
PAoROX, Rotterdam

Vossejagen op 2 meter

REBos enige tijd organiseert de VERON afd. Rot-
terdam vossejachten op 2 m. Waarom op 2 rn, zult
t zich afvragen ? Het is misschien bekend, dat de
Bo m vossejachten hoe langer hoe meer hun'glans'
gaan verliezen. Leest u maar de verslagen in Elec-
tron en u zult zien, dat het aantal deelnerners aan
de Bo m jachten steeds minder wordt ten opzichte
van r94B-r952. Dit is waarschijnli jk mede toe te
schrijven aan de perfectionering van de peilont-
vangers, met sense-antenne enz. Ifet jagen op de
Bo m is dan dikwijls alleen een kwestie geworden
vàn de langste benen te hebben, wil mén op de
eerste plaatsen komen. Over de QRM van andere
stations wil ik het niet eens hebben. IJ weet zelf
wat de Bo m op dat gebied de laatste jaren pres-
teert .  .  .

ZoaLs het in de e'neeste afdelingen ging, ook afd.
Rotterdam had te kampen met een steeds minder
wordende animo voor de Bo m vossejachten. Zo-
doende hebben we de sprong naar de z m gewaagd.

Het mag wel gezegd worden, dat het een geluk-
kige sprong gebleken is, want er bleek een enorme
belangstelling te bestaan. Hoewel we geen van allen
wisten, hoe het vossejagen op de 2 m zou verlopen,
bleek na enkelejachtenrdat het een groot succes was.
Momenteel hebben we reeds een r z-tal jagers en er
zijn nog verschillende peildozen in aanbouw.

De belangstelling voor de z rn jachten is voor-
namelijk wel te danken aan het feit, dat het iets
'nieuws' is in Nederland. Hoewel in de Zaanstreek
jaren geleden reeds enkele z m jachten zijn gehou-
den, heeft hetjagen op deze band zich toen helaas
niet verder voortgezet.

Maar wist u, dat het vossejagen voor het eerst in
Nederland als sport werd beoefend en dat het zich

ceerde prijs aan onze leden beschikbaar mogen
stellen. Men ieze hiervoor de mededeling elders in
dit nummer.

F,en aantal gespecialiseerde conferenties staan op
het programma, alsmede een aantal wedstrijden en
een Velddag.

Onze officials zullen hun vrije tijd gaa,rne geven
om weer alles te bieden wat maar in hun vermogen
ligt en zoals u weet is dit meestal zeer veel.

Zulk een geest van samenwerken moge voor u in
het nieuwe jaar een garantie zijn van daadwerke-
lijk beleven van de amateurradio in nationale en
internationale zín.

Namens het hoofdbestuur,
L. J. van der Toolen, PAoNP,
algemeen voorzitter

daarna ook in andere landen in Europa verbreid
heeft ? Daarom is het zo verwonderlijk, dat het
jagen op 2 m in Nederland zo achter gebleven is bij
andere landen, zoals Denemarken, Duitsland en

Joegoslavië, waat men náást de Bo m reeds jaren-
Iang óók op 2 m jaagt.

Het doel van dit artikeltje is dan ook te pogen om
de z m vossejachten eens voor het voetiicht te halen,
met de hoop, dat ditjaar ook in andere afdelingen
z m jachten gehouden zullen worden.

De ontvanger
Ifet ontvangertje, dat hier gebruikt wordt, is een
superregeneratieve ontvanger. Ik zie reeds de ge-
zichten varr 2 m PA's betrekken: superregeneratief
op 2 m, dat wordt een bron van ellende vanwege
de storing, die gen superregeneratieve ontvanger
vooral op de z m kan veroorzaken!

Twee rneter peilontvanger van OM Paling te Rotterdarn
De afmetingen van het kastie zijn: z5 cm hoog, 7 cm breed, 6/2 crn
diep. De voorpiaat heeft een omgezette kant, rvelke de bodem
vormt. Voor- en achterplaat worden met zelftappende boutjes vast-
gezet. De ontvanger is gemaakt volgens het bij dit artikel geplaatste

schema met  twee stuks RVrqProoo
(Foto:  PAoCMH)

Toch is deze vrees on$egrond, mits de anode-
spanning laag wordt gehouden, dus niet hoger dan
30-35 V. De straling van de peildoos is dan beperkt
tot hoogstens ca. 50 m. Hier in Rotterdam luis-
teren verschillende jagers regelmatig met de peil-
ontvanger op de z m, doch geen enkele PA heeft er
ooit iets van gemerkt.
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Dat twee peildozen elkaar binnen een straal van

5o m wéi kunnen beïnvloeden, heeft het grote voor-

áeel, dat iedere jager zoveel mogelijk individueei

jaagt en niet, zoals op Bo m achter de ander aan

loopt.
àoals uit het schema btijkt, is de ontvanger uit-

gerust met twee RVrzPzooo' waatvan de gloei-

gesteld worden op een plaatje-persp.ex' IJ kunt de

áipoolhelft prachtig ttÀ h.t nippettje solderen dat

in de Pye-plug zit.
Het dipóotdl kunnen we nu gemakkelijk demon-

teren .tt tt^ de jacht in de binrrenzak steken'

Tenslotte zíét u op de foto ook een uitvoering

van een z m peildoos met wat moderner D-buisjes'

Als eerste buis wordt één triode van een 345 ge-

bruikt, terwijl als LF-buisje een DLg+ dienst doet'

Het principeschema blijft verder hetzelfde, al'

leen krijgen áe gloeidraden nu een apatte batterij

.r, *o.i de hoogspanning ca. 35 V worden'

Bij deze peildoos bestaat de dipool uit twee

aluriinirm staales; in elke helft zijn twee gaatjes

geboord. Op hei perspex plaatje zitten boutjes en

á.*.rr. vleugelmotrtjès kunnen de twee dipool-

helften dus gemonteerd worden'
In een vo-lgend nummer van Electron vindt u

Twee rneter peildoos van OM C' Ilagoort' Rotterdarn

o"li*Jinn"n vàn het kastje zijn: .?r cm hoog' g/2 c'l"breed-'

í% ï1ïH;. 
^b"ï"t."itt" 

Ëuizen zijn: -3A5 e.9 DLe4' De gloei'

ríá"íi"gttáiterij én <Ie anodespanningsbatterij zijn beide in de

Peildoos gemonteerd
(Foto: PAoCMH)

een artikeltje, waarin de zendzijde belicht wordt

en in het bijlzonder een beschrijving van het qRP-

vossejachtzándertje van PAoCMH, input B W,

dat tot nu toe met succes bij de vossejachten ge-

bruikt is.
Veel succes met de bouw van de peilontvanger

en 'tot jagens' onder het motto 'Geen groter ge-

noegen dan oP z te Ploegen!'

Peilontvanger voor 2 rrr

Lt  :  r  rv ind. '  I5  mm diam' ,  draad r  mm

Lz :  i  rv ind. ,  14 mm diam.,  draad r  mm
' I r : L F - t r a Í b r : 3

T 'e :  te le foontrafo u i t  rB 'of38-set

Rr :  r  megohm
Cr :  zX 5 pF,  sp l i t -s tator  (u i t  lg-set )

c z : 4 7 P F
C3 :  rooo à 3ooo PF
B r : B z : R V r z P z o o o

draden in serie staan. Als gloeispanningsbatterij

dienen 6 in serie geschakelde platte 4% V batte-

rijen, welke tevens de anodespanning verzorgen'

I\ieo katt de spanning uitschakelen door een tele-

foonjack te nemen met schakelaar (uit rB-set), zo-

dat als men de koptelefoon uit de ontvanger neemt,

de spanning dadelijk verbroken w.ordt' Een ge-

,"orrà schakélaar kan men natuurlijk ook gebrui-

ken, maar die vergeet men wel eens af te zetten'

Vanwege de ruimte rvorden beide buizen direct

in de bediading opgenomen, dus de aansluitingen

direct aan de truis sotaeren; hierbij een beetje stevig

montagedraad gebruiken.

De árste buii kan men het beste met de plaat-

aansluiting direct aan de afstem-C (splitstator uit

r 9-set) soláeren. De plaatspoel wordt in het midden

gávoed via een HF-smoorspoeltj-e, dat bestaat uit

I.. 3o rvindingen or3 mm emailledraad over een

hoogohmig u'eerstandje gewikkeld' .
D"e ontvánger kan men in de band brengen do^or

de spoel in tà drukken of uit te trekken' Voor C3

moet men even proberen met welke waarde (tussen

rooo en 3ooo pn; u de meeste ruis hoort' Het kop-

pelspoeitJe Li niet te vast koppelen, want anders

slaat de ontvanger af.

Als antenne kunt u het beste de bekende in elkaar

passencle dump-antennestaatet ,r?1 30 cm lengte

gebruiken. Voor het dipooltje hebben we er dan

i nodig, wàaïvaír er 2 korter gemaakt moeten

,n'orde.t]' zod'at de totale lengte van de dipool

ca. 98 ..r, wordt, wanneer de antenne op de peil-

dooJ gemonteerd zít. De beide delen worden met

behulp van Pye pluggen aan de ontvanger beves-

tigd. rlaarbrj de conlra's natuurlijk geÏsoleerd op-


