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Overzicht (1) 
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 Wat is JOTA-JOTI? 

 Wat is QRP-EME? 

 Hoe kwam dit project tot stand? 

 Waar liggen de uitdagingen voor scouts? 

 Waar liggen de uitdagingen voor de zendamateur? 

 Is het gelukt? Resultaten! 

  



Overzicht (2) detail aspecten 
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 De antenne (scout) 
• Zelfbouw; aantal elementen;SWR 

• Richtinstallatie; Maantabel 

 De TX set (zendamateur) 
• SWR;Output Power; ALC 

• Frequentie stabiliteit 

 DE ‘ontvanger’ (beide) 
• CAMRAS WebSDR; WSJT instellen, time setting 

• Dresseer de PC; oefenen door SIMULEREN (demo) 

  



Overzicht (3) resultaten 
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• Wat deden we allemaal (is het gelukt?) 
• Echo van namen – ”Mijn naam was op de maan” !!! 

• Echte JT65 Verbindingen 

• Nog meer echo’s 

• Interessante waarnemingen 
• Frequentie van de echo 

• Last van vliegtuigen 

• Directe signalen en tropo 
• Interessant maar vaak lastig 

• Ijswolk/regenwolk reflectie 

  



JOTA-JOTI, wat is dat eigenlijk? 
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• Elk jaar, gedurende het derde weekend in oktober, mogen scoutingleden  
- met behulp van zendmateurs en hun apparatuur- via radio contact leggen 
met andere scouts, wereldwijd.  
Dit weekend staat voor samenkomst en kommunicatie:  
een Jamboree On The Air   ofwel   JOTA 

• Er is ook een PC/internet activiteit toegevoegd: JOTI 
zie ook: https://jota-joti.scouting.nl/voor-zendamateurs/wat-is-de-jota-joti 

 

Een Jamboree is een grotere georganiseerde samenkomst van speltakken  
van de scouting organisatie. 
Deze samenkomsten worden regionaal, landelijk, Europees en zelfs  
wereldwijd georganiseerd. 
Meer info: https://wsj.scouting.nl/ 
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https://wsj.scouting.nl/


JOTA-JOTI, wat is dat eigenlijk? 
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Er wordt een activiteiten- 
weekend georganiseerd. 
Gezelligheid,  kampvuur, 
Kommunikatie, spellen… 
 
Vaak wordt van palen  
een toren “gepionierd”  
waar bovenop antennes  
worden gezet. 
Hoogte is belangrijk om  
afstanden te overbruggen, 
vooral op VHF. 



JOTA-JOTI, wat is dat eigenlijk? 
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Op vrijdagavond is de openingsuitzending, georganiseerd door  
    het landelijk station PA6JAM 

Vervolgens kunnen deelnemende  
scouting groepen zich aanmelden  
bij PA6JAM of lokaal.  
Het is altijd weer een sport om  
op de lijst te komen, 
vooral als je verder weg zit of een  
matige antenne-situatie hebt. 



JOTA-JOTI, wat is dat eigenlijk? 
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Vervolgens heeft elke groep wel een eigen spel of bezigheid verzonnen 
 
    meestal met een thema, maar altijd rondom  “kommunikatie” 

 
- Spelen met portofoons (een legobouwwerkje doorgeven ,  

                                                       --- een communicatieve uitdaging!) 
- vossenjacht buiten 
- op bezoek bij een groep waarmee je contact hebt (gehad) 
- wie maakt de verste verbinding op HF 
- Quizz tussen groepen over radio 
- Etc. 

 



JOTA-JOTI, wat is dat eigenlijk? 
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Vervolgens heeft elke groep wel een eigen spel of bezigheid verzonnen 
 
    meestal met een thema, maar altijd rondom  “kommunikatie” 

 
- Spelen met portofoons (een legobouwwerkje doorgeven ,  

                                                       --- een communicatieve uitdaging!) 
- vossenjacht buiten 
- op bezoek bij een groep waarmee je contact hebt (gehad) 
- wie komt het verst op HF 
- Quizz tussen groepen over de radio 
- Etc. 

 

Kinderen (Bevers) overwinnen hun 
microfoonangst 

Gehandicapten  
doen mee 

Ha! Kontakt over 
          de oceaan! 



QRP-EME, wat is dat? 
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Eerst even EME:    ‘Gewoon’ signalen tegen de maan laten reflecteren  
                                  en weer ontvangen (moon bounce) is al bijzonder genoeg! 
 
Dat gebeurt met grote antennes (array’s) of schotels en flink vermogen (300 – 1000W).  
Kommuniceren van de aarde naar de maan en terug (Earth-Moon-Earth ook wel EME). 
 
Wat erbij komt: 
- Antenne sturing (rotator) 
- Voorversterker (LNA,lage ruis, grote gevoeligheid) 
- Sequencer (voorkomt schade aan LNA) 
- Vermogens versterker (PA) 



QRP-EME, wat is dat? 
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Eerst even EME:    ‘Gewoon’ signalen tegen de maan laten reflecteren  
                                  en weer ontvangen (moon bounce) is al bijzonder genoeg! 
 
Dat gebeurt met grote antennes (array’s) of schotels en flink vermogen (300 – 1000W).  
Kommuniceren van de aarde naar de maan en terug (Earth-Moon-Earth ook wel EME). 
 
Wat erbij komt: 
- Antenne sturing (rotator en controller) 
- Voorversterker (LNA,lage ruis, grote gevoeligheid) 
- Sequencer (voorkomt schade aan LNA) 
- Vermogens versterker (PA) 
- Komplexe bekabeling 



QRP-EME, wat is onze definitie? 
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                      In principe gaat het om eenvoud en veiligheid.  
 
Daarom geen grote vermogens op antennes waar je zo bij (aan) kan komen. 
Daarom werken we slechts met een ‘kale’ set, zonder extra Power Versterker. 
Daarom werken we met een enkelvoudige antenne. 
 
Dan denken we aan 20 tot 50 W afgegeven vermogen (een paar voorbeelden hieronder) 
 
  
  

FT991 – 50W 

TS2000 – 50W 

IC706MKIIG – 20W 

FT879 – 20W 
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In principe gaat het om eenvoud en veiligheid.  
 
Daarom geen grote vermogens op antennes waar je zo bij (aan) kan komen. 
Daarom werken we slechts met een zender, zonder extra Power Versterker. 
Daarom werken we met een enkelvoudige antenne. 
 
Dan denken we aan 20 tot 50 W afgegeven vermogen (een paar voorbeelden hieronder) 
 
  
  

FT991 – 50W 

TS2000 – 50W 

IC706MKIIG – 20W 

FT879 – 20W 

Zelfbouw 
18 el. yagi 

Tonna 
21 el. yagi 

Zelfbouw  
PVC buis 

27 el. yagi 



Waarom dit project? 
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Heel vaak draaien de scoutinggroepen al jaren met dezelfde radioamateurs  
en doen ze ook ongeveer elk jaar hetzelfde programma. 
 
In 2010 kwam de toenmalige trekker van de JOTA, Remco PE1MEW, die zeer veel  
activiteiten gecoördineerd had, (zie ook: http://handboek.pe1mew.nl/?Start)  
met een speciale vraag aan mij; of het mogelijk is om iets nieuws te bedenken. 
 
     Graag nieuw en uitdagend en wellicht een combinatie van JOTA en JOTI. 
 
 
En CAMRAS in Dwingeloo was net begonnen met EME op ruimere schaal,  
inclusief streaming, met behulp van de 25 meter schotel. 
 
 

http://handboek.pe1mew.nl/?Start


Uitwerking van dit project? 
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Naar aanleiding van deze vraag ben ik gaan experimenteren met  
een long yagi ontwerp en WSJT, om te zien of dat met de schotel in Dwingeloo  
zou gaan lukken. 
 
Daarvan heb ik verslag gedaan op de website van CAMRAS:  
https://www.camras.nl/blog/2008/de-reus-en-de-dwerg/ 
dat lukte ‘net’. 
 
 
 
 

https://www.camras.nl/blog/2008/de-reus-en-de-dwerg/
https://www.camras.nl/blog/2008/de-reus-en-de-dwerg/
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https://www.camras.nl/blog/2008/de-reus-en-de-dwerg/
https://www.camras.nl/blog/2008/de-reus-en-de-dwerg/
https://www.camras.nl/blog/2008/de-reus-en-de-dwerg/


Uitwerking van dit project? 
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Minimale shack (in de regen) en een 
antenne met richt mechaniek… 
P=14W 

Het zwakke en niet stabiele signaaltje 



Uitwerking van dit project? 
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Proef geslaagd! 
 
Daarna is het in een stroomversnelling gekomen met de eis: 
        “Als je iets (een radio-spelelement) aanbiedt  
          moet het wel werken” 
 
Dus robuustheid en herhaalbaarheid waren wel zorgpunten. 



      Het basis idee is toen ontstaan… 
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DX van bijna 800000km 



      Het basis idee is toen ontstaan… 
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Eigen 
echo 

Kommunicatie met 
andere groep over 
halve wereld! 



Uitdagingen voor de scout 
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1. Antennebouw 
2. Maan volgen en plaatsbepaling 
3. Bericht verzinnen binnen 13 characters     (wat kan je kwijt in 13 characters)? 
 
 - naam echo    ja hoe weet ik dat dat echt is? 
   
- Contact andere groep (maximale DX)   heel lastig maar geeft voldoening 
 



Uitdagingen voor de scout 
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DL6WU 

Er zijn vele sites hierover. 

http://dg7ybn.de/432MHz/dl6wu_lyagis.htm 

https://k7mem.com/Ant_Yagi_VHF.html 

https://owenduffy.net/antenna/dl6wu/index.htm 

Ikzelf heb nog het originele basic programma van DL6WU 

Actieve element uit een stuk (stevig en simpel) – wel lastigere aanpassing 

DK7ZB  

https://www.qsl.net/dk7zb/ 

Kies in links menu :   [430-MHz-longyagis] 

Actieve element uit twee stukken (lastig monteren) – wel simpelere aanpassing 

 

De antennebouw 

http://dg7ybn.de/432MHz/dl6wu_lyagis.htm
https://k7mem.com/Ant_Yagi_VHF.html
https://owenduffy.net/antenna/dl6wu/index.htm
https://www.qsl.net/dk7zb/


Uitdagingen voor de scout 
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1 Antennebouw en opbouw installatie 

Een long yagi ontwerp van Günter Hoch DL6WU werd gekozen. 
   - niet heel kritisch op maatvoering (goed na te bouwen) 
   - goede performance (27 elementen, >17dBi haalbaar) 
 
Langer gezocht naar scout-vriendelijke uitvoerings vorm.  
(goedkoop, touw, hout, bomen) 



Eigen kopie van DL6WU program 

 Gevonden bij VK5DJ:  https://www.vk5dj.com/yagi.html 

 

  

  

https://www.vk5dj.com/yagi.html


Eigen kopie van DL6WU program 

 Gevonden bij VK5DJ:  https://www.vk5dj.com/yagi.html 

 

  

  

https://www.vk5dj.com/yagi.html


Result: tabel voor 27 element yagi 

  



Uitdagingen voor de scout 
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1 Antennebouw en opbouw installatie 
   Beschrijving is aanwezig op https://www.camras.nl/gebruik/jota-joti/downloads/ 

 

Nabouw is een middagproject 

Alle elementen op lengte zagen 
- Op 1mm nauwkeurig 
- Denk aan breedte van zaagsnede 
- Alle elementen NUMMEREN! 
- OOK Midden aangeven 

https://www.camras.nl/gebruik/jota-joti/downloads/
https://www.camras.nl/gebruik/jota-joti/downloads/
https://www.camras.nl/gebruik/jota-joti/downloads/


Uitdagingen voor de scout 
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1 Antennebouw en opbouw installatie 
   Alle gegevens aanwezig op https://www.camras.nl/gebruik/jota-joti/downloads/ 

 

Nabouw is een middagproject 

Alle elementen op lengte zagen 
- Op 1mm nauwkeurig 
- Denk aan breedte van zaagsnede 
- Alle elementen NUMMEREN! 
- OOK Midden aangeven 

Realisatie optie, goedkoop, simpel, watervast. 

https://www.camras.nl/gebruik/jota-joti/downloads/
https://www.camras.nl/gebruik/jota-joti/downloads/
https://www.camras.nl/gebruik/jota-joti/downloads/


Uitdagingen voor de scout 
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 Antennebouw en opbouw installatie  een praktische zaterdagmiddag  (2011, Scouting St. Martinus)  



Uitdagingen voor de scout 

13-12-2021 29 

 Antennebouw en opbouw installatie  een praktische zaterdagmiddag  (2011, Scouting St. Martinus)  

Het resultaat Slimme uitvoering 
Van andere 
groep 



Uitdagingen voor de scout 
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Andere groepen met succes! 

Knutselpakket 
Van PA3DAT 

Bouw 
overleg 

Eindresultaat 

Slimme 
plakbandjes 



PD1BCL/j  2017 
Vorden: details antenne, aan houten opstelling! 

WWW.CAMRAS.NL  31 



PD1BCL/j  2017 
Vorden: het was zelfs een gestackte antenne! 

WWW.CAMRAS.NL  32 



Uitdagingen voor de scout 
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2 Maan plaatsbepaling en volgen  (hoe vaak verplaatsen)?  

Richt mechaniek -> 

Echte scouting tools 



Uitdagingen voor de scout 
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2 Maan plaatsbepaling en volgen  (hoe vaak verplaatsen)?  

Maantabel met azimut en elevatie maken met: 
 https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html#/ 
 
Overigens is de actuele maan info  
ook aanwezig binnen  
het WSJT programma 
 
Lijstje maken met posities 
                        per 15 minuten -> 
 

https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html


Uitdagingen voor de scout 
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2 Maan plaatsbepaling en volgen  (hoe vaak verplaatsen)?  

De maan beweegt met een snelheid van ongeveer 15 graden per uur. 
De antennebundel (-3dB) is tussen 15 en 20 graden 
Hier een plaatje van  
de 21 el. Tonna, 
Die is 20 graden breed  
(zie rode cirkels). 
 
3 dB verliezen is wel veel! 
Liever < -1 dB aanhouden, 
Dus ongeveer één keer per  
15 minuten richten is goed. 



Uitdagingen voor de radioamateur 
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Actief element afregelen. 
   - gekozen voor T-match (niet de simpelste maar altijd af te regelen) 
 
Waterdichte aansluiting   (het weer in oktober). 
 
Korte kabel (mobiele shack). 
 
Opzet met PC(s) (kabels, signalen en timing). 
Decoderen van JT65B en oefenen. 
Stabiliteit frequentie van de set. 
 
Continuïteit en Veiligheid 
 



Uitdagingen voor de radioamateur 
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Het actieve element 



Uitdagingen voor de radioamateur 
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Actief element afregelen (afstand D1 !!) 
   gekozen voor T-match 
 
Waterdichte antenne 
 
Oefenen met decoderen van JT65B 
Stabiliteit frequentie van de set. 
 
Veiligheid 
Continuiteit 
 

“Waterdicht” 

Let op de afregelverschillen 



Uitdagingen voor de radioamateur 
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Uitdagingen voor de radioamateur 
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Korte kabel  
(Meelopend tafeltje of mobiele shack) 
 
 
Om swr afwijkingen te voorkomen  
houd ik het actieve element  
minimaal 70cm boven de grond. 
(later met steun opgelost)  
 
 

NEE           JA,  
                  met steun 



Uitdagingen voor de radioamateur 
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Korte kabel (Mobiele shack) 
 

Gradencirkel 
Elke 10 graden een pen 

Voor veiligheid 
Elke haring voorzien van 
Rood/wit lint 



Uitdagingen voor de radioamateur 
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Korte kabel (Mobiele shack) 
 

Gradencirkel 
Elke 10 graden een pen 

Elke pen 
Rood/wit lint 

‘S avonds flink (>5 graden) ernaast toch nog  
goede signalen! 



Uitdagingen voor de radioamateur 
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Actief element afregelen. 
   gekozen voor T-match (niet de simpelste maar altijd af te regelen) 
 
Waterdichte antenne   (het weer in oktober). 
 
Korte kabel (mobiele shack). 
 
RX opzet met PC(s) (kabels, signalen en timing). 
Decoderen van JT65B en oefenen. 
Stabiliteit TX frequentie van de set. 
 
Veiligheid 
Continuiteit 
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Actief element afregelen. 
   gekozen voor T-match (niet de simpelste maar altijd af te regelen) 
 
Waterdichte antenne   (het weer in oktober). 
 
Korte kabel (mobiele shack). 
 
RX opzet met PC(s) (kabels, signalen en timing). 
Decoderen van JT65B en oefenen. 
Stabiliteit TX frequentie van de set. 
 
Veiligheid 
Continuiteit 
 

 
Dwingeloo radiotelescoop 

 

Nu nationaal na-oorlogs industrieël 
monument. 

Wordt beheerd door stichting CAMRAS 
en gerund door vrijwilligers. 

  

 www.camras.nl 

http://websdr.camras.nl:8901/?tune=432050.usb 
 

http://websdr.camras.nl:8901/?tune=432050.usb


CAMRAS 70 cm belichter 
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CAMRAS 70 cm belichter 
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CAMRAS WebSDR 
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Audio bandbreedte 



Uitdagingen voor de radioamateur 
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Opzet met PC(s) (kabels, signalen en timing). 
Decoderen van JT65B en oefenen. 
Stabiliteit frequentie van de set. 
 

Minimale opstelling 

RX niet nodig 

TX sig 

Let op: 
Met deze opstelling kan je jezelf 
NIET terug horen via de WebSDR. 

Audio 
binnendoor 
koppelen 



Uitdagingen voor de radioamateur 
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Opzet met PC(s) (kabels, signalen en timing). 
Decoderen van JT65B en oefenen. 
Stabiliteit frequentie van de set. 
 

ideale opstelling 

2e PC nodig als je 
Eigen echo’s wil horen! 



Uitdagingen voor de radioamateur 
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Korte ka        Praktische uitvoering 
 

<-    Audio 
          Monitoring 

TX PC 

RX PC 



Uitdagingen voor de radioamateur 
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Decoderen van JT65B en oefenen !!! 
 

Dit is mijn  
record 
-28dB ! 

?? 



Uitdagingen voor de radioamateur 
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Decoderen van JT65B en oefenen !!! 
 
Probeer je installatie uit via een webSDR die 423.050 aankan (Gerbrandy toren). 
 
Essentie is dat het signaal zo zwak moet zijn (< -20dB) dat het  
ook niet zichtbaar is op de WebSDR (realistische oefening)! 
 
Let op opwarmen set 
Let op watch dog time out in WSJT 
Etc. 

DEMO 



Uitdagingen voor de radioamateur 
 
Decoderen van JT65B en oefenen !!! 
 

Ter verduidelijking: WSJT laat de audioband zien van de afstemming 

Actuele freq 
700Hz 
Vanwege moon-doppler 

WebSDR 
afstemming en BW 

WSJT waterval 
 



Uitdagingen voor de radioamateur 
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Decoderen van JT65B en oefenen !!!  Jezelf terug vinden is soms lastig. 
 

Het oefenen helpt om in de ruis je eigen signaal te vinden 
                                  om de RX frequentie te bepalen 
                                  om de WSJT instellingen goed te hebben 

Ik stem af op 432.050  (1) 
TX in USB op 432.050 
   - maar zend een toon van  
      bijv. 1200Hz 
   - die ontvang je dus  
      op 432.051200 (2) 
   - door de RX afstemming is de  
      toon hoorbaar als 1200Hz 
Als nu de maan-Doppler  op  
-500Hz staat ontvang ik de  
1200 Hz  500 Hz lager. (3) 
Dus in WSJT zal er 700Hz 
binnenkomen! 

1 3 2 



Uitdagingen voor de radioamateur 
 
Decoderen van JT65B en oefenen !!! 
 

Het oefenen helpt om in de ruis je eigen signaal te vinden 
                                  om de RX frequentie te bepalen 
                                   om de WSJT instellingen goed te hebben 

RX op 432.050 
 

Te verwachten 
Decoding freq. 
1200Hz 

Actuele freq 
700Hz 
Vanwege moon-doppler 



Uitdagingen voor de radioamateur 

Te verwachten 
Decoding freq. 
1200Hz 

Actuele freq 
600Hz 
Vanwege doppler 

Praktijk 

Aliasing 
 fout 

PA6JAM G4RGK 



Uitdagingen voor de radioamateur 
Nauwkeurige tijdsinstelling van de PC 
 
Voor het JT65 protocol moet elke deelnemende PC  
binnen 1 seconde nauwkeurig gezet zijn. 
 
Het is eenvoudig te doen door op de PC een NTP server te kiezen 
en de klok bij te zetten.  
 
(klik rechtsonder op de tijdsaanduiding met RECHTER muisknop) 
 
Daarna is het voor minstens een paar uren goed genoeg 



Uitdagingen voor de radioamateur 
Nauwkeurige tijdsinstelling van de PC 
 
Voor het JT65 protocol moet elke deelnemende PC  
binnen 1 seconde nauwkeurig gezet zijn. 
 
Het is eenvoudig te doen door op de PC een NTP server te kiezen 
en de klok bij te zetten. 
 
Daarna is het voor minstens een paar uren goed genoeg 

Klik op het  
tweede item 



Uitdagingen voor de radioamateur 
Nauwkeurige tijdsinstelling van de PC 
 
Voor het JT65 protocol moet elke deelnemende PC  
binnen 1 seconde nauwkeurig gezet zijn. 
 
Het is eenvoudig te doen door op de PC een NTP server te kiezen 
en de klok bij te zetten. 
 
Daarna is het voor minstens een paar uren goed genoeg 

Klik op het  
tweede item 



Uitdagingen voor de radioamateur 
Nauwkeurige tijdsinstelling van de PC 
 
Voor het JT65 protocol moet elke deelnemende PC  
binnen 1 seconde nauwkeurig gezet zijn. 
 
Het is eenvoudig te doen door op de PC een NTP server te kiezen 
en de klok bij te zetten. 
 
Daarna is het voor minstens een paar uren goed genoeg 

Klik op het  
tweede item 

CAMRAS heeft eigen  
NTP server 
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Actief element afregelen. 
   gekozen voor T-match (niet de simpelste maar altijd af te regelen) 
 
Waterdichte antenne   (het weer in oktober). 
 
Korte kabel (mobiele shack). 
 
Opzet met PC(s) (kabels, signalen en timing). 
Decoderen van JT65B en oefenen. 
Stabiliteit frequentie van de set. 
 
Veiligheid 
Continuiteit 
 

Mijn IC706MKiiG 
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Actief element afregelen. 
   gekozen voor T-match (niet de simpelste maar altijd af te regelen) 
 
Waterdichte antenne   (het weer in oktober). 
 
Korte kabel (mobiele shack). 
 
Opzet met PC(s) (kabels, signalen en timing). 
Decoderen van JT65B en oefenen. 
Stabiliteit frequentie van de set. 
 
Veiligheid 
Continuiteit 
 

Set van PA5PT Is stabiel, 
 maar komt langzaam  
op temperatuur 
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Veel sets hebben een –intelligente-fan, die aanspringt  
                                                   bij zenden (en bij hoge temperatuur). 
 
        Eerst frequentie-variatie ontdekt in de IC706MKiiG, maar ook bij TS2000 (met tcxo) 
 
 
Onderzocht waar de instabiliteit zit: kristal, oscillatorbouw, luchtstroom(!) 
 
De verschillende interne temperaturen tijdens RX en TX (ten gevolge van de 
                           variabele luchtstroom) geven vaak instabiliteit! 
 
 
 
 



Op zoek naar stabiliteit 
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Goed inpakken 
van de  
lokale oscillator 



Het was  
nog niet goed! 

Op zoek naar stabiliteit 

13-12-2021 65 

Lucht 
stroom 
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Veel sets hebben een –intelligente-fan, die aanspring bij zenden (en bij hoge temperatuur. 
 
De verschillende luchtstroom tijdens RX en TX geeft instabiliteit 
Eerst ontdekt in de IC706MKiiG.  Is ook in TS2000 gezien 
 
Moeilijkere oplossing: externe oscillator 
 
Simpele oplossing: 

 schakelaar die voor EME toepassing de fan continu aan zet. 
 
De temperatuurvariatie ligt nu aan de buitentemperatuur en  
die veranderd maar langzaam. 



Moeilijke oplossing: externe oscillator 
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Oscillator ingang maken 



Moeilijke oplossing: externe oscillator 
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Veel sets hebben een –intelligente-fan, die aanspring bij zenden (en bij hoge temperatuur). 
 
De verschillende luchtstroom tijdens RX en TX geeft instabiliteit 
Eerst ontdekt in de IC706MKiiG.  
                            TS2000 heeft het ook: 

TX Fan aan 
 
RX Fan aan 
 
TX Fan aan 
 
RX Fan uit 
 
Tx Fan aan 
 

Opwarmen 

koelen 

koelen 

SWITCH on 

Simpele oplossing:  schakelaar om ventilator kontinu aan te zetten 
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Actief element afregelen. 
   gekozen voor T-match (niet de simpelste maar altijd af te regelen) 
 
Waterdichte antenne   (het weer in oktober). 
 
Korte kabel (mobiele shack). 
 
Opzet met PC(s) (kabels, signalen en timing). 
Decoderen van JT65B en oefenen. 
Stabiliteit frequentie van de set.      (FT991A -> goed) 
 
De praktische uitvoering  
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 Hoe gaat het verder in de praktijk?    Organiseren! 

1. Maantabellen gemaakt voor  
- oefenweekend, 1e weekend in september; 
- JOTA-JOTI, 3e weekend in oktober. 

2. Met de crew (CAMRAS vrijwilligers) in Dwingeloo al 
ruim van te voren gereserveerd en afspraken 
gemaakt. En melding op zendamateur.com. 

3. Afspraak met leiding van scoutinggroep over de plaats 
op het terrein. 



Praktische uitvoering 
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Switch -> 

IC706MKiiG -> 
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Praktische uitwerking tijdens JOTA-JOTI  

Interesse Groepjes komen langs 
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Praktische uitwerking 



Wat deden we allemaal? 

• Eigen echo’s (-naam op de maan- meest populair) 

• Kontakt met andere groep 

• Spontane verbinding 

• gedicht op de maan 

• reclame op de maan 

 



Start van de JOTA-JOTI 
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Echo van namen, een hit! 
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Kontakt met andere groep 
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Kontakt met andere groep 
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PE2AAB 
PA1LEO 



Kontakt met andere groep 
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Soms gewoon druk met  
twee dingen tegelijk:  
echo en antwoord 

PE2AAB 

PD1BCL 



Spannend kontakt met een Rus. 
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Spontaan oproep van HB9Q 
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EXTRA vraag: Kan je lokaal ook ontvangen? 
In principe wel, maar je zit laag, de scouts hebben allerlei apparatuur  
EN het is ook JOTI… 

Jawel, 
Sequencer en  
LNA nodig. 
 
Wellicht is er  
-enige- STORING 
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EXTRA vraag: Kan je lokaal ook ontvangen? 
In principe wel, maar je zit laag, de scouts hebben allerlei apparatuur  
EN het is ook JOTI… 

Jawel, 
Sequencer en  
LNA nodig. 
 
Wellicht is er  
-enige- STORING 
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EXTRA vraag: Kan je lokaal ook ontvangen? 
In principe wel, maar je zit laag, de scouts hebben allerlei apparatuur  
EN het is ook JOTI… 

Jawel, 
Sequencer en  
LNA nodig. 
 
Wellicht is er  
-enige- STORING 



En nieuwe mogelijkheden worden bedacht! 
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Eerste eme reclame op de maan  



En nieuwe mogelijkheden worden bedacht! 
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De twee eerste digitale maan-gedichten 



Interessante waarnemingen 
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  Vliegtuig scatter 



Interessante waarnemingen 
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^   Vliegtuig scatter 

Plane scatter 
Verstoort ontvangst 

?? 
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BCL direct (tropo) 

BCL echo (maan) 

Interessante waarnemingen 

PA3EWG (maan) 

PA3EWG direct (tropo) 

PA3EWG plane scatter 

PA3EWG cloud scatter 
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Interessante waarnemingen 

PD1BCL heeft geen internet… 

en dus geen NTP 

 

Sterk signaal van PA3DAT/j 

overvleugelt eigen echo 

En drukt soms wsjt dicht… 

 



Maan Doppler en tropo 

 Als je , bij een bepaalde maanstand, in het verlengde van de 
radiotelescoop zit en de maanstand is laag, heb je altijd een hard 
direct signaal.  (Zwolle, PA3DAT/j) 

 Als het tropo- of directe signaal hard is, zit het soms in de weg 
voor goede detectie 

 Doppler op 70 cm loopt ongeveer van  +600Hz tot -600Hz  
(hele audio gebied). 

 De maan echo kan in zo’n geval niet rondom het hoogste punt van 
de maan worden gedecodeerd. 
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 1. QRP-EME? Technisch een echte uitdaging. 

 2. Geeft grote voldoening, ook bij betrokken scouts,  
     als het is gelukt. 

3. Perfect als demo maar lastig om integreren in scouting spel. 

4. Er is elk jaar toch weer vraag naar. 

5. Volgende stap: internationaal gaan en meer ‘repeaters’ 

6. Mogelijk transfer naar Landelijke Organisatie. 

Conclusie en vervolg 
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 Scouting Nederland voor verleende mogelijkheden 

 Lokale scoutinggroepen voor gastvrijheid 

 CAMRAS Dwingeloo voor het gebruik van de radiotelescoop. 

 CAMRAS vrijwilligers voor hun belangeloze inzet tijdens  
de QRP-EME activiteiten. 

 PD1BCL (demo) 

Dank 
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Zin om het zelf ook eens zo te doen? 
Neem kontakt op:  frans.de.jong@camras.nl  of info@camras.nl 
                                              
 

mailto:frans.de.jong@camras.nl
mailto:info@camras.nl

