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Nieuwsbrief VERON Afdeling Leiden A28                          
Januari 2023 
Web: https://a28.veron.nl 
Kopij: a28@veron.nl 
Bijeenkomsten: Herenweg 307, 2201AJ, Noordwijk – ingang Achterweg – nabij de 
N206 tussen Katwijk en Noordwijk 
Link Map Google 

 
 
Voorwoord 
Beste allemaal, 
Allereerst een heel mooi 2023 toegewenst voor u en eenieder die u lief is. Dat het maar een mooi radioactief jaar 
mag worden. 
 
Begin dit jaar realiseerde ik me dat de afdeling alweer 77 jaar bestaat dit jaar. Vorig jaar startte ik als voorzitter. 
Bewust ietwat naïef ging ik op pad. En nu een jaar later durf ik hardop uit te spreken dat het ondanks enige hobbels 
een schitterend 2022 is geweest. Voor mij is een hoogtepunt toch wel, dit zonder een iemand tekort te doen de 
blauwe hap met als kers op de taart de gouden speld voor Jaap PA7DA.  
 
Als ik dan toch even zit te dromen, krijg ik ook een glimlach op mijn gezicht, want het gaat goed met de afdeling. Het 
leden aantal loopt op, er is een stabiel bestuur, we hebben een meer dan gastvrij onderkomen, maar het 
belangrijkste is, dat eenieder zich welkom voelt. Ik voel me gevleid door de woorden van Remy Denker PA0AGF, 
“Wat hebben jullie het voor elkaar, hier kan menig afdeling een voorbeeld aan nemen”. 
 
Is er dan helemaal niets negatiefs? Ja toch wel. Alles om ons 
heen wordt duurder, al willen wij hier als afdeling nog niet aan. 
Ik hoop dat we alles kunnen blijven doen zoals het nu gaat. 
Maar wie weet moeten we in de toekomst af en toe een kleine 
bijdrage vragen. 
 
Voor dit jaar staan er diverse leuke activiteiten op stapel, zoals 
het zelfbouwen van een loop, een uitje naar PI4CC en enkele 
lezingen. Ook de BBQ en blauwe hap zullen niet ontbreken. 
Kortom voor ieder wat wils. 

https://a28.veron.nl/
mailto:a28@veron.nl
https://goo.gl/maps/5DiDrkmrHETGvNPW8
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Nogmaals namens het hele bestuur van de afdeling Leiden A28 een heel mooi en gezond 2023 
Adrie PD3AR 
 

Dank voor de verrassing 
Tsja, hoe kunnen jullie het zo stil houden? Dacht ik achteraf. 
Geweldig en onverwacht. Van een aantal amateurs en leden van 
de afdeling ontving ik felicitaties. Waarvoor dank! Vooral de 
smoes rond Remy, dat hij met z’n xyl in Katwijk verbleven, 
omdat ze daar verknocht aan zijn met de uitnodiging van Eric-
Jan PA1EJ om aan de ‘Blauwe Hap’ deel te nemen was echt 
grandioos. Daarnaast de historische prent van Rudolf 
Tappenbeck als extra cadeau, deed mij veel. Het was een 
gezellige avond met bevriende amateurs. Fijn dat jullie er waren! 
Op z’n Nortuks: ‘Twas Keun’! 

 
 
Agenda 
Vanaf 12 december, iedere maandagavond om 19.00 uur; Cursus radioamateur N en F door Remco PE0WRH, ten huize 
van PA7DA 
Aanmelden via a28@veron.nl 
Iedere werkdag 19.00 uur; CW-cursus door PA7DA via PI2NWK 
Iedere vrijdagavond om 20.00 uur; Vrijdagavondronde via PI2NWK door de crew van PI4LDN. 
Dinsdag 17 januari om 20.00 uur; Behandeling voorstellen voor de VR EN Presentatie door Jaap PA7DA over de P40 
Holidaystyle DX Peditie 
Dinsdag 21 februari om 20.00 uur; Huishoudelijke vergadering 
Dinsdag 21 maart om 20.00 uur; Presentatie Conteststation PI4CC, door Eric PA2REH 
 

CW-cursus VERON-afdeling Leiden 
Maandag 9 januari start afdeling Leiden met een nieuwe CW-cursus door PA7DA. Iedere werkdag (maandag t/m 
vrijdag) vanaf 19.00 uur via PI2NWK op 430.050 MHz. Aanmelden graag via a28.veron.nl.  
Op de website ( https://a28.veron.nl/activiteiten-2/cw-cursus/ )    van VERON-afdeling Leiden vindt u meer over deze 
cursus. 

Voorstellen Vereningsraad (VR) 
Medio april (meestal tijden het Bollen Corso) organiseert het Hoofdbestuur de ‘Verenigingsraad’, die we vanaf nu VR 
noemen. Het HB legt dan haar verantwoording af over het afgelopen jaar aan de vertegenwoordigingen van de 
afdelingen. De afdelingen kunnen ook voorstellen indienen, die vroeg ingediend moeten worden.  
Dit jaar voor 1 februari. 
Ook de afvaardiging willen we dan vaststellen, want dit hoeft geen bestuurslid te zijn.  
Naar aanleiding van het aantal leden krijgt de afdeling een aantal stemmen toebedeeld.  
Voorafgaande de VR worden alle voorstellen door de afdelingen behandeld. 
Leden die deze bijeenkomst van de VR willen bijwonen kunnen zich altijd bij het afdelingsbestuur aanmelden. 
 

Van de Regionale QSL-Manager 
Binnen onze regio bieden wij een QSL- service aan. Indien er QSL- kaarten voor u zijn, kunt u deze inleveren en 
afhalen bij Fred Bey PA7FB 
Hieronder een aantal belangrijke zaken aangaande het inleveren van de QSL-kaarten! 
 
Adreswijzigingen: 
Leden die verhuizen naar een andere regio moeten dit zelf kenbaar maken bij het DQB met een verhuisbericht. Maar 
ook de RQM’s van de oude en de nieuwe regio willen graag geïnformeerd worden omdat het momenteel meer dan 
drie maanden duurt voordat zij geïnformeerd zijn door het DQB. Gebruik hiervoor de website DQB-Manager. Je kan 

mailto:a28@veron.nl
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via deze website een wachtwoord aanvragen om al je gegevens te wijzigen. Ga je bijzondere roepletters gebruiken 
voor bijvoorbeeld een evenement, meldt dit voor de VERON bij dqb@veron.nl en bij de VRZA via dqb@vrza.nl. 
 
Enige tips bij het invullen van de QSL-kaarten: 
Zet altijd achter op de kaart, rechtsboven, in duidelijke blokletters de roepletters of het luisternummer van het 
tegenstation. Dit geldt ook voor dubbelzijdig gedrukte kaarten! 
Moet de kaart naar een QSL- manager, dan dit er onder vermelden en onderstrepen 
Verander niets bij het invullen van een kaart, maar neem bij een vergissing een nieuwe kaart. Elke doorhaling kan 
een kaart ongeldig maken bij de aanvraag van certificaten. 
Controleer of in het desbetreffende land een QSL- bureau is. Controleer de lijst op de website van de IARU. 
Het formaat van de QSL kaart: 
 
Het formaat 9 x14 cm is internationaal vastgesteld. Dit geldt ook voor special-event kaarten. Het komt regelmatig 
voor dat deze stukken groter zijn met als gevolg dat deze geknakt en beschadigd bij uw tegenstation aankomen. Uw 
QSL kaart is wel uw visitekaartje en het is jammer als het beschadigd aankomt. 
Waarom krijgt u QSL-kaarten terug? 
Om verschillende redenen: 
Het tegenstation accepteert geen QSL of is ‘Silent Key’; 
Het zijn landen zonder QSL-bureau of het betreffende bureau verzorgt alleen QSL-kaarten van leden. Controleer dit 
via de DQB-Manager 
Roepletters zijn onduidelijk of te slecht geschreven 
73 Fred PA7FB  RQM afd. Leiden 
pa7fb@veron.nl of bellen op 0615054312 het liefst op maandagavond tussen 1900 en 2100 uur. 
 

Nieuwe Leden 
 Sinds enige tijd ontvangen we het bericht van het Centraal Bureau dat onze afdeling nieuwe leden rijker wordt en 
vanwege de opheffing van afdeling Woerden leden van deze afdeling overgeschreven zijn naar onze afdeling. We 
heten al deze leden van harte welkom bij VERON-afdeling Leiden en we hopen jullie tijdens de bijeenkomsten te 
kunnen ontmoetten! 
 

Excursie naar PI4CC in Hoek van Holland 
Naar aanleiding van de presentatie van Eric PA2REH op 21 maart wordt een excursie georganiseerd naar het 
Conteststation PI4CC in Hoek van Holland. De datum van de excursie moet nog bepaald worden, vanwege ook de 
activiteiten aldaar. Vooraanmeldingen graag naar a28@veron.nl 

 
 

Huishoudelijke vergadering 
Dinsdag 21 februari organiseert uw bestuur de Huishoudelijke vergadering. Deze bijeenkomst is van groot belang 
voor onze afdeling. Uw bestuur legt haar verantwoording af en de penningmeester moet dan flink aan de ‘bak’. 
Daarom even de verplaatsing naar februari. Heeft u voorstellen? Graag! Wilt u zich aanmelden als bestuurslid. 
Ook dit kan. Alleen de leden moeten dan hun instemming geven. 
 

mailto:pa7fb@veron.nl
mailto:a28@veron.nl
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Twee weken DX-pedition Holidaystyle P40DA 
 
Jaap van Duin PA7DA 
 

Voorbereidingen 
Iedere twee jaar gaan mijn xyl en ondergetekende 
op bezoek bij onze zoon die op Aruba (P4) woont en 
werkt. Na een jaar komt hij dan weer in Nederland 
op bezoek, zodat we elkaar toch weer ieder jaar 
kunnen spreken. Natuurlijk spreken we elkaar 
regelmatig online, maar fysiek is wel een stuk 
prettiger. De eerste keer dat we hem bezochten was 
in 2016. Het laatste bezoek was gedurende 
november 2022. De vorige keren was ik alleen actief 
als P4/PA7DA, maar de laatste keer leek het me 
prettiger met bijzondere roepletters. Op het 

moment dat de vluchten en het vakantiehuis via AirBNB de data bekend waren, ben ik met de ervaring van de vorige 
keren het formulier van Directie Telcommunicatie Zaken (DTZ) in gaan vullen. Hoewel de CEPT tegenwoordig door 
Aruba is geaccepteerd, dienen radioamateurs zich te registreren en hun apparatuur te 
keuren. Dit in tegenstelling met de andere landen binnen het koninkrijk: Curaçao en St. 
Maarten. Aruba kent nog een heel oude Nederlandse vergunningsregeling, waarbij je 
gedwongen wordt om enige maanden (minimaal 3 maanden) te wachten op de 
vergunning. Men kent dan ook de historische A, B en C vergunning en mogen alleen 
zendamateurs met een ‘Morse Included’ op de HF-Banden actief  
zijn en is de C vergunning vergelijkbaar met de oude Nederlandse C vergunning voordat 
het CW-examen werd afgeschaft. Amateurs die ik ontmoette, waaronder Lisandro P43L en 
Etiënne P41E, gaven aan dat er wel een oogje wordt dichtgeknepen. De verwerking van de 
aanvraag heeft in totaal ongeveer vijf maanden gekost, waarbij vooraf onze zoon een flink 
bedrag aan Florijnen betaalde voor de aanvraag, de roepletters P40DA en de verplichte 
keuring. Dit alleen om ook nog om een dure internationale banktransfer te voorkomen. 
Twee weken voor vertrek ontving ik de vergunning en weer een formulier (digitaal) voor 
de invoer van de apparatuur. Vorige keren maakte ik gebruik van de FT897D met externe 
antennetuner. Deze keer werd het de IC7100 met externe tuner, de HighEndFed (40 t/m 
10) en een glasvezel mastje van 10 meter, die makkelijk in de koffer kunnen. De tranceiver, kabel, antenne en 110 
Volt voeding in het handbagage koffertje en het mastje in de gewone bagage. Via de KLM ging dit allemaal prima en 
gelukkig deze keer geen lange wachtrijen. 
 

Na aankomst 
De ochtend om 10.00 uur na aankomst zou de keuring van het station plaatsvinden. Dus 
samen met onze zoon het mastje met de HighEndFed, als omgekeerde V, geplaatst. Maar 
vlak voor het tijdstip ontving ik een WhatsApp-bericht van DTZ dat door 
Coronabesmettingen de keuring uitgesteld wordt naar de volgende dag. Mijn antwoord: Ik 
neem aan dat ik verbindingen mag maken? Antwoord: Geen probleem. We gaan ervan uit 
dat u de regels kent. Antwoord: Zal me er netjes aan houden. De volgende morgen ontving 
ik de heren voor de keuring. Er werden enige foto’s gemaakt van het gemelde apparaat en 
het serienummer werd ook geregistreerd, waarna de heren meldden dat ik de goedkeuring 
per e-mail zou ontvangen en werd mij veel plezier toegewenst. Maar de dag erna werd de 
goedkeuring per WhatsApp ontvangen, wegens ziekte en te veel aan werkzaamheden, 
waarna ik de heren dankte voor hun komst. Lisandro P43L vertelde mij dat hij al zes jaar op 
een schriftelijke bevestiging wacht.  

Vooral gedurende de vroege Arubaanse ochtenden was ik voor onze lunch actief, waarna we meestal naar strand 
gingen en ondergetekende van het snorkelen genoot. Vaak gingen we in het begin van de middag weer naar huis en 
de xyl in de schaduw bij en in het zwembad genieten en was ik weer actief.   
Vooral 10 meter was zeer aantrekkelijk. Niet alleen veel aanroepen vanuit Europa, maar weer te veel vanuit de VS. 
Veel van deze aanroepen doet met wel denken aan de vele Italianen en Russen in Europa. Maar toch veel op 10 
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meter met veel DX met VK9 (Norfolk Island), ZL, ZS en YB. 
Maar ook andere banden, waaronder 30 meter met BA, JA, 
en PA. 60- en 40 meter niet alleen in de regio, maar ook met 
Oost-Europa, UA9 en natuurlijk West-Europa en Nederland. 
Gedurende de avonden veel op 6 meter. Omdat de 
HighEndFed ook deze keer prima wilde aanpassen en 
werden DX-verbindingen gemaakt via TEP en Es met vaak 
afstanden boven de 5000 Km. Dichtbij onze vakantiewoning 
ontdekte ik de verlaten woning van P49V/SK en ten zuiden van de Franse Pas en Spaans Lagoen de locatie van P49Y 
(zie afbeeldingen). Maar met mijn simpele antenne (zie afbeelding) was het DX-werken geen probleem. Dit ook de 
grootte van het eiland, dat vergelijkbaar is met Texel, waardoor de zee met een gigantisch goede afstraling overal 
dichtbij is.  
In totaal zijn er bijna 1800 verbindingen gemaakt, waarvan ongeveer 60 met Nederland. De meesten met FT8, maar 
ook een aantal met Phone en CW. Vooral met digimodes was het makkelijker om de flinke ‘pile-ups’ te verwerken. 
Jammer dat ik een paar bevriende amateurs geen verbinding kon maken, omdat zij wel te veel hinder hadden van 
ruis.  

 
Radio secundair 
Het bezoek aan Aruba was een familieaangelegenheid. Daarnaast 
was het ook een gelegenheid om vlak voor de winter de nodige 
vitamines D van de zon te krijgen door strandbezoek, heerlijk 
ontspannen uitgaan in Palm Beach en Oranjestad en aan de 
volledige oostzijde van het eiland het bezoek aan het 
natuurreservaat Arikok. 
 
Voor radioamateurs 

Aruba heeft een radioamateur vereniging de Aruba Amateur Radio Club (AARC). Sinds het overlijden van Emiel P43E 
zijn er minder activiteiten, maar wel een aantal actieve zendamateurs. De examens worden via de ARRL 
georganiseerd. Het is voor DX’ers een prima eiland om vakantie te vieren als zendamateur. De stations P49V(SK) en 
P49Y behoren tot de welvarenden uit de VS, maar met minder gaat het prima. Er zijn zendamateurs die zonder iets 
aan te vragen het erop wagen, maar sinds de onafhankelijkheid wordt er met de zeer oude Nederlandse 
voorwaarden gewerkt. Aanvragen moet via het DTZ via http://www.dtz.aw/aanvragen.htm 

Ook moet er een importvergunning aangevraagd worden via 
DTZ, maar deze link van het digitaal formulier wordt na het 
verstrekken van de vergunning verleend. 
Zoals ik al vermeldde is het mijn ervaring en prettig om de 
apparatuur als handbagage te vervoeren. Wat heel belangrijk 
is de Netspanning van 110 Volt (officieel 126 Volt). Zorg voor 
een verloopstekker van Amerikaans systeem naar Nederlands 
en een goede geschakelde voeding van 110 Volt. Dit kleine 
eiland is uitstekend om met een simpel amateurstation, dat 
betaalbaar en in normale bagage mee te nemen spullen, heel 
veel plezier te hebben. 
 
Informatie Aruba in het kort 
Aruba is gelegen in de Caribische Zee, 23 kilometer van 
Venezuela en valt onder de Benedenwindse eilanden, ook 
wel de ABC eilanden genoemd voor Aruba, Bonaire en 
Curaçao en wordt door KLM rechtstreeks in ongeveer 10 uur 
aangevlogen. Terugreis is er een stop over van ongeveer 1,5 
uur op Bonaire. Per TUI wordt vaak op de heenreis een stop 
over op één van de Caribische eilanden gemaakt en is de 
reisduur vergelijkbaar met KLM. Service van TUI is van 
minder kwaliteit. Aruba is iets kleiner dan het eiland Texel en 
heeft 120.000 officiële inwoners. De oorspronkelijke 

http://www.dtz.aw/aanvragen.htm
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inwoners zijn afkomstig van het vaste land van Zuid-Amerika 
en is in 1499 gekolonialiseerd door de Spanjaarden. In 1636 
kwam het in Nederlandse handen. In de 19e eeuw was het 
kort in Britse handen, maar werd later weer overgedragen 
aan Nederland. In 1986 (discussiepunt of het 1987 moet zijn) 
kreeg Aruba de status aparte en werd het een onafhankelijk 
land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Buitenlandse 
Zaken en Defensie blijft een Koninkrijk aangelegenheid. De 
bevolking is vriendelijk en spreekt onderling Papiamento, 
maar kunnen ook Nederlands en men is bijzonder 
Koningsgezind. Door het toerisme wordt er veel Engels gesproken en door de vele vluchtelingen uit Venezuela veel 
Spaanstaligen. Hoofdstad is Oranjestad met de luchthaven Reina (Koningin) Beatrix. Munteenheid is de Florin 
(Gulden AWG) en tegenwoordig gekoppeld met de US Dollar. Inkomen is lager dan in Europa, maar voedsel wordt 
geïmporteerd en is ongeveer net zo duur als in Nederland. Brandstof is weer twee keer zo goedkoop als in 
Nederland. De grote hoofdwegen zijn van goede kwaliteit en kennen Nederlandse systeem van belijning en 
verkeersborden. De laatste verkeerslichten zijn verdwenen en vervangen door rotondes van weer Nederlandse 
kwaliteit. Binnenwegen zijn minder en vaak, door regen, van slechte kwaliteit. Wegwijzers zijn van ANWB-kwaliteit. 
Op Aruba kent iedereen ‘iedereen’ en is sociale controle van hoge kwaliteit. Het eiland is economisch afhankelijk van 
het toerisme uit voornamelijk de VS, die merendeels in de bekende hotels en stranden van Palm Beach verblijven en 
waarvan de meesten de strandstoelen niet verlaten. Dagelijks komen er cruiseschepen in de haven van Oranjestad 
en worden de cruisepassagiers over het gehele eiland gezien in buggy’s, jeeps en touringcars. De dag van ons vertrek 
lagen er zelfs drie, waaronder de Buitendam en de Rotterdam. 
 
Dinsdag 17 januari geef ik een presentatie. Maakt het alleen maar interessanter! 
 
 

Vrijdagavondronde 
Iedere vrijdagavond om 20.00 uur lokale tijd is er een PI4LDN-ronde op de repeater van Noordwijk op 430.050MHz, 
shift 1,6MHz omhoog en een CTCSS van 88.5Hz. De repeater is dan ook bedoeld voor alle zendamateurs. ‘Use It Or 
Lose It’ ! 
 
 

De 5/8-golfantenne uitgelegd 
 
Een van de problemen die we vaak tegenkomen als we antennes proberen te begrijpen, is wanneer een voorwaarde 
die in zeer specifieke gevallen van toepassing is, wordt veralgemeend en als 'feit' wordt geaccepteerd, zelfs in 
situaties waarin het niet van toepassing is. Een klassiek voorbeeld hiervan is de 5/8 golf verticale antenne. 
 
Geschiedenis 
In december 1924 introduceerde S. Ballantine de 5/8 golfverticaal in een paper met de titel "On the Optimum 
Transmitting Wave Length for a Vertical Antenna over Perfect Earth". Hij toonde aan dat voor een zendantenne 
boven perfecte aarde, met het voedingspunt op grondniveau, en uitgaande van een sinusvormige stroomverdeling, 
grondgolfstraling maximaal was voor een antennelengte van ongeveer 225 graden, of 5/8 golflengte. 
Laten we de stralingspatronen van verschillende mogelijke verticale antennelengtes in deze situatie vergelijken: 
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Verticale stralingsgrafieken van 1/4 golf verticaal (groen), 1/2 golf verticaal (fuchsia), 5/8 golf verticaal (blauw) en 
3/4 golf verticaal (bruin) over perfecte grond. De 5/8-golfantenne heeft een versterking van ongeveer 3 dB over een 
verticale kwartgolf. De 3/4-golfgrafiek toont de ontwikkeling van lobben met een hoge hoek en een lagere 
versterking aan de horizon wanneer de antenne te hoog is. 
 
We kunnen zien dat naarmate de antenne langer is dan 1/4 golflengte, het stralingspatroon vlakker is ten opzichte 
van de grond, waardoor er meer signaal in de grondgolf komt (dat wil zeggen, horizontaal langs de onderkant van de 
plot). In overeenstemming met de "conventionele wijsheid" heeft de 5/8-golfantenne ongeveer 3 dB versterking ten 
opzichte van een 1/4-golfantenne, hoewel we kunnen zien dat de hoge hoeklobben zich beginnen te vormen in het 
patroon van de hogere antenne. Door de antenne verder te verlengen tot 3/4 golflengte, komt er minder straling 
aan de horizon en meer in de lobben met een hoge hoek. Welke antenne "beter" werkt voor een bepaald pad, hangt 
natuurlijk af van de vereiste verticale stralingshoek, maar voor MW-uitzendtoepassingen is grondgolfstraling de 
belangrijkste dekkingsmodus en is optimalisatie bij 0 graden een goede maatstaf. 

Door de getallen voor lage stralingshoeken in een tabel te zetten, zijn de verschillen beter te zien. De 1/2-
golfradiator is ongeveer hetzelfde als een 5/8-golf bij ongeveer 15 graden, en bij 25 graden neemt de 
kwartgolfradiator de voorsprong. De 3/4-golfantenne vertoont een nulpunt op ongeveer 20 graden, met een 
maximale straling dicht bij 45 graden boven de horizon. 

Elevatiehoek graden 1/4 golf dBi 1/2 golf dBi 5/8 golf dBi 3/4 golf dBi 

0 5.2 6.6 8.0 3.2 

5 5.1 6.5 7.8 2.5 

10 5.0 6.1 6.9 0.1 

15 4.7 5.5 5.4 -5.1 

20 4.4 4.7 3.2 -10,5 

Detail voor 4 verschillende verticale lengtes over perfecte grond 
 
En dus hebben we bijna een eeuw lang de "conventionele wijsheid" ontwikkeld dat de 5/8-golf de optimale lengte is 
voor een verticale antenne, en dat deze 3 dB versterking heeft over een grondvlak van een kwartgolf. 
 
Gebruik door omroepstations 
Betekent dit dat de 5/8 golf verticaal de standaardantenne is voor middengolfzenders? Nee. Of in ieder geval slechts 
zelden, sinds ongeveer 1934. Het blijkt dat de hoge hoekstraling de vervaging vergroot, wat de aanvaardbare afstand 
voor uitzendontvangst beperkt. In plaats daarvan wordt een lengte van 0,528 golflengten gebruikt als een "anti-
vervagingsantenne" voor hoge energiecentrales. Bij lagere vermogensniveaus, waar de verzwakking van de 
grondgolf de dekking beperkte voordat de vervagende zone werd bereikt, voegden de grotere antennes geen 
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significante dekkingsafstand toe voor de hogere kosten, en vaak worden in plaats daarvan torens van slechts 1/6 
golflengte gebruikt. (5/8-golfstralers kunnen nog steeds nuttig zijn boven zout water, waar de verzwakking van 
grondgolven veel minder is en vervaging niet zo'n groot probleem is.) 
 
Over echte grond 
In de echte wereld leven velen van ons niet boven perfecte grond, of zelfs boven zout water (wat in de buurt 
komt). Ik liet dezelfde modellen over de typische grond in mijn gebied lopen: 

 
Verticale stralingspatronen van dezelfde antennes over echte grond. 
 
Het eerste wat opvalt is dat de 3/4 golf antenne nu beter is dan de 1/4 of 1/2 golf antennes bij alle 
stralingshoeken! En maximale straling is niet meer aan de horizon, maar iets erboven. 
We kunnen meer details halen uit een tabel met aflezingen bij lage elevatiehoeken: 

Elevatiehoek graden 1/4 golf dBi 1/2 golf dBi 5/8 golf dBi 3/4 golf dBi 

5 -7,5 -5.5 -2,5 -3.7 

10 -3.5 -1.7 1.1 -0,2 

15 -1.7 -0,2 2.2 0,7 

20 -0,9 0.2 2.1 1.0 

     

Gedetailleerde gegevens voor 4 verticale lengtes over echte grond 
 
De 5/8-golfantenne heeft nu een voordeel van 5 dB ten opzichte van de 1/4-golfantenne, althans op sommige 
hoogtes. Merk echter ook op dat de berekende signaalsterktes aanzienlijk lager zijn dan voor perfecte aarde. 
Dit vereist een beetje discussie over modelleringsresultaten voor antennes die tegen aarde worden gevoed. 
 
Problemen met modellering 
"Grond" is een zeer complex materiaal en vroege modelleringsprogramma's konden het niet goed aan. (En waarom 
handberekeningen, zoals die van Ballantine, voor de eenvoud uitgingen van perfecte grond.) Hoewel het relatief 
eenvoudig is om het antenne-voedingspunt te verbinden met "perfecte grond", werkt dit niet met de meer 
nauwkeurige modellen van gronden (tenminste niet met de modelleringssoftware die ik gebruik). Dus hoewel deze 
grafieken een relatief idee geven van wat er gebeurt, vertrouw ik ze niet voor precieze vergelijkingen, omdat ze geen 
rekening houden met grondverlies en andere factoren. 
Een andere beperking is dat mijn software standaard alleen resultaten rapporteert voor ionosferische straling en 
niet voor grondgolven. Vanwege de beperkte dekkingsafstand over echte grond, wordt grondgolfvoortplanting 
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zelden gebruikt voor hamcontacten bij HF (hoewel het belangrijk kan zijn bij lagere frequenties). Omdat de grondgolf 
wordt gedissipeerd in plaats van naar de ionosfeer te worden uitgestraald, is deze niet zichtbaar in de 
stralingspatronen en wordt energie die via deze modus wordt voortgeplant, in de berekeningen als verlies 
beschouwd. 
Om die redenen beperk ik mijn gebruik van voorbeelden met behulp van verticale antennes die tegen echte grond 
worden gevoed. Ze hoeven de 5/8-golfantenne niet te begrijpen. Maar het geeft ons tenminste een idee dat de 
resultaten voor perfecte grond misschien niet dezelfde resultaten geven als voor echte grond, en elke exacte 
vergelijking zal veel parameters moeten bevatten die we hier niet bespreken. 
 
Stroomverdeling op radiatoren 
De volgende stap in onze analyse is het onderzoeken van de stroomverdeling over de antennes met verschillende 
lengtes. 

 
Stroomverdeling op verticalen van verschillende lengtes. 
 
Analyse is heel eenvoudig voor een sinusvormige stroom op een rechte geleider, die aan één uiteinde tegen aarde 
wordt gevoerd. Merk echter op dat antennes langer dan 1/2 golflengte meer stroom beginnen te vertonen aan de 
basis die uit fase is met die in het bovenste gedeelte van de straler. Dat is wat bijdraagt aan de lobben met hoge 
hoeken die we in de patronen zien. 
Dus wat maakt het verschil tussen een 1/2 golf verticaal en een 5/8 golf verticaal dat het verschil in versterking zou 
verklaren? De 5/8-golfantenne heeft iets meer geleider die uitstraalt, maar die is uit fase met de hoofdstraling, dus 
het zou eigenlijk de straling aan de horizon verminderen. De standaardverklaring is dat het uit-fase-gedeelte aan de 
basis een stroom heeft die laag genoeg is om geen significant effect te hebben op het stralingspatroon. Als we het 
negeren, blijft er dezelfde stroomverdeling over als de 1/2 golf verticaal, alleen iets hoger in de lucht. 
 
Een beter inzicht 
Zo ja, wat gebeurt er als we de 1/2 golf verticaal verhogen (zoals een verticale dipool) zodat de bovenkant van de 
twee antennes zich op dezelfde hoogte bevindt? Laten we een 1/4 golf grondvlak met schuine radialen aan onze 
studie toevoegen, zoals dit: 

https://practicalantennas.com/theory/distribution/


10 
 

 
 
1/4 golf grondvlak met hellende radialen, 1/2 golf dipool en 5/8 golf verticaal met de toppen op dezelfde hoogte over 
perfecte grond. De prestaties zijn vrijwel identiek voor alle drie de antennes. 
 
We zullen de resultaten op perfect terrein bekijken om mogelijke modelleringseigenaardigheden te vermijden... 

 
Stralingspatronen over perfecte grond met de toppen van de antennes op dezelfde hoogte. 
 
Dus, heeft de 5/8 golf verticaal nog steeds 3 dB versterking over een 1/4 golf? Nee. De 1/4-golfantenne is zelfs een 
fractie van een dB beter. De plot van de 1/2-golf verticale dipool is iets schoner dan de 5/8-golf, maar alle drie zijn zo 
dichtbij dat ze net zo goed dezelfde antenne kunnen zijn. Ze zijn zeker zo dichtbij dat de beslissing onder hen kan 
worden genomen op basis van mechanische en praktische factoren in plaats van prestaties. 
Dit is een belangrijke stap in ons begrip van de 5/8-golfantenne: het is in feite een halve golfstraler die iets boven 
de grond is verheven, en elke dipool-equivalente straler (inclusief het grondvlak van de kwartgolf met schuine 
radialen) zal werken net zo goed als de punten van maximale stroom zich op dezelfde hoogte bevinden. 
Bedenk dat een van de oorspronkelijke beperkingen van Ballantine's analyse was dat het voedingspunt zich op 
grondniveau bevond. Als dat geen vereiste is, heeft 5/8 golflengte geen voordeel ten opzichte van veel andere 
antennes. 
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Prestaties in de vrije ruimte 
Een andere beperking van Ballantine was dat de antenne zich boven een oneindige, perfect geleidende grond 
bevond. Toch zien we vaak dergelijke antennes geïnstalleerd voor VHF met kwartgolfradialen, of op het eindige dak 
van een auto. Is dat goed genoeg? 
Laten we eens kijken naar de situatie in de vrije ruimte, zoals die van toepassing kan zijn op verhoogde antennes. 
Een probleem is natuurlijk dat we, wanneer we de grond verwijderen, een andere geleider moeten voorzien om de 
antenne tegen te voeden. Dus hier heb ik 4 radialen, elk 1/4 golflengte lang, toegevoegd aan het voedingspunt van 
de 5/8 golfstraler. De 1/2-golfantenne is een dipool met centrale voeding (deze kan met hetzelfde resultaat uit het 
midden worden gevoed), en het grondvlak met 1/4-golf gebruikt 4 hellende radialen. Met dat voorbehoud, laten we 
eens kijken hoe ze zich verhouden: 

 
 
Vergelijkende patronen van 1/2 golf dipool, 5/8 golf over horizontale radialen en 1/4 golf grondvlak over hellende 
radialen. 
 
De 5/8-antenne heeft een beetje een opwaartse helling ten opzichte van het patroon vanwege de uit-fasestroom bij 
het voedingspunt, en dit vermindert de straling aan de horizon enigszins. Anders is er niet veel om uit te kiezen. 
 
Schuine radialen 
Maar we gebruikten schuine radialen op het grondvlak van 1/4 golf, wat de straling enigszins verbeterde (naast het 
verbeteren van de SWR). Zou dat de 5/8 golf verticaal niet helpen? Laten we het proberen… 
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Vergelijking van verticaal stralingspatroon van 5/8 golfstraler met vlakke of hellende radialen. 
 
Nee, dat helpt zeker niet! De reden is dat de stroom in de radialen niet in fase is met die aan de bovenkant van de 
radiator, wat resulteert in iets dat dichter bij de 3/4-golfverticaal ligt waar we aanvankelijk naar keken. 
 
Grootte van het grondvlak 
Het oorspronkelijke ontwerp ging uit van een oneindige hoeveelheid grond. Als we ons grondvlak groter maken, 
helpt dat dan? 
Overweeg het mechanisme dat verantwoordelijk is voor de versterking, zoals weergegeven in de onderstaande 
tekening. Straling vanuit het midden van de stroomverdeling gaat onder een bepaalde hoek omhoog als een directe 
golf. Het beweegt ook naar beneden met de equivalente negatieve hoek en weerkaatst van de grond, waarbij de 
gereflecteerde golf de grond onder dezelfde hoek verlaat als de directe golf. Wanneer deze in fase bij de ontvanger 
aankomen, versterken ze elkaar en zorgen voor versterking. 
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Voor een 5/8 golfantenne is het midden van de stroomverdeling 3/8 golflengte boven de grond. We kunnen dan de 
reflectieafstand voor elke verticale hoek berekenen als 3/8 golflengte gedeeld door de tangens van de gewenste 
hoek. Voor straling op 10 graden boven de horizon is de reflectieafstand bijvoorbeeld: 
0,375 / tan (10 graden) = 2,13 golflengten, of meer dan 3 keer de lengte van de straler. 
Bij 5 graden is dat het dubbele. In de praktijk zal deze wat groter moeten zijn om de straling van de volle antenne te 
reflecteren. Er zijn maar weinig installaties die een grondvlak bieden dat groot genoeg is om de mogelijke versterking 
te bereiken, zelfs op VHF. 
Merk op dat deze tekening ook helpt om een van de problemen met de patronen boven echte grond te begrijpen: bij 
lage hoeken (onder de "pseudo-Brewster-hoek") is er een faseverschuiving in de grondreflectie als gevolg van 
onvolmaakte geleidbaarheid van de grond, dus de directe en gereflecteerde golven versterken elkaar niet 
noodzakelijkerwijs bij de ontvanger. 
 
Prestaties van verhoogde antennes 
Nu we naar antennes kijken die niet met aarde zijn verbonden, kunnen we de prestaties modelleren wanneer alle 
drie de antennetypes boven echte grond zijn geplaatst (waardoor veel van de modelleringsproblemen worden 
vermeden). Laten we de bovenkant van elke antenne 1 golflengte omhoog zetten: 

 
 
Er zijn enkele kleine verschillen, maar nogmaals, de algehele prestaties zijn vrijwel hetzelfde. De 5/8-golfantenne kan 
iets meer oppikken van QRM met een hogere hoek bij het uitgraven van DX met een zeer lage hoek, maar de 
verschillen tussen de drie vallen waarschijnlijk binnen de verwachte variatie als gevolg van constructiedetails, enz. 
We zouden meer plots kunnen draaien voor verschillende hoogtes, maar over het algemeen is er weinig verschil 
tussen de 5/8 golf verticaal en een 1/2 golf (dipool of end-fed) met de top (en dus het midden van de 
stroomverdeling) op dezelfde hoogte boven de grond. 
Voor verhoogde installaties is het enige voordeel dat de 5/8-golfverticaal heeft ten opzichte van 1/4- en 1/2-
golfantennes de grotere hoogte wanneer het voedingspunt vast is, zoals een mobiele zweep op het dak van een 
auto. Mijn ervaring met het schakelen tussen een 5/8 wave en 1/4 wave whips op het dak van mijn busje is dat er 
een klein voordeel is, misschien wel 1 dB, in het voordeel van de 5/8 wave, zolang de langere whip blijft verticaal op 
snelheid. (Als het buigt, kan dat de polarisatie veranderen.) 
 
Overzicht 
Ondanks bijna een eeuw van gebruik, biedt de 5/8 golf verticaal niet de verwachte winst in veel typische 
haminstallaties. Het werkt misschien iets beter als het op de grond boven de grond is gemonteerd, maar een 
verticale dipool, eindgevoede halve-golfantenne of een kwartgolf-grondvlak met schuine radialen zal net zo goed 
werken als de toppen van de antennes zich op dezelfde hoogte bevinden.. 
Wanneer u beperkt bent tot het hebben van het voedingspunt op grondniveau, is het het overwegen waard. Als je 
een draad aan een boomtak hangt, kan het net zo makkelijk zijn om een ander type antenne omhoog te trekken die 
rechtstreeks met coax gevoed kan worden. 
 
Onjuiste toepassingen van een 5/8 golfantenne 
Vanwege de mythologie rond de 5/8-golfantenne worden ze gebruikt in (of in ieder geval vergeleken met) veel 
situaties waarin ze gewoon niet van toepassing zijn. Een paar voorbeelden: 
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Een lange telescopische antenne op een VHF- of UHF-handradio. De radio dient als grondvlak, dus dit komt overeen 
met het gebruik van schuine radialen: het is niet optimaal. Een 1/2-golfantenne is korter, werkt beter en belast de 
coaxconnector minder. 
De radiator van een J-paal. Ik vroeg de fabrikant waarom, en blijkbaar "weet iedereen dat een 5/8 golf beter is" dan 
de normale 1/2 golf straler. Nee, in dit geval niet. 
Draad van 5/8 golflengte op een glasvezelstaaf van 1/8 golf winden als een mobiele antenne met een kortere lengte, 
en het een "5/8 golfantenne" noemen. Nee, het is een 1/8 golf antenne. Het zal niet werken als een 5/8-
golfantenne, zelfs niet als je het boven een oneindig, perfect geleidend grondvlak zou kunnen plaatsen. 
Onlangs vond ik een webpagina die de deugden van een 0,64 golflengtestraler prees, en hoeveel beter het was dan 
een 5/8 golf (wat slechts 0,625 golflengten is). Toegegeven, hij heeft wel iets meer gain, maar dat is op zo'n 35 
graden boven de horizon (wanneer de bovenkant van de antenne op 1 golflengte staat). Het is eigenlijk een beetje 
erger dan een 5/8 golf bij lage hoeken, waar we over het algemeen maximale straling willen. De halve golf dipool en 
1/4 golf grondvlak met hellende radialen zijn nog steeds iets beter, hoewel de verschillen relatief klein zijn. 
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Examendata F en N examens  
 
Wanneer en waar worden de volgende examens gehouden? 
Hieronder is een overzicht opgenomen van de komende examens. De plaats of regio waar het examen wordt 
gehouden staat naast de examendatum. Ook is aangegeven of inschrijven voor deze examens op dit moment 
mogelijk is. 
Vanaf 1 juli 2023 kunt u voor de examens terecht bij het CBR, zie de mededeling op onze frontpagina. 
 
Examendata 2023 
 18 januari (woensdag) - De Schakel vergader- en congrescentrum, Nijkerk (inschrijving gesloten) 
   1 maart (woensdag) - Expo Houten (inschrijving open) 
 13 mei (zaterdag) - Kurioskerk, Leeuwarden (inschrijving open) 
      juni (woensdag) - Expo Houten (exacte datum nog niet vastgelegd, inschrijving nog niet geopend) 
 
Hoe laat zijn de examens? 
Het F-examen start om 13.00 uur. U krijgt 1 uur en 45 minuten de tijd voor het F-examen. 
Het N-examen start om 15.15 uur. U krijgt 1 uur en 15 minuten de tijd voor het N-examen.  
 
De aanvangstijd van het examen en het adres van de examenlocatie staan in de uitnodiging die u ontvangt. 
 
Hoe kan ik me aanmelden voor een examen? 
Aanmelding voor een examen gaat met het formulier op deze website. Bij het vakje 'Kies een beschikbaar examen' 
klikt u op het driehoekje om alle examens waarvoor de inschrijving op dit moment mogelijk is te zien. Als u het 
formulier hebt ingevuld, klikt u op “Aanmelden”. Uw inschrijving wordt daarna met een e-mail bevestigd. 
 
Tot wanneer kan ik me opgeven? 
Inschrijven voor een examen is mogelijk tot 29 dagen voor de examendatum. Het kan voorkomen dat een examen al 
voor de sluitingsdatum is volgeboekt. Dan sluit de aanmeldingsmogelijkheid automatisch. Aanmelding is dan meestal 
wel mogelijk voor een volgend examen. 
 
Kan ik mijn deelname aan het examen na de inschrijving nog laten verplaatsen? 
Dat kan via een verzoek per E-mail aan de secretaris, mits er op de andere datum plaats is. Als een verzoek tot 
doorschuiven binnen drie weken voor de oorspronkelijk geplande examendatum wordt gedaan, is een bijbetaling 
van € 15,- noodzakelijk wegens de dan al gemaakte onkosten. Na ontvangst van de bijbetaling is de inschrijving weer 
geldig.  
 
Kan ik op één dag zowel het N en het F examen doen? 
Het is mogelijk om op één dag het N en het F-examen te doen. Kandidaten die dit willen, moeten zich voor beide 
examens aanmelden. Het is overigens niet vereist om eerst het N-examen te hebben behaald, voordat u aan het F-
examen kunt deelnemen. 
 
Hoe betaal ik het examengeld? 
Via het aanmeldformulier wordt de mogelijkheid geboden om het examengeld direct via iDeal te betalen. Zie ook de 
pagina "Examengeld". De hoogte van het examengeld wordt jaarlijks door het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat vastgesteld.  
 

 
 
 
   
 
 
 
 

https://www.radio-examen.nl/aanmelding
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Uit CQ over propagatie en Zonnevlekkencyclus 25 in het Engels 
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Aanleveren kopij 
De redactie is heel erg blij, als iemand zijn wetenswaardigheden niet voor zichzelf bewaart, maar het kan delen 
met hobbygenoten. Daarom dan ook ons verzoek om dit bij het afdelingsbestuur aan te leveren via a28@veron.nl. 
Wel vragen wij u om tekst en (foto) bestanden los van elkaar in te zenden, daar we ook wel eens kopij ontvangen 
met fotootjes waar de lezer later meent dat het erg rommelig is of dat het bestand te klein is. Bij tekst graag alles 
in Calibri en de instelling AaBbCcDd op Geen Afst (den). 
Hartelijk dank!  
 
 

Iedere vrijdagavond 20.00 uur de Radioronde via PI2NWK op 430.050 MHz uit en   
431.650 MHz in 88.5 Hz CTCSS 

 
Om veel kosten te besparen verstuurt het bestuur haar documenten per e-mail naar de leden en niet meer per post. 
Per aanmaken van een brief en het verzenden daarvan kost nu al meer dan een Euro per stuk. De leden, waarvan een 
e-mailadres bekend is, ontvangen de stukken per e-mail. 
Waarvan het e-mailadres onbekend is, kunnen leden deze documenten inzien op de website van VERON-afdeling 
Leiden. In de toekomst willen we graag iedereen weer bedienen met Nieuwsbrieven en andere documenten. Van veel 
leden is een correct e-mailadres bekend. Van anderen werkt het account niet meer. Maar van te veel leden missen we 
een e-mailadres. 
Daarom dan ook het verzoek van uw bestuur om uw e-mailadres bekend te maken! U kunt dit bekend maken via een 

Email naar de secretaris  
Tevens houden we ons aan de richtlijnen ter bescherming van de 
privacy (AVG) en verwerken we voor de Nieuwsbrieven alleen de e-
mailadressen en geen namen/adressen! 
 

Een repeater kost geld 
Binnen onze afdeling mogen we trots zijn op een goedwerkende 
repeater PI2NWK op 430,050MHz en 1,6MHz up 88,5Hz CTCSS. 
Maar het beheer en onkosten kosten geld. PA1DRP onderhoudt de 
repeater op technisch vlak, maar er moeten onkosten betaald 
worden aan de eigenaar van het gebouw, vergunning natuurlijk en 
er zal zo af en toe ook aan materiaal vervangen moeten worden. 

We houden niet van bedelen, maar giften via de penningmeester van de afdeling zijn van harte welkom op NL88 
INGB 0002 7111 38 t.n.v. VERON Afd. Leiden. De giften worden dan alleen voor de repeater gebrandmerkt. 
 

 
 

 
 
 
  

 
Foto’s Eric-Jan Geertsen PA1EJ en de laatste door Bart Noort PD1BAT 
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