
 

 

 
 

NIEUWSBRIEF NVRA Nr. 28 van 14 oktober 2020 
 
Anton PE1JAS en zijn SEG-15 
 
Dat ons lid Anton PE1JAS een voorliefde heeft voor militaire apparatuur, zal u 
inmiddels niet ontgaan zijn. Op woensdag 16 september jl. demonstreerde hij 
zijn SEG-15 en deed dit geheel in stijl dus in militaire outfit. Omdat de avonden 
allengs korter worden ontbrak ook een hoofdlantaarn niet. Over de SEG-15 
vertelde Anton het volgende: de SEG 15 geproduceerd door het Oost-Duitse 
bedrijf RFT, was bedoeld voor zowel militair als maritiem gebruik. De afkorting 
SEG staat voor: “Sende Empfang Gerät”. De apparaten werden door RGT 
gemaakt tussen 1975 en 1988. De set van Anton komt 1975 en is dus een van 
de eerste modellen. Deze veelzijdige set kan stationair, mobiel en draagbaar 
worden gebruikt. Het vereist 24V DC, maar er zijn omvormers voor zowel 12V 
DC als 110/220 V AC beschikbaar. Aan de achterkant kan ook een 
batterijcompartiment worden bevestigd, dat plaats biedt aan maar liefst 20 
verschillende batterijtypen. De 12V-omvormer kan ook worden gebruikt als 
spanningsstabilisator voor zowel 12- als 24V. Het afstemmen geschiedt door 
middel van 4 decade schakelaars waarvan de laatste stappen van 1 kHz maakt. 
Middels een VFO kan +/- 500 Hz worden afgestemd binnen de 1 kHz-stappen. 
 

 
Anton PE1Jas in actie op de club met zijn SEG-15, een set van Oost-Duitse makelij  
 
De output kan gekozen worden tussen 3 en 15 Watt. De SEG-15 heeft een 
aansluiting voor een telescopische whip-antenne en een 50 ohm BNC-connector 
voor vaste antennes. Een ingebouwde antennetuner werkt zowel voor zenden als 
ontvangen. Het bereik loopt van 1,6 tot 12 MHz en qua modulatie kan  
 



 

 

 
Vooraanzicht van de SEG-15 van Anton PE1Jas een set van Oost-Duitse makelij 
 
gekozen worden tussen AM-CW-USB en LSB. Het gewicht van de draagbare set 
bedraagt ongeveer 8 Kg. Inmiddels heeft Anton op een sprietantenne heel 
Nederland gewerkt op 80 meter.  
Wilt U nog meer over deze set te weten komen ga dan naar de NVRA-website: 
https://nvra.net/index.php/links/ en scrol naar onderen totdat u een Bird-watt 
meter ziet. Druk vervolgens op de play-toets.       
 
Nieuwe adverteerder op onze website/Nieuwsbrief 
 
Op onze website is een nieuwe adverteerder/sponsor toegetreden en dat is het 
bedrijf Classic International uit Roermond. Klikt u op de banner van deze sponsor 
op de NVRA-website, dan wordt u direct doorgelinkt naar hun website. Classic 
International is, zoals de naam al doet vermoeden, een internationaal bedrijf in 
communicatie accessoires, waaronder heel veel interessant materiaal voor de 
radiozend- en luisteramateur. Zij beschikken over een winkel welke u kunt 
bezoeken en hebben een eigen technische dienst.    
 

 
 

 



 

 

NVRA verrast met een soldeer/de-soldeerstation  
 

 
 
Tijdens de Hobbyavond op 16 september jl. werd de hobbycommissie blij 
verast door Hans PA1POV. Hij schonk onze vereniging een soldeer/de-
soldeerstation en dat komt natuurlijk altijd goed van pas. Bedankt Hans voor 
deze leuke verrassing. Hiermee beschikt de club nu over twee van dit soort 
stations.   

 
Gert-Jan PA1G ziet weer licht in de duisternis   
 

 
Gert-Jan PA1G met het gerepareerde ‘hondenhok’ van Philips uit de jaren 50 van de vorige eeuw 

Bezoekers van onze hobbyavonden zal het niet ontgaan zijn, dat er op de 
hobbytafel al enige tijd twee zogenaamde “hondenhokken” staan. Eén van de 
eerste televisietoestellen welke voor commercieel gebruik geproduceerd zijn door 
Philips in de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Inmiddels begint Gert-Jan PA1G licht 



 

 

te zien in de duisternis, want middels een speciaal voor deze reparatie 
aangeschafte signaal-generator, kan hij nu een testbeeld zichtbaar maken. Deze 
generator, nota bene afkomstig uit China, biedt tevens de mogelijkheid om 
middels een USB-stick je eigen roepnaam zichtbaar te maken in het beeld. Op de 
vereniging beschikten wij niet meer zelf over een signaalgenerator, welke Band 1 
(47,0 – 68,0 MHz) ofwel de voormalige analoge kanalen 2, 3 & 4 zichtbaar kan 
maken. Gert-Jan PA1G heeft bijna zijn hele leven in de reparatie van o.a. 
televisietoestellen gewerkt. Bij de reparatie van oude toestellen is het probleem 
niet zo zeer de complexiteit van het toestel maar het nog kunnen verkrijgen van 
geschikte en liefst origineel gelijkende onderdelen.     

 
Gert-Jan PA1G in gesprek met Arnold PE1OGX over de ‘hondenhokken’ 
 
 
 

 
 

 
 
                   

 



 

 

Nieuwe DTMF-software (V6) PI6HLM repeater besturing 
 
Enige tijd geleden is er nieuwe versie verschenen van de lijst met DTMF-
besturingscodes voor onze ATV repeater PI6HLM (zie onder). Gebruikers van ons 
relais hebben hierdoor de mogelijkheid om het relais te besturen door van deze 
DTMF-besturingscommando’s gebruik te maken. Björn PD5DJ heeft destijds een 
besturingskastje ontwikkeld alsmede de daarvoor benodigde software. Een 
nieuwe versie (rev.6) van de DTMF-lijst hield dus automatisch in dat de software 
voor dit kastje diende te worden aangepast.    
 

 
Voor het DTMF-besturingskastje is nieuwe code ontwikkeld i.v.m. een nieuwe DTMF-versie (6) 
 
Aangezien Björn PD5DJ de radiohobby (hopelijk tijdelijk) aan de boom heeft 
gehangen en ook geen lid meer is van de NVRA, heeft hij de broncode aan ons 
ter beschikking gesteld. Ton PA2TON, onze penningmeester, heeft zeer veel 
ervaring met programmeren en heeft de moeite genomen zich in deze code te 
verdiepen. Het bestuur heeft besloten de noodzakelijke programmeringssoftware 
aan te schaffen en Ton is vervolgens de broncode hiermee te lijf gegaan.     
Resultaat is dat de nieuwe versie 6 van deze code beschikbaar is en kan worden 
geladen in de ATMEGA-32 P chip van uw kastje. 

Ook is ervoor gezorgd dat er nieuwe printjes kunnen worden besteld indien u ook 
van plan bent het kastje te gaan bouwen.  

In het verleden heeft Björn PD5DJ ook de moeite genomen om voor dit project 
een 3-D kastje te kunnen printen. Wij moeten nog informeren bij een 
professioneel bedrijf wat de kosten zijn om zo’n kastje te laten maken.  

Waarschijnlijk zijn hier ook nog alternatieven voor. Bent u geïnteresseerd om ook 
het project te gaan bouwen, kijk dan op:     

https://nvra.net/index.php/nicam-decoder/dtmf-besturing-pi6hlm/ 

 

 



 

 

Installatie van 8 breedband ontvangers voor PI6HLM…. 
 
Op zaterdag 27 juni jl. heeft er een test plaatsgevonden met de 13 cm antenne 
voor ATV-ontvangst (2325 MHz). Een verslag daarvan heeft u kunnen lezen in de 
vorige Nieuwsbrief Nr. 27.   
 
We hebben toen onderzocht of de huidige 13 cm antenne, welke nu alleen voor 
de ontvangst van ATV op 2325 MHz wordt gebruikt, ook ingezet zou kunnen 
worden voor de ontvangst van signalen lopend van 2390 tot 2405 MHz. Indien 
dit het geval zou zijn dan kon er een AUDIO-project van start gaan, t.w. de bouw 
van acht Wide Band FM-receivers, waarmee onder bepaalde condities audio kan 
worden ontvangen en doorgegeven afkomstig uit het hierboven genoemde 
bandsegment.  
 
De resultaten van de test waren zeer veel belovend en daarom ging Hans PE1ICE 
gelijk aan de slag. Eerder had hij al eens tijdens een QSO met Pieter PE1ODJ van 
PI6ZTM vernomen, dat er een interessant IC beschikbaar was van het type RDA 
5708M, waarin een complete breedband FM-ontvanger zit opgesloten en welke 
goed kan dienen als een achterzet-ontvanger.  
 

 
De door Hans PE1ICE ontwikkelde eurokaartprint waarop zich de 8 breedband ontvangers 
bevinden en de processing alsmede de interfacing zodat communicatie met PI6HLM mogelijk is.  
 
Hans PE1ICE heeft in korte tijd een print ontwikkeld waarop acht van deze 
ontvangers zijn ondergebracht. Verder bevat deze eurokaartprint de hele 
besturing en processing en de interfacing welke nodig is om met PI6HLM te 
kunnen ‘praten’.   
 

 



 

 

 
Onderwijl werd door Jos PA3ACJ en Arnold PE1AMH een 1HE kast geschikt 
gemaakt om alles in onder te brengen. Trekt u zich niets aan van wat er op het 
front van deze kast staat (CATV Stereo Modulator) want wij hergebruiken graag 
materiaal, immers dat bespaart weer de aanschaf van een nieuwe kast.  
 
Op zaterdag 22 augustus jl. zijn de acht Wide Band Receivers in de kast van 
PI6HLM geïnstalleerd. Wederom werd de 13 cm antenne uit zijn koker gehaald. 
Het bandpasfilter en de downconverter werden verwijderd en er werd een 23 dB 
versterker ingebouwd. 
 

 
In de koker van de 13 cm antenne bevindt zich nu nog alleen de 10 slots antenne en een 23 dB 
versterker.     

 
Vervolgens werd het bandpasfilter en de downconverter ingebouwd in de 1HE-
kast.  
 
 

 
De nieuw ontwikkelde 1HE-kast waarin alle signalen afkomstig van de 13 cm antenne worden 
verwerkt voor de ontvangst van ATV op 2325 MHz en de nieuwe 8 breedband kanalen. 



 

 

Op de foto zien wij het volgende. Rechts achter de 230 Volt inlaat zit een kleine 
voeding. Links daarvan het nieuw vervaardigde 4-krings bandpasfilter voor het 
bandsegment 2390 – 2405 MHz. In de blikken doos bevindt zich de nieuwe 
eurokaartprint met de acht Wide Band FM-ontvangers en tussen deze behuizing 
en het bandfilter komt via een bias-T het signaal naar binnen van de 23 slots 
antenne versterkt door de 23 dB versterker. Dit signaal wordt aangeboden aan 
een 3 dB splitter. Het signaal voor ATV op 2325 MHz doorloopt een verzwakker 
van 12 dB en gaat door het oorspronkelijke bandpasfilter en vervolgens naar de 
downconverter, welke er 1000 MHz vanaf trekt. De 12 dB verzwakking was nodig  
omdat de downconverter zelf al behoorlijk versterkt. Op de foto zit dit bandpas-
filter helemaal links voorin en de downconverter bevindt zich linksachter (met de 
groene bestickering).  
 
Het signaal voor de 8 Wide Band FM-ontvangers gaat door een vier vingerig 
bandpasfilter en gaat vervolgens door twee verzwakkers om aangeboden te 
worden aan een downconverter, welke er 2300 MHz vanaf haalt. Dit is het doosje 
met de blauwe opdruk. De output hiervan gaat naar de eurokaartpint met de 
acht Wide Band Receivers.  
 

 
Het front aan de rechterzijde waar met leds en een display de status wordt weergegeven  
 

 
 

 



 

 

 
De nieuwe Nicam-encoderkast welke gratis beschikbaar is gesteld voor de 5.85 carrier 
 
Tot nu toe beschikte PI6HLM over één Nicam chatbox op 6.552 MHz, maar omdat 
er een tweede Nicam encoder was geschonken, werd besloten om dan ook maar 
een tweede Nicam carrier in het leven te roepen en wel op 5.85 MHz. Aangezien  
deze ook bestuurd moet kunnen worden, was het noodzakelijk om de software 
hierop aan te passen. Op het reeds bestaande scherm PI6HLM System Control 
zijn onderaan deze Nicam Transmitter Settings toegevoegd en werkend gemaakt. 
 

 
Het reeds bestaande PI6HLM System Control scherm waarin onderaan is toegevoegd de 
besturingsmogelijkheid voor de toegevoegde Nicam carrier op 5.85 v.w.b. transmitter settings, 
het carrierlevel en het audiolevel  
 



 

 

Zoals gezegd moeten ook de acht ontvangers te besturen zijn en de nieuwe 
software welke dit mogelijk maakt is door de Sysop te regelen middels het WFM 
Setup scherm. Per ontvanger is de frequentie instelbaar, welke momenteel loopt 
van 2389,0 tot 2392,4 MHz. Er zijn instellingen voor Stereo, RDS, Tuning, 
Muting, MPX en er is zichtbaar hoe relatief sterk een signaal binnenkomt.  
 
Standaard komt een inkomend signaal binnen op 6.552 Nicam chatbox, maar 
door middel van een DTMF-code kun je je zelf in plaats daarvan in de Nicam chat 
plaatsen op 5.85 MHz. Indien er niet minimaal één signaal middels een DMTF-
besturingscode in de 5.85 MHz carrier is geplaatst, valt deze carrier na enige tijd 
af. Via de Receiver Routing kan de Sysop bepalen in welke chat carrier een 
signaal geplaatst wordt. Ook kan hij bepalen dat een signaal in het geheel niet 
doorgegeven wordt.      
 
 

 
Het WFM Setup scherm waarmee elk van de 8 Wide Band FM-ontvangers kan worden ingesteld    
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Gebruikers kunnen middels de DTMF-code *891# het WFM Signal scherm 
oproepen (zie onder) om de status van de acht ontvangers op te roepen. De 
eerste kolom geeft het nummer van de ontvanger (1 – 8). In de tweede kolom 
wordt de ingestelde ontvangstfrequentie getoond. Indien een signaal wordt 
ontvangen waaraan ook RDS wordt meegegeven, dan wordt de inhoud daarvan 
getoond in de derde kolom. Betreft het een bruikbaar RDS-signaal dan kleurt de  
 

 
Het WFM Signal scherm waarmee van elk van de 8 Wide Band FM-ontvanger de status kan 
worden afgelezen.    
 
rode ‘R’ hierna groen. Aan de werking hiervan wordt nog gewerkt. De ‘S’ staat 
voor Stereo en indien daadwerkelijk een stereosignaal binnenkomt wordt de ‘S’ 
helgroen en anders blijft deze donkergroen. De ‘O’ staat voor Open en geeft aan 
dat er een signaal ontvangen boven het mute level. Ook hier geldt dat als de ‘O’ 
mooi groen is, is hiervan sprake anders is deze donker.    
Tot slot ziet men de numerieke sterkte van het signaal in procenten maar ook 
uitgedrukt middels een naar rechts schuivende balk.  
 
Om de 8 Wide Band FM-ontvangers als gebruiker te kunnen besturen heeft er 
een uitbreiding plaats gevonden van de DTMF-commando’s van PI6HLM welke 
ook gevonden kunnen worden via de link:    
      
https://nvra.net/wp-content/uploads/2020/09/2020080403-DTMF-
Functies_rev_6.pdf 
 
Het project van de 8 Wide Band FM-ontvangers draait vanaf 22 augustus jl. zeer 
naar tevredenheid. Een groot compliment voor Hans PE1ICE en zijn vaste trouwe 
helpers.  



 

 

ATV ontvangstexperiment op 47 GHz ……  
 
Op zaterdag 1 augustus jl. werd er op de toren in Haarlem een experiment 
uitgevoerd door Renny PE1ASH en Lex PE1CVJ. Gelijker tijd werd er onderhoud 
gepleegd en voorbereidingen getroffen voor wat betreft de ATV-repeater PI6HLM.  
 
Renny en Lex probeerden met hun apparatuur een verbinding te maken met het 
QTH van Renny in Mijdrecht. Het uitrichten van een schotel voor 47 GHz is geen 
eenvoudige zaak en moet uiterst secuur gebeuren. Op het QTH van Renny was 
zijn XYL Loes bezig om langzaam de antennes te draaien op aanwijzingen van 
haar OM. Het bewegen aan twee zijden maakt het experiment er niet makkelijker 
op. Zeg je stop tegen de rotoroperator dan zit er altijd tijd tussen het geven van 
de opdracht (per telefoon) en het met de hand bedienen van de rotor waardoor 
je makkelijk over het doel heen schiet. Nu beschikt Renny wel over een echte 
rotor, nl. de Yaesu 2800DXC, dus eentje zonder speling. Er speelt echter ook nog 
een elevatiefactor mee. Heel even werd vanuit Mijdrecht na het eleveren een 
ruiserig testbeeld waargenomen, maar daarna raakten beide kanten het spoor 
bijster. Daarom werd afgezien van een experiment op 76 GHz. Renny en Lex 
laten zich echter niet zo eenvoudig uit het lood slaan. Het plan is om het 
experiment in het voorjaar van 2021 te herhalen.       
 

 

Renny PE1ASH en Lex PE1CVJ bezig met het voorbereiden van het 47 GHz experiment  
 

 

 

 



 

 

 

Tussen het beton van de toren kijkt de 47 GHz RX-schotel in de richting van Mijdrecht   

 

Aanbieding voor leden en donateurs (herhaling).  

De NVRA heeft beslag weten te leggen op een partij nieuwe accu’s en een aantal 
spat waterdichte montage kasten. De accu’s zijn van het merk Dyro Europe en 
zijn per stuk 12 Volt 2.2 Ah. Ze worden verkocht per twee en kosten €15,-   
  
 

 
 

       
 
De kasten zijn van het merk GEOS, zijn nieuw in doos en kosten per stuk €15,-    



 

 

Aanbieding geldt alleen voor leden en donateurs. Het materiaal dient afgehaald 
te worden in het NVRA-gebouw op de woensdagavonden en wordt niet 
verzonden. Met de opbrengst wordt een deel van de jaarlijkse energiekosten van 
de toren voldaan (€680,- p/J)  
 

 
 
LNB en behuizing voor ontvangst PI6ATV gereviseerd   

Toen de ATV-repeater PI6ATV bijna 2 jaar geleden uit de lucht ging is sindsdien 
niet meer omgekeken naar de ontvangst LNB voor dit station. Toen PI6ATV begin 
september weer on-air kwam en er aan onze kant niets meer werd ontvangen, 
hebben wij de behuizing met de LNB gedemonteerd en aan een onderzoek 
onderworpen. De LNB had, hoewel deze niet was ingewaterd, toch overleden. 
Het beschermingsmembraam tussen het hoorntje en de LNB had geen water  
 

 
Na 12 jaar te hebben buiten gehangen op 115 meter was duidelijk te zien dat de elementen hun 
uitwerking hadden gehad op de behuizing van de ontvangst LNB waarmee PI6ATV wordt 
ontvangen.     



 

 

doorgelaten maar blijkbaar kon de LNB onvoldoende ademen waardoor 
condensatie aan de binnenzijde niet kon ontwijken. Er ontstaat dan een vorm 
van aluminiumoxideneerslag. Nu moeten we ook weer niet klagen want het 
geheel heeft van 2008 tot 2020 gewerkt. De LNB is vervangen (Strong SRT 
L915) en de behuizing is opgeknapt en voorzien van RVS bouten en moeren.      
 
 

 
De nieuwe LNB en de opgefriste behuizing voor conservering   
 
Hierdoor is PI6ATV weer te zien op PI6HLM. Naast PI6ATV worden ook de 
volgende repeaters doorgegeven: PI6ZTM – PI6ZDM – PI6NHN en PI6HHW. 
Doormiddel van DTMF-codes zijn al deze repeaters voor wat betreft geluid met 
elkaar te koppelen in een zogenaamde Nicam chatbox. Zodoende kunnen de 
ATV-amateurs betrekkelijk eenvoudig met elkaar in contact komen, zodat 
ervaringen etc. met elkaar kunnen worden gedeeld.       
 

 
De nieuwe LNB kijkt landinwaarts richting IJsselstein voor de doorgifte van PI6ATV    
 



 

 

Agenda oktober, november en december 2020   
       
14 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Pim PD0LPU 
 
21 okt.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH 
 
28 okt.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Sjaak Maas PL2128 
  
04 nov.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Dirk de Valk PD0OQD 
 
11 nov. Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Gert-Jan de Jong PA3FZB 
 
18 nov.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Hans Bierenbroodspot PA0HBS 
 
25 nov.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Martin Snoek PA4MRS 
 
02 dec.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Maarten van Dam PA1U 
 
09 dec.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Fred Stam PD0FSH 
 
16 dec.  Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Frans den Boer PL2155 
 
23 dec.   Hobbyavond vanaf 20.00 tot 23.00 uur. 
  Uw gastheer is Arnold Vogelaar PE1AMH 
 
30 dec.  Geen Hobbyavond  
   
 

Buizentester PA3RG ingekast door Jos PA3ACJ  
 
Rob PA3RG en vriend van Jos PA3ACJ kocht in Frankrijk de Duo Vac buizentester 
maar er zat helaas geen behuizing omheen. Samen met Jos ging hij aan de slag 
om dit probleem te verhelpen. Bij Jos is altijd wel materiaal te vinden wat 
hiervoor te gebruiken valt.  
Zelfs de zogenaamde eierkist sluitingen zijn hand-made gemaakt en nota bene 
van titanium. Dankzij de mooie ‘omlijsting’ is de buizentester nu veilig te 
gebruiken en overal heen te brengen.    
 



 

 

 
De buizentester van Rob PA3RG in zijn nieuwe jas compleet met eierkist sluitingen van titanium    
 

    
De buizentester van Rob PA3RG met gesloten deksel en klaar om vervoerd te worden    
 

 
Steun de NVRA en maak Uw gift over op rekening NL90RBRB0982401027 o.v.v. Donatie     


