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T€l€foonnnÍs.PA3DNN 02520-18218
PAoDEF 023-321604
PAsDWA 023-286075
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PAoATG 01608-13988
PAoWDW 070-3275242

DOETSTETUÍ{G
Het bevordeÍen van Experimenteel.Laag Vermogen (ORPI Radiozondamatêurisme.Als ORP zal
geldsn tidens wedstÍijden 6n and€ra €venement€n: het werken met v€rmogons van max. 5 Woutput. D€ club zal zÍn doel tracht€n te bereiken dooÍ h€t geven van vooÍlichting, het uitwissslen van gegsvens, het v€rstíokkon van schoma's en bouwaanwÍzingen van ORP zendsrs sn
al het overige, wat bevoÍdoÍlijk is om hot g€stelde dool te bereiken. De club ga€ft hiertoe een
driemaandelijks clubblad uit: d€ 'Ni€uwsbrief', De club zal bostaan uit z€ndamateuÍs zowel alg
ontvangamatours, die inzien dat hot worken met laag vormog€n veel kan bÍdragon tot me6r
gênoegen m€t d€ ,adiohobby, vooral wat b€tÍ€ft het experimentels kaíakteÍ daarvan, Het worken met niot meer vormogen dan nodig is voor het maksn van een goede verbinding zal het
dosl van alle lodon ziin, om zo de onderlinge storing op de amateurbanden tot €€n minimum t€
beperken. De ledon zullen regelmatig aktieÍ mot de hobby bezig zijn €n gov€n hieÍvan blijk dooÍ
het inzendon van aktiviteitsrapportsn, het vermelden van bouwervaringen €.d., zulks ter bsvordering van de clubaktivit€iton. Do l€don zïn oÍop bodacht de ORP hobby steeds naaÍ buiten uit
te dragen, hetzii in woord, g€schrift of met da daad. In de club is plaats voor alle gelntoÍ€sseerden in ORP, ook voor degenen die slechts zo nu en dan mot laag vormog€n weÍk€nl
INTERNATIONALEORP FREOUENTIES
Iet op: nieuwe
cw
1843 3560 7O3O 10106 14060 18096 21060 24906
SSB 3690 7090 14285212A5FM

SSB frcquentie op I O meter
28O6o 144o6O kHz
2836O144285kH2
144585 kHz

BENELUXORP NET
CW zondag 1 1:00 ned. rijd 3560 kHz netleidsr: PA3ALX
SSB zateÍdag 10:30 ned. tÍd 3795 kHz nstleiders: PA2JJB, PA3CVS,PA3CZA, PAoDML,
PAOWNN
NIEUWSBR]EF
De Nieuwsbrief wordt t3Í post bozorgd op 1 maan, 1 iuni, 1 september en 1 december.
Kopil mot tokeningen uitsÍlijk 2 maanden tovoÍen inleveíon.
Kopij zond€r t€ksningon uit€rlijk t maend tevoÍen inleveren.
R€dactis-adíes: postbus 15, 21OO AA Hosmstedo. toloÍoon 023-286075.
CONTR]BUTIE
D6 contriburie bodraagt voor Nederland Í 15,- perlaeÍ. Botalingen op postgiro 1994925 tgn
nama van PenningmeesterBenelux QRP Club t€ HaaÍl€m.
Belgische ladon betal6n BFR 29O op postÍekeningnummeÍ 000-0789637-57 ten name van
Eddy SmekensON4ASE,Mercatorlaan46, B 3l50 Haacht, B€lgië,
KAMEB VAN KOOPHANDEL
De Benelux ORP Club iE ingeschÍov€o bij de K. v. K. te Haarlem onder nummer V 596390.

De laatstemaandvanhetjaar 1993dientzíchalweeÍaan,voorvelen
eenmaandvanbezinning,
terugzien
of.."watnogbeteris:vooruitzien
en vanhetverledenhetgoedemeenemen
naarde toekomst.
Wij hopendathetgeenw'j,als ledenmetelkaar,u hetafgelopen
jaar
hebbengebodenin onzeQRP-duben Nieuwsbrieven,
aanuwveÍ_
wachtingen
heeftvoldaan.
Alsdit zo is,danhebbenallemedewerkendenimmershunsteentjebijgedragen
tot uw plezierenzijnde inspanningennietvoornietsgeweest.
Bijde laatsteNieuwsbrief
vanhetjaaris hetgebruikelijk
dater weereen
accept-giro
of brief,ewordtbijgesloten.
ook dezekeerhebbenwe dat
weergedaan;u weetwelwater meemoetgebeuren.
De contributie
is wederomhetzelfde
gebleven
jaar.Men
alsverleden
voeldeer in Apeldoorn
nietvoorom dezete verhogen.
Uwpenning_
meesterhoopttochhethelejaar 1994de onkosten
te kunnenbetalen,
dieer dooronzeclubgemaaktzullenworden,zonderdatde activiteiten
in eenlagereversnelling
gezetmoetworden.
Metuw medewerking
op de veleterreinen
vanonzehobbyen uw deskundig-en víndingrijkheid
zullenwe zekerweerveelplezierkunnen
belevenin onzehobby.Eenhobby,dietevensookvoormenigeen
een
persoonlUk
contactmogelijkmaakt,zowelin als mètdenvreemde.
Veleledenin onzeclubdoenhunbestdoorhunsomsspaarzame
tijdte
gevenom de veelzijdigheid
in onzeclubop peiltehouden.
Aan heteind
vanhetjaar is heteengoedegelegenheid
om henhiervoorDANKte
zeggen-Diedankgaatookuit naareeniederdieelkop eigenwijzezich
inzetvooronzeBQC.
Dezemaandzullenweervelegoedewensenen voornemens
worden
geuit.Laatze zijnvoorwatde inhouder aanwil geven.
,:,i
'VrolijkeKerstdagen'en
,Begin,met
eengoed
veeleRp-plezier!
Yy72- 73 Frits,PAoDEF

W*y Clu*tln*"w,,1"
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W V* lgqq!
*A*A*A*A*A*
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AVC EN EENZEND/ONTVANGER
MET
DUALGATEFETS

o
I
2
3
4

door PA3EKN

WaaraanmoeteenAVc-schakeling
voldoen?
ËenAVC-schakeling
moet:
snelgenoegregelenom de sterkesignalen
uitde
onvervormd
luidspreker
te latenklinken;
b
eenbereikhebbendatpastbijhetdynamisch
bereikof de gevoeligheidvande ontvanger
vande luisteraar;
en bijde voorkeur
c
nietpasbijgrotesignaalsterktes
beginnen.
in de AVCversterking
Overa) valtniette twisten,b) is metvoldoende
Wanthetblijkt,
luste bereiken,
de problemen.
maarmetc) beginnen
datalsje AVCmaaktdie pasbijsterkesignalenbegint,goedwerkt,
vana) de kopop
toepast,de problemen
maaralsje meerversterking
steken.
duidelijkte maken.Zie
om de bedoeling
geefik eengrafiekje
Allereerst
figuur1.
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ln mijnstrijdom een MF-versterker
te maken,die zowetvoorHF ats
VHF/UHFgoedgenoegis kwamik met 2 x BF 984in de MF tot de volgenderesultaten...
Waarom80 meter?
Alleamateurs
dieietszelÍbouwen
moetendit ookkunnenlatenhoren.
Maarja, QRPop 80 meterblijfttochietsvoorde zeergeduldige
mensen,dieooknogeenpaartrekjesvaneenpapegaai
hebmeegekregen
ben.
Zo,genoeggeschopt
tegenal dannietzerebenen.De vraagwasimmers:Waarom80 meter?Op dezeband(vooralopde DX-frequenties)
komensignalen
voormetwel 50 dB verschil.
Ditis precieswateen
amateur,
diemetAVCknutselt,
nodigheeft,
Vanalleontwerpen,
die ik uitde boekenhebnagebouwd,
bleeker niet
éénaande verwachtingen
te voldoen.
VolgensdiversemensenblijktdeAVCwelhetmoeilijkste
onderdeel
vaneenontvanger
te zijn.Nou,alsje sneltevreden
bent,hoeftdit niet
altijdhetgevalte zijn.

tN /t?i4FPÊQ,,
sTnrrêN3.

.lÉ

6

I

b

Á
9
------->

Sternnl

íf€rzkÍE

rN

dg

êt

S _ eoatrcí

FiguurI Grafiek
EenAVC-schakeling
moetin staatzijnom bijnaallesignalen
voorhet
gehoorevenhardte latenklinken(verschil
minderdancirca6 dB).
Bijwelkesignaalsterkte
moetAVCnu beginnen?
lemanddiehoofdzakelijkop 80 meterlokaleverbindingen
maaktmetsignalen
tussens 7
sn $ g+++heeftdusvoldoende
aaneenAVCdiegaatregelenvanafS
6. lemanddieechterDX'tof op VHFen UHFwerkt,waarje naarsigna_
lenluistertdie nauwelijks
bovenhetruisniveau
vande ontvanger
uit
komen,heefthierdusnietgenoegaan;op HF komje dancirca30 dB te
korten op VHF/UHFzelfszo'n50 dB.
Nuwetendegenendie nogaleensmetdB'sstoeiendatdezegetallen
geenkattepiszijn!Defactor'veraf-selectiviteit'
komtnu ookom de hoek
kijken.Vraag:Wie heefthierveelmetingen
aangedaanen schrijfthier
ietsover?
Welkbereikmoetde AVChebben?
EengoedeAVCmoetvolgensmij i0 à 20 dB bovende eigenruisvan
de ontvanger
in actiekomen.Op HFbetekentdit duseenbereikvan-33
15
1 tot
dBm(S 2 tot S 9+40dB).OpVHFbetekent
dit eenbereik
van-135tot-33dBm(S2 totS 9+60dB).
Alsje nu eenMF-versterker
maaktmeteenAVCdie20 dB bovende
eÍgenruisvande ontvanger
(meteenredelijke
gevoeligheid
van-130
dBm)begint,benje de man.Doorop VHFversterking
vóórde mixertoe
BeneluxQRP Club - Nieuwsbriefnr. 68 - decembeÍ1993
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te passenbegintdeAVCdusal bij lageresignaatniveaus.
AVC?
of laagfrequent
Hoogfrequent
paar
metervaríngen.
blokschema'tjes
Hiernageefik eersteen
vanlaagfrequentAVC.
ln figuur2zietu eenvoorbeeld
IF

Volgensmij blijkthieruitdatde gelijkspanningsversterker
metde daarbij
behorende
R'sen C'shetmoeilijkst
tg makenis,v@r,eenMOSFETis
immersveelminderstroomnodig!
fn figuur4 zietu eenvoorbeeldvanhoogfrequent
AVC.

FILTÉI

Ftguur
4 Blokschema
vanhoogfrequent
AVC
Figuur 2 Blokschemavan laagfreguentAVC

Laagfrequent
AVCis vooramateurs
nogsteedsde gemakkelijkste
manier.MeteenMC 1350P(bereik70 dB)hebik nogsteedsgeengoede
resultaten
bereikt.MeteensL 1612(bereikeveneens
70 dB)gingdit al
eenstukbeter,maardit lc is welduur!De besteresultaten
hebik tot nu
toebereiktmet2 x BF 981(bereiki00 dB).Ziefiguur3.
ll/(

Methoogfrequent
krijgtde te ladenC veelsnellerspanning.
Hetprobleemhierbijis weldathetBFO-signaal
doorlekt,
zodathetbereikatleente halenis meteen bufferversterker
tussende MF-versterker
en de
detector.
Eenderdeen wel de bestemanieris eengecombineerde
hoogfrequent
en laagfrequentAVC,
zieÍiguurS.
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Figuur 5 Blokschemavan gecombineerdeHF- èn LF-AVC
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Figuur3 AVC-spanning
resp.LF-signaalalsíunctievan signaalsterkte
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DoorhetHF-gedeelte
wordtde C snelleropgeladen
(metzeersterke
signalen)
en hetLF-gedeelte
doetde rest.Ditzieter gemakkelijker
uit
danin de praktijkuitvoerbaar
is.Maarhiermeehebik welde besteresultatenbereikt.Bijdezeontwerpen
benik uitgegaan
vangegevens
uit
'SolidStateDesign'.
Hetvreemdeis nu datweerhetverhaal'theorie-praktrlk'
opdoemt,
want
hoemeerik metdezedingenbezigben,hoemeerik mijga ergerenaan
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Figuur 7 De ontvanger en hetopwekkenvan het ssg-slgnaa/ voor de zender
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AWARDS,CERTIFICATEN,
DIPLOMA'S

Nu bekijken
we hetschemavande 80 metertransceiver,
is dit
eigenlijk
ookgoedgenoegvoor10meter.Dezendervindtu in figuur6, de ontvangerin figuur7 en de BFOen de VFOin Íiguurg.

door PAoATG

deel 2 (slot)

ln de vorige Nieuwsbriefverccheenhet eerstedeel vandit artikel.
Daarinhebtu kunnenlezenwatu allemaalmoetondememen
voordatu
eenawardaan de muurkunt spijkeren.
We veruotgen
nu metde beschrijvingvaneen aantalawards,welkeookdoor eRp-erste behaten
ztjn.

i,

I

Figuurt h VFOende BFO
Spoelgegevens
zijnnietvermeldomdathier10,7MHztrafo,tjes
aanwezigzijn,die nietoveralverkrijgbaar
zijn.Dezewordenzowelvoor90,40,
20,15en 10gebruikt.
VoorMFis dit nietkritisch,
de detectorheeft21
op 14windingen.
+ diodezorgenervoordatde eerste
De 1 k weerstand
MF-traptijdenszendenop maximum
versterking
staat.De omschakelingvanRX/ TX gaatdoormiddelvandezeschakeling
zonderhinderlijke klikken.Deoutputvande zenderis 3,swatt.De selectiviteit
vanhet
zelfbouwfilter
bedraagt
2,2k{z -6 dB en 4,4 kïz-60 dB. De LF-selectiviteitis 400tot 1800Hz-6 dB.voor gevoeligheid
e.d.wordtnaarfiguur
3 verwezen.
Deopbouw
Hetgeheelis opgebouwd
op eenstukjedubbelzijdige
printplaat
van9 x
9 cm methieren daarschotjes.
Heteindtrapje
zit op eenstukjeatuminiumvan4 x 9 cm (3 mm)methieropdubbelzijdige
print.Ondanksde
MF-trafo'tjes
(à f 4,95)is hetgeheelvrijgoedkoop
op te bouwen.Eenop
eenanderemanieropgebouwde
schakeling
metlC'sals MF-versterker,
detectoren modulator
kosttochzeker3 x zo veel.Van intermodulatie
in
de ontvanger
(80meter)hebik tot nutoenoggeenlastgehad(antenne
2 x 20 meter).Ookhiergeldtweer:vooraanvullingen,
verbeteringen,
etc.benik telefonisch
te bereiken.

Sosz+o- 1247g

RIVERRHINEAWARD
Leuken eenvoudig
te behalenaward,uitgegeven
doorde DARC
Ortsverband
Kempen.Ditis geenQRP-award.
1. QSO'sgemaaktna 1 januari1960metlandenlangsde Rijnzijn
geldig.
2. Hetawardis verkrijgbaar
in 4 klassen:
class1:Allelandenoptweebanden(12verbindingen)
class2. Alle landenop éénband(6 verbindingen)
class3: Vierlandenop tweebanden(8 verbindingen)
class4: Vierlandenop éénband(4 verbindingen).
3. Geenbeperkingen
in bandof mode.
Voorclassí en 3 steedsdezelfde
tweebandengebruiken.
Op hetawardwordt,indiengewenst,
vermeldwelkebanden mode
werdengebruikt.
4. RiverRhinelandenzijn:DA/DB/DC/DF/DG/DH/DJ/DI(DL,
HB,HBo,
F, OE,PA/PB/PI.
5. Naontvangstvande QSL-kaarten
de GCR-lijst
latenondertekenen
doortweemede-amateurs
en sturennaarde awardmanager.
6. AwardmanageÍ:
HaroldMeijerDJoPR
P.O.Box100560
D-4152Kempen1
Deutschland.
7. Kostenvanhetaward:DM6,-of I IRC's.
lk hebdit awardal vanaf1978(#565).Erwordengeenendorsements
verstrekt,
dustelkensopnieuwaanvragen.

AtbertPA3EKN
BeneluxQRPClub- Nieursbriefnr. 68 - december1993
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NORTHERN
SEAAWARD
Kleurigen eenvoudig
te behalenaward,uitgegeven
doorde DARC
Ortsverband
Kempen.
GeeneRp_award.
1. QSo'sgemaaktna 1 januariÍ960 metlandenrondomde Noordzee
zijngeldig.
2. Hetawardis verkrijgbaar
in 2 klassen:
class1:Allelandenop tweebanden(í2 verbindingen)
class2: Allelandenop éénband(6 verbindingen)
3. Geenbeperkingen
in bandof mode.
Voorclass1 steedsdezelfde
tweebandengebruiken.
Op hetawardwordt,indiengewenst,
vermeldwelkebanden mode
werdgebruikt.
4. Northern
Sealandenzijn:DA/DB/DC/DF/DG/DH/DJ/DI(DL,
G, LA,
ON,OZ,PA/PB/PI.
5. Nade ontvangst
vande esL-kaarten
de GcR-lijstlatenondertekenendoortweemede-amateurs
en sturennaarde awardmanager.
6. Awardmanager:
HaroldMeijerDJopR
P.O.Box100560
D4152Kempenl
Deutschland.
7. Kostenvoorhetaward:DM6,-oÍ E IRC's.
lk hebdit awardal vanaf19Tg(#777).Erwordengeenendorsements
verstrekt,
dustelkensopnieuwaanvragen.
BALTICSEAAWARD
Eeneenvoudig
awardmeteenzeilschip
alsdecoratÍe,
uitgegeven
door
de DARCOrtsverband
Kempen.GeeneRp-award.
1. QSO'sgemaaktna 1 januari1g60metlandenrondomde Oostzee
zijngeldig.
2. Hetawardis verkrijgbaar
in 4 klassen:
class1:Allelandenop tweebanden
(í4 verbindingen)
class2:Allelandenop éénband(7 verbindingen)
3. Geenbeperkingen
in bandof mode.
Voorclass1 steedsdezelfde
tweebandengebruiken.
Op hetawardwordt,indiengewenst,
vermeldwelkebanden mode
werdengebruikt.

BeneluxeRp Club - Nieuwsbriefnr. 6g - december
1993

4. Landengeldigvoordit awardzijn:DA/DB/DC/DF/DG/DH/DJ/DIíD|

OZ,SM,OH,YL,LY,ES,SP.
5. Na ontvangstvande QSL-kaarten
de GCR-tijst
latenondertekenen
doortweemede-amateurs
en sturennaarde awardmanager.
6. Awardmanager:
HaroldMeijerDJoPR
P.O.Box100560
D4152 Kempen1
Deutschland.
l
7. Kostenvanhetaward:DM6,-of 8 IRC's.
:
lk hebdit awardal vanaf1978(#7121.
Erwordengeenendorsements
verstrekt,
dustelkensopnieuwaanvragen.
RiverRhineaward,Northern
Seaawarden BalticSeaawardwarenzo
eenvoudig
te behalendatik beslootmezelfbeperkingen
op te leggen.
Degewerktestationsmoesten
dusresp.langsde Rijnof langsde kust
rondomde Noordzee
oÍ Oostzeeliggen.Datis nietaltijdgeluktmaar
meestalwel.Vooranderebandcombinaties
moetje hetawardopnieuw
aanvragen.
W-EUCWAWARD
Hetis eenheleklusomdit awardte behalen.lk hebhetnognieten
moetde eersteacties(zoekennaarde eSL-kaarten)
nogdoen.Als ik
veeltijdheb,Hl. Decomputer
kanmijdaarbijhelpenwanteRp-eSL,s
zijnalszodaniggemerktin hetlogboeken diekunnendanooknetjes
wordenuitgeprint.
1. Werk100stationsdielidzijnvanéénvande EUCW-clubs,
op drie
verschillenden
amateurbanden,
meteenminimumvan20 stations
perband.In hettotaalvandeze100stationsop driebandenmoeten
minimaaldrieledenvanzesverschillende
EUCW-clubs
zitten.
VanQSO'sgemaaktop 27 april1991mogener 40 dubbelmeetelfenvoorhetaward.AlleenCW-QSO's
tellenvanaf27 april1991.
Hetawardis te behalenin drieklassen:
a) Standard
Award= 100two-wayQSO'smetQRO
b) QRPAward= 100two-way
QSO'smetQRP(max.5 wattuit)
c) SWLAward= 100stations
gehoord(QROen/ofORP).
3. Gebruikslechtsdriebanden.
Vooranderecombinaties
kanopnieuw

BeneluxQRP Club - Nieuwsbriefnr. 68 - december1993

4,

5.

6.
7.

Voorelkeklasseis eenspeciaal
eenawardwordenaangevraagd.
gedrukt.
award
metnaamvande operator,
QTH,
aangevuld
MaakeenGCR-lijst,
moetenop de QSl-kaart
Dezegegevens
en lidnummer.
EUCW-club
dooreenlidvaneen
latenondertekenen
staan.DezeGCR-lijst
lidmaatschapsnummer.
en
van
call
vermelding
met
EUCW-club,
Stuurde lijstnaarde awardmanager.
Awardmanager:
DJ2KR
GrintherNierbauer
lllingerStrasse74
D-6682Ottweiler/Saar
Deutschland.
De kostenvandit awardzijnDM10,-of 12 IRC's.
EUCW-clubs
zijn:AGCW,
BQC,BTC,CTCW,EHSC,FISTS,FOC,
G.QRP-C,
HACW,HCC,HSC,INORC,
OK-QRP,
SCAG,SHSC,
UCWC,UFT,U.QRQ.C,
VHSC.

Ditis dus,geziende kosten,beslistgeenawardmaareencertificaat.
Ditcertificaat
staatookbeschreven
in Nieuwsbrief
nrs.47,4g en 54.
CW2sO.QRP
DIPLOMA
Oorkonde-achtig
diplomavande AGCW-DL.
1. Maakbinneneenkalenderjaar
250QSO'sin CW (ookcontestQSO'stellenmee).HetzelÍde
stationmagmeerdere
kerengewerkt
worden.HetminimumQSO-tijdsverschil
is 12minuten.
2. MaakQRP-verklaring
vooreenzenderuitgangsvermogen
van
maximaal
5 watt.
3. Er zijngeenbeperkingen
omtrentde te gebruiken
banden.
4. Maakeentabel,waarinpermaandhetaantalCW-eSO'sis aangegevenvoorhetgehelejaar.Netals bijeenGCR-tijst
dezetabetlaten
ondertekenen
en sturennaarde awardmanager.
5. AwardmanageÍ:
TomRoIIDL2NBY
RichardWagnerStrasse11
DM-8502Zirndort
Deutschland.
6. Deelnamekosten
zijnDM 10,-of US$8,-of 12IRC's.
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HetCW 250diplomais elkjaaropnieuwte behalen.lk hebhetvanaf
1978.
Hetdiplomastaatookbeschreven
in Nieuwsbrief
nr.7.
CW.QRP.íOO
DIPLOMA
Ditdiplomawordtuitgegeven
doorde AGCW-DL.
100QSO'sin CW metQRP(ook
1. Maakbinneneenkalenderjaar
contest-QSO's
tellenmee).
van
vooreenzenderuitgangsvermogen
2. MaakQRP-verklaring
maximum5 watt.
3. Alleverbindingen
moetenop de banden1,8- 28 MHzhebben
plaatsgevonden.
vanhetgehelejaaren stuurdatnaarde
4. Maakeenlogboekuittreksel
manager.
award
5. Awardmanager:
TomRoIIDL2NBY
RichardWagnerStrasse11
DM-8502 Zirndort
Deutschland.
zijn:DM65,-of US$5,-of 7 IRC's.
7. Diplomakosten
Diplomais elkjaaropnieuwte behalen.
HetCW-QRP-100
BENELUXAWARD
Eenvoudig
doorde OSA(Antwerp
CWawardmetlinten uitgegeven
DX-Club).
Hetis helaasgeenA4-formaat,
dushetpastnietin mijnop
bergmapen ooknietin eenwissellijst.
maken7 PA-QSO's,
7 ON-QSO's
en 2 LX-QSO's.
1. EU-stations
DX-stations
maken4 PA-QSO's,
4 ON-QSO's
en 2 LX-QSO's.
in band,modeof tijd.
2. Geenbeperking
3. MaakeenGCR-lijst
en stuurdezenaarde awardmanager.
4. Awardmanager:
ON4NM
P.O.Box331
Antwerp
Belgium
5. De kostenvandit awardzijn:US$3,-of Bfr.100,-of 10IRC'S.
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- ' t 5WAC.QRP
Eenawardvande QRPARCI.Ookdit hebik nogniet.
1. WerkmetQRPal de zescontinenten.
2. Geenbeperking
vantijd,modeof band.
3. MaakeenGCR-lUst,
meteventueel
aangevuld
de lidmaatschapsnummers
welkeop de QSL-kaarten
te vindenzijnen stuurdatnaar
de awardmanager.
4. Awardmanager:
QRPARCIAwardsChairman
BobGayeK2LGJ
25 Hampton
Pkwy.
Buffalo,NY 14217-1217
USA
5. De kostenzijnUS$2,- of '10IRC's.
6. Erzijnstickers
aante vragenvooréénband,éénmode,'natural'
powerof two-way
QRP,kostenUS$1,-of S IRC's.
WAS.QRP
Eenawardvande QRPARcl. ook dit hebik nognietaangevraagd,
de
kaartenhebik reedsvezameld.
1. WerkmetQRP10vande totaals0stiaten
vande USA.
2. Geenbeperking
vantijd,modeof band.
3. MaakeenGCR-lijst,
aangevurd
meteventueer
de ridmaatschapsnummers
welkeop de QSl-kaarten
te vindenzijnen stuurdatnaar
de awardmanager.
4. Awardmanager:
QRPARCIAwardsChairman
BobGayeK2LGJ
25 Hampton
Pkwy.
Buffalo,NY 14217-1217
USA
5. De kostenzijnUS$2,-of 10 IRC's.
6. Na hetbehalenvanhetbasis-award
zijner stickersaante vragen
voorelke20,30,40 of 50 staten.Eveneens
zijner stickersaante
vragenvooréénband,éénmode,'natural'power
of two_way
eRp,
kostenUS$1,-of S tRC's.

I

il

DXCC.QRP
Eenawardvande QRPARCI.Ookdit hebik nogniet.
1. WerkmetQRP100landenvolgensde ARRL-tandentijst.
2. Er is geenbeperking
vantijd,modeoÍ band.
3. MaakeenGCR-lijst
en stuurdienaarde awardmanager.
4. Awardmanager:
QRPARCIAwardsChairman
BobGayeK2LGJ
25 HamptonPkwy.
Buffafo,NY 14217-1217
USA
5. De kostenzijnUS$2,-of 10tRC's.
6. Erzijner stickersaante vragenvooréénband,éénmode,,natural'
powerof two-wayQRP,kostenUS$1,-of 5 IRC's.
W.OK.QRP.C
AWARD
Eenawardzoalsdatvande BQC.lk hebhetnogniet,dusik kanhet
nietomschrijven.
lk bennognietverdergekomendanverzamelen
van
enkeleQSL-kaarten.
1. Werk20 ledenvande OK-QRP
Clubvanaf1 januari1994.
2. Er is geenbeperking
vanmodeof band.
3. MaakeenGCR-lijst,
aangevuld
meteventueel
de lidmaatschaps_
nummers
welkeop de QSL-kaarten
te vindenzijnen stuurdatnaar
de awardmanager.
4. Awardmanager:
PetrDouderaOK1'CZ
U1.Baterie
1
16200Praha6
Czechia.
5. De kostenvanhetawardzijn5 IRC'sen 1 IRCvoorde aanvullende
stickers.StuurookeenSAEmee,vooralvoorde stickers.EenSAE
is eenaanjezelfgeadresseerde
(SelfAdressed
enveloppe
Envelope).
6. Na hetbehalenvanhetbasis-award
zijner stickersvoorelke10 ledendiedaarnagewerktworden.
Ditalleswasgepubliceerd
in de Nieuwsbrief
nr.64 vani992.
Eengewaarmerkte
lijstis eenGCR-lijst.
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WORLDWIDEQRPAWARD
Ditawardwordtuitgegeven
doorde Clubede CW AginasDo Sul
(CWAS)Brasilie.
1. Maak50QSO'sna 1 mei1987metminimaal
5 landen(incl.PA).
2. Maximum
output10wattalleenin modeCW.
+ QRP-verklaring
3. MaakeenGCR-lijst
metuitvoerige
stationsbeschrijving
en stuurdatallesnaarde awardmanager.
4. Awardmanager:
CWAS- Awardmanager
P.O.Box27
- sc
88001Florianapolis
Brasilia.
5. De kostenvoordit awardzijn7 IRC's.
Naschrift
Natuurlijk
zijnal de Nederlandse
awardsen certiÍcaten
ookmeteRp te
behalenen datwordt,indiengewenst,
op hetawardvermeld.Ookal is
hetnietzo aangegeven,
is hetvanzelfsprekend
datalleawardsen certificatenookdoorSWL'sbehaaldkunnenworden.
De hierbehandelde
geldtvoorcertificaten
informatie
welkedooriedereenkunnenwordenaangevraagd.
Dus:non-members
or anyamateur.
Hetcommentaar
bijde awardsis nietbedoeldom datawardaf te krakenmaaris mijnpersoonlijke
mening.De meesteawardshebik nl.in
mijnopbergmap
zitten.Als lidvande DIGhebik voorbetangsteilenden
stanclaard-aanvraagÍormulieren
en/ofdiploma-informatie
beschikbaar.
Aangezien
ik nietelk amateurblad
kanlezenhoudik meaanbevolen
vooralleinformatie
overQRP-certificaten
dieer gepubliceerd
wordt.
Vooralwijzigingen
in de reglementen
wil ik gaarneontvangen,
wantdan
kanik dejuisteinformatie
verstrekken.
AdriaanPAoATG
* * * * *

GOEDKOPEANTENNE-ISOLATOREN
door PA3GCY
Daarik in eenagrarische
omgeving
woon,hebik bijde plaatselijke
middenstand
eenuitgebreide
keuzeaanisolatoren,
die normaalvoor
schrikdraadbevestiging
gebruikt
worden.Dezekomenin diversevorBeneluxQRP Club - Nieuwsbriefnr. 68 - december1993

menvooren zijnuitgevoerd
in eenhardsoortnylonoÍ keramiek
en
kostenslechtsenkeledubbeltjes
perstuk.lk hebdezeisolatoren
gebruiktvoorbevestiging
vanmijnlong-wire
en ze isoreren
perfect.
Hebje interesse
en kanje ze inje omgevingnietkrijgen,neemdan
evencontiactmet mij op.

* * * * *

Arjende Vries
Fockingastraat
5
9031XE Boksum

VAKANTIEHERINNERINGEN
door PAoDEF

Een stukjeschijven voorde Nieuwsbrief
is voorvelengeen attedaags
werk,ookniet voormij.Maarja, zo af en toewordter tochweleensbeleefdgevraagdof erwat op papiergezetzoukunnenworden.Nu dan
ietsuit het verleden.
van de zomeraanvakantietoezijnde,de avondvoorhetvertrekeerst
moedersgeholpenmethetvullenvande caravan.Toennaarde shack
gegaanom meteenpaaÍartíkelen
hetgewichtvande caravantot op
hetmaximale,
zonietdaarover
heen,te brengen.
Watsoldeenarcrkjes,
boutje,metertje,
watmontagedraad,
diverseon_
derdeeltjes,
eensetje,tuningunitá la pAoNVD,mike,koptelefoon,
etc.
U weetwelwatvoordingetjes
je danmeewiltnemenvooreventuele
regenachtige
dagen.Hetgewichtstijgt,hetvolumewordtsteedsgroter
en de vindingrijkheid
om hetwegte stouwenneemtschrikbarende
vormenaan.Hetis allemaalgelukten na eengoedenachtrust
gingenwe
de volgende
dagop wegnaarHoekvanHolland...
Deeerstestraathoek
genomen
en meteenmaargestopt,
wantde electronische
achteruitkijkspiegel
werktenietgoed.Erwasnogeenschakelaarnietomgezet,diehetvideosignaal
naarde autodoorgeeft.
u begrijptdusnu alstechnische
hobby-ist
datdezeachteruitkijkspiegel
een
bewakingsgevalletje
is.
Weerop wegzijndekwamenwe eenbuiregentegen.Dezeeindigde
nimmer.Tot en metde bootwerder eenstortvloedvanwateroverons
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