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         70 MHz   iz8dwf 

Een nieuwe uitdaging! 
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Wie kan, mag en wil? 

 • In eerste instantie alleen Gemenebest landen 

• Sinds 2005 steeds meer Europa 

• Creativiteit in Duitsland en Italie   DL3YEE 

• Zelfs Somalie en Luxemburg heeft het nu al 

• Wij lopen achter !!!!! 

• AT wil nu wel 

• Primaire gebruikers zitten in de weg 

• Rol van de verenigingen 
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Waarom een nieuwe VHF band? 

• Anders dan 6 meter   

• Anders dan 2 meter 

• Nog niet wereldwijd beschikbaar 

• Niet veel apparatuur te koop          CT1FFU 

• Onbekende propagatie mogelijkheden 
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Wat zijn de uitdagingen? 

• Ontwikkel mee aan een nieuwe 

amateurband 

• Maak firsts! En schrijf geschiedenis 

• Zet Nederland op de kaart 

• Overkom technische problemen 

• Overwin tegenslagen 
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Anders dan 50 MHz 

• Eindelijk weer tropo            LX1FX via tropo  Azoren via Es                                                                                

• Soms is Es weer sporadisch 

• MS met kortere reflecties 

• Vliegtuigflutter en fading  >>        

• Golflengte kleiner = meer antenne gain 
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Groot verschil met 144 MHz 

• Tropocondities grilliger                GB3BAA 

• Iedere avond tropocondities naar Engeland 

• MS-reflecties langer                    

• Eindelijk weer F2 op VHF 

• Intercontinentale Es 

• EME met twee antennes  

        
                                           15-feb. 2009 
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4 m is een zelfbouw band! 

• Commercie heeft nog geen interesse 

• FT-847 met modificaties 

• FT-221 ombouwbaar    

• IC-706 ombouwbaar 

• Transverters te koop en te bouwen 

• Antenne-experimenten                IØWTD 
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Een eenvoudige Antenne 

                                                                 

                                                                  Zowel horizontaal als  

                                                                  vertikaal te gebruiken. 

                     

 

                                                                  ? 
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De 4 meter band 

• Henantenne 
• In principe een skeleton-slot-antenne 

• Monteer op niet inductieve mast 

• Polarisatie: Rechtopstaand = Horinzontaal 
                   Liggend op een zijde = Vertikaal 
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De Deense transverter 
  http://www.rudius.net/oz2m/70mhz/transverter.htm 
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Wat valt er nu te doen? 

• Bouw een (eenvoudig) station 

• Ontplooi landelijk activiteiten 

• Maak crossband verbindingen       I0JX X-band    

• Meld deze op het DX-cluster 

• Luister en wordt weer SWL 

• Oost-Europese FM    (O.I.R.T.) 

• Vreemde signalen (Vriend <> Vijand) 
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Interessante 4 m internet links 

• http://www.70mhz.org/ 

• http://ha1ya.config.hu/ 

• http://rudius.net/oz2m/70mhz/ 

• http://www.veron.nl/  Kijk op de VHF/UHF commissie site 

• http://www.on4kst.com/chat/start.php 

• http://www.pa2v.com/ 

• http://www.nvra.net/ ?????? 
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  VRAGEN ?? 
 

Peter   PA2V 
 

 

 

 

N.B.   sinds 2012 is het voor Nederlandse zendamateurs nu toegestaan te werken van 70.000 tot 70.500 MHz 

14 


