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Een peilontvanger yoor de2 meter band
In dp rubriek'Op de hoge frequentie'' aan October
jt. heb ik u ieti latenhiren- ouer de iossejachten
op z m die de laatste tijd o.m. in het Oosten uan
ons land worden gehouden. De actieue Deuenter-
gang reageerde onmiddellzjk op mijn uraag naar
een beschríjuing uan de gebruikte apparatuur.

Hier is die beschrijuing dan en ik hoop, dat u
bij het zien uan dit originele ontwerp de lust zal
bekruipen i,n de komende maanden iets dergelijks te
aeraaardigen ter aoorbereiding uan het oolgende
z mjachtseizoen.

PAoQC, VHF-manager

EvoNers de afdeling Rotterdam had de afdeling
Deventer te kampen met bloedarmoede voor wat
betreft de Bo m vossejachten, waarvoor bij het over-
grote deel van de leden geen interesse meer be-
stond"

Daar het grootste deel van de actieve Deventer
'gur,g' op 2 m werkt, werd in het najaar van r95B
het plan geopperd om het vossejacht-terrein te ver-
plaatsen naar 2 m. Blj informatie bleek, dat ook in
de Achterhoek belangstelling voor dit plan bestond,
zodat wrj btj voorbaat al verzekerd waren van voJ-
doende deelname.

Zij hebben zichdaarbij o.rn. nauwkeurig te hou-
den aan de frequenties die voor de amatelrrs inter-
nationaal z|1n bepaald en die momenteel op de
ITU-Conferentie te Genève wederom de aandacht
hebben.

De amateurs in Nederland en ook de ca. 25oooo
amateurs daar buiten kunnen zich door de voren-
genoemde uitspraak te Leeuwarden dan ook ge-
griefd gevoelen.

Men zegt soms zo gemakkelijk bij kleine overtre-
dingen :'Jarrnaar iedere Nederlander wordt geacht
de Wet te kennen.'

Wij zouden daarom willen opmerken dat een
rechter die zulk een onderwerp gaat behandelen
zidnvat te voren dan toch zeker dient te verdiepen
in de juiste ligging (TelegraaÊ en Telefoon Wet,
Radiobesluit Ig3o, enz.) dan wel zich ter zakekan
laten inlichten.

IIet zou dan niet behoeven voor te komen dat
een legale groep van zendamateurs zo in het open-
baar voor iets verantwoordelijk wordt gesteld waar
zïj part noch deel aan heeft.

Ileus, de zendamateurs weten wel beter!
Namens het hoofdbestuur,
L. J. van der Toolen, PAoNP,
algemene voorzitter
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Nu kon er naar een geschikte ontvanger worden
uitgekeken.

IIet meest voor de hand liggend was wel dat het
een superregeneratieve detector met een trap laag-
frequent versterking moest worden.

IIet schema vàÍr deze peilontvanger voor z m is
getekend in fig. r. Om een zo eenvoudig mogelijke
constructie te verkrijgen, werd voor de behuizing
gebruik gemaakt van een vertinde sigarendoos van
de afmetingen 24 x ro8 x r2S mm, bijv. Rit-
meester-pikeur of Regio. Ook andere merken zijn
bruikbaar, dit afhankelijk van de'rook'smaak van
de vossejager of diens lege-doosj es-leverancier.

Als hoogspaniringsbron werd gebruik gemaakt
van de bekende fl its-batterijt jes van zz/2Y (afme-
tingen 50 x r g x 2Z *-), welke prima in de doos
bleken te passen.

De aansluitingen voor dipool en kristaltelefoon
werden, evenals de schakelaar, de afstemming en
de potentiometer, op de korte zijde van het doosje
geplaatst. Hierdoor kunnen wij, zoals momenteel

Fig. 3. Detailopname van de bedrading. Links boven de potentio-
meter; daaronder het staaftrimmertje met eromheen de spoel Lz van
6 windingen. Aan de linkerzijde van deze spoel de koppellus Lr van
I windingen voor de aansluiting van de antenne. Deze aansluiting
gebeurt met een tweelingsnoer op de beide stekkerbussen (links-
onder op de foto zichtbaar). Rechts-boven en rechts-beneden zijn de

beide buisvoeten zichtbaar
(Foto: J. Groot Wassink, Deventer)
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Fig. r. Het scherna van de 2 m
peilontvanger. Lr : z windingen,
d iam. B mm, draaddikte o,6 Àmi
L: : 6 ri-indingen, diam. B mm.
d r a a d , l í k t e  r  m m ;  R F C  :  c a .  3 0
ri' incl. draad o,3 mm op een weer-
stand roo k.ohm, /2  W; Cquench
:  2ooo à Tooo pF
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in Deventer gebruikeli jk is, de peilontvanger óók
tijdens de jacht in de binnenzak van ons cólbertie
houden. (Er rvordt gepeild mer de dipool die ajn
de ontvanger rrcrbonden is met normàal tweeling_
snoer.  )

Fig. z. Het bewerkte staaftrimmertje
(Foto: J. Groot Wassink, Deventer)

In verband met de afmetingen werd permeabili-
teitsafstemming gekozen, waardoor hàt mogelijk
werd, het HF-deelzeer compact te houden. UíerÈii
werd gebruik gemaakt van een Philips staaftrimmei
van 30 pF, welke ontdaan werd vàn de metalen
mantel zodataileen het keramische lichaampje met
staaf overbleef. Dit is eenvoudig te doen dóór met
behulp van een schroevendraaier het busje open te
buigen, zodathet gemakkelijk af te schuiven is. Van
dit busje zaagdenrvij, aan de kant waar het soldeer-
lipje zit, een stukje varr ca.5 mm af. De foto fie. z
geeft een indruk van het aldus bewerkte sraaftrim-
mertje.

Dit soldeerplint gebruikten wij, zoals te zien is
in €g. 3, als stennpunt voor de afstemspoel. Lz,
welke aan de anodepen van de DCgo is veibonden.
De andere kant van de spoel heeft als steunpunt een
keramisch soldeersteuntje, in ons geval áen afge-
krabde % W Beyschlag n'eerstand, *uuruun €ért
kant op de bodem van de doos is sesoldeerd. De
foro fig. 4 geeft hiervan een becld.

De verdere constructiedetials ziin te zien op de

F,9 
op de omslag van dit r,r--..-rran Electron en

1n ng.  3.
Het midden van de koppellus Lr is geaard, om-

dat anders last wordt ondervonden van asymme-
trie van de dipool.

Van de buisvoeten konden de niet gebruikte tip-

pen worden afgeknipt. Dit gaf alweer ruimtewinst
De bevestiging van de buisvoeten bleek het beste
door middel van solderen tot stancl te worden ge-
bracht. Men heeft dan geen last van lurrg" ,;t-
stekende boutjes.

Voor de schakelaar werd gebrulk gemaakt van
een schuif-type fabrikaat Jean Renoud, waatvan
de bevestigingsstukjes gelijk werden afgezaagd met
her pertinax, zodat het metalen deel kon *orden
vastgesoldeerd aan het doosje.

D.m.v. de condensator C6 achter cle RFC naar
aardekan nu de quenchfrequéntie ingesteld worden
en wel zodanig, dat de ontvanger het meeste ruist.

Alle weerstanden zijn van het /a W type.

FiS. e. Het kelamische steuntje van de_afstemspoel, Dit steuntje is
in het midclen varr deze foto zjchtbaar. Daarbor..en een gecleelteïan
de afstemspoel Lr. Links-onder een cler stekl<erburèr. uoo. á"

a n r e n r  r e _ a a  n s l u i l i  r  r  q -
(Foto: J. Groot Wassink, Deventer)
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De potentiometer van o,5 megohm regelt de
anodespanning van de DCgo en hiermede de mate
van genereren.

De totaal opgenomen anodestroomis ca. 4oo yt\.
Het gloeistroomverbruik is bij de buizen DCgo en
DAF96 resp. 50 en 25 mA. Voor de DCgo kan ook
een DCg6 gebruikt worden; deze laatste gebruikt

25 mA. Voor alle drie de typen is de gloeispan-
ning r ,4 V.

De telefoon is een kristal oordopje. Hierdoor is de
uitgangstrafo komen te vervallen. Voor de aanslui-
ting is een miniatuur jack met plugje gebruikt.

De antenne is gemakkelijk uit elkaar te nemen
en bestaat uit een pertinax buis met een diameter
van ca.40 mm, waarin twee geïsoleerde stekker-
bussen tegenover elkaar gemonteerd zijn. Hieraan
een stuk tweelingsnoer naar de ontvanger. Op de
foto (fig. 5) is een en ander duidelijk weergegeven.
'De eigenlijke dipool is gemaakt van twee messing
lasstaafies van 3 mm diam. en ca. 5t-l cm lengte.
Aan elk. staa{e is een banaanstekker gesoldeerd.

FiS. S. Constructie van de dipool, De beide antennehelften worden
met behulp van banaanstekkers bij het begin van de jacht op het
pertinax handvat bevestigd. Verbinding met de ontvanger (in de

binnenzak...) gebeurt met tweelingsnoer
(Foto: J. Groot Wassink, béventer)

Aan het andere uiteinde van de antenne zit een
plastic dopje, zodat we een ander niet zo gemakke-
lijk de ogen uitprikken. . .

Nog een opmerking over de afstemming. Als het
koperkerntje ingedraaid wordt, zaI de frequentie
hoger worden (dus niet lager!). Het frequentiege-
bied van de ontvanger loopt van ca, r4Z tot
t4l M}Jz

Tenslotte nog iets over de z m vossejachten in het
algemeen.

. Ook in Deventer is gebleken, dat een zender met
groot vermogen - btjrr. 40 W - uit den boze is bij
vossejachten. De gunstigste resultaten werden be-
reikt met een input van max. 5 W. Het zendertje
kan dan klein gehouden worden en eventueel uit
accu's gevoed worden. Als zendantenne hebben wij
zeer goede ervaringen met de zgn. panorama-di-
pool. Deze geeft in alle richtingen nagenoeg de-
zelfde veldsterkte. Over het algemeen is de vos tot

358

op ca. zo km nog goed te horen. De gebruikte an-
tennehoogte was ca. 6 m.

Wat betreft de organisatie en de berekening van
-het aantal strafpunten thans nog enkele bijzonder-
heden.

In Deventer en in de Achterhoek wordt het voi-
gende systeem toegepast: als de vos in de lucht
komt wordt gedurende r uur gelegenheid gegeven
om de plaats van het hol in kaart te brengen. Hier-
bij mogen de jagers zich over een van te voren
vastgesteld traject bewegen teneinde kruispeilingen
te kunnen maken.

Als dit gebeurd is wordt de kaart ingeleverd en
begint de eigenlijke jacht.

Voor de bepaling van de einduitslag worden het
aattal mm mispeiling op de kaart (r : z5ooo) en het
aantal minuten dat de jager nodig heeft gehad om
het vossehol te bereiken opgeteld. Op deze wijze
wordt het effect van hardlopen geheel teniet ge-
daan en loopt iedereen heel kalm en rustig naar
de vos.

Dit was het dan.
Wij hopen, dat meerdere afdelingen het voor-

beeld van Rotterdam, Deventer, Breda en de Ach-
terhoek zullen volgen en dat vele Bo m peilont-
vangers van hun conservatieve raam zullen worden
ontdaan om dit te vervangen door een paar brei-
naalden. . . Het is echt niet moeili jk.

Wij besluiten dan, om met Rotterdam uit te
roepen:

Het is geen groter genoegen,
dan op z te p loegen.. .

(En zonder Bo m bak en braadvet . . . )
PAoFA & PAoHRX

Lit.: In het Augustusnummer rg4g van Electron beschreef OM
J, Evers (PAoCX) - toen nog NL-354 - naat aanieiding van
plannen die de afdeling Zaanstreek koesterde om op 2 m te gaan
vossejagen een 2 m peilontvanger (blz. 3zo). In de rubrieli 'Komt
u ook ?' van 't zelfde nummer werd de eerste 2 m jacht van de afde-
ling Zaanstreek aangekondigd. Fas in de loop van rg5B wordt het
z m jagen populair en wel in Rotterdam, waar de OVI's Levering,
Moi en Van Wijnen eerst 'op eigen kracht' en later in afdelingsver-
band diverse z m jachten organiseren. Zij maken daarbij gebruik
van ongeveer dezelfde ontvanger als beschreven in Electron van
Augustus rg4g, zoals blijkt uit het Januarinummer r959 van Elec-
tron (blz. 4) waarin OM Levering, PAoROX, schrijft over 'Vosse-

jagen op 2 m'. De thans door de Deventer-gang beschreven
ontvanger is nog kleiner dan de vroeger béschreven typen, o.a. door
het weslaten van transformatoren en door de antenne te scheiden
van oe ontvanger.
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Een complete z m ontvgnger, gemonteerd in een
sigarenblikje. Dat is wat.u deze maand op onze
omslag kunt waarnemen. PAoFA en PAoHRX uit
Deventer geven in dit nummer van Electron een
beschrijving van de peilontvanger zoals deze in
Deventer gebruikt wordt voor de 2 m vossejachten.
De foto op de omslag van dit nummer geeft u een
goede indruk van deze ontvanger.
(Foto: Groot Wassink, Deventer.)


