
1

HAM-Nieuws mei 2020

                                                     

   HAM-NIEUWS

JAARGANG 35:  februari 2013

Info 
VERON-afdeling A01 

Alkmaar

Opgericht juni 1946

W.--  E.  L.-.. K-.- O--- M--   

B-... I.. J.--- 

H.... A.- M-- N-. I.. E. U..- W. - - S...

JAARGANG 42: mei 2020



2

HAM-Nieuws mei 2020



3

HELAAS NOG GEEN BIJEENKOMST  
in mei  

Dit is nog steeds de boosdoener  

 

WEL OP 

DINSDAGAVOND PI75ALK OP PI3ALK (145.600 Mhz) 

TIJD 20:30 uur 

’73 Bestuur VERON-afd. A01 
HAM-Nieuws mei 2020

UITNODIGING VOOR DE BIJEENKOMST


OP VRIJDAG 08 mei 2020


IN DE KANTINE VAN

KO HARTOG ELECTROTECHNIEK


DE OUDE WERF 18


1851 PW  HEILOO


AANVANG: 20:00 UUR


Hek open ± 19.45 uur
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Mededelingen uit de “kaasstad” 

Helaas ook in mei geen bijeenkomst, de reden 
alom bekend, maar toch nog maar een HAM-
Nieuws. Als bestuur komen we ook uiteraard 
niet fysiek bij elkaar, maar houden via de 

gebruikelijke mogelijkheden contact met elkaar. 

Onze vergaderavond doen we nu via een 
videoverbinding, maar het gezamenlijke bakje koffie, 
koekje en een versnapering mis je toch wel en de 
gebruikelijke verhalen zijn ook van een andere aard.

Op dinsdagavond hebben we de “corona ronde” op 
PI3ALK in het leven geroepen en daar wordt goed 
gebruik van gemaakt, als ronde leider heeft de 
voorzitter Jan PA0JSY zich opgeworpen, de tweede 
avond was hij niet op tijd in de shack, maar werd het 

spontaan overgenomen door Hans PH0V, top natuurlijk. Overigens sinds enige 
weken is het de PI75ALK ronde ivm 75 jarige bestaan van de VERON en volgend 
jaar van onze eigen vereniging.


Maar een aantal dingen liggen stil, zoals b.v. de jacht op een andere locatie, 
bezoekjes daaraan zijn uitgesteld, er zal toch wat moeten gebeuren, want onze 
avonden in de vertrouwde kantine van Ko Hartog lopen ten einde. 
Beschikbaarheid, maar ook het financiële plaatje speelt hier een rol in. 

Een ding is wel zeker, dit wordt een vreemd jaar en wij zijn er ook zomaar niet 
vanaf, vakanties die niet doorgaan, de lente gaat wat aan je voorbij en willens en 
wetens de natuur in gaan doe je ook minder, want je wil de kat niet op het spek 
binden, maar je ziet ook hart verwarmende taferelen, naar de zorg en een ieder die 
toch de zaak nog draaiende houden, je beseft pas nu hoeveel mensen dat wel niet 
zijn.


Er schijnt vast wel weer licht op het einde van de tunnel.


Hou het gezond en veilig en wat is nou 1,5 meter afstand.
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DE QSL EN HET VERHAAL. 


Door: PA0XAW


Deze keer een tweetal QSL kaarten van niet-militaire aard, die zijn er ook.

Als eerste een QSL  welke is uitgebracht door de “SCARBOROUGH 
SPECIAL EVENTS GROUP” de SSEG.


De call GB2SEA was 1 weekend actief om aandacht te schenken aan een 
Noordzee zeilrace (2001) vanuit Scarborough (Engeland) heen en terug naar 
IJmuiden, een afstand van ongeveer 420 zeemijlen. Het snelste jacht was even 
onder de 30 uur terug in Scarborough.


De SSEG is een groep van zendamateurs die een paar keer per jaar verschillende 
speciale roepletters in de lucht brengen bij of tijdens diverse evenementen, zoals 
o.a. SOTA en het Lighthouse weekend.

De QSL kaarten zijn een gewild item en worden daarom ook genummerd door de 
groep; zoals je kunt lezen is deze kaart nummer 25 in een reeks die uitgegeven is.

De groep heeft een website, en die is te vinden op: www.princ7.demon.co.uk




Als tweede een QSL van Tony – G3LAA/MM (Maritiem Mobile) met daarop een 
leuke actie foto van hem op zijn jacht tijdens een zeilvakantie in het Kattegat, 
tussen Denemarken en Zweden.

Tony is een ex-koopvaardij radio officier en op de datum van het QSO ook RNARS 
lid.

 Tijdens ons QSO was Tony weer bezig met een zeilvakantie in de omgeving van 
het Kattegat het Skagerrak  en lag hij voor anker in het  Oslo Fjord.
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Meestal wordt de exacte locatie (Breedte- en Lengtegraad) door /MM stations 
gegeven en dat heeft Tony niet gedaan want op de QSL schrijft hij bij Lat: Oslo en 
bij Long: Fjord. Nou ja, ook een aanwijzing waar hij op dat moment vertoefde.

Gegevens van zijn set, antenne en zijn  jacht, “PASSEPARTOUT” staan als laatste 
op de QSL vermeld.


 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Wie het kleine niet eert 
Leidingzoeker   idee: Elex-team


Afgezien van het risico van een (niet ongevaarlijke) elektrische schok en de 
vrijwel zekere massieve kortsluiting die het gevolg is van het aanboren van 
een elektrische leiding, is ook het naspel van zo’n malheur geen pretje. In 

elk geval moeten de beschadigde leidingen worden vervangen – dat is al niet leuk 
als die (zoals in Nederland) netjes in buizen zijn weggewerkt, maar in landen als 
Duitsland waar de draden vaak direct onder het stucwerk zijn verstopt is dat een 
kleine catastrofe.

Voorkomen is beter dan genezen, en daarom gebruikt de betere hobbyist een 
leidingzoeker. Maar hoe moet dat op een regenachtige zondagmiddag als er 
beslist geboord moet worden maar de bouwmarkt gesloten is en u niet snel een 
leidingzoekertje kunt kopen? Dan bouwt u die toch in een paar minuten zelf! 
Ingewikkeld is dat niet, zoals het schema van figuur 1 bewijst.

 

Figuur 1.


Drie transistoren en wat ‘grut’ – dat is 
alles. Op de gate van FET T1 is een soort 
antenne aangesloten (een stevig stuk 
koperdraad van zo’n 20 cm); deze pikt de 
alomtegenwoordige ‘netbrom’ op. 


De antenne wordt niet belast door de 
zeer hoogohmige FET. Dioden D1 en D2 
(Schottky-typen) voorkomen dat de 
spanning op de gate te hoog kan worden.

De gebufferde antennespanning staat op 
de source van T1; het 
gelijkspanningsniveau kan met P1 
worden ingesteld. De sourcespanning 
gaat naar de basis van transistor T2, die 
als een soort comparator fungeert: hij 
vergelijkt de spanning op de basis met 

die op de emitter. 


En die laatste wordt opgewekt door T3. Met de hier gegeven dimensionering is de 
spanning op de bovenkant van R2 ongeveer 4,25 V, en dat betekent dat T2 gaat 
geleiden als diens basisspanning hoger wordt dan 4,95 V. Dan licht ook LED D3 
op.

Met P1 wordt de schakeling zo ingesteld dat de LED in rust nog net niet oplicht. 
Op een stuk gaatjesprint zit de schakeling in een vloek en een zucht in elkaar. En 
natuurlijk nodigt deze uit tot eigen experimenten! 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Bug 

Nu we in de corona toestanden aan huis gekluisterd zijn is het leuk om de 
soldeerbout weer te hand te nemen. Hier een schema van een leuke Bug 
wat hoog in frequentie en met componenten die iedereen nog wel in huis 

heeft liggen. 

Meestal worden die bugs gemaakt met een (LF) BC547 transistor en dat blijkt te 
werken volgens de succesvolle bouwers. 
Een aantal mensen hier, waaronder Grotedikken, stellen dat het gebruik van een 
LF transistor uit den boze is in een dergelijke VHF oscillator. En terecht, je 
verhuist immers ook geen Steinway vleugel met je opa's bakfiets ... 

Toch was ik nieuwsgierig geworden, hoe hoog die BC547 nou kan gaan als 
oscillator en of dat nog een beetje op frequentie blijft staan. Andere zaken, als 
spectrale zuiverheid, kan ik hier helaas (nog) niet meten. 
Voor de test, volgend schema uitgewerkt: 

 
Het geheel is zo HF mogelijk opgebouwd, met extra ontkoppeling van de voeding 
en het voor HF "opkrikken" van de emitter met een ferrietkraaltje. Het torretje 
staat redelijk pittig op Ic = 12 mA ingesteld. 

HAM-Nieuws mei 2020

https://www.circuitsonline.net/forum/user/8545


10

Dit is hem dan geworden: 

 

L3 is dus een soort lus met LxB ~ 19x16mm van 1,2mm verzilverd koperdraad, het 
draad is rond een penlight batterij gebogen. 
De trimmer had ik nog liggen, het is een zg. High Quality keramische trimmer met 
een vergulde rotor, maar een gewone folie trimmer zal het ook doen, is echter 
mechanisch minder stabiel. 
Resultaat: 

Ik had het niet verwacht maar het werkte gelijk, ik kan het ding afstemmen van 
241 MHz tot 365 MHz! Het heeft nog een pittige output ook, het koppellusje naar 
de frequentiemeter kan ik 8cm afstand tot L3 laten houden om een stabiele 
uitlezing op de meter te krijgen. Stabiliteit valt erg mee, na opwarmen ongeveer 
1 kHz per 15m op 365 MHz. 

Groetjes Ed 

EK ELECTRONICS ALKMAAR  

HAM-Nieuws mei 2020
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AANBIEDING van de maand 

Breadboard 400 gats      
€1,95 

BC547 10 stuks €0,40 

2N2219a   p/st €0,70 
      

C1815 10 stuks €0,60 

Oranje Leds 3 mm 10 stuks €0,10 
 

Keramische Condensator 100pF 10 stuks €1,50 

HAM-Nieuws mei 2020

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

mailto:zenderspecialist@gmail.com
mailto:zenderspecialist@gmail.com
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De technische feiten achter de 5G uitrol  
Gelezen door: Gert PA1VW 
April 11, 2020. Geschreven door Jeffry 

 

In de laatste week zijn in Nederland zeven 
zendmasten in brand gestoken. Ook in het 
verenigd koninkrijk worden veel zendmasten 

in brand gestoken. Dit is een zorgelijke 
ontwikkeling. Er gaan rond 5G veel verhalen in 
de ronde. Sommige van deze verhalen kloppen, 
maar er zijn ook genoeg verhalen die niet 
kloppen.

In dit artikel ga ik zo veel mogelijk in op de 
technische feiten achter het 5G-netwerk en daarmee op de punten welke bij de 
uitrol van 5G zullen veranderen ten opzichte van nu. In Nederland is nog geen 5G 
netwerk wat aan staat. Een groot deel van de bestande zendmasten ondersteunt 
wel een vorm van 5G, maar dit staat allemaal nog uit.

Om goed uit te kunnen leggen wat er allemaal gaat veranderen bij de 5G-uitrol is 
het nodig om een stukje achtergrond te geven over de geschiedenis van de 
eerdere generaties van de mobiele netwerken. In het speciaal over de 
geschiedenis en werking van 4G.

De eerste generaties van het mobiele netwerk (1G/2G) werkten grotendeels met 
analoge technologie of oudere digitale modulatie. Modulatie is de manier waarop 
een signaal door de lucht wordt verstuurd. Denk hierbij aan je FM-radio of wifi-
verbinding thuis, maar dus ook je mobiele telefoon. Deze technologie is veel 
gevoeliger voor storingen dan digitale technologie. Daardoor werd op erg hoog 
vermogen gezonden. Dit werd nog versterkt doordat er veel minder zendmasten 
waren dan tegenwoordig. Ook daarom moesten de zendmasten veel harder 
zenden om je telefoon te bereiken, maar ook andersom. Je telefoon moest ook erg 
hard zenden om goed bij de zendmast aan te kunnen komen.

De vraag naar bandbreedte is sinds die tijd enorm toegenomen en we zijn 
overgeschakeld van oudere technologie naar nieuwe digitale technieken. Door 
betrouwbare digitale modulatie en de plaatsing van meer zendmasten kon het 
totale zendvermogen van de zendmasten en telefoons flink verlaagd worden.

De werking van 4G

Het 4G-netwerk wordt uitgezonden op meerdere verschillende frequentiebanden. 
Dit is een mix van lage frequenties die ver reiken en hoge frequenties voor lokalere 
dekking. Deze frequentiebanden heten in netwerktermen een 'Carrier'. De 
frequentieruimte wat bij zo'n carrier hoort is maximaal 20MHz groot.

Om efficient meerdere telefoons te kunnen ondersteunen wordt zo'n carrier van 
20MHz opgesplitst in 100 subkanalen. Een telefoon kan meerdere van deze 
subkanalen tegelijk gebruiken. De hoeveelheid is afhankelijk van hoe druk het is op 
het netwerk. Daarnaast kan de toewijzing van elk subkanaal per milliseconde 
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veranderen. Voor het gemak noemen we één subkanaal in één 
milliseconde een 'stukje data'.

Omdat er 1000 milliseconden in een seconde zitten en 100 
subkanalen in een carrier heb je in één seconde tijd 100000 
'stukjes data' om uit te delen aan telefoons. Als het druk is op 
het netwerk krijgt elke telefoon weinig, als het rustig is krijgt 
elke telefoon veel. Binnen deze 'stukjes data' wordt QAM-
modulatie gebruikt om de data door de lucht te versturen. 
Voor dit artikel gaan we niet in op de werking van QAM omdat 
het redelijk ingewikkeld is. Als je hier meer over wilt weten is er 
op het internet veel over deze techniek te vinden, of neem 
contact op.

Deze QAM-modulatie is zo efficient dat met dezelfde hoeveelheid frequentieruimte 
het bijna onmogelijk is om een hogere snelheid te behalen. Dat betekent dat om de 
snelheid te verhogen de hoeveelheid frequentieruimte moet kunnen worden 
vergroot. Dat brengt ons bij 5G.

De werking van 5G

De zendtechniek van 4G, zoals hierboven beschreven, werkt zo efficient dat er bij 
5G weinig veranderingen nodig bleken. Daarom gebruikt 5G exact dezelfde 
uitzendtechniek als bij 4G. Doordat een 4G- en 5G-signaal er in de lucht hetzelfde 
uitzien kan per subkanaal en zelfs per milliseconde (het 'stukje data' van 
hierboven) dynamisch worden gewisseld tussen 4G en 5G op dezelfde 
frequentiebanden. Dit betekent dat zonder nieuwe frequentieruimte toe te voegen 
5G kan worden uitgezonden op het overgrote deel van de bestaande zendmasten. 
Hiermee kunnen dus bijna alle zendmasten die momenteel 4G ondersteunen ook 
5G uitzenden. Dit betekent dus ook dat áls er negatieve gezondheidseffecten 
zouden zijn bij 5G op deze frequentiebanden, deze zelfde negatieve 
gezondheidseffecten ook aanwezig moeten zijn bij het 4G-netwerk, waarvoor nog 
geen concreet wetenschappelijk bewijs is.

Het dynamisch wisselen tussen 4G en 5G op dezelfde frequentieruimte is een 
techniek die ook in Nederland gebruikt gaat worden voor de eerste versie van 5G, 
halverwege 2020. De eerste versies van 5G-netwerken kunnen zelfs niet 
functioneren zonder 4G. Nu is een logische vraag, als 5G practisch hetzelfde is als 
4G, waar zitten dan de verschillen, en is er dan uberhaupt wel snelheidswinst? Dat 
brengt ons bij de verschillen van 5G. Er zijn een aantal belangrijke verschillen en 
toevoegingen:


1. Het corenetwerk: De eerste belangrijke ontwikkeling bij het 5G-netwerk 
vindt zich volledig plaats in het glasvezelnetwerk achter de zendmasten. Hier 
ontstaat de mogelijkheid om subnetwerken te creëren met verschillende 
eigenschappen. Bijvoorbeeld een IoT-netwerk voor berichten met een laag 
zendvermogen, of een netwerk voor communicatie waarbij latency zo laag 
mogelijk moet zijn.


2. MIMO: De ondersteuning voor MIMO is verbeterd bij 5G. Hierdoor kan door 
een signaal via meerdere paden te laten reflecteren (bijvoorbeeld tussen 
gebouwen) een hogere snelheid behaald worden.
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3. Ondersteuning van mmWave spectrum: Bij 5G wordt mmWave spectrum 
ondersteund. Dat zijn draadloze frequenties van 28GHz en hoger. Het 
inzetten hiervan is een enorm grote uitdaging omdat de demping van deze 
frequenties erg hoog is. Een aantal velletjes papier tussen je telefoon en de 
zendmast kunnen het signaal al onbruikbaar maken. Over mmWave 
spectrum hieronder meer.


Bij de aankomende frequentieveiling in Nederland komende Juni zullen de 
vergunningen voor de 700MHz, 1400MHz en 2100MHz banden worden verkocht. 
Het toevoegen van dit spectrum zal niet meteen zorgen voor een grote toename in 
snelheid. Daarnaast zullen deze frequenties waarschijnlijk ook worden ingezet voor 
4G naast 5G, met eventueel dezelfde dynamische verdeling zoals hierboven 
beschreven.

Pas bij de toevoeging van de 3400MHz tot 3700MHz frequentieband in Nederland 
zal de snelheid met flinke stappen toenemen. Dat komt doordat er in deze band 
veel frequentieruimte beschikbaar is. Signalen in deze frequentieband zullen qua 
karakteristieken zich grotendeels hetzelfde gedragen als bestaande 
frequentiebanden.

mmWave spectrum

Een veelbesproken toevoeging aan 5G is de ondersteuning voor mmWave 
spectrum op frequenties van 28GHz en hoger. Er zijn specifiek 2 frequentiebanden 
die door 5G worden ondersteund. 26.5GHz-29.5GHz en 37GHz-40GHz. De eerste 
band, de 26GHz band gaat in Nederland in ieder geval gebruikt worden in de 
toekomst. Er zijn echter nog geen concrete plannen hiervoor en de veiling voor 
deze frequentieband is nog niet gepland. In ieder geval gaan we deze band voor 
2022 nog niet in actie zien in Nederland.

Een paar voorbeelden van huidig gebruik van de 26GHz frequentieband zijn 
militaire radarsystemen, communicatie tussen de grond en sattelieten, en 
bodyscanners op vliegvelden, waarmee wordt gescand of er verboden objecten 
onder de kleding zitten. Het is hiermee niet mogelijk om door het lichaam heen te 
zenden. De inzet van mmWave spectrum bij 5G is een grote uitdaging omdat de 
signalen in deze band heel erg gedempt worden. Als je je hand tussen je telefoon 
en de zendmast houdt valt het signaal al weg. Zelfs als je je telefoon in je broekzak 
hebt zal in de meeste situaties dit spectrum al onbruikbaar zijn. Je telefoon 
verbindt altijd met een lage frequentieband en zal daar voornamelijk ook 
verbonden mee blijven. Pas als een mmWave signaal aanwezig is zal een deel van 
het dataverkeer over deze verbinding verlopen, maar je telefoon blijft ten alle tijden 
verbonden met een zendmast op een lage frequentie.

Vaak wordt gezegd dat het voor 5G nodig is om op elke straathoek antennes te 
plaatsen. Dit is niet per se het geval. Pas als we goede dekking willen behalen met 
mmWave spectrum zouden er meer kleine antennes moeten worden geplaatst. 
Aangezien er nog geen concrete plannen zijn voor de inzet van mmWave spectrum 
in Nederland zal het zeker nog jaren duren voordat we dat hier gaan zien. 
Daarnaast wordt de voornaamste dekking dan nog steeds met grote antennes op 
gebouwen of op zendmasten gedaan. De kleine antennes zenden op een erg laag 
vermogen, vergelijkbaar met WiFi in huis. Doordat dit zendvermogen veel lager is 
is de dekking hiervan ook maar enkele tientallen tot enkele honderden meters.
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Omdat het zo lastig is om goede dekking te realiseren met mmWave spectrum 
zullen we dit in Nederland ook echt op de extreem drukke locaties gaan zien. Het 
verkeer zal voornamelijk via de lagere frequentiebanden worden afgehandeld, waar 
4G ook op gebaseerd is. Daarnaast zal de 3500MHz band ruimte geven voor veel 
snelheid en capaciteit. Alleen op de extreem drukke plekken zoals grote steden, 
evenementenlocaties, vliegvelden en treinstations zullen we mmWave spectrum 
gaan zien.

Op den duur zal bij 5G gebruikt worden gemaakt van beamforming technologie om 
lokaal dekking te kunnen creëren. Hierbij zenden antennes een aantal stralen uit 
om gerichter dekking te kunnen realiseren. Deze stralen hebben een omvang van 
enkele tientallen tot honderd meter en kunnen erg handig zijn om minder grote 
zendlocaties nodig te hebben. Door het inzetten van gerichte stralen kan de totale 
draadloze veldsterkte in de omgeving potentieel afnemen.

In Nederland zullen deze beamforming antennes voorlopig alleen op 2600MHz 
gebruikt gaan worden. Na de veiling van de 3500MHz band in 2022 zal ook daar 
op drukke plekken gebruik worden gemaakt van beamforming technologie.

Slot

Ik hoop hiermee een aantal vaak voorkomende vragen over 4G en 5G te hebben 
beantwoord. Heb je na aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen? Neem 
gerust contact op. Bij voorkeur op Twitter, maar e-mail is ook een optie. Ik zal dan 
mijn best doen om je vraag te beantwoorden. 5G is een mooie techniek die door 
bouwt op de basis van 4G. De uitrol ervan zal jaren gaan duren en de echte grote 
voordelen van 5G zullen we in Nederland in de komende jaren zeker niet gaan zien.


Op Twi'er gevonden Jeffrey antennekaart.nl 
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Eraan 

Henk PA0PQ is op zoek naar:


1 of liefst 2 ouderwetse H.F. smoorspoeltjes van 

± 2,5 mH.


( zoals b.v. Novocon F4 of Mu-CORE F4 )

 


Info en tips meer als welkom. 

E-mail:     havanstigt@ziggo.nl 

’73 Henk PA0PQ 

HAM-Nieuws mei 2020
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MEDEDELING van de QSL-Manager 

De QSL-manager heeft bericht ontvangen van het Dutch QSL-bureau 
dat de QSL-managers géén QSL-kaarten in de maand mei zullen 
ontvangen

Echter als er leden zijn die graag snel kaarten willen versturen kan men 
dat ook rechtstreeks doen. 

Het hoeft niet perse via de QSL-manager te gebeuren, alléén zijn er dan 
wel kosten aan verbonden €.,..  die je zelf zal moeten betalen én een 
voorwaarde is: 

Goed verpakken in een stevig doosje en de QSL-kaarten rangschikken op 
alfabetische volgorde,  naar: 
  
Dutch QSL bureau 
P.O. Box 330 
6800 AH Arnhem. 

Met vriendelijke groet en ‘73 
Simon
PE1PGW

****Let op!  De QSL op pagina 18 is de opgave van maart 2020 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Er is weer QSL van het DQB en wel voor de 
volgende stations:

Voor actuele informatie zie de website

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 
wilt nemen. 
Maak eventueel een afspraak, zie colofon op pagina 2 in het HAM-
Nieuws.

’73 Simon Rodenburg PE1PGW
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Er rijden al de hele ochtend geen treinen tussen 
Hoek van Holland en Harwich . 

Er worden boten ingezet.


