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First Operator PI4ALK:                                                           PE1PGW   a01@veron.nl 
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UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST

OP VRIJDAG 09 juni 2017

IN DE KANTINE VAN
KO HARTOG ELECTROTECHNIEK

DE OUDE WERF 18
1851 PW  HEILOO

AANVANG: 20:00 UUR

(HEK OPEN OM 19:45 UUR)

Voor het zomerreces nog even dit:

Een avond voor QSO, hobby perikelen, Open dag Fort aan den Ham, 
eigen bouw of 

belangstelling voor het ASM-programma en alles wat verder ter tafel 

komt, met recht een avond voor de creatieve en innovatieve 
radiozendamateur

Neem gerust een eigen “bouwproject” mee

HAM-Nieuws juni 2017
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Mededelingen

Zomerstop
Alweer de laatste avond voor het zomerreces, de tijd 
vliegt letterlijk en figuurlijk 
voorbij. Daarom een QSO-
avond en gelijk de 
gelegenheid om elkaar wat 
tips te geven voor wat 
vakantie QSO’s altijd 
meegenomen. Als bestuur 
wensen wij iedereen een 
mooie zomer toe en hopen 
jullie weer op vrijdag 08  
september gezond te 
ontmoeten en mocht u tijdens de zomer een paar 
bijzondere QSO’s hebben gemaakt, altijd interessant 
om deze te delen. 

’73
Bestuur A01.

De laatste avond

Op de laatste avond hadden we Nico van der Bijl PA0MIR op bezoek, maar zoals 
altijd eerst de mededelingen, dit keer door Simon PE1PGW, onze voorzitter kon 
door werkzaamheden niet aanwezig zijn. Eerst werd er nog terug gememoreerd 
aan Carel Frumau PA3HIE, zowel de condoleance als de begrafenis zijn door leden 
bezocht. Op de dag van de begrafenis werden de afgevaardigden voor de VR 
vervangen door PE1PGW. Hij gaf een klein verslag hoe hij de VR had ervaren, de 
voorstellen waren vrij snel door de vergadering, maar zoals bijna elke vereniging 
kampt ook het HB met een tekort aan vrijwilligers en ook om de jeugd bij de hobby 
te betrekken valt zeker ook niet mee, gezien de snel veranderende wereld en als je 
jong bent komen er vaak andere prioriteiten aan de orde.
Op zaterdag 27 mei houden we een open dag op het Fort aan den HAM, nadere 
informatie volgt nog per wel bekende Flyer.
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Toen kwam Nico PA0MIR aan het woord en de 
presentatie zou worden ondersteund met behulp 
van de beamer, maar wat bleek ,deze was 
“onderweg” maar improviseren kun je over het 
algemeen nog wel aan amateurs overlaten en zo 
werd de beamer vervangen door de aldaar 
hangende TV en kon Nico zijn lezing starten. 
Hij wijde ons in wat DIP-PA eigenlijk betekende en 
allemaal wel niet inhield.
Het werd een uitgebreid verhaal, maar in de kern 
bekend het dat, “de DIG” een club is van zend- en 
luisteramateur award-verzamelaars.
De sectie  Nederland (DIG-PA) is in 1984 opgericht 
om in Nederland extra service en mogelijkheden te 
scheppen voor deze verzamelaars. DIG-leden 
hebben een DIG-nummer. 
Men kan DIG lid worden door 25 awards te 

verzamelen, waaronder drie DIG-awards.
De aanvraag voor een DIG-nummer moet naar de algemeen secretaris: Werner 
Theis - DH1PAL, DIG 243, Luxemburger 
Strasse 59, 53881 Euskirchen, Duitsland.
E-mail: DH1PAL@darc.de 

De DIG-PA presenteert zich op o.a. amateur 
dagen (b.v. Apeldoorn) het lidmaatschap 
bedraagt €7,00 per jaar en daar krijgt u o.a 
twee maal per jaar het DIG-PA Bulletin voor. De 
vraag werd nog wel gesteld dat er in de 
Electron weinig ruchtbaarheid aan wordt 
gegeven, maar ook bij deze club, mist men 
capaciteit.

Hoe het werkt om aan de nodige awards te 
komen verwijs ik u graag naar de website: 
http://www.dig-pa.net

Traditioneel ging ook Nico huiswaarts met een 
Alkmaarse kaas en een fles wijn.
De avond werd afgesloten met nog wat QSO.

Meeuwes
PD5MES

HAM-Nieuws juni 2017
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Wat?.... 5 Watt??
Over wat je met 5 Watt kunt bereiken.

Onze vakantie naar het zonnige La Palma, gelegen voor de west- Afrikaanse kust 
was aanleiding om de hobby spullen bij elkaar te zoeken die je eenvoudig en 
zonder problemen mee kunt nemen in een vliegtuig. Dat lijkt eenvoudiger dan het 
is. Je kunt niet al te zware 
en ook niet al te grote 
spullen in je koffer stoppen 
dus moet je nadenken over 
gewicht en omvang van 
accu’s, voedingen, 
antennes, masten, kabels 
zenders, laptops enzovoort 
die aan die criteria 
voldoen. Oké, alles licht en 
klein dus, maar ja, dan heb 
je weer beperkt bereik dus 
is het dan nog wel de 
moeite van het meenemen 
waard? 

Na diverse afwegingen heb 
ik mijzelf beperkt tot het meenemen van een End-Fed draad-antenne, een Out 
Back uitschuifbare sprietantenne, een fotostatief om de Out Back op te bevestigen, 
een stukje RG58 coax kabel met de juiste pluggen (en verloopplugjes omdat beide 
antennes andere aansluitingen hebben (BNC en PL), een FT 817, een auto tuner, 
de zelfbouw interface voor PSK31 en een laptop. Alles bij elkaar met microfoon, 
seinsleutel en diverse aansluitkabeltjes toch nog goed voor een paar kilo extra 
hobby-gewicht, dus dan maar wat minder T shirts en schoenen mee. Gelukkig 
paste alles zonder al te veel moeite in de koffer en in de rugzak en kon het 
probleemloos mee in het vliegtuig. Wel moest bij de douane mijn rugzak open, niet 
vanwege de FT 817, daar hadden ze blijkbaar geen vragen over, maar wel over het 
ingeschoven Out Back antennetje dat er op de scanapparatuur als een vervaarlijk 
puntig voorwerp uitziet. Na te hebben uitgelegd waar het voor dient was het geen 
probleem en kon ik de boel weer inpakken. 

Nu is het bij zo’n reis die je boekt via Internet met mooie plaatjes en beschrijvingen 
natuurlijk altijd de vraag waar je écht terecht komt, heb je een kamer met zeezicht, 
zit je aan de achterkant van het hotel, op welke verdieping zit je, is er een balkon, 
kan ik een van mijn meegebrachte antennetjes gebruiken enzovoort. Wij hadden 
geluk wat dat betreft, het hotel bleek nog fraaier te liggen dan op de foto’s in de 
folder, een jungleachtige omgeving waar diverse gebouwtjes hun plaats hebben 
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gekregen, een prachtig tropisch 
park met watertjes, palmbomen, 
diverse dieren, echt een paradijs. 
Gelukkig had de kamer op de 2e en 
tevens hoogste verdieping een 
balkon. Wel met heel veel bomen 
en struiken er vlak omheen, maar ik 
had al snel gezien dat ik met een 
draadje richting één van de vele 
palmbomen een vrij stukje kon 
vinden tussen de andere bomen 
door. Of de afstraling van daaruit 
goed zou zijn betwijfelde ik, maar 
veel andere opties waren er niet. 
Voor de zekerheid eerst de Out 
Back antenne maar even op zijn 
fotostatief gezet, maar daar hoorde 
ik weinig op dus die heb ik maar 
weer snel ingepakt. Dan dus toch 
maar de draad ophangen. De XYL 
was bezorgd dat dit problemen zou 
geven, een antenne bevestigen aan 

zo’n fraaie boom in dit paradijs, als de tuinman er maar niets van zou zeggen… Ik 
denk achteraf dat de tuinman het zwarte draadje niet eens heeft zien hangen! Hoe 
dan ook, het draadje hing vanaf het balkon 
binnen enkele minuten aan de betreffende 
palmboom. Nu maar snel luisteren of er 
überhaupt iets te horen was. En ja hoor, op 
14.070 Mhz barste het van de PSK31 
signalen dus qua ontvangst zat het wel 
snor! Nu maar eens kijken of er 
verbindingen te maken zijn. 

Na het opstarten van de laptop en MixW2 
software en het aansluiten van de home 
made PSK interface maar eens 
gereageerd op een luid Spaans station 
EA7ZY. Salva kwam vrijwel direct retour met een 599 rapport vanuit IM67MA, toch 
ruim 1399 KM vanuit mijn locatie IL18CP met maar 5 Watt, niet slecht voor een 
eerste verbinding dacht ik. Wel merkte ik dat het zenden van je call met prefix EA7/ 
(voor La Palma) en /QRP aan het eind veel tijd vergt. Door geen hoofdletters maar 
kleine letters te gebruiken in PSK31 spaar je veel tijd uit, PSK31 doet er met 
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hoofdletters namelijk 
aanzienlijk langer over om de 
letters te verzenden (“Tip van 
Flip”: gebruik dus bij PSK31 
kleine letters, ook voor je call 
alhoewel dat vreemd staat, het 
gaat echt sneller!). 

De tweede verbinding maakte 
ik met een Italiaans station 
IZ1RFM. Vanuit JN34SS gaf 
Carlo mij een 599 rapport, toch 
alweer twee maal zo ver met 
een afstand van 2815 Km ook 
niet verkeerd. De kroon die dag 
spande echter een Fins station 
OH2MQ, Eero vanuit KP20KP, 
dat is ruim 4761 Km vanuit m’n 
jungle locatie op La Palma op 
een draadje met slechts 5 
Watt!! Ik was totaal verrast dat 
je zó ver kunt komen met het 
vermogen van een fietslampje! 

De daarop volgende dagen 
heb ik telkens rond en na het avond eten tot na middernacht verbindingen gemaakt 
in PSK31 met diverse stations uit Portugal, Polen, Frankrijk, België en Azoren.  
Bijzondere verbindingen heb ik gelogd met Bosnië (3550 Km), Zweden (4000 Km) , 
Slowakije (3591 Km) Duitsland (3400 Km) en IJsland (4006 Km) maar de kroon 
spant een verbinding op 4 mei 2017 met RU1AT, Eugene uit St. Petersburg 
(KP50DA) met een afstand van 5001 Km en een rapport van 599! En dat allen met 
slechts 5 Watt…. het is me wat! 

Moraal van het verhaal: neem altijd en overal je hobby-spullen mee, het is absoluut 
de moeite waard om vanuit andere locaties dan thuis lekker met je hobby bezig te 
zijn. Grote vermogens en enorme antenneparken zijn leuk maar heb je dus niet 
altijd nodig voor een hoop hobby plezier. Sterker nog: ik denk dat het maken van 
verbindingen met kleine vermogens en beperkte middelen juist meer voldoening 
geeft dan wanneer je met een Kilo Watt en een enorme antenne een matig rapport 
ontvangt, hoewel dat ook veel voldoening kan geven natuurlijk, maar dat past 
helaas niet in mijn koffer.

(vervolg pagina 10)
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(vervolg van pagina 8)

Tenslotte de feiten op een rijtje:
• Locatie: Hotel Haciënda San 

Jorge;
• Isla de La Palma;Periode: 29 

april 2017 – 9 mei 2017;
• Locator IL18CP;
• Call: EA8/PD0NQD/QRP (ea8/

pd0nqd/qrp in PSK tekst);
• Verbindingen: meer dan 30;
• Grootste afstand: 5001 Km;
• Set up: FT817, 5Watt, High End 

Fed 30 meter boven zee niveau 
min of meer horizontaal 
afgespannen, laptop MixW2, 
home made PSK31 interface.

Ik wens iedereen veel hobbyplezier de komend vakantieperiode.

73,  
Fred

HAM-Nieuws juni 2017
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Het station PI1KM nostalgie Electron maart 1981

Het Pl-station is, zoals bekend, een station dat in verband staat met 
scholingsactiviteiten, met name op 't gebied van radio-communicatie. PI1KM is het 
amateur-station van de Operationele School van de Koninklijke Marine te Den 
Helder. Hier wordt personeel van de Koninklijke Marine opgeleid voor diverse taken 
aan boord van schepen.
Het amateur-station staat open voor het gehele personeel dat aan de school 
verbonden is, met als voorwaarde dat men wel eerst moet laten zien dat men op de 
hoogte is van de procedures in het amateur-verkeer. De belangstelling komt zeker 
niet alleen uit de verbindingsbranche.

Tijdens de PA-Beker-Contest was Pl1KM actief in het CW-gedeelte met 3 operators 
uit de verbindingsgroep en 1 uit de afdeling vliegdienst.
ln het SSB-deel werd o.a. deelgenomen door iemand uit de navigatiesector en 
iemand uit de vuurleiding. De spullen die gebruikt worden zijn amateur-apparatuur. 
Momenteel staan een TS 510D, een HW 101, een W3DZZ-dipool en een GPA 30 
tot de beschikking van de a.s. zendamateurs. De dagelijkse leiding van PI1KM 
berust steeds bij een gelicenseerd zendamateur uit de afdeling verbindingen.

Op de foto geen onbekende van A01! Wel iets jonger.

Het station PI1KM tijdens de laatste PA-Beker-Contest. Het station was buiten 
mededinging vanwege de multi-operator klasse. Van links naar rechts: PA0VLA (Jo), 
PA0XAW (Age), OM Bas Teeuw en PA-6203 (Wally)

Gespot door: Cees Jan, PA3GYG
HAM-Nieuws juni 2017
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Analoog of digitaal (II)
 Korte herhaling van het voorafgaande: er is een traditioneel werkende radiatorunit 
met tweedraads pc-ventilatortjes gemaakt. Om de 12 Volts ventilatortjes geruisloos 
te laten werken moest de voedingsspanning verlaagd worden naar 3,3 Volt. Bij een 
beschikbare 5 Volt voeding moest dus 1,7 volt gedumpt worden in een mini ‘dummy 
load’. En dat is zonde.

Nu de uitdaging om het systeem zuiniger te maken door het toerental met 
pulsbreedtemodulatie (PWM) te regelen. Daar gaan we een microcontroller voor 
gebruiken, we stappen over van het analoge naar het digitale domein. 
Dus nu een tweede knutsel in elkaar gezet, rond een 12f683 microcontroller van 
Microchip. (En daarmee is ook een toezegging in een eerder verhaal in HAM-
nieuws gestand gedaan om iets met de pwm-mogelijkheden van dit controllertje te 
gaan doen.) Dit 8 pins microcontrollertje heeft zelf al een comparator aan boord, 
een LM311 is niet nodig. De NTC-weerstand die de comparator bedient kan 
rechtstreeks aan de PIC. Met de ADC (stand van een potmetertje, ook rechtstreeks 
aan de PIC) bepalen we de PWM waarmee het mosfetje wordt gepulst. Programma 
schrijven en in de PIC schieten, klaar is Kees. 

 

Eén voordeel van digitaal t.o.v. analoog is al direct duidelijk als je de foto van mijn 
tweede bouwsel met die uit het vorige verhaal vergelijkt: veel minder componenten. 

Helaas, het werkte niet. De ventilatortjes stonden alleen te fluiten, draaien ho maar. 
Met een vergelijkbare ohmse belasting zag ik een prachtige blokgolf op de scoop 
waarvan de duty cycle mooi soepel was te variëren van 0 tot 100%, m’n PIC werkte 
perfekt. Ook een dc speelgoedmotortje was qua toerental goed te regelen. Waarom 
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draaien m’n pc-ventilatortjes dan niet? Omdat ik, zonder kennis van zaken, zomaar 
wat van die dingen (de goedkoopste natuurlijk) bij Baco uit een bakje heb gegraaid.
 
Dan sta je ineens verloren in het oerwoud van de ‘dc brushless pc-fans’. Gelukkig 
bestaat er een site, pcbheaven.com met heldere uitleg. Je hebt in de pc-fanwereld 
tweedraads-, driedraads- en vierdraadstypen met, om het eenvoudig te houden, 
aansluittouwtjes in alle kleuren van de regenboog, want elke fabrikant heeft zo zijn 
eigen voorkeur. 
Eigenlijk zijn het wondertjes van techniek. Op de rotorschaal (daar waar de bladen 
aan vast zitten) zijn aan de binnenkant in een cirkel vier permanente magneetjes 
bevestigd. De permanente magneten draaien dus met de bladen mee. Binnen de 
cirkel staan vier vaste spoeltjes radiaal in een kruis , zeg maar de elektromagneten. 
Met een Hallsensor wordt de positie bepaald van de draaiende permanente 
magneten tov de vaste  elektromagneten en met wat verdere elektronica wordt de 
positionele omschakeling van de stroom door de elektromagneten geregeld. In 
plaats van een mechanische commutator met borstels is er een ‘solid state’ 
elektronische commutator, aangestuurd door de Hallsensor. Zo’n ventilatortje draait 
jarenlang zonder noemenswaardige mechanische slijtage. Ze zijn energiezuiniger 
en ze zijn stiller dan motortjes met borstels.

De elektronica in de fanmotortjes blijkt het niet fijn te vinden als een blokgolf als 
voeding wordt aangeboden. Dan gaan ze in protest staan te fluiten.
 Dat hoorbare fluiten komt natuurlijk omdat ik als vaste PWM-frequentie 1000 Hz 
heb gebruikt. In het programma is die frequentie aan te passen c.q. te verhogen tot 
bijvoorbeeld boven de gehoorgrens. Let even op, de frequentie is wat anders dan 
de duty cycle. Bij een constante frequentie regelen we met het potmetertje de 
breedte van de blokgolf, dus de duty cycle.

De navolgende pricipeschema’s  van de tweedraads-, driedraads- en 
vierdraadstypen heb ik gevonden op de voornoemde site. (Daar staan trouwens 
ook andere leuke dingen.) Denk er om, het zijn niet meer dan “plaatjes ter 
verduidelijking van het praatje”; de feitelijke elektronica van de fancontroller is 
ingewikkelder. Reken me niet af op schematische onjuistheden, het gaat om de 
uitleg. Het vierkante blokje is de Hallsensor.

HAM-Nieuws juni 2017
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Het tweedraadstype, dat ik heb gebruikt, blijkt het eenvoudigst. Toerentalregeling 
van de fans kan worden gedaan door de voedingsspanning te variëren. Maar, een 
blokgolf  lusten ze niet.  En uit het eerste plaatje blijkt waarom. Ook de Hallsensor 
krijgt dan de PWM op z’n kop. Dan doet tie het niet meer.
De Hallsensor/elektronische commutator van een 12 Volt ventilatortje werkt bij een 
lage constante  3,3 Volt, zoals in mijn vorig bouwsel is gebleken, nog wel 
probleemloos.

Bij de driedraadstypen (tweede schema) worden de pulsen van de  Hallsensor niet 
alleen intern gebruikt maar ook op de derde draad naar buiten gebracht. De 
Hallsensor geeft op die derde draad 2 pulsen per omwenteling en de pc/het 
moederbord krijgt daarmee via die derde draad informatie dat de ventilator draait 
en ook hoe snel. Die derde draad  is dus niet bedoeld om een PWM gemoduleerde 
voeding op de fanmotor aan te sluiten, maar is alleen bedoeld om informatie naar 
buiten te sturen. Ook hier krijgt de Hallsensor de PWM op z’n kop en werkt dus niet 
goed meer.

Bij de vierdraadstypen is er naast ‘voeding’, ‘aarde’ en ‘tacho-info’ ook een aparte 
draad om de fanmotor met PWM-informatie aan te sturen. Dat opent perspectieven, 
de Hallsensor krijgt hier een normale constante voeding. De elektromagneten 
worden apart met PWM gestuurd.Maar het roept ook weer vragen op. Ik moet eerst 
meer weten hoe de elektronica van zo’n vierdraads pc-fan in elkaar steekt. Hoe 
prop ik een 5 Volt PWM in een 12 Volt vierdraads fan? Kan ik die 12 Volt voeding 
ook verlagen naar 5 Volt? Ik vermoed dat ik de voeding minimaal een paar volt 
hoger moet houden, maar dan moet ik met twee voedingsspanningen gaan werken, 
eentje voor de pic en eentje voor de fans. Voor mijn goed werkende radiator-unit 
houd ik het dus voorlopig gewoon analoog tot ik een tweede hands vierdraadsfan 
op de kop heb getikt om verder mee te experimenteren.

Resteert nog het schema van het PWM-generatortje met de 12f683; die werkt op 
zich goed. Je kunt die generator prima gebruiken voor toerentalregeling van 
gewone  kleine DC-motortjes, maar vooralsnog niet voor PWM-toerentalregeling 
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van computerventilatoren. Het door mij gebruikte Fetje wordt met een 
schakelfrequentie van 1000 Hz bij 200 mA niet warm. De Fet gaat dan in een 
periodetijd van 1m sec 1 keer open en 1 keer dicht. Dus 2000 transities per 
seconde. Helemaal open en helemaal dicht is geen probleem. In de transities is er 
de meeste dissipatie in de fet, dus de schakelflanken moeten lekker stijl zijn, dan 
wordt het dissipatiegebied snel doorlopen. Hogere frequenties en zwaardere 
stromen heb ik nog niet uitgeprobeerd. 

�
 

Vergeet niet een passende vrijloopdiode over de aansluiting van het motortje of 
andere bescherming (snubber, zener ) voor de Fet in te bouwen. Die zijn hier niet 
getekend.

Een schema-tekening met een pic is tamelijk waardeloos als je niet weet welk 
programma er in zit. Mocht je belangstelling hebben voor het ASM-programma, 
dan even melden. Ik kan het opsturen of voor je meenemen naar de 
verenigingsavond.

Nico PE1BKN
mei  2017
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Molendag 13 Mei 2017

Ook dit jaar hebben Age  PA0XAW en Gerrit  PD1GB weer meegedaan aan het 
Molenweekend. Dit keer was Jan Steen  PA2JS er ook bij.
 
Zaterdagmorgen gingen Age en Gerrit om 10.00 uur op pad naar de Molen die ge-
activeerd zou worden, molen P-V in de Zijperpolder. Voor meer info zie op 
QRZ.COM van PA6MPV.
Om ongeveer 10.20 uur arriveerden wij bij de molen waar Jan al aanwezig was. Na 
het uitpakken van de apparatuur de antenne opgetuigd. Dat was weer de 
HyEndFed voor 40-20- en 10M.
 

ONS /P QTH BIJ DE MOLEN

Jan had ook nog een Sommerkamp FTDX-150 meegenomen om eens uit te 
proberen. Aangesloten op de antenne heeft Jan toch nog met een Fransman 
kunnen werken. Daarna hebben we de IC-706 MKII aangesloten, daar Jan z’n 
FTDX-150 wilde ontzien.
Age heeft nog gekeken op Reverse Beacon site of we nog te horen waren. Nou, 
dat waren we. 

Zie tabel. (vervolg pagina 19)
HAM-Nieuws juni 2017
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Beste zendamateurs

Gezien ik een zeer lange tijd in het buitenland verblijf en ook een aantal zeer 
grote componenten fabrikanten ga bezoeken, wil ik het volgende aan u 
vragen:

“Zijn er specifieke onderdelen die u zoekt”  zo ja, mail uw naam met wat u 
zoekt, evt met foto en dan kan ik waarschijnlijk tegen zeer schappelijke 
prijzen het een en ander regelen. 

De spulletjes worden dan op vrijdag 8 september op de club avond 
uitgeleverd.

Natuurlijk mail ik u eerst een actuele prijs door!

Ik hoor het graag van u

en

fijne vakantie gewenst van

Edwin Keijzer  

EK ELECTRONICS
 
zenderspecialist@gmail.com. 

HAM-Nieuws juni 2017

Contact en Info 
E-mail: zenderspecialist@gmail.com of 06-453 20 435

mailto:zenderspecialist@gmail.com
mailto:zenderspecialist@gmail.com
mailto:zenderspecialist@gmail.com
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AANDACHT VOOR PSK DOOR AGE EN GERRIT. 
FOTO GEMAAKT DOOR  JAN PA2JS

We hebben aardig wat leuke verbindingen kunnen maken op 40 en 20 meter. 

In de middag hebben Age en Jan nog een 2M-antenne opgezet. Je weet maar 
nooit. 

HAM-Nieuws juni 2017

de dx freq cq/dx snr speed time

SV1DPJ 14072.7 PSK31 CQ 14 dB 31 bps 1225z 13 May 

M0VSE 7029.2 CW CQ 13 dB 18 wpm 1207z 13 May 

DK3UA 7029.2 CW CQ 25 dB 18 wpm 1207z 13 May 

GW8IZR 7029.2 CW CQ 26 dB 18 wpm 1207z 13 May 

DK9IP 7029.2 CW CQ 13 dB 18 wpm 1207z 13 May 

DO4DXA 7029.2 CW CQ 18 dB 18 wpm 1207z 13 May 

DL9GTB 7029.2 CW CQ 19 dB 18 wpm 1207z 13 May 

HB9JCB 7029.2 CW CQ 17 dB 18 wpm 1207z 13 May 

DJ2BC 7029.2 CW CQ 11 dB 18 wpm 1202z 13 May 

DL9GTB 7029.2 CW CQ 21 dB 19 wpm 1201z 13 May 

G7SOZ 7029.1 CW CQ 12 dB 19 wpm 1201z 13 May 

HB9JCB 7029.2 CW CQ 19 dB 19 wpm 1201z 13 May 

!  PA6MPV 

!  PA6MPV 

!  PA6MPV 

!  PA6MPV 

!  PA6MPV 

!  PA6MPV 

!  PA6MPV 

!  PA6MPV 

!  PA6MPV 

!  PA6MPV 

!  PA6MPV 

!  PA6MPV 

http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/SV1DPJ
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/M0VSE
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/DK3UA
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/GW8IZR
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/DK9IP
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/DO4DXA
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/DL9GTB
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/HB9JCB
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/DJ2BC
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/DL9GTB
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/G7SOZ
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/HB9JCB
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
http://www.reversebeacon.net/qrz/PA6MPV
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De antenne is een 3 elements beampje, horizontaal opgesteld. 

Om ±15.30 uur hebben we een einde gemaakt aan onze inspanningen. 
Alles weer ingepakt om weer naar huis te gaan. 

Ter info: 

1 QSO op 40 M in SSB; 
3 QSO’s op 2M in FM; 
6 QSO’ in CW; 
23 QSO’ in PSK31 waarvan 2 QSO’s met de USA. 

Voor een dag toch aardig wat gescoord.  

Op naar volgend jaar. 

‘73   

Age PA0XAW   
Jan PA2JS en  
Gerrit PD1GB 

Werkt een waterdicht gps-systeem onder 
water? 

Radiosignalen en water gaan niet goed samen. Vandaar dat 
onderzeeërs met sonar (geluidsgolven) werken en niet met radar. 
Hetzelfde geldt voor gps: het signaal gaat niet of nauwelijks door 
water heen. Dat wil niet zeggen dat helemaal geen gps wordt gebruikt 
onder water. Maar in bijna alle gevallen gebeurt dat via een antenne 
die boven het water uitsteekt en aan een boei is vastgemaakt. De duiker leest de 
signalen af via een kabel. Onderwater-gps is daardoor iets minder accuraat dan 
normaal: de gps-ontvanger kan door de stroming van het water niet recht boven de 
duiker zitten. 

Bron: Quest. 

HET ATOMIUM bijzonder staaltje architectuur

Het Atomium werd ontworpen door André Waterkeyn voor de 
Wereldtentoonstelling van 1958. Het monument op de Heizel 
representeert een ijzerkristal dat 165 miljard keer is vergroot.
Dat idee verwijst naar de macht van de atoomenergie die in de 
jaren vijftig in volle ontwikkeling was. Het is een idioot ding, dat 
begrijp ik ook wel. maar toch heb ik er wel iets mee. 

Hier zijn de van Rossems. februari 2016

HAM-Nieuws juni 2017



�21

HAM-Nieuws juni 2017

Er is weer QSL van het DQB en wel voor de volgende 
stations: juni 2016

Er is QSL voor de in YES gemarkeerde stations. De koffer is weer goed gevuld, de 
QSL-manager is u zeer erkentelijk als u de kaarten in ontvangst wil nemen. Maak 
eventueel een afspraak, zie colofon op pagina 2 in het HAM-Nieuws.

Best ’73 Simon, PE1PGW
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ANTENNAS
50. Short Dipole Antenna for 40m - 80m - 160m

51. Center Fed-Zepp Antenna for 80m - 40m
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“Als een zwarte kat je pad kruist, dan is dat 
een teken dat het dier ergens naar toe gaat.”


