten nodig
om de ongeveer 4,5 km-tocht in het terrein af te leggen. Met
47 minuten was Marcel PG8M tweede, op de voet gevolgd

Nadat de tocht volbracht was genoten de deelnemers van de
heerlijke snert

* onder voorbehoud

Kalender 2020

datum
Zo. 01-03-'20
Za. 14-03-'20
Za. 28-03-'20
Za. 28-03-'20
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plaats
Woldberg en Eese
Haltern (D)
Dortmund (D)
Oudenaarde (B)

type jacht
ARDF
ARDF/foxOring
Combi ARDF
foxOring

band tijd
80 m
12:00
80 m
11:00
2/80 m
80 m

Info

Om op de hoogte te blijven van de laatste mededelingen
kunt u zich vrijblijvend abonneren op de wekelijkse
‘vossenjacht Info 2m/80m nieuwsbrief’ door een e-mail
te sturen naar ardf@veron.nl (aanvullingen kunnen hier
ook naar toegestuurd worden)
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Gouden Speld PA0LWJ en PE0ALM
Gouden speld voor Bert Westerink, PA0LWJ

Gouden Speld voor voorzitter Piet Sterrenburg PE0ALM

Bert Westerink, PA0LWJ, van de afdeling West Friesland, heeft
de VERON Gouden Speld ontvangen. Dit gebeurde nadat
door de algemeen vicevoorzitter Guido van den Berg, PA0GMM
met hulp van het bestuur van afdeling West-Friesland (A45), was
vastgesteld dat Bert Westerink, PA0LWJ gedurende 16 jaar succesvol als afdelingsvoorzitter had gefungeerd.

Tijdens de afdelingsavond VERON A16 – de Gorinchemse
Amateur Club - in december werd de voorzitter Piet Sterrenburg namens de afdeling door Ron, PD0NUD, toegesproken
en in het zonnetje gezet. Piet was 40 jaar voorzitter voor de
afdeling. Maar dat was niet alles.

Bert was voorzitter van de Noord-Hollandse afdeling WestFriesland van 2003 tot 2019. Hij stelde zich als voorzitter beschikbaar in een moeilijke tijd, toen de afdeling nauwelijks
nog functioneerde en ‘slapend’ dreigde te worden.
Bert heeft weer lezinggevers gezocht en gevonden en hield
zich bezig met een zoektocht naar een andere locatie voor de
afdelingsbijeenkomsten. Ook heeft hij gestimuleerd dat een
afdelingsstation werd ingericht en de afdeling mee ging doen
met PACC- en PA-Beker-contest. Zelf heeft hij daarbij menige
PACC-contest gedraaid.
Mede door zijn inspanningen ging het steeds beter met de
afdeling. Uiteindelijk heeft de vorige afdelingssecretaris hem
geholpen om de laatste, voor hem fysiek wat zwaardere, jaren
ook nog vol te maken. Dit inclusief afdelingsactiviteiten in
Hoorn, die zich inmiddels weer in een behoorlijke deelname
mochten verheugen.
Op een feestelijke bijeenkomst van de afdeling op 21 januari
reikte Guido van den Berg, PA0GMM, namens het hoofdbestuur,
aan Bert Westerink, PA0LWJ, in het bijzijn van zijn echtgenote
en verdere familie, de Gouden Speld uit.

Piet PA0ALM in het zonnetje gezet

Natuurlijk liet de afdeling het hier niet bij zitten. Tijdens de
clubavond op 06-02-2020 die anders liep dan Piet gewend
was, werd hij door Peter Zwamborn PE1GES naar voren gehaald,
terwijl Piet zijn echtgenote binnenstapte. Namens de VERON
werd aan voorzitter Piet Sterrenburg PE0ALM de Gouden
Speld uitgereikt. Dit vanwege diezelfde veertig jaren dat hij
bestuurlijk bij de Gorinchemse Amateur Club betrokken was.
Zijn vrouw kreeg voor deze gelegenheid een fraaie bos
bloemen aangeboden.

Piet Sterrenburg PE0ALM (midden) met zijn gouden speld

Bert Westerink, PA0LWJ met zijn gouden speld

Foto’s : Ewoud Klomp
Charlotte Brands Secretaris Veron A16 –
Goringemse Amateur Club
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VHF en hoger
Correspondenten
Website
Commissiezaken
Frequentiemanagement
ATV
Weak Signals
Quality Modes
Contesten
Satellieten
Activiteitenkalender

www.vhfenhoger.veron.nl
vacature
John Weijers PH3UNX
Renny de Leeuw PE1ASH
vacature
John Weijers PH3UNX
Rob Hardenberg PE1ITR
Bertus Hüsken PE1KEH
Hans Weis PA0WYS

https://vhf-uhf.veron.nl
VHF-en-hoger@veron.nl
Frequentie-manager@veron.nl
ATV-rubriek@veron.nl
weak-signals@veron.nl
Quality-Modes@veron.nl
VHF-contest@veron.nl
Satelliet-rubriek@veron.nl
vhf-activiteiten@veron.nl

Activiteitenkalender februari 2020
7
7
14
15
15
21
21
22
23
28

maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart
maart

00:00 - 8 maart 23:59
14:00 - 8 maart 14:00
12:00 - 15 maart 18:00
07:00 - 11:00
10:00 - 12:00
14:00 - 17:00
17:00 - 18:00
06:00 - 11:00
19:30 - 20:30
10.30 - 17.00 LT

DUBUS/REF 13cm EME-contest CW/SSB
VERON VHF/UHF/SHF-contest
VERON ATV-contest
UBA Spring Contest 144 MHz CW/SSB
RSGB 70 MHz cumulatives #2
Duitsland 144 MHz AGCW Contest, alleen CW
Duitsland 432 MHz AGCW Contest, alleen CW
Frankrijk SSB/CW korte duur VHF
DIG-PA korte contest
VHF en hoger-dag Apeldoorn

Alle tijden (behalve 28 maart) in UTC
Info voor deze kalender graag aan vhf-activiteiten@veron.nl

Amateursatellieten

In de afgelopen tijd zijn er diverse SSTVuitzendingen vanuit het Internationale
Ruimtestation ISS verzorgd. Zo ook in
de voorbije Nieuwjaarsperiode. Over
het algemeen probeer ik deze uitzendingen vooraf aan te kondigen. Echter
de termijn is te kort om deze aankondigingen in Electron te plaatsen. Daarom
kies ik ervoor deze uitzendingen, net
als aankondigingen van schoolstationverbindingen die hier in Nederland te
ontvangen zijn, op de website van de
VERON op de VHF/UHF-pagina te plaatsen onder de kop Nieuws.
Voor elke serie foto’s die op deze manier
vanuit ISS wordt verzonden is het mogelijk een award aan te vragen via ariss.
pzk.org.pl/sstv/ . Zie deze website voor
de juiste manier en de regels voor een
aanvraag. Van Bert PA3AOD ontving ik
het onderstaande verhaal over hoe hij
het award heeft behaald.
Mijn antenne is een drie-elements yagi.
De bedoeling was een vierelementsantenne te maken, maar ik heb er per
ongeluk een drie-elements-antenne
van gemaakt. Een paar dagen voor de
eerste overkomst van ISS met zijn SSTVuitzendingen heb ik de baan berekend
en bekeken hoe ISS langs de hemel zou
komen de komende dagen.”
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Het bleek dat vanuit mijn locatie de gemiddelde elevatiehoek zo’n 35 graden
zou zijn, dus heb ik de antenne vast opgesteld. Als azimutrichting heb ik voor
het zuiden gekozen. Zolang de mast niet
wegens harde wind hoeft te worden ingeschoven, kan de antenne op zeven
meter hoogte aan de onderste sectie
van de mast vast blijven zitten. Gelukkig
heeft de antenne dan een vrij uitzicht
van het westen tot aan het oosten. Maar
ik heb dit keer voor het zuiden gekozen.
Met vijftien meter Ecoflex-coax en zonder
voorversterker sluit ik de antenne aan op
de ontvanger, een Kenwood TS-2000
transceiver.
De uitzendingen van ISS zijn in FM, met
als SSTV-mode PD120. De zendfrequentie
is 145,800 MHz. Via ‘Ham Radio Deluxe’
laat ik de frequentie van de TS-2000 steeds
om de paar seconden met kleine stapjes
aanpassen om voor de doppler shift te
corrigeren.
Als ISS naar je toekomt is de ontvangen
frequentie een paar kHz hoger dan de
145,800 MHz waarop ISS uitzendt. En
tijdens de passage verschuift de ontvangen frequentie naar een paar kHz lager
dan 145,800. Deze frequentiecorrectie
laat ik door de computer uitrekenen, en
via de CAT-interface wordt de ontvanger
op deze manier continu bijgeregeld.
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Voor de eerste experimenten met ISSontvangst is zo’n bijregeling niet nodig,
maar je probeert alles in de loop der tijd
te perfectioneren.
Hetzelfde geldt voor de antenne. Je kunt
een ‘tig’-elements kruisyagi nemen, en die
ook mee laten draaien in elevatie en azimut. Maar voor de eerste experimenten
zijn een vaste richting en elevatie voldoende. Bij mij komt dat de aankomende
zomer weer terug in de mast. Dertig jaar
geleden had ik dat reeds in werking voor
QSO’s via de Oscars, en voor mij persoonlijk was AO-40 de mooiste satelliet.
Voor het decoderen van de SSTV-beelden
is het programma ‘RX-SSTV’ van ON6MU
goed te gebruiken. Dat is, net als het bekende MMSSTV, een Windows-programma
dat gratis op internet te vinden is.
Plaatje 1 is goed aangekomen. Op plaatje
2 zijn twee stoorbalken in het midden te
zien, hoewel ik toch vrij zicht heb naar ISS.
Je hóórde gewoon het signaalniveau afnemen. Wat de oorzaak zou kunnen zijn:
ik zou het niet weten. Misschien kan
iemand anders hierover uitsluitsel geven?
Succes met eventuele ontvangst,
Bert PA3AOD”
Naschrift:
In reactie op de opmerking van Bert
dat de ontvangst plotseling sterk verminderde, het volgende:
De oorzaak daarvan is volgens mij
(PE1KEH) de polarisatierichting van de
antenne, die horizontaal (of misschien
wel verticaal) is gemonteerd.
Wat er gebeurt is dat de polarisatierichting van ISS, zoals door ons ‘gezien’,
verandert tijdens de passage. Het ruimtestation werkt met een eenvoudige
‘verticale’ (ten opzichte.van het vlak
waarop hij staat) rondstraler. Op het
moment dat ISS boven de horizon verschijnt heeft het een bepaalde stand.
Maar tijdens de passage verandert die
stand van ons uit gezien. En dan valt
jouw signaal weg op het moment dat
de polarisatie van ISS in de buurt van
negentig graden ten opzichte van jouw
antenne komt te staan.
Daar is eigenlijk maar één goede oplossing voor, en dat is: werken met
een circulair gepolariseerde antenne,
een kruisyagi bijvoorbeeld. En ook

Ruud Hooijenga PF1F
pf1f@veron.nl

daar maakt het weer uit of die linksof rechtsom gepolariseerd ontvangt.
Het beste is alle mogelijkheden open
houden door de twee kabels van de
kruisyagi, precies even lang, de shack
in te brengen en daar met een antenneschakelaar te schakelen tussen horizontaal, verticaal en eventueel links of
rechts circulair.
(Ontvangst van een lineair gepolariseerd signaal met een circulair gepolariseerde antenne geeft een berekend
verlies van 3 dB ten opzichte van een
ideaal geplaatste lineaire antenne, maar
dat is met de huidige sterkte van de signalen van ISS beslist geen probleem.
En in alle andere gevallen is de circulaire ontvangantenne in het voordeel.)
Zo zie je maar weer, iets dat simpel
lijkt kan in de praktijk toch nog lastig
worden als je het onderste uit de kan
wilt halen. Maar je krijgt er ook iets
voor terug. Er blijken dan ineens veel
meer satellieten hoorbaar en zelfs ook
te werken te zijn. Zelfs met een vast
opgestelde antenne onder een goed
gekozen hoek.

Een correct ontvangen foto van het ISS

Met dank aan Bert PA3AOD,
Bertus PE1KEH

EME

expeditie naar de Marquesas-eilanden
Lance Collister W7GJ heeft aangekondigd van 3 tot 15 november actief te

De award

Foto met wegvallend signaal

Uw shack in Electron?
Wilt u, of iemand die u kent, ook met uw shack in Electron? Ook vakantielocaties en bijzondere locaties zijn van harte welkom!
Mail naar: electron@veron.nl
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Genummerd Award voor PA0AOD

willen zijn op de Marquesaseilanden
met 6m EME-apparatuur. Lance verblijft op Hiva Oa, het op één na grootste eiland van de archipel. Onderdak
is geregeld, de vergunningen voor FO
(Frans Polynesië) zijn binnen en de
vluchten zijn inmiddels geboekt.
Gene KB7Q doet ook mee en zal gelijktijdig op 2m EME actief zijn. Hun gezamenlijke call is TX7MB.
Hoewel ze samen actief zijn, hebben
beide stations hun eigen website ingericht voor deze activiteit.
Lance is te vinden via www.bigskyspaces.com/w7gj/Marquesas%202020.
htm . Daar is ook de planning van de
6m-operatie te lezen, inclusief tips
voor een optimaal gebruik van de
JT65A-mode. Mochten de condities
gunstig zijn, dan zal ook in FT8 gewerkt
worden. Lance gebruikt een enkele 8-el
yagiantenne en deze is in elevatie beperkt tot 65°. Het zendvermogen is maximaal 1000W.
Lance onderzoekt nog of hij eind oktober, voorafgaand aan de vlucht naar
Hiva Oa, actief kan zijn vanaf de Australeilanden onder de call FO/W7GJ. Het is
niet de beste periode voor EME, maar
waarschijnlijk zal het wel lukken een
aantal stations te verblijden met een
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Het uitzicht in noordoostelijke richting vanaf het QTH in Ta’aoa, Hiva Oa

FO/A-contact. Als het lukt zal Lance
daar ook een website voor aanmaken.

Ook directe ontvangst van de QO-100
is met weinig inspanning mogelijk.

Gene is te vinden via tx7mb.blogspot.
com en zal actief zijn op 2m en 70cm in
JT65B. Voor 2m zijn een of twee yagis
beschikbaar en een eindtrap van 800
W; voor 70cm is er één yagi en een
halfgeleidereindtrap van 500 W.

Voor een eerste poging is het voldoende
als een satellietantenne vanuit de ‘Astrapositie’ van 19,2° over ongeveer 6° oostwaarts gedraaid wordt. Omdat de 3cmband vlak onder de tv-band ligt heb je
voor ontvangst van de door de LNB omgezette signalen een ontvanger voor
739 MHz nodig. En daar zijn SDR’s voor
beschikbaar in de vorm van een USBstick.

Andere tijdschriften

Een duobandbelichter met 13cm
helix-zendantenne
Inleiding
Om over de QO-100 satelliet te werken
hebben we een circulair gepolariseerde
zendantenne voor de 13cm-band en
een ontvangstantenne voor de 3cmband nodig. In FUNKAMATEUR van
januari 2020 staat een zelfbouwantenne beschreven die deze twee zaken
combineert. In het bijzonder ging het
hierbij om de bouw van een helixzendantenne voor de 13cm-band
die als belichter voor een offset parabool dienstdoet.
Zoals bekend is sinds februari 2019
de transponder in de Es’hail 2-satelliet
beschikbaar. Inmiddels is daar druk
verkeer. Via verschillende web-SDR’s
zijn de satellietsignalen te beluisteren.
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Als je zelf aan het radioverkeer wilt
deelnemen wordt het wat ingewikkelder. Een zender voor de 13cm-band
en een circulair gepolariseerde antenne zijn nodig. Om op 2400 MHz
uit te komen zijn er diverse transverters van 2m of 70cm naar 13cm op
de markt. Maar meestal is er nog wel
een extra eindversterker nodig. En
omdat de antenne nog altijd de beste
versterker is, moet dié zoveel mogelijk
versterking hebben: er is tenslotte zo’n
39000 km te overbruggen.
De auteurs Rainer Müller DM2CMB en
Bernd Hannemann DH1ND hebben
een helix-antenne in combinatie met
een satelliet-LNB ontwikkeld, die als
belichter in een standaard offset para-

boolspiegel is gemonteerd.
In afb. 1 zien we de schotel zoals die bij
DM2CMB vast opgesteld is. De LNB voor
ontvangst is op één aanpassing van de
kristaloscillator na ongewijzigd. We concentreren ons op de zendantenne.

gesoldeerd, en vervolgens wordt de
spiraal aan het andere eind van het
strookje gesoldeerd (afb. 4).
De volgende stap is het combineren van
de helix-antenne met de LNB. Doordat
het zendsignaal door QO-100 naar een
andere band wordt omgezet, kun je
het eigen signaal met vertraging terugluisteren.
Afb. 4 | LNB-houder met gemonteerde
helix-antenne

Afb. 1 | Antenneopstelling bij DM2CMB

Helix-antenne

Voor het zenden is een rechtsdraaiend
circulair gepolariseerde antenne vereist. De eenvoudigste helix-antenne
bestaat uit een tot een spiraal opgewikkeld stuk draad, geplaatst voor
een reflector. De voetpuntimpedantie
bedraagt dan 136 Ω. Antenneversterking en aantal windingen staan in een
onderlinge logaritmische verhouding.
De auteurs gaan vervolgens uitgebreid
in op de berekening van zo’n spiraalantenne, waarbij gebruik wordt gemaakt
van een Excel-tabel van Gerard Galve
F6CXO. Uiteindelijk komen ze uit op
een spiraal met 3,26 windingen en
een diameter van 40 mm. De spiraal
wordt van 2,5 mm dik gelakt koperdraad gemaakt en op een 38 mm dikke
aluminiumbuis gewikkeld (afb. 2). Merk
op dat de draad linksom gewikkeld is.
Door de reflectie van de golf tegen de
paraboolspiegel verandert zijn polarisatie in rechtsdraaiend. De draad veert
iets terug na het wikkelen en wordt na
3¼ winding afgeknipt. Omdat de draad
stug is hebben we aan één steunpunt
genoeg (afb. 3, 4).

Aanpassing
Voor de transformatie van 136 naar 50
Ω is een λ/4-aanpassing nodig. Theoretisch is voor een microstriplijn met een
impedantie van 82 Ω een strookje van
10 bij 31 mm op een afstand van 5,1 mm
van de reflector nodig, maar dat liet zich
lastig buigen, met het risico dat de
binnenste bus van de SMA-connector
afbreekt. Uiteindelijk kwam men uit op
een trapeziumvormig stukje koperblad
van 0,8 mm dikte. Dit is aan de spiraalkant 8 mm breed, en bij de connector
nog maar 2 mm. Een afstand van 3 mm
tot de reflector leverde bij afregeling
goede resultaten op.
De houder
Om de helix-antenne voor de LNB
te kunnen monteren heeft DH1ND
een houder ontworpen die met een
3D-printer kan worden gemaakt. De
onderdelen zie je in afb. 5. Als diameter
voor reflector f en voor de geprinte
houder b werd 86 mm aangehouden,
zodat een yoghurtbeker als beschermkap kan worden gebruikt. De gegevens
voor het printen van de plastic onderdelen zijn gratis te downloaden via het
internetplatform ‘Thingiverse’. Google
even op ‘DH1ND’ en ‘helix’.

DH1ND heeft proefondervindelijk uitgezocht dat het gat in het midden van
de reflector maximaal 29 mm groot
mag zijn om geen merkbare verslechtering van het zendsignaal te krijgen.
De signaalsterkte bij ontvangst met de
achter de reflector gemonteerde LNB
was slechts zo’n 1,5 dB slechter dan
met een LNB zonder helix-antenne;
een acceptabele waarde.
Een voordeel van deze constructie is dat
je de helix-antenne correct op de satelliet kunt uitrichten zonder te hoeven
zenden. Het volstaat op maximaal
ontvangstsignaal uit te richten.
Als beschermkap werd een yoghurtbeker gebruikt. Controleer wel even in
de magnetron dat de beker daarin niet
heet wordt.
De afstand tussen de afstandsbusjes
voor de achterste LNB bevestiging is zo
gekozen dat de offset-parabool er tussen past, in close-up te zien in afb. 6.
Daar zien we de duobandbelichter in
de LNB-houder gemonteerd.

Afb. 5 | De onderdelen
Afb. 2 | De gelakte koperdraad gewikkeld
rond een aluminium buis

Afb. 3 | Montage van de λ/4-aanpassing

Montage
De reflector f wordt met de schroeven e
op de houder b geschroefd. De schroeven steken in de afstandsbusjes d.
Vervolgens worden het steuntje c en
de SMA-connector gemonteerd. Het
onderste houderdeel a moet er ook
aan geschroefd worden, want daarmee
heb je een steunpunt voor de montage
en afregeling van de helix-antenne.
Het strookje koperblad wordt op 3 mm
afstand van de reflector eerst op de
middenstift van de SMA-connector
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Afb. 6 | De afstandsbussen in close-up

Afregeling
De helix-antenne is betrekkelijk breedbandig. Bij 3¼ winding en 3 mm afstand
van de aanpassingsstrip tot de reflector
is de reflectiedemping ar = 26,5 dB
(afb. 7, blauwe curve). Bij 2375 MHz zit
er een duidelijk resonantiepunt. Door
het verkorten van de spiraal met on-
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geveer 5 mm kon het resonantiepunt
naar de werkfrequentie van 2400 MHz
verschoven worden (rode curve). Door
voorzichtig verbuigen van de koperen
strip is de antenne op de beste SWR af
te regelen.
De groene curve hoort bij een helixantenne met precies 3 windingen.
Voor de metingen werd een FA-NWT2
antenne-analyzer met frequentieuitbreiding gebruikt.
Tenslotte
De auteurs hebben aangetoond dat
met betrekkelijk weinig moeite een
goede duobandbelichter voor het
radioverkeer via QO-100 gebouwd kan
worden. Wel is het zo dat, hoewel bij de
proefopstelling goede SWR-waarden
behaald worden, dit niet vanzelfsprekend het geval zal zijn bij nabouw. De
afstand tussen de aanpassingsstrip en
de reflector is kritisch, kleine afwijkingen
geven al grote schommelingen.
Daarom is afregeling met behulp van
een antenne-analyzer dringend aan
te bevelen.

Afb. 7 | Gemeten reflectiedemping bij verschillende uitvoeringen van de helix-antenne

Hans Weis PA0WYS

Vacature
Traffic Bureau zoekt HF championship-coördinator
PA6HQ en PH6Q zijn speciale roepnamen verleend aan PI4HQ, het verenigingsstation van het Traffic Bureau van de VERON.
Met deze call vertegenwoordigt een groep Nederlandse contesters de VERON tijdens de jaarlijkse IARU HF Championship Contest.
Het HF-Trafficbureau is hiervoor op zoek naar een HF championship-coördinator.
IARU HF Championship Contest
PA6HQ / PH6Q is een Multi-Multi deelname in de IARU HF Championship contest van de afgelopen jaren. Het continue streven
om de resultaten te verbeteren hebben de omvang van PA6HQ behoorlijk doen vergroten. In totaal 12 stations 24 uur per dag
actief, CW en SSB simultaan op elke band. Naast het competitie-element is het ook een unieke samenwerking tussen
Nederlandse conteststations.
Maar hier moet wel iemand de regie hebben. Daarom is het Traffic Bureau op zoek naar iemand die hier de schouders
onder wil zetten als HF Championship coördinator.
Werkzaamheden
Eenmaal per jaar vindt de IARU championship contest plaats. De Contestmanager onderhoudt dan de contacten met de
meewerkende conteststations en zorgt dat er voldoende operators zijn om op alle banden operationeel te zijn, zowel op CW
als SSB. Maar ook zorg je dat de meewerkende conteststations hun log opsturen naar een centraal punt voor verwerking.
Interesse?
Neem contact op met de voorzitter van het TrafficBureau via voorzitter.trafficbureau@veron.nl.
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Zonnepanelen

Arend Heitman PE1AUV
pe1auv@gmail.com

Zonnepanelen zonder radiostoring

Begin mei 2019 nam Arend Heitman PE1AUV de PV-installatie (zonnepanelen) met als omvormer een SMA Sunny
Tripower 6.0 met WiFi in gebruik. Tot nu toe kon hij geen
enkele storing ontdekken, op zowel de HF- als de 6m-band.
Een PV-installatie hoeft dus geen storing van radio-ontvangst
door zendamateurs te veroorzaken. Daaraan ging wel een
proces vooraf.

Zoals bij veel zendamateurs gingen mijn gedachten uit naar
de aanschaf van zonnepanelen. Drie jaar geleden vroeg ik
voor het eerst informatie aan over zonnepanelen bij een drietal bedrijven. Ik stelde wel als voorwaarde dat ik als zendamateur geen radiostoring zou ondervinden van de panelen.
Dit was schijnbaar een moeilijk punt bij al deze bedrijven. Ik
ontving een teleurstellende reactie en geen garantie dat er
geen storing zou ontstaan. Ik besloot daarna om van zonnepanelen af te zien.

Andere bedrijven
De aanschaf van zonnepanelen liet me echter niet los. In december 2018 heb ik weer informatie opgevraagd over zonnepanelen bij een drietal andere bedrijven. Ook hier stelde ik
weer dezelfde voorwaarde. Bij de e-mail die ik naar de verschillende bedrijven stuurde had ik diverse internetlinks opgenomen over storingen op radio-ontvangst bij zendamateurs
(onder andere van de VERON-website). Twee van de drie bedrijven kwamen niet verder dan dat ze contact zouden opne
men. Na enige lauwe reacties heb ik echter niets meer gehoord.
Een installatiebureau uit Harlingen wilde wel verder gaan
(informatie bij de auteur). Dit bedrijf heeft ruime ervaring
met zonnepanelen en had er al vele duizenden geplaatst. Dit
bedrijf heeft de importeur van de omvormers om inlichtingen
gevraagd en hiervan onderstaande reactie ontvangen: Ze zijn
in Nederland een van de grootste leveranciers op zonnepanelengebied. Ze geven aan dat er tussen de verschillende
stringomvormers niet veel verschil zit. SMA is wel te krijgen
als u dat wenst. Echter geeft dat nog niet aan dat er geen
problemen kunnen ontstaan.
Wij hebben hier niet veel ervaring mee, aangezien dit een
niet veel voorkomend probleem is, maar wij weten wel dat
het plaatsen van een PV-systeem op een dak een elektro
magnetisch veld veroorzaakt dat inderdaad storingen kan
veroorzaken voor zendamateurs.

Als vuistregel kan je gebruiken; hoe meer elektronica op het
dak hoe meer storing. Hiernaar kijkende kan je dus het beste
optimizers en micro-omvormers vermijden en gewoon werken
met een stringomvormer. Dan nog kan er storing ontstaan
en dat kan inderdaad worden verminderd door een aantal
maatregelen zoals beschreven in de door jou meegeleverde
artikelen. Dit moet echter wel per casus bekeken worden.
Het lijkt me verstandig om deze klant wel eerlijk op de hoogte
te brengen van de mogelijke problemen voor zijn hobby.
Dan kan je kijken onder welke voorwaarden en met welke
maatregelen je de installatie wil plaatsen.
Na een persoonlijk onderhoud met het bedrijf, waar ik een
goed gevoel aan overhield, stelde ik nogmaals als voorwaarde

dat de PV-installatie zo weinig mogelijk of geen storing op de
radio-ontvangst zou veroorzaken.

Eisen
Na het inwinnen van informatie via de VERON-website en de
EMC/EMF-commissie heb ik de volgende eisen aan de instal
latie gesteld en die voorgelegd aan de installateur;
1. Draden van de paneelbekabeling wordt getwist en er
worden geen lussen gecreëerd.
2. Er worden geen optimizers toegepast. Het dak is gelegen
op het zuiden en er is geen schaduw op een of meerdere
panelen, dus zijn optimizers niet nodig
3. De panelen en metalen delen dienen geaard te zijn
4. De omvormer zal een SMA-model zijn
5. De bekabeling zal zo kort mogelijk gehouden worden
Ik heb daarna het voorstel van het bedrijf aan de EMC/EMFcommissie van de VERON voorgelegd en zij was redelijk
optimistisch.

Bij het ontstaan van storingen zou het volgens de eigenaar
van het installatiebedrijf geen probleem zijn om de materi
alen terug te nemen. Ik zou zelf wel voor de arbeidskosten
moeten opdraaien. Verder waren de extra kosten 500 euro
voor de installatie-eisen.
Aan de slag
Op de dag van de geplande installatie verschenen er vijf
monteurs die voortvarend aan de slag gingen. Ik heb tijdens
de werkzaamheden wel ingegrepen, aangezien de gemaakte
afspraken niet op papier stonden (de monteurs waren niet
op de hoogte van de hierboven genoemde eisen).

Na overleg werd dit snel opgelost en werden de geadviseerde
eisen aan de installatie toegepast. Draden twisten is echter
niet gedaan. Wat wel is toegepast is dat de + en – draden door
twee gescheiden buizen van plastic, met een metalen binnen
mantel, gevoerd zijn.
Deels zijn de draden onder de PV-panelen door de aluminium
bevestigingsmaterialen gevoerd. Verbindingen zijn zo kort
mogelijk gehouden. Verbinding tussen de panelen onderling
zijn ongewijzigd. Het bleek in de praktijk moeilijk anders te
monteren in verband met de ruimte onder de PV-panelen.
De aarding van de panelen en metalen delen en de binnenmantel is gedaan met een afzonderlijke aard-elektrode en
de aarding hiervan is gedaan niet in de nabijheid van de
bestaande aardelektrode van de elektrische installatie.
Conform het advies van de EMC/EMF-commissie is er een
SMA-omvormer geplaatst.

WLAN
Na contact met de importeur de volgende reactie ontvangen:
Naar aanleiding van ons gesprek bevestig ik je graag hetgeen
besproken is met SMA.
Een Sunny Boy 6.0 kent een Wlan-schakeling. Wanneer deze
uit wordt gezet en de omvormer bekabeld aangesloten, kan
dit geen invloed hebben op het signaal van de zendamateur.
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Er is desondanks toch gekozen voor WiFi en niet voor het
uitlezen van de panelen op de PC doormiddel van een netwerkkabel, aangezien mogelijke storing op de netwerkkabel
de radio-ontvangst kan storen.

De netwerkbeheerder adviseerde om de oude elektriciteits
meter te vervangen. Volgens de netwerkbeheerder was deze
niet meer van deze tijd. Belangrijkste argument was dat de
teruggeleverde stroom er niet mee kan worden verrekend.
Ik was huiverig om een slimme meter te laten plaatsen, aangezien er negatieve verhalen met betrekking tot storing door
slimme energiemeters de ronde doen.
Na aankomst van de monteur van de netwerkbeheerder heb
ik het storingsverhaal aan hem voorgelegd. Ik heb aange
geven dat ik een voorkeur voor een Landis + Gyr heb, dit in
verband met de hiervoor genoemde verhalen over stoorproblemen met deze slimme energiemeters.

Mijn shack bevindt zich tegen de woning aan de andere zijde van
het dak met de zonnepanelen

De monteur haalde een Landis + Gyr E360 smr 5.0 uit de
service-auto en heeft deze geplaatst. Zelf gaf de monteur om
andere redenen ook de voorkeur aan deze meter (bedieningsgemak).

Geen storing
Concluderend kan ik zeggen dat ik in het geheel geen storing
van radio-ontvangst ondervind, van zowel de PV-installatie
als de slimme meter.

Ik hoop dat mijn ervaring andere radio-amateurs kan helpen
bij het installeren van een PV-installatie die een storingsvrije
radiohobby mogelijk maakt.
Beschrijving van mijn shack
Mijn shack bevindt zich tegen de woning aan de andere zijde
van het dak dan waar de panelen liggen. De afstand tussen
antenne en panelen is circa zes meter.

Antennes staan op een hoogte van ca 12 meter. Hierin bevinden zich een 2 elements-beam voor drie banden, drie
elements-beam voor zes meter en een vertical voor 70cm.
De mast dient tevens als ophanging voor twee draadantennes
g5rv, respectievelijk 20 en 30 meter lang. Het geheel is voor
zien van een aarde via een zes meter lange buis.

Ik werk op alle banden met verschillende TX, meest 100 watt.
Voor DX gebruik ik een versterker (ontwerp van Bouke, PA0ZH
met een TB 3,5/750 zendbuis). Ik maak verbindingen in alle
modes inclusief digimodes.
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De antennes op circa 12 meter hoogte
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Eric-Jan Geertsen, PA1EJ
pa1ej@veron.nl

SSTV-beelden vanuit het ISS

Tussen 28 december 2019 en 1 januari
2020 werden vanuit het ISS (RS0ISS)
SSTV-beelden verstuurd. Je kon hiermee een certificaat halen. Omdat ik
van een aantal medeamateurs hoorde
dat zij geen SSTV deden, wilde ik het
zelf doen. Daarom heb ik de app
‘Robot36’ op mijn LG-Q6-telefoon
gedownload. Wel even getest met
lokale amateurvriend Adrie, PD3AR,
om te zien hoe de app werkte en dat
ging prima.

Via https://spotthestation.nasa.gov/
tracking_map.cfm kun je het ISS volgen.
Daar staat dat het ISS vooral 's nachts
over onze regio komt. Nu ben ik geen
nachtmens, maar toch legde ik de
eerste nacht dat het ISS de SSTVbeelden zou uitzenden mijn Wouxun
portofoon naast mijn bed, want je
weet maar nooit.
Om 4.44 uur werd ik ineens wakker
van een ‘priet, piep, priet’-geluid en
vroeg me af wat dat was. O ja, het ISS
met SSTV! De porto bleek ik in de
squelch te hebben aangezet op 145.800
MHz en vergeten uit te zetten.
Snel de app geopend op de telefoon,
want naar de shack rennen midden
in de nacht om de pc op te starten
duurde vast te lang. De telefoon was
gemakkelijker en sneller.

had dat durven hopen? Daarna bleef
het stil, dus telefoon wegleggen, om
draaien en weer verder knorren...

Om 7.24 uur opnieuw ‘priet, piep,
priet’. Dus weer de telefoonapp bij
de porto en weer leuke beelden. Om
8.00 uur weer maar toen spurtte ik
naar de huiskamer om via de Yaesu
FT8900 met de X50(of zo) te luis
teren. Daarmee moest ik toch betere
plaatjes ontvangen dan met de porto in
bed. Inderdaad bleek de tweede foto
prima binnen te komen, deze foto heb
ik naar de website gestuurd voor het
certificaat.

Inmiddels een foto op Facebook gezet
en even later kreeg ik van mijn maatje
Adrie, PD3AR, een berichtje terug: hij
had het gemist. Maar ik appte terug
‘kop op, volgens de site komt hij over
een paar minuten weer over’. We keken
dus samen naar de omloop en op het
moment dat het ISS ons daglicht bin
nenkwam, net ter hoogte van Spanje,
was het signaal hoorbaar maar nog
niet leesbaar. Opnieuw was het tweede
plaatje weer het meest duidelijk en nu
ook bij Adrie was het in zijn shack op
de pc keurig ontvangen. Tot zover de
eerste nacht en ochtend.

De volgende nacht kwam het ISS iets
later voor de eerste keer over, zo rond
5.30 uur en daarna weer met 1,5 uur
tussentijd. Deze en de volgende nacht
heb ik op dezelfde manier het ISS kunnen volgen. Ik heb enkele foto's met
screenshots op Facebook gezet, samen
met de ontvangen plaatjes. In de nieuwjaarsnacht heb ik met oordopjes in geslapen dus die plaatjes heb ik gemist.
Ik vond dit experiment erg leuk om te
doen omdat ik met eenvoudige mid
delen, zoals een Wouxun portofoon
met standaard rubber-duck antennetje en een simpele, maar doeltreffende
app op de telefoon, een mooi resultaat
heb bereikt.

Heel erg leuk om te ervaren dat je
het ISS, op een hoogte van ongeveer
420 km en met een snelheid van ruim
27.000 km/uur, met eenvoudige mid
delen te volgen is. Helaas, in Nederland
was dat alleen laat in de nacht en vroeg
in de ochtend. Ik heb gedurende mijn
vrije dagen rond Kerst en Nieuwjaar
prima genoten van dit experiment!
Kijk voor meer informatie over ISS:
http://ariss-sstv.blogspot.com/

Het eerste plaatje dat binnen kwam
bevatte veel te veel ruis, dus ik dacht:
dat wordt niets en draaide me om,
om verder te slapen. Maar na enkele
minuten kwam plaatje twee voorbij
en enkele minuten later het derde.
Het tweede plaatje gaf een redelijk
beeld en bij het derde plaatje bleek
de afstand weer meer ruis te geven.
Maar toch: experiment geslaagd! Wie
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Sjohnie PC1TK, Jacob PA7JC
Jan PD0JOO

'Barreltocht' naar de Alpen

Met de VERON naar de Italiaanse Alpen
Een groepje ‘Gruniger’ vrienden besluit mee te doen aan de barrel challenge. Oftewel met een auto gebouwd
vóór het jaar 2000 door Europa heen
en onderweg opdrachten uitvoeren.
Eindbestemming was deze keer de
Italiaanse Alpen.

Ze schaften twee oude Volvo’s aan die
op zijn best niet helemaal in showroomstaat verkeren. Ze voorzagen die van
een zelfgemaakte imperiaal, voor reserve-onderdelen en banden. Hang
er een fiks aantal schijnwerpers op
en dan is er ergens ruimte voor een
kleefvoet-antenne. Net naast de luchthorens en achter de lichtbak, die verklapt dat dit het ‘Team de deurtrap
pers uut grunn’ zijn.
Deze handige knapen weten met ducttape, tie wraps en ijzerdraad een oude
Volvo op de weg te houden. Maar een
27MC-bakkie werkend krijgen? Aan
de antennes kon het toch niet liggen?
De magneten zijn strek genoeg en eraf waaien kunnen ze haast niet. Ze
leunen immers stevig tegen de stalen
imperiaal aan.
Vreemd hoor, de reikwijdte van hun
27MC-setjes was nog geen 500 meter.
Een van de knapen vroeg zijn collega
Jan (PD0JOO) om advies. Die keek, zag
en oordeelde: veel werk voor een zaterdagmorgen!
Dus .. telefoontje richting PA7JC, Jacob
en PC1TK Sjohnie. Zaterdagmorgen
tijd? Nog spullen op zolder uit je 27MCtijd?? Mooi! Antenne-analyzer mee en
om half 10 staat koffie klaar. Bij Jan
maken we kennis met twee teamleden
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en hun twee barrels. Ze hadden twee
dezelfde Volvo’s op de kop getikt.
Letterlijk leek wel, gezien de deuken
in het dak.

Nu de 27MC-setjes. Tegen beter weten
in sloten wij de antenne-analyzer aan.
Nou ja 1 op 1,5 gemeten op een antenne
die rood was van roest en tegen het
stalen geraamte van de imperiaal aan
leunend? Dat kon minder toch??
Op 29 MHz gemeten dan. Op 27 MHz
1 op onmeetbaar. Uiteindelijk hebben
wij een goeie mobiele 11-meterantenne, en een oude, maar nog goed werkende 11 meter-set, pluggen, een antennebeugel en wat RG 58 gedoneerd.
Zelf hebben ze nog een mobiele
11-meterantenne aangeschaft.
We waren zowaar sponsoren! Of we
dan ook reclame wilden maken. En
laat Sjohnie nou toevallig VERONstickers bij zich hebben! We konden
het ook niet laten om te laten zien
wat je als zendamateur in je auto
mag hebben.

Daar moet bij vermeld worden dat
Jan PD0JOO deze jongens al eerder
over zijn hobby verteld had. Opleiding
moeilijk? Gezien hun opleiding?? Geen
probleem….

En laat Sjohnie nou TOEVALLIG ook de
info-folders mee hebben. Wanneer
begint deze opleiding en waar? Kwam
dat even goed uit dat het visitekaartje
van PA4TON, de cursusleider van radioamateurs Groningen V2G mee was!
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Maar wellicht het allerbelangrijkste:
het was vooral een leuke morgen. We
hebben wat afgelachen. We hebben
met bewondering gezien hoe origineel
de kabeldoorvoer was. Dat heb ik een
zendamateur nog niet zo zien doen.
Met drie amateurs sterk was de klus
zo klaar.
Zondag 19 januari vertrok de groep
vroeg in de ochtend met 400 ouwe
barrels vanuit Breda. En zondagmid
dag kreeg Sjohnie een appje dat men
al contact had met Duitse 27MC'ers.
Setjes werkten goed en we werden
nog eens erg bedankt voor onze hulp!

Zo promoot je onze hobby. Of ze ooit
aan de cursus beginnen weet je niet.
Maar men heeft wel een positief beeld
over zendamateurs. We hebben aangeboden het spul weer na te zien bij hun
volgende challenge.
Een afspraak staat sowieso vast!
Men spreekt ons nooit meer aan met
‘De professionals’. We hebben immers
minimaal een examen moeten afleggen om ons amateurs te mogen
noemen. En natuurlijk was het ama
teuristisch zoals ze hun 27MC hadden
ingebouwd. Maar wij deden ook maar
wat toen wij begonnen. En maakten
de nodige fouten. Welke? Dat is besproken aan de keukentafel bij Jan in
Scheemda. En dat blijft in Scheemda.
73 namens PA7JC, PD0JOO, PC1TK

Noodcommunicatie
Nederlandse IARU region 1 noodcommunicatie-coördinator
Jan Rozema PA0NON stelt zich voor
Sinds 17 december 2019 heb ik de rol van de Nederlandse
IARU1 noodcommunicatie-coördinator van Wim Visch PG9W
overgenomen.
Dit houdt in:
• Het onafhankelijk coördineren van grensoverschrijdende
noodcommunicatie van en naar Nederland
• Coördineren van noodcommunicatie-aanvragen vanuit IARU
regio 1, 2 en 3 met de nationale noodcommunicatie-organisatie
• Het verzoek voor assistentie vanuit ons eigen land aan buitenlandse noodcommunicatie-organisaties.
Voor Nederland is dit de stichting Dares (Dutch Amateur Radio
Emergency Service). Ik werk nauw samen met Dares. Maar een
verzoek kan ook gedaan worden aan de amateurverenigingen
met het verzoek aan haar leden om bijvoorbeeld noodfrequenties uit te luisteren (zogeheten 'amateur op zolder').
Ik combineer dit met mijn functie als DARES regiocoördinator
voor de regio’s Gooi en Flevoland.
73,
Jan Rozema PA0NON

ITU belicht rol radioamateurs in noodcommunicatieplan
De International Telecommunication Union (ITU) publiceerde in
2019 richtlijnen voor het maken van een nationaal noodcommunicatieplan (NEPT). Zo’n plan beschrijft hoe tijdens rampen
en calamiteiten de communicatie tussen betrokken partijen in
stand gehouden kan worden.
De ITU-richtlijnen zijn met name bedoeld als hulp voor nationale overheden bij het ontwikkelen van zo’n noodcommunicatieplan. De ITU beschrijft in haar richtlijnen ook de rol die
radioamateurs kunnen spelen. Lees hier de Nederlandse (vrije)
vertaling daarvan.
Al sinds het begin van de radiocommunicatie bieden radioamateurs op vrijwillige basis hulp aan bij het opzetten van
communicatie in noodsituaties. Ze zijn experts in radiocommunicatie en hebben de apparatuur, vaardigheden en noodzakelijke frequenties toegewezen gekregen van de ITU om snel en
efficiënt communicatienetwerken op te zetten in noodsituaties.
Radioamateurs beschikken over vergunningen uitgegeven door
nationale overheden om uit te mogen zenden. Daarom mogen
zij, indien nodig, nationale en internationale noodcommunicatie opzetten.
Om ervoor te zorgen dat radioamateurs beschikken over voldoende kennis en vaardigheden voor het opzetten van noodcommunicatie, ontwikkelde de International Amateur Radio
Union (IARU) een handleiding voor noodcommunicatie. Dit
document kan helpen bij het opleiden van radioamateurs.
Radioamateurs kunnen in verschillende soorten noodsituaties
hulp bieden. Bijvoorbeeld:
• Ondersteuning bij missies van internationale instellingen,
zoals het Rode Kruis
• Het bieden van communicatiemiddelen aan mensen die
ontheemd zijn door een ramp
• Het ondersteunen van nationale rampenbestrijdingsteams
door communicatie te verzorgen binnen en tussen deze teams
• Hulp bij logistieke communicatie naar humanitaire organisaties ter plaatse van een noodsituatie, zoals bijvoorbeeld brandweermensen of medewerkers van de burgerbescherming
De ondersteuning door radioamateurs in noodgevallen heeft
de volgende voordelen:
• Er is een uitstekende dekkingsgraad vanwege het grote aantal
beschikbare radioamateurstations, actief in alle regio’s en in
bijna elk land ter wereld
• Het netwerk van radioamateurstations is onafhankelijk van
andere netwerken
• Voor radioamateurs zijn er trainingsprogramma’s en simulatieoefeningen beschikbaar. Daarmee kunnen vaardigheden die
nodig zijn voor het opzetten en onderhouden van noodcommunicatie aangeleerd worden
• Radioamateurs zijn gekwalificeerde, tijdelijke vrijwilligers die
essentiële vaardigheden en ervaring bieden in noodcommunicatie. Hun enige doel is het ondersteunen van humanitaire
hulpdiensten
• Ze beschikken over kennis om eventuele problemen met het
gebruik van communicatiemiddelen tijdens noodsituaties op
te lossen
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• Veel radioamateurstations die zijn opgeleid in noodcommunicatie, beschikken over alternatieve stroombronnen, zoals
batterijvoeding, zonne-energie of generatoren en kunnen
daardoor werken tijdens stroomstoringen
Reikwijdte
De reikwijdte van amateurradionetwerken kan variëren tussen
enkele tientallen kilometers tot afstanden van meer dan 500
kilometer. Bovendien kunnen amateursatellieten worden gebruikt voor middellange en lange afstandscommunicatie.
Het is belangrijk om te vermelden dat radioamateurs alleen
taken mogen uitvoeren of aannemen die afgesproken zijn
met betrokken partijen, zoals (nationale) overheden. In die
afspraken moet de rol van de radioamateurs bij noodoperaties
goed gedefinieerd zijn. Radioamateurs nemen meestal geen beslissingen in reddingsoperaties en zijn doorgaans alleen gekwalificeerd en geautoriseerd om communicatie te verzorgen.
De gebruikelijke rol van radioamateurs is om communicatie op
te zetten en te ondersteunen ten behoeve van diegenen die de
noodoperaties uitvoeren.
Groei
Ten slotte is het belangrijk om op te merken dat de afhankelijkheid van amateurradionetwerken nadelig is in landen waar
slechts weinig radioamateurs beschikbaar zijn. In dat soort
landen zouden overheden de groei van amateurradio actief
moeten bevorderen, juist om voldoende radioamateurs beschikbaar te krijgen voor noodoperaties.
De links zijn aanklikbaar op: www.veron.nl/electronlinks

Historische QSL-kaartenverzameling
Ik neem graag uw collectie QSL-kaarten over wanneer u er
op uitgekeken bent. Gooi geen QSL-kaarten meer weg, hoe
ouder hoe beter!
Ook foto's met zendamateuractiviteiten zijn welkom.
Dit om een stukje historie van het Nederlandse zendamateurisme te bewaren voor de toekomst. Neem eerst
even contact op om detailafspraken te maken. Eventuele
onkosten kunnen vergoed worden.

Voorjaarsbeurs
Voorjaarsbeurs Deventer op 7 maart 2020
Op zaterdag 7 maart 2020 vindt in De Schalm, Dreef 1 in Deventer de 14e editie van de radio en elektronicabeurs plaats. Ruim
45 deelnemers uit heel Nederland zijn aanwezig. Onder andere
met een groot aantal nostalgische apparaten. Maar ook met
boeken, schema’s en andere lectuur.
Voor verzamelaars en liefhebbers zijn er historische radio’s
en onderdelen daarvan. Maar er is ook een grote keuze aan
platenspelers, bandrecorders, grammofoonplaten (78-, 33- en
45-toeren) en naalden. Er zijn ook laptops, harde schijven,
geheugens, telefoons, moederborden, processors en kabels
verkrijgbaar.
De NVHR (Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio)
is aanwezig met een enthousiast reparatieteam. Bezoekers kunnen dus een defecte lampenradio meebrengen. Het reparatieteam zal deze gratis proberen te herstellen. Voor de reparatie is
alleen een bijdrage nodig voor de vervangen onderdelen.
NVHR
De Nederlandse vereniging voor de Historie van de Radio bestaat
al meer dan 40 jaar. Dit is de vereniging voor mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de radio en draadloze
telegrafie.
Openingstijden
De beurs is open van 9.30 tot 13.00 uur.
Inlichtingen: w.f.geldhof@concepts.nl. De toegang is gratis,
net als parkeren.
Adres: Wijkgebouw De Schalm, Dreef 1, 7414 EA Deventer.

Gerard Nieboer PA0YDE
06 43 53 18 02 | PA0YDE@veron.nl

Radiomarkt ’t Harde
Op zaterdag 29 februari 2020 houdt de VERON afdeling Noord-Oost Veluwe haar 24ste elektronica-vlooienmarkt in de sporthal
van MFC Aperloo, Stadsweg 27 in 't Harde. Er worden nieuwe en gebruikte spullen aangeboden door standhouders uit Nederland,
Duitsland en België.
Voor de radiohobbyisten, zelfbouwers en computerhobbyisten is er een groot aanbod, vaak tegen zeer gunstige prijzen.
De markt begint om 9 uur en duurt tot 15 uur. De entree bedraagt € 3,00. Er is voldoende gratis parkeerruimte.

128

Copyright © 2021 VERON

Hans Remeeus PA75Q
pa0q@veron.nl

HF-rubriek
Toelichting afkortingen Activiteitenkalender

Correspondenten HF Traffic Bureau
Website
Traffic Manager
Afdelingscompetitie
Awards en DXCC
Digimodes
DQB vertegenwoordiger
DX Honor Roll
DX Nieuws
HF Dag
HF Rubriek
Intruderwatch
PA Beker contest
PACC Contest digimodes
PACC Contest SSB/CW
Velddagen contest
VHSC
Young Lady Club

DATA
cat
LT
MIX
nm
nr
pc
prov
pwr
(RST)
loc
UTC

https://trafficbureau.veron.nl/
Sjoerd Ypma PA0SHY
Theo Köhler PA1TK
Theo Koning PA1CW
Erwin Serlé PE3ES
Peter Damen PC7T
Theo Koning PA1CW
Nico van der Bijl PA0MIR
Nog niet bekend
Hans Remeeus PA0Q
Ruud Ivens PG1R
Peter Damen PC7T
Wil van der Laken PA0BWL
Marcel Bos PA9M
Jan Visser PG2AA
Din Hoogma PA0DIN
Mariette Engelbarts PA1ENG

PSK63, RTTY
categorie
lokale tijd (in ons geval: Nederlandse tijd)
CW en SSB
naam
volgnummer
postcode
eerste twee letters van de provincie, voor Nederland bijvoorbeeld GD
uitgangsvermogen
RST hoeft niet gegeven te worden
eerste vier tekens van de locator (bijv. JO22)
tijd in UTC (gecoördineerde wereldtijd)

Indien er een clubnummer wordt uitgewisseld en u bent geen lid, geeft u NM
(No Member)

Het e-mailadres is de call van de genoemde correspondent
gevolgd door @veron.nl

activiteitenkalender maart 2020
datum
2
7-8
7-8
7
7
8
8
8
11
14
14
15
15
14
14 - 15
16
21 - 23
21
21
21 - 22
22
23
26
27
28
28 - 29

mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt
mrt

contest

tijden (UTC)

mode

banden

rapport

RSGB 80 Meter Club Championship
ARRL Int. DX Contest SSB
Stew Perry Topband Distance Chall.
Open Ukraine RTTY Championship I
Open Ukraine RTTY Championship II
Open Ukraine RTTY Championship I
Open Ukraine RTTY Championship II
UBA Spring Contest
RSGB 80 Meter Club Championship
YB DX RTTY Contest
DIG QSO Party
DIG QSO Party
DIG QSO Party
AGCW QRP Contest
EA PSK31 Contest
RSGB FT4 Contest
BARTG HF RTTY Contest
Mecklenburg-Vorpommern Contest
Mecklenburg-Vorpommern Contest
Russian DX Contest
UBA Spring Contest
DIG-PA Contest
RSGB 80 meter Club Championship
R3A Cup Digi (3 ronden van elk 1 uur)
FOC QSO Party
CQ WW WPX Contest SSB

20:00 - 21:30
00:00 - 24:00 (48 uur)
15:00 - 15:00
18:00 - 20:59
21:00 - 23:59
08:00 - 10:59
11:00 - 13:59
07:00 - 11:00
20:00 - 21:30
00:00 - 23:59
12:00 - 17:00
07:00 - 09:00
09:00 - 11:00
14:00 - 20:00
16:00 - 16:00
20:00 - 21:30
02:00 - 02:00 (48 uur)
13:00 - 15:00
15:00 - 16:30
12:00 - 12:00
07:00 - 11:00
19:00LT - 20:00LT
20:00 - 21:30
17:00 - 19:59
00:00 - 23:59
00:00 - 24:00 (48 uur)

DATA
SSB
CW
RTTY
RTTY
RTTY
RTTY
CW
CW
RTTY
SSB
SSB
SSB
CW
PSK63
FT4
RTTY
MIX
MIX
MIX
SSB
MIX
SSB
RTTY
CW
SSB

80
160 - 10
160
160 - 40
160 - 40
40 - 10
40 - 10
80
80
80 - 10
20 - 10
80
40
80 - 10
80 - 10
80
80 - 10
80
160
160 - 10
80
80
80
80 - 40
160 - 10
160 - 10

RST + nr
RS + pwr
(RST) + loc
prov + nr
prov + nr
prov + nr
prov + nr
RST + nr
RST + nr
RST + nr
RS + lidnr
RS + lidnr
RS + lidnr
RST + nr + cat
RST + nr
loc
RST + nr + UTC
RS(T) + nr + pc
RS(T) + nr + pc
RS(T) + nr
RS + nr
RS(T)
RS + nr
RST + nr
RST + nm
RS + nr

Deze agenda wordt ongeveer zes weken voor publicatie opgemaakt; eventuele wijzigingen zijn daarom voorbehouden! en de internetsite van de
betreffende contestorganisatie. Voordat u deelneemt aan een contest raadpleeg dan bijvoorbeeld de contestkalender van PG7V.
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Deze maand in de HF-rubriek:

Ten aanzien van de kans om opgemerkt te worden zou het
kunnen zijn dat het nu niet zo veel meer uitmaakt, als je er
vanuit gaat dat er veel spotters zijn die meerbandig naar de
WSPR-frequenties luisteren dan word je met elke willekeurige
frequentie op elk willekeurig moment in het uur wel ergens
gespot. Toch kun je aannemen dat er nog steeds veel meer
single frequency per tijdslot-spotters zijn dan meerbandige.

• Activiteitenkalender maart 2020
• Het weten waard, Erwin PE3ES
• VERON velddagbelevenissen september 2019
• Award nieuws, Theo PA1CW
• DX Nieuws, Nico PA0MIR
• VERON Afdelingscompetitie, Theo PA1TK

Het weten waard

Op de website van G4DBN is een heel interessante powerpoint
te vinden van een presentatie die hij heeft gegeven voor de RSGB.
Hij geeft uitgebreide uitleg over de keuze van de digimode die
past bij de omstandigheden. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat
een langzame mode op een lage frequentie meestal de beste
kans van slagen heeft om een communicatiepad tot stand te
brengen. Maar er zijn veel meer parameters die hierop invloed
hebben. Soms is iets langzaams op HF beter, op andere momenten kun je veel verder DX werken met een heel snelle mode in
VHF of nog hoger. Je vindt de PPT hier: www.g4dbn.uk/?p=1328
Omdat hij begint met begrijpelijke adviezen voor het instellen
van bijvoorbeeld WSJT die ook voor HF-gebruikers onder eenvoudige (lees: normale) omstandigheden juist zijn is deze informatie het lezen waard voor alle in digimode geinteresseerden.
Blijf je hangen bij WSJT-X of is JTDX toch beter voor FT8?
Volgens een artikel in Funkamateur 11-2019 is JTDX een stuk
beter in het decoderen van signalen dan de oorspronkelijke
WSJT-X software. De gebruikte bewijzen en statistiek laten
volgens mij echt wel wat te wensen over.
Of die conclusie dus altijd resulteert in een beter resultaat heb
ik niet kunnen ontdekken. Het is wel een uitnodiging voor
verstokte gebruikers van een vast computerprogramma om
wat meer te experimenteren. Installeer dus ook de andere
die je niet zo goed kent, zet jezelf over de ingesleten keuze
heen, leer iets nieuws en bepaal in je eigen situatie wat voor
jou het beste werkt. Dat is lang niet altijd de software die je als
je broekzak kent, omdat dat de enige is die je vanaf het begin
hebt gebruikt. Als je de contest-mode nodig hebt valt JTDX
door de mand.
De ook besproken software MSHV is er meer een voor specialisten op hogere banden en voor speciale toepassingen. De links
hiervan zijn te vinden op de linkenpagina op de VERON-site.
Wie kent het nog, coordinated bandhopping met WSPR, en is
het nog nodig in een tijd van meerband-spotters? Steeds meer
is op de WSPR-frequenties te zien dat de zenders geen gebruik
meer maken van het ooit door Joe Taylor voorgestelde ‘coordinated bandhopping’. Een manier om een combinatie tussen
frequentieband en tijdframes van uitzenden zo te verdelen
dat er de meeste kans is voor de spotters om het signaal op te
merken. http://wsprnet.org/drupal/node/2341
De zender van radioamateur 1 en de ontvanger van amateur 2
zenden/luisteren op het hele uur, de twintigste en de veertigste
minuut op de 160-meterband. De volgende twee minuten zijn
dan voor 80 meter en zo verder tot op minuten achtiende, achtendertigste en achtenvijftigste minuut voor de uitzending op de
10-meterband.
Nu zie je zenders die onafhankelijk van de tijd op elke willekeurige
band zenden. En dan ook meer, soms zelfs veel meer, dan drie
keer per uur. Voor het verkrijgen van inzicht in de propagatie of
het testen van een antenne is dat onzinnig. Je ziet zelfs spots van
amateurs die op dezelfde frequentie elke even minuut hun
signaal de lucht in sturen. Is dat omdat we zo graag in de wereldwijde lijstjes komen met het grootste aantal spots per 24 uur?
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Dan is het nog steeds zinvol als we luisteren in een ritme dat
door de grote meester zelf werd voorgesteld. En software zoals
WSJT-X heeft dat nog steeds in haar band-hopping algoritme
ingebouwd. Enne, zorg er svp voor dat je niet meer dan drie
keer per uur op dezelfde frequentie uitzendt, dan blijft er wat
rust in de ruimte voor ons allemaal.
Erwin Serlé PE3ES/F4VTQ
pe3es@veron.nl

VERON Velddagbelevenissen september 2019

PA3AQU/P
Het eerste volle weekend van september is er traditiegetrouw
de SSB-velddag van IARU-region 1. Aangezien ik inmiddels
vijf keer op rij de eerste plaats heb verworven in de QRP-sectie
(misschien door gebrek aan concurrentie, maar toch…), wilde
ik dit jaar dolgraag weer laten zien dat ik de beste ben (hi..).
Doordat ik tijdens fietsvakantie gevallen ben en daarna een
bacteriële ontsteking opliep, zodat ik bijna twee maanden
weinig of niets kon doen, ben ik eind augustus toch maar wat
dingen gaan doen. Voor mijn weekendje Bentheim had ik een
bed in de Berlingo geknutseld.
Dat heb ik wat aangepast zodat ik een mooie werktafel kreeg
met ruimte voor de set, computer en schrijfruimte. De zaterdag
voor de contest wat antennes uitgeprobeerd. Ik had een draad
van 26,6 en een van 13,2 meter die ik probeerde met een 1:9
UNUN. Het werkte niet. Ook had ik mijn linked-dipool gevoed
met 10 meter ladderlijn 450 ohm, werkte ook niet. Ga ik nog
eens uitzoeken.
Zaterdag 7 september om 14:00 uur ben ik mijn plek op de hoek
van de Polderweg en de Westfriese Dijk tussen Schagen en
Schagerbrug gereden. Telescoophengel (9,9 m) met mijn
80-10 EndFed-antenne aan het hek op de dijk vastgeknoopt,
de FT817 aangesloten, computer opgestart en ruim voor
15.00 uur (1300 UTC) klaar voor de strijd.
De condities waren best goed, 15m was open (goed voor de
multipliers), maar helaas maar weinig stations. De 20m was ook
goed maar druk, 40m redelijk maar veel QRN, 80m nagenoeg
onbruikbaar door QRN (onweer in het oosten).
Een probleempje waren wel de harde windvlagen boven op
de dijk waardoor de telescoophengel door het zwiepen steeds
in elkaar zakte! Dus steeds weer in de regen de auto uit, de
mast weer uittrekken en er was weer signaal! Uiteindelijk maar
een tuidraad gepakt en het geheel zo krom getrokken dat hij
niet meer heen en weer kon zwiepen.
Halverwege de middag stopte er een auto en daar stapte waarachtig Stan PA0SMY uit. Die had mijn locatie van Gerrit ontfutseld! Gelukkig had hij koffie en koeken mee zodat hij toch zeer
welkom was.
Om een uur of acht, voor het donker werd, de boel weer afgebroken en op huis aan. Zondag 8 september om een uur of
zeven weer naar de dijk en nu in plaats van de telescoophengel
een insteekhengel genomen, dus geen risico van het steeds in
elkaar storten van de boel!
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Wel was er nu af en toe een ander probleempje: door de felle
buien maakte de regen zo’n herrie op mijn dak dat de VOX
van mijn headset aansprak! Ik moest dus overgaan op de handmike. Maar dat werkte ook niet. Er was zoveel lawaai dit ik het
tegenstation niet kon verstaan. Met de koptelefoon en de
handmike werkte ook niet want het tegenstation kon mij niet
verstaan vanwege de QRM(N). Bovendien viel tijdens de felste
buien het (water in spoel?). Misschien overgaan op duikbootfrequenties?
En weer kwam Stan langs, nu om zijn koffiekan op te halen,
maar gelukkig ook met een nieuwe thermosfles koffie (dank,
dank). Langzaamaan werden de condities op de hogere banden steeds slechter waardoor iedereen verkaste 40 en 80 meter
en er voor mij geen doorkomen meer aan was. Dus zo tegen
twaalven de boel ingepakt en op huis aan gegaan. Resultaat: 61
QSO’s over drie banden (15, 20 en 40m) Weer het een en ander
bij geleerd, geen telescoophengel gebruiken bij windvlagen, en
het is fijn om vrienden te hebben!

PI4AMF/P
In het weekeinde van 7 en 8 september werd de IARU-R1 velddag gehouden. Onze afdeling deed mee met de roepletters
PI4AMF/P. De operators waren: Maarten (PA3EYC), Gerard
(PA0PIW), Peter (PC3M), Gert (PA2LO), Klaas (PD0ZX), Lex
(PA1LEX), Casper (PA1CJ) en Tijmen (PA3GRM).
Op vrijdagmiddag werd een begin gemaakt met het opzetten
van de antennes door Maarten, Gerard en Tijmen. Het plan
was om de drie-elementenbeam voor 10, 15 en 20 meter en
de 40 meter dipool op vrijdagmiddag te installeren. Op zaterdag gingen we de verlengde FD4 met 81 meter draad voor 80
en 160 meter ophangen en de tent opzetten waar de shack in
werd opgebouwd. Met de FD5 draadantenne voor 80 en 160
hadden we dit jaar geen problemen, deze werkte in één keer
prima. Nog wel even met de rotor aan het stoeien geweest
om deze goed draaiend te krijgen, maar dat werd ook creatief opgelost.
Zaterdag 3 uur lokale tijd werd op 20 meter begonnen aan de
contest en werden de eerste verbinding in het log gezet. Er
was een redelijke flow zodat de eerste 100 verbindingen al snel
in het log stonden. Toen de flow op 20 meter wat begon op
te drogen zijn we overgeschakeld naar 40 meter daar waren
weer genoeg stations te werken. Later hebben we ook op 15
en 10 meter verbindingen gemaakt. Dat telt lekker mee voor
het aantal multipliers.
Na het eten moest er natuurlijk nog wat gepresteerd worden
en werd er serieus verder gecontest. Toen de 40 meter was
leeggevist zijn we overgeschakeld naar de lagere banden op
80 en 160 meter. Dit liep lekker door.

PA3AQU met zijn FT817ND achterin de Berlingo

Peter had er echt goed zin in en heeft de nachtdienst gepakt,
hij werd 's ochtends vroeg door Maarten en Gerard afgelost. Op
40 meter werden er diverse mooie DX-verbindingen in het log
gezet. Zondagochtend stonden er 680 verbindingen in het log.
Zondagochtend ging het maken van verbindingen gestaag
door, misschien konden we zo de 1000 wel halen. Dit bleek
aan het einde van de contest te lukken. In totaal zijn er 1050
verbindingen gemaakt. Dit is een nieuw SSB-velddagrecord!
Vanaf deze plaats wil ik, mede namens de overige deelnemers,
Henriette en Maarten bedanken voor de verzorging en de gastvrijheid.

De EndFed voor 60-10m van PA3AQU

De Elecraft K3S in actie bij PI4AMF
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De 160 en 80 meter waren goed open, veel /p stations actief en
zelfs de VS op 80m gewerkt. Tot slot nog even met Thailand op
20m, ging wel moeizaam, maar verbinding was net voor de deadline gelukt. Al met al toch weer een gezellig weekend met goede
weersomstandigheden, ondanks langdurige regen 's nachts,
maar we zaten droog. We gaan er volgend jaar weer voor.

PD4L met een Elecraft KX3 in de weer

PI4RCA/P
Hierbij stuur ik je de logfiles en benodigde info omtrent de
deelname van PI4RCA/p aan de IARU SSB-velddag 2019. Dit
jaar heeft de afdeling Amsterdam deelgenomen in de SSB
velddagcontest.
Via bemiddeling van Joep PA2JST hadden we voor het zesde
jaar de beschikking over een luxe contestlocatie op het terrein
van de Zaanse Golfclub in Wijde Wormer. Deze is gelegen in
een storingsvrij gebied omgeven met alleen maar grasland en
verder een paar boerderijen. Kortom een ideale plek voor
een conteststation.

De antennemast van PI4AMF

We hadden afgesproken om zaterdagochtend 09:00 uur te
starten met het opbouwen van ons velddagstation. Binnen
een uur was de legertent die als shack dienst deed neergezet,
en gingen een aantal leden de setup inrichten. Een ander
groepje begon met het opbouwen van de antennemasten.
Voor HF werd onder andere gebruik gemaakt van een 12 meter
hoge aluminium schuifmast met daarin een 2x 40m di-pool
gevoed met open lijn. Verder nog een mast van 7,5 meter waarin
we een drie elements Hygain TH3-MK3 beam hebben gemonteerd voor 10, 15 en 20m, en een kunststof mastje van acht meter voor een pyramideantenne. Dit was een homemade (PA0PJE)
monoband 40m fullsize antenne die het erg goed deed. Als transceiver hadden wij de beschikking over een ICOM 7300 (100W).
Met z'n tweeën bij de Elecraft K3S

PA7TT/P
Het wordt steeds moeilijker om een crew bij elkaar te krijgen,
vooral voor de opbouw op vrijdag, gelukkig toch weer twee
personen gevonden die zowel beschikbaar waren bij het opbouwen als operator. Nu nog wat sleutelen aan operation
practice en tactiek. Maar het was weer een gezellige happening waarbij ook ruimte moet zijn voor het sociale gebeuren.
Dat zie je de laatste tijd steeds meer trouwens, dat tijdens een
velddag het meer om het In sociale gebeuren gaat dan om
de punten. Ook worden er velddagen gehouden buiten de
reguliere velddagen periode, enigszins jammer, maar zal wel
een trend zijn.
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Ruim voor aanvangstijd van de contest waren we klaar en
was het wachten tot er kon worden gestart. Dit jaar hebben
we dankzij Peter PA0PJE, gebruik gemaakt van een laptop
met het logprogramma Genlog32. Deze had Peter speciaal
voor ons zo ingericht dat deze perfect heeft gefunctioneerd
gedurende de contest.
Bij aanvang van de contest zijn we uiteindelijk begonnen op 20m
nadat we hadden bemerkt dat op de hogere banden de condities
nog niet erg top waren. De spits werd afgebeten door 3Z7H/P
die we als eerste QSO hebben gelogd. Hierna hebben we geruime tijd op 20m gezeten voordat we naar 40, 80 en 160 meter
zijn verhuisd. Mede dankzij onze enthousiaste afdelingsleden
hebben wij deze velddag met veel plezier mogelijk gemaakt.
Een uitgebreide fotocompilatie gemaakt door Fred Bender is
via de linkspagina te bekijken.
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Hard aan het werk bij PI4VPO met de Yaesu FT950

PA1DI/P
De velddag vond deze keer plaats in de moestuin die ik heb
nabij de Bergvennen vlakbij Latrop. Hier was ik al een paar keer
geweest om te kijken en proberen of deze plek wat zou zijn. Ik
kan hier zo'n 40 meter draad kwijt. Het is hier redelijk rustig
met weinig QRM. Nadeel is dat je verder geen internet hebt,
dus niet een cluster kan gebruiken, weinig QSO’s gegeven
maar wel onregelmatig geantwoord.
Het weer was goed te doen, een keer een echt regenbuitje,
toen met de transceiver onder de overkapping gaan zitten,
maar dit was geen succes! Regen op metalen golfplaten, daar
kan dat kleine speakertje niet tegen op en de oordopjes van je
telefoon stellen ook niet genoeg voor.

PI4VPO antennes

Veel stations op 80m gehoord. Helaas hoorden ze mij niet!
De komende periode maar eens wat antennetjes gaan maken
voor de 80m en uitproberen voor volgend jaar. Voor mij was
het weer een mooie en geslaagde velddag, leuk en mooi om
te doen, verbaasd over wat de 817 kan met 5 Watt. Volgend
jaar ben ik weer graag van de partij.

Dipool voor 40-80 meter bij PI4VPO

10 meter hoog steunpunt, bestaande uit vijf in elkaar geschoven
fiberglas delen bij PI4VPO

Tentshack met antenne- en wagenpark bij PI4D

Copyright © 2021 VERON

133

Award Nieuws

8P – Barbados
G3RWL wil in CW in de lucht komen tussen 8 maart en 9 april.
QSL bij voorkeur via ClubLog OQRS of direct naar G3RWL.
9J – Zambia
Tussen 4 en 15 maart 9J2LA door een vooral Noorse groep
amateurs die van 160 tot 6 m in de lucht wil komen in CW,
SSB en FT8. QSL gaat via het M0OXO online systeem. Zie ook
https://9j2la.com/
C6 – Bahama’s
C6AAN door DF8AN nog tot 1 maart. QSL via eigen call, DARCbureau of direct.
J2 – Djibouti
Onder leiding van DL7DF een vooral Duitse expeditie. Roepnaam
nog niet bekend gemaakt, maar zie de website van Sigi http://
www.dl7df.com/ voor verdere gegevens. QSL via DL7DF bureau
of direct.

Youngsters On The Air Bronze Award

Als je de afgelopen weken actief bent geweest op de HF-banden
en genoeg speciale Russische stations hebt gewerkt, neem dan
ook eens de moeite om op de volgende website te kijken:
https://mdxc.hamlog.ru/?locale=en
Hier staan leuke certificaten die je gratis kunt aanvragen, beslist
de moeite waard.

KH8 – Swains Eiland
Tussen 10 en 25 maart een expeditie met onder meer PA3EWP,
die ons al meerdere keren op een puike lezing heeft getracteerd
op de HF-dag. Luister goed wat Ronald zegt in de pile-up, soms
kun je daar prima je voordeel mee doen. De call is deze keer W8S.
Zie verder https://swains2020.lldxt.eu/ . QSL via PG5M.
T30 – West Kiribati
Van 18 maart tot 3 april T30ET door 5B4ALX. QSL via LotW en
via ClubLog OQRS. Zie ook www.5b4alx.cloud/t30et-tarawaatoll-2020/ voor bandplan en FT8 activiteit.
TU – Ivoorkust
TU2R van 23 maart tot 3 april een Belgische expeditie 150 m tot
6 m, ook in FT4of FT8. QSL via ON1DX bij voorkeur via OQRS. Zie
verder https://tu2r.wordpress.com/ ook voor bandplan.
VK9N – Norfolk Eiland
Nog tot 12 april VK9NK door SP9FIH, die zelf via ClubLog OQRS
de QSL verzorgt. Zie ook http://vk9nk.dxpeditions.org/
VP8 – Zuid Orkney
Een grotere expeditie naar Signy Eiland, tussen ongeveer 20
februari en 5 maart. Call gewijzigd in VP8PJ. Zie https://sorkney.
com/ voor verdere informatie. QSL via M0URX request systeem,
ook voor bureau kaart. Stuur geen eigen kaart via het bureau.

Zeer fraaie awards van de Miller DX Club

Met veel dank aan de website www.ng3k.com/Misc/adxo.html
waar je veel van deze meldingen verzameld ziet. De links kun je
ook vinden op http://pa0mir.joomla.com/

Theo Koning PA1CW, pa1cw@veron.nl

Good DX!

DX-Nieuws

Het laatste weekend van deze maand zullen de meeste HFbanden weer volop signalen in SSB tonen tijdens de grote
CQWPX-contest. Er zal dan ook weer een aantal DX-pedities
actief zijn, dus maak er gebruik van en laat je horen.
Mogelijk kun je door gebruik van een 75-roepnaam (op tijd
aanvragen via de website van het AT) ook nog wat extra verbindingen maken. Let er wel op dat daardoor de kans groter
wordt dat je call verkeerd wordt genomen.
3B9 – Rodrigues Eiland
Tussen 9 en 18 maart wil F8AAN tijdens zijn vakantie in de lucht
komen als 3B9/F8AAN (eventueel 3B9AN). QSL via ClubLog OQRS
of direct aan F8AAN.
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Nico van der Bijl PA0MIR, pa0mir@veron.nl

VERON Afdelingscompetitie 2020

De topper in de afgelopen maand was natuurlijk de PACCcontest. Daardoor nam het aantal deelnemers aan de competitie weer behoorlijk toe. Duidelijk merkbaar was dat de diverse
afdelingsleden worden opgepord om hun score op de website in
te vullen. In het eerste weekend van maart is de ARRL DX PHONEcontest dus zullen de scores weer sterk zijn veranderd.
Als u met een contest mee doet is het geen verplichting om uw
log naar de afdelingscontest in te sturen. Wat echter door de
organisator van de betreffende contest erg op prijs wordt gesteld als u uw log daar wel instuurt!!
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Het geeft de organisator de kans om cross-checks uit te voeren
met andere log.
Log insturen dus!!
Ook als uw gemaakte VHF-QSO’s invult op de website, dan is het
een kleine moeite om dat ook te doen op de contestrobot van de
VHF-commissie:
https://vhf-uhf.veron.nl/contesten/contestrobot/
U kunt altijd deelnemen. Ga naar de website
afdelingscompetitie.veron.nl Vul uw call in en bij password uw
emailadres. Per ommegaande wordt het password toegestuurd
en kunt u uw behaalde score van de betreffende contest invullen.
Op de website vindt u nog meer informatie over de competitie
met diverse tips en altijd de actuele tussenstand. Ook het reglement staat op de website. Mocht u problemen hebben met het
invoeren van gegevens voor de afdelingscompetitie laat het dan
zo spoedig mogelijk weten. Gebruik daarvoor het e-mailadres
contest@veron.nl. Er wordt dan zo snel mogelijk actie ondernomen. En heeft u deelgenomen aan een contest die niet in de
lijst voorkomt, stuur me dan een berichtje.
Iedereen weer veel succes met het contesten en tot de volgende keer.
Theo Köhler PA1TK, contest@veron.nl
https://afdelingscompetitie.veron.nl

Tussenstand VERON Afdelingscompetitie 2020
Rang Nummer
Naam van de
nummer
van de
afdeling
afdeling
1
A42
Voorne Putten
2
A20
Kennemerland
3
A14
Friesland Noord
4
A12
Dordrecht
5
A51
Bergen op Zoom
6
A07
Breda
7
A27
De Kanaalstreek
8
A08
Centrum
9
A05
Apeldoorn
10
A03
Amersfoort
11
A31 Mid.-Noord Limburg
12
A21 Achterhoekse R.A.C.
13
A56
Waterland
14
A33
N.Z Beveland
15
A52
Hoekse Waard
16
A59
Nieuwe Waterweg
17
A47 Zeeuws-Vlaanderen
18
A10
Deventer
19
A26
Hoogeveen
20
A35
Nijmegen
21
A43
Wageningen
22
A13
Eindhoven
23
A44
Walcheren
24
A66
Woerden
25
A40
Twente
26
A23
Den Helder
27
A06
Arnhem
28
A41
Flevoland
29
A48
Zutphen
30
A17
Gouda
31
A02
Amstelveen
32
A49
Zwolle
33
A39
Tilburg
34
A25
s-Hertogenbosch
35
A63
Friese Wouden
36
A36
Oss
37
A15
t-Gooi
38
A24
Doetinchem
38
A67
Assen
39
A22
Zuid Limburg
40
A34
N.O Veluwe
41
A45
West-Friesland
42
A04
Amsterdam
43
A19
Groningen
Totaal

Aantal
punten
127
111
97
87
73
70
69
64
60
56
55
54
48
41
40
37
33
30
28
27
27
25
19
16
14
13
13
12
11
9
8
8
7
7
6
5
5
4
4
4
3
2
1
1
1431

Aantal
Aantal
QSO's deelnemers
3884
3535
3180
2913
2332
2561
2593
2108
1796
1684
2012
1687
1871
1572
1264
1092
1084
1218
796
882
840
703
520
404
375
364
349
380
294
258
270
230
236
184
197
161
133
106
106
102
94
58
44
43
46515

13
6
5
6
6
4
5
4
4
8
4
3
2
4
6
4
2
1
5
2
4
4
4
2
4
1
2
5
2
2
2
2
1
3
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
145

www.h�its.nl
zel�ouw antenne kits & onderdelen

dipool ● mantelstroomfilters ● deltaloop
quadloop ● ringkernen ● montagemateriaal
ferriet ● baluns ● antenne litze ● endfed
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In memoriam
Op 30 januari 2020 is op 74-jarige leeftijd overleden
JOHANNES PLUISTER, VE3FGL
Vele radiozend- en luisteramateurs zullen Johannes zich
herinneren als die Canadese Nederlander die vrijwel elke
zaterdagmiddag QRV was op en rond 14,128 MHz.
Johannes is met familie begin jaren 50 vorige eeuw naar
Canada geëmigreerd.
Na het behalen van zijn licentie had hij speciaal zijn interesse om met Nederlandstalige stations uit zijn geboorteland te werken. Dat heeft ertoe geleid dat hij ook
zijn Nederlandse taal weer opnieuw ging leren schrijven
en spreken. Johannes heeft een flink aantal jaren bij ons
gelogeerd tot 2009, met name tijdens de periode dat de
OTC-dag was. Tijdens zijn verblijf in Nederland hebben we
diverse radiozendamateurs bezocht voor een eyeball QSO.
Diverse jaren later is VE3FGL met de radiohobby gestopt.
Op 13 september 2014 was het laatste radiocontact met mij
tijdens PI1000GAZ. Daarna hebben wij met Skype elkaar
wekelijks gesproken t/m augustus 2019. Daarna is het van
lieverlee bergafwaarts gegaan.

Op 20 januari is op 41-jarige leeftijd, onverwacht overleden,
onze goede vriend en lid van de afdeling Nijmegen
THEO GERRITS - PE1RXW
Theo had een brede interesse in de techniek en haalde in
1998 zijn C-licentie. Hij was de initiatiefnemer van het ATVrelaisstation PI6TV en bijzonder bedreven in het uitdenken
van oplossingen voor technische problemen.
Met zijn eigen bedrijf ‘madebytheo’ ontwikkelde hij waarnemingsapparatuur inclusief ontvangers en implanteerbare mini-zenders ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek. Deze apparatuur werd gebruikt voor het
vastleggen van het smeltgedrag van gletsjers, het vastleggen van de activiteit van muizen en andere zoogdieren
tot en met het wereldwijd volgen van ganzen en andere
trekvogels. Vaak ontwierp Theo daar zelf ook de benodigde radioprotocollen en coderingen voor.
We hebben in Theo een bijzonder mens verloren die liever
niet gewoon was. Zijn overlijden valt ons zwaar en wij
wensen zijn naasten en in het bijzonder zijn twee jonge
dochters veel sterkte bij dit verlies.

Wij wensen zijn xyl Patricia en kinderen met familie alle
sterkte toe de komende tijd.
Moge hij rusten in vrede.

PE1RXS, PE1RXK, PA3HDR

Piet van der Post, PA0POS

OM JAN FIDDER PA3AMG SILENT KEY
Op 18 januari jl. ontvingen wij het trieste bericht dat onze
oud-voorzitter Jan PA3AMG op 79-jarige leeftijd is overleden.

OM JAN FABER PA0JRA
Op 26 januari 2020 is op 98-jarige leeftijd toch nog onverwacht overleden Jan Faber PAoJRA in Lemmer (tot
voor kort in Joure).
Jan, geboren op 26-11-1922 in Hollem (Ameland), was een
natuurmens in hart en nieren. Bescheidenheid sierde hem.
Zelfbouw en radiotechniek waren zijn passie. De soldeerbout stond altijd onder handbereik.
Wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verlies.
Wil Stilma PE1JRA voorzitter VERON afdeling Friese
Meren A62

In memoriam doorgeven
Wilt u een In Memoriam-bericht doorgeven?
Overlijdensberichten kunt u aan ons melden via het
contactformulier op www.veron.nl/contact-opnemen/.
Daarmee informeert u tegelijkertijd de ledenadministratie
en de redacties van Electron, de VERON-website en PI4AA.

Jan was een man met een brede interesse, ondersteund
door een grote kennis. Zijn grote passies waren zweefvliegen, fotografie en radioamateur. Dit laatste werd door
hem vooral uitgevoerd met zelfbouw- en legerapparatuur.
Jan was jarenlang een trouwe bezoeker van onze hobbyavonden en afdelingsbijeenkomsten. Op onze velddagen
was hij een vaste deelnemer en het ging hem dan ook erg
aan het hart toen dit door een minder wordende gezondheid niet meer mogelijk was.
Altijd was hij in de weer, altijd was hij bezig, een gevleugelde uitspraak van hem was dan ook "De tijd gaat snel benut
haar wel".
De tijd van Jan is voorbij. Wij zullen hem erg gaan missen,
zijn wijsheid en zijn vriendelijkheid maar vooral zijn schaterlach.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe met dit grote verlies.
Namens leden en bestuur,
Jacob van de Kolk, PD7Q
Secretaris afdeling 34, Noord Oost Veluwe

Zoekt u oudere overlijdensberichten?
Deze kunt u terugvinden op www.veron.nl/silent-key/
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81ste VerenigingsRaad
81ste vergadering van de VerenigingsRaad

Inleiding
Op zaterdag 25 april 2020 zal de 81e
vergadering van de VERON Vereniging
sRaad (VR) bij Wijkcentrum Het Bol
werk in Apeldoorn worden gehouden.
Het adres is Ravelijn 55, 7325 NT Apel
doorn. Er is voldoende parkeerruimte
aanwezig, treinstation Apeldoorn
Osseveld ligt op loopafstand.

Vóór 14 maart ontvangen alle afdelingen per email de beschrijvingsbrief
voor deze VR. Deze is voor bespreking
met de leden tijdens een huishoudelijke
vergadering van de afdeling in de
maand-en maart of april waar uitslui
tend leden van de betreffende afdeling
toegang en stemrecht hebben.
De beschrijvingsbrief bevat alle zaken
die tijdens de VR aan de orde komen:
de administratieve- en financiële jaarverslagen van HB en Bureaus/Com
missies, de ontwerpbegroting voor
2020, de voorlopige kandidaatstelling
voor het Hoofdbestuur en de Bureaus
/Commissies en de ingediende voor
stellen. De VerenigingsRaad bestaat
uit afgevaardigden van de afdelingen
en uit de bij Huishoudelijk Reglement
aangewezen andere personen.
Stemgerechtigd in de vergaderingen
van de VerenigingsRaad zijn afgevaar
digden van de afdelingen. De afgevaar
digden van de afdelingen dienen door
het bestuur van hun afdeling voorzien
te zijn van een schriftelijke verklaring
omtrent hun benoeming, welke voor
de aanvang van de vergadering aan de
medewerkers van het Centraal Bureau
getoond moeten worden.

De agenda voor de dag ziet er als volgt
uit:
11:00 uur Opening
11:10 uur Ingekomen stukken
11:20 uur Notulen van de 80e
vergadering van de VERON
VerenigingsRaad*)
11:25 uur Verslag over 2019 van de
Algemeen Secretaris, Algemeen Pen
ningmeester**) en Kascontrolecom
missie
11:40 uur Verslagen van Bureaus en
Commissies,
12:15 uur Verkiezing van de voorzit
ters van Bureaus en Commissies
Verkiezing van leden van het
Hoofdbestuur
12:30 tot 13:30 uur: Lunchpauze

13:30 uur Rede van de Algemeen
Voorzitter
13:45 uur Behandeling van de
ingediende voorstellen
15:15 uur Vaststelling van de begroting voor 2020
15:20 uur Rondvraag ***)
15:45 uur Voorlopige vaststelling
van datum en plaats van de volgende
vergadering van de VERON Verenig
ingsraad
16:00 uur Sluiting

Voorstellen
De afdelingen ontvingen begin deze
maand per e-mail een overzicht met
de voorstellen zoals beschreven in.
Tot een huishoudelijke vergadering
hebben uitsluitend leden van de betreffende afdeling toegang en stemrecht.
Opgelet
Leden die een digitale Beschrijvings
brief willen ontvangen kunnen deze
aanvragen bij hun afdelingssecretaris.
Tot de VR hebben uitsluitend toegang:
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afgevaardigden die zijn voorzien van
een door hun afdelingsbestuur afgegeven verklaring omtrent hun benoeming.
*

: Vragen en opmerkingen over deze
verslagen dienen schriftelijk te worden
ingediend bij de Algemeen Secretaris
en uiterlijk op 18 april in zijn bezit te
zijn.
**
: Vragen over de financiën dienen te
worden ingediend bij de Algemeen
Penningmeester en uiterlijk op 18
april in zijn bezit te zijn.
***
: Vragen voor de rondvraag dienen
schriftelijk ingediend te worden en
voor de aanvang van de rondvraag
in het bezit te zijn van de Algemeen
Voorzitter.
Namens het VERON-hoofdbestuur,
Eric-Jan Wösten, PA0ERC
Algemeen secretaris
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Voorstellen VR 2020

Eric-Jan Wösten PA0ERC
Algemeen secretaris

Nederlandse sectie van de IARU

Voorstel 1
Voorstel: De afdeling Dordrecht draagt
het HB op de jeugd en jongeren meer
dan tot op heden het geval is te betrekken bij het radiozendamateurisme. Dit door meer autonomie te
verlenen aan de jeugd & jongeren
commissie en de jeugd & jongeren
commissie een eigen jaarlijks budget
ter beschikking te stellen.

Probleemomschrijving:
De ‘volwassenheid’ van onze jeugd
en jongeren wordt door de VERON
onderschat. Onze jeugd en jongeren
worden beperkt in hun mogelijkheden
om zelf die o zo nodige ‘olievlek-werking’ te bewerkstelligen hoe stoer en
leuk het wel is om met radio bezig te
zijn. De jeugd is immers de toekomst
voor het radiozendamateurisme en
onze vereniging. Op het moment heeft
de jeugd en jongeren commissie onvoldoende middelen en autonomie om
onze huidige jeugdleden, hun vrienden
en vriendinnen en andere geïnteres
seerde jeugd te betrekken bij en deel
te laten nemen aan o.a. radiokampen en
andere activiteiten. We moeten, in de
korte periode dat wij aandacht van
onze jeugd en jongeren hebben, ze
maximaal betrekken en enthousias
meren. Bij voorkeur met hun leeftijdsgenoten!
Voorgestelde motivering en oplossing:
De afdeling Dordrecht heeft de indruk
dat de jeugd veel meer potentie heeft
dan dat de VERON cq het hoofdbestuur
zich realiseert. Is de jeugd wel zo blij
met KidsDay (in NL is het elke dag
KidsDay) en het Jeugdplein? Weten we
wel waar de jeugd behoefte aan heeft?
Vindt de jeugd & jongeren commissie
wel voldoende gehoor bij het HB?
We hebben allemaal gezien dat de
jeugd prima in staat is om activiteiten
te organiseren zoals het succesvolle
Winter YOTA kamp in Oosterhout.

Het beleid van de VERON is tot op
heden te krampachtig, dit werkt demo
tiverend bij de jeugd die graag zelf
activiteiten (op hun manier) organiseren in samenwerking met de jeugd
& jongeren commissie.
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Door de jeugd & jongeren-commissie
meer autonomie te geven en een jaarlijks budget, is zij beter in staat om
activiteiten te organiseren en te faciliteren die door de jeugd worden
aangedragen cq georganiseerd. Dit
stelt de commissie in staat te handelen op een manier die beter aansluit bij
de wensen en leefwereld van de jeugd.
De jeugd en jongerencommissie zal
zelf, net zoals andere commissies met
een eigen budget, jaarlijks hierover
verantwoording afleggen.

Welke neveneffecten zijn te
verwachten van die oplossing:
Doordat activiteiten makkelijker te
organiseren worden, zal de jeugd zich
meer genegen voelen om deel uit te
gaan maken van de jeugd & jongerencommissie.
De jeugdleden voelen zich meer ver
bonden met de vereniging en zullen
daardoor ook (langer) lid blijven.

De jeugdleden voelen zich meer betrokken in de vereniging en willen
zich er (meer) voor inzetten. De jeugd
van nu zijn de afdelingen, commissies
en HB leden van de toekomst!

Hoe is de oplossing realiseerbaar:
hoeveel ‘manpower’ is er nodig en
wat zijn de te verwachten kosten
en opbrengsten en wie gaat de
noodzakelijke werkzaamheden
verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar
De Veron/het HB hoeft alleen maar een
wijs besluit te nemen om de jeugd- en
jongerencommissie meer autonomie en
een reëel budget ter beschikking te
stellen, de jeugdleden doen onder
leiding van de jeugd en jongerencom
missie de rest. Het ter beschikking
gestelde budget zijn de ‘kosten’ op
de kortere termijn, de opbrengsten
op de wat langere termijn zijn het
voortbestaan van een Veron van
enige omvang.

HB:
Het voorstel stelt dat de jeugdcommissie onvoldoende autonomie heeft
en geen eigen (reëel) budget heeft.
Deze stelling wordt niet onderbouwd
en het HB vraagt zich af op welke
feiten deze is gebaseerd. Net als elke
andere commissie kan de jeugdcom-
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missie namelijk een budget aanvragen voor voorgenomen activiteiten.
Daarbij geldt uiteraard altijd wel
dat dit moet passen in het totale
financiële kader. In de begroting
2020 vindt u voor de jeugdcommissie een bedrag van 1200 euro
opgenomen. Verschil met andere
commissies is slechts dat dit bedrag
niet ten laste van de algemene middelen komt, maar door het VERON
Fonds wordt vergoed. Een en ander
is te vinden in de Specificatie bij het
resultatenoverzicht. Kortom: de bij
het voorstel geschetste uitgangspunten en omstandigheden zijn
niet herkenbaar
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Wim van der Zwan PA2AM
wim.pa2am@gmail.com

Secret Communications 3
Bezoek aan het museum van Arthur Bauer

Vanuit de afdeling Nieuw Waterweg A-59 zijn op een zaterdag
21 december 2019 een aantal leden afgereisd naar Amsterdam
om de tentoonstelling Secret Communications 3 te aanschouwen.
Het is de derde keer dat Arthur Bauer PA0AOB de deuren opent
van zijn museum voor een buitengewone tentoonstelling.
Het thema was dit keer cryptografie en geheime communicatie
in de breedste zin van het woord. Niet alleen versleutelde morseof telexberichten maar ook veel encryptie in spraak. De tentoonstelling is een uniek samenwerkingsverband met het
Crypto Museum uit Eindhoven van Marc Simons PE1RRT en
Paul Reuvers PE1BXL.
Ditmaal was er een geweldige expositie van voor mij veel onbekende apparaten, vooral omdat er veel apparaten voor het
eerst openbaar te zien zijn. De deuren van het museum waren
vier keer opengesteld voor bezoekers. Arthur vertelde later dat
er in vier dagen ruim 450 bezoekers uit binnen- en buitenland
zijn geweest.

Blikvanger
Een blikvanger was de complete zend-ontvanginstallatie de
FuG 10. Deze werd veel gebruikt tijdens de WWII bij de Duitse
Luftwaffe in Heinkel He 111 en Junkers Ju 88.
Deze expositie was voor mij de overtreffende trap van encryptie/
crypto en techniek. Waar zie je zes verschillende Enigma’s op
een rij staan? Nergens ter wereld kom je dit tegen en bij het
zien van deze rij Enigma’s kreeg ik een blij gevoel dat ik dit
mocht aanschouwen. Marc en Paul gaven een duidelijke uitleg
over de Enigma's en demonstreren de verschillende modellen,
de bijbehorende codeerwielen en extra uitbreiding, de Enigma
Uhr, om nog meer versleutelmogelijkheden te krijgen.

Op de eerste dag was een bijzondere gast aanwezig. Helemaal
uit Duitsland was Rudolf Staritz’s, een speciale vriend van
Arthur, ondanks zijn hoge leeftijd van 98 jaar, naar Nederland
afgereisd. Rudolf was een specialist in WWII en heeft veel met
diverse transceivers en Enigma’s gewerkt. De eerste dag was er
met hem een grote groep geïnteresseerden uit Duitsland.

FuG

Enigma codeerwielen

In een hoekje naast de Enigma's stond de wat minder bekende
‘geheimschreiber SFM T52d’. Dit is een telex die gebruikt wordt
op een hoger echelon dan de Enigma met een 10-delig rotorsysteem. Dit garandeerde dat codering heel moeilijk, zo niet
geheel onmogelijk is. Bletchy Park in Engeland, waar M16 was
gehuisvest, kon deze niet ontcijferen.
Tijdens mijn bezoeken sprak ik veel mensen. Wat mij opviel
was dat veel van hen ofwel in het verleden professioneel bezig
waren met encryptie of data-analyse, ofwel nu dagelijks met
encryptie werken.
BUGS
Deze expositie was er ook veel aandacht voor de zogenaamde
BUGS. Deze waren in gebruik tijdens de Koude Oorlog door de
Stasi en de CIA. Afluisterapparatuur te kust en te keur dus, veel
voor mij geheel onbekend. Aan de opschriften en uitvoeringen
kun je wel zien waar deze voor gebruikt zijn, namelijk afluisteren en spionage.

Verschillende uitvoeringen van de Enigma op een rij
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Opvallend was ook het aantal spraak-versleutelde apparaten
zoals gescrambelde telefoons die de CIA en FBI gebruikten. In
het museum stonden bijvoorbeeld twee Spendex 50-telefoons
opgesteld en zo kon je van de ene Spendex 50 naar de andere
praten. Je kreeg als bezoeker zo een goed idee over de codering
en decodering van spraak.
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op de zeldzame R-IV ontvanger die een paar meter verderop
stond. Superleuke ervaring om de seinsleutel te bedienen!
Ontvanger R-IV van de Duitse Abwehr
Deze ontvanger heeft een bereik van 3.15 – 33 MHz en was
in gebruik bij de Duitse Abwehr. De R-IV lijkt op de bekende
Amerikaanse HRO-ontvanger. De spoelbakken zitten niet, net
zoals bij de HRO, aan de voorzijde, maar aan de bovenkant. Het
model in het museum was in bruikleen van Anton Steenbakker.
De ontvanger is geheel gerestaureerd en opnieuw afgeregeld
en de R-IV stond de hele dag op de achtergrond op de 40 meterband te ontvangen.

BUGS CIA spionage-apparatuur

Een onderdeel waar ik totaal niets van afwist waren de gescrambelde ATF-autotelefoons. Criminelen gebruikten dit ATFnetwerk en gescrambelde telefoons voor hun illegale praktijken. PTT Telecom had de mogelijkheid om deze telefoons te
tappen en dus toch af te luisteren.
Abwehr spy radio set
De SE 109/3 is een spionage-transceiver ontwikkeld in de WWII
en onder andere gebruikt bij de Duitse Abwehr. Het geheel zit
in een blikken behuizinkje en heeft de toepasselijke bijnaam
Biscuit Tin. Het lijkt uiterlijk veel op de bekende Paraset. De SE
109/3 heeft twee vaste kristalgestuurde kanalen en een plug-in
socket voor een extra kristal. De transceiver bestaat slechts uit
drie buizen van het type DL11 en eenmaal DL22T.
Het ontvangergedeelte is heel gevoelig en het frequentiebereik is doorlopend afstembaar van 3.3 – 7.5 MHz met een
vermogen van 3 watt. De morsesleutel zit geïntegreerd aan het
blikken doosje. Er zijn ongeveer 500 stuks van deze SE 109/3
gemaakt. Ik zag later op een veilingsite een SE 109/3 waar
ongeveer 11.000 dollar voor betaald is.
Het schema van de SE 109/3 is op de site van het Cryptomuseum
te vinden en misschien leuk om deze een keer na te maken in
plaats van de Paraset. De originele buizen zijn wel zeldzaam en
lastig te vinden, maar op de site staat ook eventueel een normaal
gangbare Russische buis die je ter vervanging kunt gebruiken.
De SE 109/3 stond werkend opgesteld in het museum. Ik heb
daarom toch even de seinsleutel bediend. Ik hoorde mezelf terug

Fialka M-125
De M-125 met de codenaam Fialka, in de volksmond de
Russische Enigma genoemd, is een Russisch ontwerp. Dit
was na de WWII de encryptiemachine die de Enigma overtrof.
De veranderingen ten opzichte van de Enigma zijn groot. Zo
heeft de Fialka tien codeerwielen die zowel voor- als achteruit
draaien, een kaartlezer in plaats van een stekkerbord en een
ingebouwde printer en ponsbandlezer/schrijver. De decodering
was daardoor destijds onmogelijk.
De Fialka was bij elk Warschaupact-land en in Cuba in gebruik.
Hij is in 1956 geïntroduceerd en tot in 2005 gebruikt. Misschien
zelfs vandaag de dag nog: dat weten we niet.
In het museum stond ook een werkend exemplaar van de
Fialka van Bart PA3GYU. Het is een prachtig gezicht om alle
tien codeerwielen te zien draaien, zowel vooruit als achteruit.
De verhalen van Bart over zijn speurtochten in binnen- en
buitenland om onderdelen en gebruikersinformatie te krijgen
over zijn Fialka zijn erg interessant. Hij vertelde ook over hoe
hij oude operators heeft opgespoord en gesproken op de
radiobeurs in Friedrichtshaven.
Bart vertelde ook dat elk Warschaupactland zijn eigen customized Fialka in gebruik had, met elk een eigen keyboard en
printkop. Na de val van het IJzeren Gordijn moesten alle Fialka’s
gedemilitariseerd worden en teruggestuurd naar de Sovjet
Unie. Gelukkig is dat niet altijd gebeurd en kunnen we heden
ten dagen nog een aantal Fialka’s aanschouwen.
Picoflex
Een ander mooi stukje techniek is de Picoflex. Dit is een draagbaar militair encryptie-toestel voor het versturen van tekstberichten, ontwikkeld tussen 1976 en 1982 door Philips en
Siemens. Voor encryptie wordt gebruik gemaakt van een
geheime, door Philips speciaal voor de NATO ontwikkelde,
crypto-module.
Mijn dank gaat uit naar Arthur, Marc, Paul, Raymond en Bart
voor deze bijzondere expositie. Ik wil ook graag Karin de XYL van
Arthur bedanken voor de goede verzorging op deze vier dagen.
Meer informatie is te vinden op de volgende sites
www.cryptomuseum.com , www.cvdandt.org/

U komt toch ook naar DNAT?
Ook dit jaar in het laatste volle weekeinde in augustus: 27,
28, 29 en 30 augustus 2020.
Natuurlijk in Bad Bentheim!
Meer info: https://dnat.de/

Russische spionageset
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Gratis Electron 2019 als PDF
Gratis downloaden Electron jaargang 2019 als PDF voor
VERON-leden
Om gratis de jaargang 2019 Electron te downloaden moet je
in de webshop van de VERON alle stappen voor het kopen van
een product doorlopen. Met een speciale kortingscode wordt
het verkoopbedrag dan €0,-. Volg de stappen hieronder voor
bestellen en downloaden van de Electron jaargang 2019 en
combineer dit niet met een bestelling van andere producten.
• Ga naar de VERON-website en kies uit het menu ‘VERON
webshop’ of ga rechtstreeks naar https://webshop.veron.nl/
• Kies voor VERON-uitgaven en selecteer ‘Electron jaargang 2019
als PDF download’
• Plaats 1 stuks in de winkelmand
• Ga naar de winkelmand en vul bij kortingscoupon ‘electron2019’
in, druk hierna op de knop ‘Kortingsbon toepassen’ en ga verder
naar Afrekenen.
• Vul naam, adres, woonplaats en e-mail in en selecteer ‘Account
aanmaken’. Dit is niet verplicht, maar bij eventueel verloren
gaan van de jaargang kun je hem opnieuw downloaden.
• Ga verder naar afrekenen, echter omdat het bedrag 0 euro is
kom je niet in het betaalscherm, maar direct in het besteloverzicht. Gebruik de knop ‘Electron jaargang 2019’ onder het kopje download om de ZIP-file met de jaargang te downloaden.
• Er wordt een e-mail met een downloadlink verstuurd naar het
opgegeven e-mailadres.
• Kies uitloggen onder ‘Mijn Account’, indien ingelogd.
• Pak het ZIP-bestand uit en plaats alle PDF-documenten in
een mapje.

Downloaden in webshop
In 1997 bracht het Servicebureau voor het eerst een Electron-CD
uit. Met een jaargang van de Electron 1997 en public domaindiskettes. Dit jaar breekt het Servicebureau met deze jaaruitgave.
Net zoals 1997 het jaar was waarin de diskette wordt afgezworen,
is 2020 het jaar dat de CD verdwijnt. Het medium CD is inmiddels
dermate verouderd dat het voor velen niet meer mogelijk is de
CD te gebruiken. Al jaren worden geen desk- en laptops geproduceerd waarvan een CD-lezer onderdeel is. Om nog maar te
zwijgen over tablets en telefoons.
Daarom is vanaf 1 maart 2020 de jaargang 2019 voor leden gratis
te downloaden via de webshop https://webshop.veron.nl. Ook
niet leden kunnen gebruik maken van de download, maar betalen
de prijs van € 15,00.
Leden kunnen de speciale kortingscode of coupon ‘electron2019’
gebruiken om de download te doen.

Zoeken in PDF’s
Met een PDF-leesprogramma zoals Adobe© Reader of Foxit©
PDF-Reader kun je zoeken binnen een geopend PDF-document.
Ook kun je een los artikel afdrukken.
Met de Windows zoekfunctie, het vergrootglas op de taakbalk,
kunnen alle PDF-documenten tegelijk worden doorzocht.
Voorwaarde is wel dat de PDF-documenten in een map staan
die wordt geïndexeerd door Windows en dat bij bestandstype
(= PDF) de inhoud wordt geïndexeerd (Indexeringsopties ->
Geavanceerd -> tabblad Bestandstypen). In tegenstelling tot
zoeken binnen een PDF met een leesprogramma geeft de
Windows zoekfunctie de naam van het bestand met het daarin
gevonden zoekwoord.
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VERON Servicebureau
VERON uitgaven
809 Electron 1997 CD-ROM
810 Electron 1998 CD-ROM
812 Electron 1999 CD-ROM
837 Electron 2010 CD-ROM
839 Electron 2011 CD-ROM
840 Electron 2012 CD ROM
844 Electron 2013 Cd ROM
847 Vademecum 16e druk 2016
848 Electron 2016 CD ROM
849 Electron 2017 CD ROM
850 Electron 2018 CD ROM
Opleiding
480 Handleiding bij de
morsecursus.op CD of MP3
481 Morsecursus op CD (1-4)
beginners (audio cd-speler)
482 Morsecursus op CD (5-8)
Gev. (audio cd-speler)
483 Morsecursus op CD (9-12)
Oefen (audio cd-speler)
525 Cursusboek F-Examen
702 Cursusboek voor N-Examen
842 Examenopgaven van
N-Examens
824 Morsecursus MP3 (begin.)
825 Morsecursus MP3 (gev.)
826 Morsecursus MP3 (oefen)
VERON uitgaven

Prijs
Prijs nietleden leden
€ 2,00
€ 2,50
€ 6,50
€ 8,13
€ 6,50
€ 8,13
€ 8,50
€ 10,63
€10,00
€ 12,50
€10,00
€ 12,50
€10,00
€ 12,50
€10,50
€ 13,13
€ 7,50
€ 9,38
€ 8,00
€10,00
€ 8,00
€10,00
€ 5,00

€ 6,25

€ 15,00

€ 18,75

€ 15,00

€ 18,75

€ 15,00

€ 18,75

€ 26,00
€ 20,50
€ 14,00

€ 32,50
€ 25,63
€ 17,50

€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

Prijs
leden

Prijs nietleden

ARRL uitgaven
219 Radio Amateur Handbook
2020 (6 volume set)
220 Radio Amateur Handbook
2020 (softcover)
223 Antennabook 24
ed.(softcover)
224 Antennabook 24e ed.
(4-volume boxed set)
RSGB uitgaven
541 Radio Communication
Handbook 12ed
542 HF antennes for all loc.
Ed. 1993, herdruk 1995,

€ 67,00

€ 67,00

€ 57,00

€ 57,00

€ 57,00

€ 57,00

€ 70,00

€ 70,00

€ 46,00

€ 46,00

€ 36,00

€ 36,00

€ 61,50

€ 61,50

€ 7,00
€ 13,00

€ 8,75
€ 13,00

€ 13,50

€ 16,88

Duitstalig
290 Rothammel Antennenbuch
13ed (Nieuw)
Operationele hulpmiddelen
255 Veron: Logboek
674 World Atlas (DARC)
836 P en NL QSL kaarten
Ca. 250 stuks

Voor meer info. www.veron.nl en dan “VERON Webshop”.
Alle producten zijn uitsluitend te bestellen en af te rekenen
in onze webshop. Voor actuele product- en voorraadinformatie:
webshop.veron.nl. Bestelde en betaalde artikelen worden op
de dinsdag verstuurd.
VERON-leden kunnen gekochte goederen binnen 14 dagen, mits in
originele verpakking, ongefrankeerd terugzenden. Niet-leden betalen
de retour-portokosten. Alle prijzen onder voorbehoud van tussentijdse
prijswijzigingen en zetfouten.
Verzendkosten bij binnenlandse bestellingen € 6,50 per zending,
inclusief BTW. Bij bestelling boven de € 50,- betaalt u geen verzendkosten. Verzendkosten bij buitenlandse bestellingen: op aanvraag.
Tel:
06 - 396 683 09
e-mail: veronsb@veron.nl
Kantoor: Driepoortenweg 35, 6827 BP Arnhem
De webshop is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
8.00 tot 12.00 uur. De webshop is onderdeel van de Stichting Service
Bureau VERON.
De Privacyverklaring op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u op de website van de Stichting Service Bureau
VERON (https://Webshop.veron.nl/voorwaarden).

Stem af op uw doelgroep en adverteer in Electron
Geslaagde communicatie hangt vooral af van goede afstemming:
zorgen dat uw boodschap bij de juiste ontvanger terecht komt.
Dat kunt u ook doen door te adverteren in het
VERON-maandblad Electron.
Zo communiceert u op de beste manier, rechtstreeks
en zonder ‘ruis’ met uw markt en/of doelgroep.
De voordelen van adverteren in Electron:
• Electron is hét gedrukte communicatiekanaal voor radio-amateurs
• u bereikt met Electron maandelijks ca 7.000 enthousiaste, bij de
VERON aangesloten, leden
• lezers van Electron zijn niet zelden werkzaam in aanverwante branches
• Electron publiceert over allerlei zendapparatuur en marktontwikkelingen. Daar kan uw advertentie goed bij aansluiten!
• via Electron kunt u ook verwijzen naar uw website of webshop
• door frequent te adverteren in Electron bent u altijd en overal
indringend in beeld
• Electron is uw grootst denkbare landelijke ‘etalage’ waar u gebruik
van kunt maken
NIEUW IN 2020!
Liever een blog schrijven die terugkomt op de website?
Vanaf januari bieden wij ook de mogelijkheid om een blog te schrijven
die op de VERON-website terugkomt. Deze blog moet uiteraard informatief zijn, maar mag daarnaast ook een link en/of foto bevatten van uw
product of dienst.
Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Peter Mooijman:
06 - 53 17 11 45, mmp@xs4all.nl of adsales@veron.nl
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Komt u ook?
Aankondigingen moeten voor de
28ste van de maand en een maand
van te voren in het bezit zijn van de
redacteur van deze rubriek. Bij het
onderwerp vermelden: Komt u ook?
plus afdelingsnaam, nummer en de
maand. Deze rubriek bevat alleen
actuele aankondigingen. Wijzigingen
in de vaste gegevens en secretariaten
doorgeven aan de algemeen secretaris. De websites van de afdelingen zijn
te bereiken via de VERON-website.
A01 – Alkmaar
Op vrijdag 13 maart nodigen we u graag
uit op onze maandelijkse verenigingsavond. Dan komt Mans Jansen PA0MBJ
bij ons op bezoek, in diverse afdelingen
heeft hij al een lezing geven over de
QRM-killer én de actieve antenne gehouden. De QRM-killer is een zelfbouwproject. Mans neemt de kitjes mee en
biedt deze te koop aan. Misschien tevens
een mooie start om later iets gezamenlijk in elkaar te knutselen. De SMD-onderdelen staan er al op, maar de rest is
aan de knutselaar. Het kitje is natuurlijk
compleet. De QSL-manager staat ook
weer tot uw dienst. Aanvang: 20.00 uur,
hek open 19.45 uur. Adres: Ko Hartog,
De Oude Werf 18, 1851PW Heiloo.
Meer verenigingsinfo op:
www.veronalkmaar.nl
A03 – Amersfoort
Vrijdag 13 maart is er de huishoudelijke
vergadering en behandeling van de VRvoorstellen. Het bestuur nodigt u uit om
op deze avond uw stem te laten horen.
De vergadering begint om 20.00 uur en
is alleen toegankelijk voor VERON-afdelingsleden en eventueel door het bestuur uitgenodigde VERON-leden. De
stukken worden tijdig voor de vergadering op onze website gepubliceerd.
Wilt u zich kandidaat stellen voor een
bestuursfunctie? Aanmelding is mogelijk bij de secretaris tot de aanvang
van de vergadering. QSL-manager aanwezig. We hopen u te begroeten in het
ontmoetingscentrum De Herberg aan
de Watersteeg 85 in Amersfoort, waar
de deur vanaf 19.30 uur voor u openstaat. Website: https://a03.veron.nl
A04 – Amsterdam
Op donderdag 12 maart is er een bijeenkomst in de conducteursruimte van
het Haarlemmermeerstation. De avond
begint om 20.00 uur. U kunt uw QSLkaarten ophalen en brengen. Er is geen
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lezing maar wel een onderling QSO.
Uiteraard kunt u met al uw technische
vragen terecht, wellicht kan een van
de aanwezigen u van een antwoord
voorzien. Het adres is Amstelveenseweg
264, Amsterdam. Komt allen en maak er
een gezellige avond van.
A05 – Apeldoorn
Bijeenkomst elke derde vrijdagavond
van de maand in het clubhuis van de
handbalvereniging C.V.O. aan de
Zichtstede 18, 8171 NB Vaassen. Op
vrijdag 20 maart geeft Hans Remeeus
PA0Q een lezing over zijn werk bij Scheveningen Radio. Hans kennende zal dit
een zeer interessante lezing worden,
mede door het feit dat velen onder ons
in die jaren naar Scheveningen luisterden, met meestal dump-ontvangers.
Aanvang om 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur. QSL-manager aanwezig. U
bent van harte welkom. Kijk ook eens
naar de website van de VERON www.
veron.nl. Bij A05 kunt u het afdelingsnieuws lezen en foto’s bekijken van de
laatste activiteiten. Ook via Twitter kunt
onze afdeling volgen.
A07 - Breda
Iedere eerste dinsdag van de maand
houden wij onze bijeenkomst in Café/
Zaal De Dorpsherberg, Willem Alexanderplein 4, 4847 AL Teteringen. Aanvang
om 20.00 uur. Bij elke bijeenkomst is
QSL-manager PA2LP aanwezig. Zie
https://a07.veron.nl voor het laatste
nieuws.
A08 – Centrum (Utrecht)
Iedere dinsdagavond ben je welkom
op onze clubavond in onze locatie aan
de Daalseweg 148 in Utrecht (Zuilen)
vanaf 20.00 uur. Elke eerste dinsdag van
de maand is er gelegenheid om QSLkaarten op te halen en af te geven aan
onze QSL-manager. Via onze website
www.pi4utr.nl kun je zien of er kaarten
voor je klaar liggen.
A11 – Zuid Oost Drenthe
Bijeenkomst elke eerste vrijdag van de
maand in het clubhuis van de Boogschietvereniging Sagittarius, Oude
Roswinkelerweg 112/D, 7814 RT Emmen.
De avond begint om 20.00 uur en de
zaal is open vanaf 19.30 uur. Op 6 maart
hebben wij de lezing Techniek bij RTV
Noord door Joop Tap PA3FPO.
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A14 – Friesland-Noord
Maandagavond 9 maart wordt onze
bijeenkomst in dorpshuis Ien&Mien
gehouden; Buorren 13a in Goutum (bij
Leeuwarden). QSL-manager aanwezig.
Op deze avond is er een lezing door
Dick van den Berg, PA2DTA. Dick kennende kunnen we weer rekenen op een
bijzondere lezing, waarbij het aspect
van het radio-amateurisme allerlei raakvlakken vertoont met onze hobby en
onze radiofantasie weer doet prikkelen.
Iedere belangstellende is van harte
welkom. Aanvang 20.00 uur en graag
tot ziens!
A15 – Het Gooi
Op dinsdag 17 maart bespreken we de
VR-voorstellen, en op 24 maart is er de
lezing ‘Hanso Idzerda - 100 jaar radioomroep’. Deze lezing wordt gegeven
door Gidi Verheijen PA0EJM van de
NVHR (Nederlandse Vereniging voor
de Historie van de Radio). Hij zat in de
werkgroep die afgelopen september
een grote expositie hierover organiseerde in Driebergen.
Onze reguliere wekelijkse bijeenkomsten zijn op dinsdagavond, en op de
donderdagavonden is er de knutsel/
meetavond. Beide van 20.00-23.00 uur.
Adres: Fransciscusweg 18, 1216 SK Hilversum (industriegebied Kerkelanden).
De activiteiten gebeuren in VERON/
VRZA-verband.
Nieuwsronde via PI4RCG: tweede en
vierde donderdag van de maand op
145,225 MHz, deze start om 21.00 uur.
Meer actuele info: www.pi4rcg.nl en op
www.facebook.com/RadioClub.Gooi
A16 – Gorinchem
Op donderdag 5 maart zal Ruud Warnaar (PA3RW) een lezing geven over
Raspberry PI en de implementatie in
onze radiohobby. De intentie is dat de
lezing voor iedereen te volgen is, dus
ook voor een beginner en digibeet.
Bij voldoende aanmeldingen is Ruud
voornemens om enkele workshops te
geven bij de Gorinchemse Amateur
Club. Het clubgebouw zal geopend zijn
omstreeks 19.00 uur, de aanvang van de
clubavond is om 20.00 uur. Deze avond
wordt gehouden bij de Scouting APV
Gorinchem, Sportlaan 4 in Gorinchem.
A17 – Gouda
De bijeenkomsten vinden plaats in
Buurthuis De Kade, Jan Luykenstraat
25, 2806 PD Gouda. Alle bijeenkomsten

Jan Oudelaar PA0JOU
komtuook@gmail.com

vinden plaats op vrijdagavond, aanvang
20.00 uur. Check onze website http://
a17.veron.nl .
A18 – Den Haag
Ook deze maand zijn we weer elke
woensdagavond vanaf 19.30 uur open
voor onderling QSO, een consumptie
aan de bar of gebruik van de meethoek
en ons afdelingsstation PI4GV. Op de
laatste woensdag van de maand komt
de QSL-manager langs.
Adres: Catharinaland 189, 2591 CK Den
Haag. Introducés en leden van andere
afdelingen zijn ook van harte welkom
op onze bijeenkomsten. Op www.
verongv.nl vindt u onze website.
A19 – Groningen
Bijeenkomst op dinsdagavond 10 maart
om 20.00 uur. We bespreken de VR-voorstellen. Aansluitend zal Tonny v/d Burg
PA4TON een korte lezing geven.
LET OP: vanaf februari komen we bijeen
op een NIEUWE LOCATIE: Dorpshuis de
Klabbe, Pluvierstraat 11 in Foxhol. GSLmanager aanwezig. Zie ook op onze
website v2g.club en facebookpagina
Radio Amateurs Groningen.
A20 – Kennemerland
De jaarlijkse huishoudelijk vergadering
is dit keer op vrijdag 6 maart, meer informatie: https://a20.veron.nl/ . In de komende maanden zijn de bijeenkomsten
zoals gebruikelijk op de eerste vrijdag
van de maand. De aanvang is om 20.00
uur. U bent van harte welkom, ook om
gebruik te maken van het clubstation
met uitgebreid antennepark of onze
knutselruimte en onderling QSO met
uw collega-amateurs.
A21 – ARAC
Reguliere bijeenkomsten op de laatste
dinsdagavond van de maand om 20.00
uur in Kulturhus ’t Stieltjen, Wolinkweg
12, 7273 SL Haarlo. Meer info:
https://a21.veron.nl/ .
A22 – Zuid-Limburg
Op woensdag 11 maart staat er weer een
lezing op het programma. Iedereen is
welkom. Wel willen we een dringende
oproep doen voor het aanleveren van
onderwerpen en hints voor mogelijke
sprekers.
Op donderdag 26 maart is er weer een
reguliere clubavond. Beide avonden
vanaf 20.00u in ‘t Weverke, Hoofdstraat
77, Schimmert. Iedere zondag kan je

vanaf 11.00 uur deelnemen aan de ZuidLimburgse zondagochtendronde.
Iedere woensdag vanaf 21.00u is er een
Technonet (behalve als er een lezing is).
Beide rondes worden gehouden op de
2m-repeater PI3ZLB. Kijk voor meer en
actueel nieuws op a22.veron.nl
A24 – Doetinchem
Onze vaste clubavond op de tweede
dinsdagavond van de maand gaat met
onmiddellijke ingang verhuizen naar
de tweede maandagavond van iedere
maand.
Mocht er dan een feestdag zijn, dan
houden we die maand onze clubavond
op een nader te bepalen andere avond.
Het adres van onze locatie is (en blijft):
Postduivenvereniging Eureka op sportpark De Bezelhorst aan de Bezelhorstweg 87 in Doetinchem.
Op de clubavond van maandag 9 maart
zal Frans de Keijzer PA2FK uit Tiel een
lezing verzorgen over de door hem gebouwde Magnetic Loop-antenne.
Ongetwijfeld weer een interessant
onderwerp. We rekenen op een hoge
opkomst. Onze internetsite:
www.pi4dtc.nl . U kunt ons afdelingsbestuur bereiken via info@pi4dtc.nl of
via a24@veron.nl .
A25 – ’s-Hertogenbosch
Onze bijeenkomsten vinden elke vrijdagavond vanaf 20.00 uur plaats in het
Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 5224
AC ’s Hertogenbosch. Zie ook www.
radioclub.nl . De eerste vrijdag van de
maand is onze algemene bijeenkomst,
met berichten van het bestuur en vaak
ook een interessante lezing. De andere
vrijdagavonden betreft onderling QSO
en technische uitwisseling en experimenteren.

Peter Eijlander PA0PJE. Peter neemt ons
mee terug in de tijd, naar 1957, naar hoe
de Russen de wereld verbijsterden met
de lancering van de eerste kunstmaan,
de Spoetnik. We kijken uit naar een
boeiende lezing, zoals gebruikelijk
in het clubgebouw de Hoystak van
scouting Scojesa, Sportdreef 6, 2171KM
Sassenheim, en proberen vanaf 19.30
aanwezig te zijn zodat we om 20.00
kunnen beginnen.
A29 – Nieuwegein
Op de bijeenkomst op 11 maart behandelen wij de VR-voorstellen in het
Rode Kruis-gebouw, Constructieweg 6,
3433 NN, Nieuwegein (Zuid). Aanvang
20.00 uur, zaal open 19.30 uur. Kijk voor
actueel nieuws op https://a29.veron.nl
A30 – Eemsmond
Op vrijdag 13 maart, aanvang 20.00 uur,
gaat Tonny PA4TON ons iets uitleggen
over het fout-zoeken in elektronische
schema's en ontwerpen. Als amateurs
zijn we vaak bezig met fout-zoeken in
onze eigen ontwerpen. Waarschijnlijk gaat dat na deze lezing een stuk
gemakkelijker. Dit belooft natuurlijk
weer een interessante avond te worden,
zoals altijd weer op het bekende adres
Dorpsherberg Lanting in Meedhuizen.
Graag tot ziens!
A31 – Midden en Noord Limburg
Bijeenkomsten worden elke derde vrijdag van de maand gehouden in het
trefcentrum Aldenghoor, Kasteellaan 7a,
6081 AN Haelen, aanvang 20.00 uur.
Op 20 maart komt Lins PA3CMC uitge-

A26 – Hoogeveen
Bijeenkomsten in café Haverkort, Geert
Migchelsweg 5, 7776 RZ Slagharen, elke
tweede dinsdag van de maand om
20.00 uur. QSL-manager aanwezig.
Op 10 maart is er een bijeenkomst met
onderling QSO. Op 17 maart is er weer
een knutselavond. Elke zondagavond
houden de leden contact via de Tamboerronde op de frequentie 145,250 MHz.
Elke dinsdagochtend om 11.00 uur is er
de Koffieronde op dezelfde frequentie.
A28 – Leiden
Op dinsdag 17 maart verwelkomen we
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breid verslag doen over zijn Botswana
(A21EME) EME DXpedition.
Elke zondagochtend vanaf 11.30 uur
op 145,600 MHz (via PI3SRT) is er een
ronde die onder de call PI4LIM wordt
gehouden. Ronde-leider Kees PA3FKH
of een vervanger heten jullie van harte
welkom.
A32 – Meppel
Ledenavond op dinsdag 17 maart (LET
OP: voor één keer op DINSDAG-avond
ivm beschikbaarheid van de spreker).
Tijdens deze avond komt Gidi Verheijen
PA0EJM een lezing verzorgen met als
thema ‘Hanso Idzerda - 100 jaar radioomroep’. De ledenavonden worden gehouden bij Café Restaurant De Lichtmis,
halverwege Zwolle en Meppel langs de
autosnelweg A28.
A37 – Rotterdam
Donderdag 12 maart houden we de
jaarlijkse huishoudelijke vergadering
waarin het bestuur verslag doet van het
afgelopen verenigingsjaar en plannen
voor het komende jaar presenteert. Op
26 maart is er onderling QSO in De Alexandrijn aan het Lagelandsepad 47 vanaf
19.30 uur, en kunnen de Rosmalense
vondsten aan elkaar getoond worden.
A34 – Noordoost Veluwe
De bijeenkomsten vinden plaats in het
M.F.C. Aperloo, Stadsweg 27, ’t Harde.
Op de eerste donderdag is er hobbyavond en op de derde donderdag is de
reguliere bijeenkomst. Dan is ook de
QSL-manager aanwezig. De aanvang
is 20.00 uur, de zaal is geopend vanaf
19.30 uur.
A39 – Tilburg
Bijeenkomsten op elke tweede dinsdag
van de maand (10 maart: lezing 100
jaar radio door Gidi Verheijen PA0EJM)
in het scoutinggebouw van scoutinggroep The Challenge, Rueckerbaan 229
5042 AE Tilburg. Het gebouw is open
vanaf 19.00 uur. Tinus (PF7DKW) neemt
zijn QSL-kaartenbak mee. Elke zondag
om 11.00 uur de ronde van PI4TIL op
145,400 MHz. Meer info op a39.veron.nl
A41 – Flevoland
Elke eerste dinsdag van de maand
houden wij onze maandelijkse verenigingsavond.
Start om 20.00 uur in het Arbeidslokaal
van gebouw Hanzeborg, Koningsbergenweg 201, Lelystad.
A42 – Voorne-Putten en omstreken
Ons afdelingsgebouw aan het Achterdorp 1, 3223 BA in Nieuwenhoorn is op
donderdagavonden van19.30 tot ver na
22.30 uur geopend voor onderling QSO.
In het weekeinde van 7 en 8 maart doen
wij mee met de ARRL DX SSB-Contest
vanuit ons afdelingsgebouw.
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Elke maandagavond wordt de morsecursus gegeven door Hans PA3GXB. En
elke woensdagavond is er de ronde van
PI4VPO op 145,350 MHz, aanvang 20.30
uur. Meld je in op 10 maart tijdens de
Locator Contest, zoals gebruikelijk op de
tweede dinsdag van de maand. PI4VPO
is QRV op 145,350 MHz en de crew kijkt
uit naar een radioverbinding met jou
voor de noodzakelijke contestpuntjes.
Op donderdag 19 maart houden wij de
voorjaarsverkoping met (keur)afslager
Hans PA3GXB (en met een loterij) van
onze radioamateur-materialen. Je kunt
vanaf 19.15 uur je spullen inbrengen.
Doe dit vergezeld van een lijstje met
je naam of call en wat het ingebrachte
voorstelt en eventueel ook een minimumprijs (10% is voor de afdelingskas).
Zorg er wel voor dat de spullen een
beetje schoon zijn. Niet verkochte materialen moeten na afloop door de eigenaar weer worden meegenomen! Het
spreekt voor zich dat je, als lid, deze
avond bepaalt: als er geen ingebrachte
materialen zijn, is er ook geen verkoop.
QSL-managers aanwezig vanaf 19.45
uur. Onze website: http://a42.veron.nl .
Voor vragen, opmerkingen of informatie
over onze afdeling kun je altijd terecht
bij onze afdelingssecretaris via
a42@veron.nl .
A43 – Wageningen
Op dinsdag 10 maart worden we door
Bas Schmidt PG2T ingewijd in de wondere wereld van de Arduino. Voor diegenen die nog niet van de Arduino gehoord hebben: het is een klein processorbordje (computertje) dat je op enorm
veel manieren kan inzetten voor allerlei
taken. Voor de prijs hoef je het niet te
laten: je koopt ze al voor minder dan
2 tientjes en in China al voor een paar
euro. Enorm populair bij leken en techneuten en er zijn talloze beschrijvingen
van toepassingen inclusief firmware
beschikbaar. Heel leuk om daarmee
eens te gaan experimenteren. Bas gaat
ons laten zien wat er allemaal mee kan
en hoe je als beginner je met het kleine
wondertje vertrouwd kan maken. De
avond wordt gehouden in de kantine
van de korfbalvereniging C.K.V Reehorst, Langekampweg 6, 6715AV Ede,
aanvang 20.00 uur.
A45 – West-Friesland
Bijeenkomsten iedere derde dinsdag
van de maand in cultureel centrum
De Zaagtand, Eloystraat 106, 1624 VW
Hoorn (ingang aan de Liornestraat).
Op 17 maart gaan we met gezamenlijke
inzet een apparaat onderzoeken (dokter
radio). Dus leerzaam voor iedere amateur. Op 21 april vertelt Peter Damen
PC7T over ervaringen als marconist.
Peter is specialist in CW-verbindingen.
Kijk op https://a45.veron.nl voor eventuele wijzigingen.
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A47 – Zeeuws-Vlaanderen
We komen iedere vierde donderdag van
de maand bijeen in Scoutinggebouw
‘De Vier Ambachten’, Sportlaan 13 in
Axel om 20.00 uur, deuren open vanaf
19.30.
A48 – Zutphen
Bijeenkomsten: Op de eerste dinsdag
van de maand in dorpscentrum Het
Hart, Jolinkweg 2, in Eefde. Aanvang
20.00 uur. Kijk ook op www.PI4ZUT.nl .
Berichten kunt u sturen naar
a48@veron.nl .
A44 – Walcheren
Woensdag 11 maart om 20.00 uur zal
Ferry Tadema PA3BBL een lezing geven
over verkeersstromen over het internet.
De bijeenkomst vindt plaats in het Palet
(Brede School) in Middelburg-Zuid
(tegenover het winkelcentrum). QSLmanager aanwezig. Verder is er iedere
zondagavond een technoronde op
145,225 MHz om 21.00 uur. En zondagavond om 20.45 uur een CW-ronde op
144,060 MHz. Voor de laatste nieuwtjes:
http://www.pi4wal.nl
A49 - Zwolle
Dinsdagavond 31 maart vanaf 20.00 uur
bijeenkomst in De Kandelaar, J.W. van
Lenthestraat 2 in 's-Heerenbroek. Deze
bijeenkomst staat in het teken van onderling QSO. Een ieder van harte welkom. Neem ook gerust uw experiment
of een niet naar behoren werkend
apparaat mee, zodat wij gezamenlijk
kunnen leren of u verder helpen bij
het beleven van onze prachtige hobby.
QSL-manager aanwezig.
A51 – Bergen op Zoom
Op iedere derde dinsdag van de maand
is er een bijeenkomst vanaf 20.00 uur in
de Geerhoek, Kloosterstraat 19B, Wouw.
Onze webpagina: https://a51.veron.nl/ .
A52 – Hoekse Waard
Op 24 maart houden wij onze afdelingsbijeenkomst in het gebouw van Scouting
Puttershoek aan de Sportlaan in Puttershoek. Deze avond hebben we onderling
QSO, ook de QSL-manager is aanwezig.
Kijk op de site https://a52.veron.nl/ voor
updates of doe mee aan de ronde van
PI4VHW elke zondagavond 20.30 uur op
145,550 MHz.
A56 – Waterland
We gaan op maandag 2 maart om 20.00
uur in het lokaal van de Hengelsportvereniging, Vrouwenzandstraat 157 in
Purmerend, praten over antennes en
wat dies meer zij, met OM Harold
Plooijer, PA0QRB, die al eerder boeiende
avonden voor onze afdeling verzorgde.
Erwin is er met QSL-kaarten, Marian met
koffie: komt dus in grote getale! Zie ook
de website www.veronwaterland.nl en

stem af op de vrijdagavondronde op
145,350 MHz, vanaf 21.00 uur.
A57 – Schagen
Vrijdagavond 20 maart, aanvang 20.00
uur, houdt Bert Kruyswijk PA1B een
lezing over de Cilinderdipool, een werkende HF-antenne met de afmeting
van een UHF-antenne. Bert maakte
deze dipool met twee Monster Energyblikken en heeft met deze zeer kleine
HF-antenne inmiddels veel Europese
DXCC-landen gewerkt. Onze bijeenkomst vindt plaats in het Regius College,
locatie Emmalaan. De route is op onze
website te vinden: Agenda/Routebeschrijving. Actuele informatie: elke
zondagmorgen tijdens de KNH-ronde,
11.00 uur, 145,225 MHz en op onze
website a57.veron.nl
A59 – Nieuwe Waterweg
Bijeenkomsten elke eerste en derde
dinsdag van de maand. Locatie: tuindersvereniging dr. Moerman, Arij
Koplaan 2, 3132 AA Vlaardingen. QSLmanager aanwezig. Meer informatie
op de website van de afdeling op
www.A59.veron.nl , PI4VNW ronde op
145,525 MHz, start 11.00 uur.
A66 – Woerden
Op donderdag 19 maart treffen we
elkaar in het FCJV Ontmoetingscentrum
‘De Badkuip’, Boerendijk 32, 3443 AH
Woerden. De avond begint om 20.00
uur en de zaal is open om 19.30. Er is
nog geen bijzondere activiteit voor deze
avond gepland, meer info volgt later
per convocatie en op de website www.
veron-woerden.nl
A67 – Assen
Bijeenkomst op de eerste donderdag
van de maand in het zalencentrum de
Aanleg, Asserstraat 63, 9451 TA Rolde.
Zaal is open vanaf 19.15 uur. QSL-manager aanwezig. De bijeenkomst is ook
toegankelijk voor niet VERON-leden en
geïnteresseerden in de radiohobby.
Op donderdag 5 maart vertelt Harm Jan
Siepel PAOSKB over zijn bezoek aan het
Funkenberg Radio Museum in Kõnings
Wusterhausen. PAOSKB laat zien met
behulp van een presentatie dat het hier
gaat om een immense verzameling
oude radio-zenders en -buizen.

Crash Radio Weekend 2020
Zaterdag 29 februari
en zondag 1 maart
11:00- 16:00

Thema van dit jaar: WO2 Army Wireless Sets
Demonstraties van verschillende
Wireless Sets, o.a: WS17, WS18, WS19, WS22,
WS38, WS42, WS46, WS58, WS62
Verkoping: Tijdens de radiodagen is er een
verkoop van militaire radio-apparatuur
o.a. div.WS19
Uitzendingen: Zendamateurs kunnen dit
weekend verbinding maken met de radiokamer
van het museum op: 3705 kHz AM, 7073 kHz LSB,
50.4, 145.4 en 29.2 MHz FM.
CRASH 40-45 Luchtoorlog
en Verzetsmuseum
Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460,
1436 BM Aalsmeerderbrug
http://qrz.com/db/PI4C
http://www.crash40-45.nl/
Entree voor volwassenen is € 5,00 en voor
kinderen tot 12 jaar € 2,00, houders van een
veteranenpas gratis
Crew: Anton PE1JAS, Geert PA7ZEE, Gerard
PA3GRK, Gerrit PA0GJC, Herman PH1DTC,
Maurice PD4MVG, en Trevor PA3BOH
Nadere informatie bij Gerrit:
pa0gjc@ziggo.nl
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