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VAN DE REDACTIE
Het eerste nummer van dê NiolJwsbrief van 1994 ligt thans voor u. opnieuw

hebben de leden hun best gedaan om het blad te vullen met interessante artikelen

op QRPgebied. lk hoop dat er (weer?) iets van uw gading bij isl

Achterin het blad vindt u bovendien weer de complete ledenlijst. Voorts kunt u in

dit nummer lezen dat we een beetje hebben moeten inkrimpen wat het aantal

bladzijden betreft, anders wordt de zaak te duur voor uw Penningmeêster. Maar

met een hoop gepuzzel is het me toch weer gelukt om bijna alle ingezondsn

artikelen in zijn geheel in dit nummer te persen, zij het soms met enige kleine

aanpassingen aan de tekst. Hopeliik zullen de autsurs mij dit niet euvel duiden. . .

ln veóand met de beschikbare ruimte heb ik er dit keer van af gezien om

engelstalige samenvattingen op te nemen, tenvijl u de contestuitslagen nog even

tegoed houdt tot het volgende nummer, evenals het 2e deel van PA3GFWS rotor.

Hefaas heeÍt niemandgereageerd op mijn tweede (!) oproep om de lay-out van de

Nieuwsbrief van mij over te nemen, dus ook dit maal stond ik er alleen voor. . .

Kom mensen, u laat me tocfr niet in de steek hè? u hebt toch allemáál een PC?

Wim PAoWDW

PAoGHS 059t0-12552
PAoATG 01608-t3988
PAoWDW 070-3275242

Telefoonnnrs. PA3DNN 0252G18218
PAoDEF 023'321604
PA3DWA 023-286075

DOELSTETIING
Als ORP zdHet bevordqen van Experimenteel, Laag Vermogen IORPI

gelden tijdens wedstrijden en andere "uànementsnt het wOrlen met vsrmolpn8 van mar. 5 W

àurput. De club zal 2iin dosl tíachtsn ts bsÍsiken dooÍ hst govsn v.n voorlichting, hot uitwis-

sel€n van g€gevons, het verstrekkon van sch€ma's en bouwaanwiJzíngon van ORP zenders gn

al h€t ovoÍige, wat bovoÍdarlijk is om hot gestelde doel te beroiksn. De club geoft hienoe eon

dÍiemaandolijks clubblad uit: áo 'NieuwsbrieÍ', De club zal b€staan uit zondaÍnatouÍs zowel alt

ontvangamatouÍs, die inzien dat hot w6Íkon m€t laag v€Ímog8n vsol kan bijdragen tot ma€Í
gonoogon mot de Íadiohobby, vooral wat botÍoft hgt oxpsÍímontolo kaÍaktor daarvan, Hat wot'

kon mst niot maor veÍmogsn dan nodig ie vOo' het maken van gon goodo veóindinq zal het

doel van alle lsden ztin, om zo de ondorlinlp sloÍing op de amatouóandon tot oan minimum to

beperken. D€ l€don zdlon rog€lmadg aktief mot do hobby bozio ziin on goven hiervan blijk door

hst inzondon van alrivitoitsrapporlon, hat voÍímldon van bouwewaÍingen e.d., zulks ter bevor'

dering van da clubaktivitaiton. Do lodon ziin erop bedacht do ORP hobby lteeds naar buiten uit

t€ dÍag6n, hotzii in wooÍd, $schrift of mot ds daad. In do club is pla8ta vooÍ all6 gelnt6Í38-

seerden in ORP, ook vooí dogonen die elochtr zo nu en drn m€t laag vermog€n woÍkonl

lNTERltlATlOÍlAL"E ORP FREOUENTIES let op: nieuwê SSB frcquentie op lO mets

Cw 1843 3560 7O3O lOlO6 140€O 18096 21060 24906 28060 1'[4060 kHz

SSB - 3690 7090 - 14285' 21285 ' 28360 144285 kHz
FM . l'f4585 kH:

BEI{EIUX ORP T{ET
CW zondag 11:00 nod. tijd 3560 kHz netleider: PA3AIX
SSB zaterdag 1O:30 ned. tild 3795 kHz nodeiders:PA2JJB, PA3CVS,PA3CZA, PAoDML

PAOWNN

t{tEuwsBntEF
De NieuwcbrieÍ woÍdt toÍ post b€zorgd op I maan. I iuni, I september on I decomb€Í'
Kopí met tekeningon uiterliik 2 maanden toYoÍ€n inlovaÍon.
Kopii zonder tekeninOon uiodiik I mgand tovoren inleveren.
Rodàctie-adras: postbus 15, 21@ AA Hoemsted., tsleÍoon 023'286075'

COÍ{ÏBIBUTIE
De contributis bedÍsset voor Nederland Í | 5,' par jaar. Batalíngen op postgiÍo 1 994925 ten
nam6 van PenninOmooeter Benslux ORP Club te Haarlem'
Ê"iOir"f," lodon bcteloo 8FR 290 op poEtÍok€ningnummoÍ 000-0789637'57 ten n m. vfr
ÉAO]V Srn"f.nt ON4ASE. Mercaodran 46, B 3t 50 Haacht' Belgi6'

KAMER VAil KOOPHAilDEL'd" 
à"n"tur ORP Club ir ingerchrcvrn bl dt K. v. K. tc H66om onder nummer V 696390.

BQC KOPIE- EN PRINTSERVICE door PAoGHS

Kopieservice
Met al een klein beetje het voorjaar in het hooíd, dus antennetijd, een mooie

veeameling ondenirerpen voor de antenne-knutselamateur.

De 7F (staat voor triangel; hexadecimal 7F) Mini-Loop is uitstekend geschikt voor

experimenteel ondezoek en kan eenvoudig worden veÍwezenlijkt'

De'Autobridge', nr. 413, is een ontwerp van G3WPO en werkt bijna geheel

automatisch! Echt de moeite waaÍd.

Ontwerp 412 is inclusief een printontwerp.

408 Simple 3.5 MHz Direct Conversion Receiver

409 The 7F Mini-Loop Antenna (RadCom)

410 A Multi-Band Doublet íor 10'18-24 MHz (RadCom)

411 The 1/3 Wavelength Multi-Band Dipole (3.5, 7,14'2'l

28 MHz (RadGom)

4'1,2 Einfache Einfachsuper Empfànger im Miniformat

for 7 MHz {CO-DL) 3 Postr'

413 Automatisches SWR- und Leistungsmeszgerát (Beam 9/93) 4 Postz'

2 postz.
3 postz.
3 postz.

3 poslz

I
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Tot zover onze nieuwe aanwinsten. U weet het: tegen'betaling'van het
aangegeven aantal postzegels van 80 cent oÍ storting van het ovêreenkomstige

bedrag komt u in het bezit van een schat aan technische artikelen, speciaal op
QRPgebied. Wilt u eerst het volledige ovezicht eens bekijken? Dan is CatoOl
iets voor u! En wat uw Nieuwsbrief allemaal te bieden had ziet u in Cat0O2. Het
zijn echt indruk\i/ekkende lijsten geworden die u niet mag missenl

--. - - , - " r

AVC 2

. 3 -

door PA3FFZ

ln Nieuwsbrief nr. 68 doet Albeft PA3EKN een boekie open over AVC en vreegt

om aanvullingen en commentaar. Van alle ontwerpen die Albert uit de boeken

heeft nagebouwd bleek er niet één aan de veruachtingen te voldoen'

oor ik heb die eruaing met het bouwen uit de boeken. Niet zozeer op het gebied

van de AVR, want de meeste boeken geven alleen maar aan dat AVR een moeiliik

rbÍs is en van echte oprossingen of een dieryaande bo&houwing is meestal geen

sprakd.

Vroeger. . .

Door Albert aan het denken gezet dacht ik op een gegeven moment: eigenlijk is

het allemaal niet zo moeilijk. Het ziet er naar uit dat die Automatische Versterkings

(Volume) Regeling historisch gegroeid is tot iets moeilijks. De eisen voor een

goede regeling en de technische uitvoering hebben in de afgelopen 60 jaar zo'n

ontwikkeling doorgemaakt van verbetering-op-verbetering, dat we nu door de

bomen het bos niet meer zien.

Het oorspronkelijke doel was om bii de ontvangst van AM (omroep) de

buitenlandse zenders met fading op een constant niveau uit de luidspreker te laten

komen. Met de sterkte van de draaggolf (bil de detec{or) werd een negatieve

spanning gemaakt om daarmee de versterkingsfactor van alle HF- en MF-buizen

te regelen. Het systeem was eenvoudig en werkte goed.

Nu we in de Nieuwsbrief 'er even voor gaan zitten', denk ik dat het vroegeÍ beter

had gekund. Bij AM met Íading krijgt men last van'selectieve fading'; een akelig

soort vervorming als de signalen in tegenfase aankomen. Deze toestand (bij laag

signaal) wordl extra onder de aandacht van de luisteraar gebracht door de AVR

omdat de versterking van de ontvanger bij deze'dips' in het signaal flink toeneemt.

Met een AVR die alleen de harde toppen aÍtuakt zou de AM-ontvangst een stuk

verbeteren. . . alleen moet dit systeem werken bij sterke èn zwakke stations en dat

zou de regelarij best wel eens gecompliceerd kunnen maken.

Na de buizen kwamen de transistoren en van een tÍansistor is de versterking

nauwelijks regelbaar. De H1s wordt door de fabrikant bepaald. Er zijn wel

tÍansistorscha kelingen waarvan de versterking regelbaar is, maar met de eenvoud

van een buizen-AVR is het gedaan.

ssB
Het aarzelend begin van SSB en dat van de transistoÍen vall in de tijd zo'n beetje

samen. ssB (en cw) hebben geen echte draaggolf zodal voor de detectie een

BFO nodig is. ln het begin voegde men aan de bekende diodedetector de

Cal001 Catalogus Kopieservice (meer dan 400 artikelen)
CatOO2 Catalogus Technische Artikelen verschenen in vorige

BQC-Nieuwsbrieven

Bouwprinten inclusief beschrljving en portokosten

4 postz

4 posta

8001 DG-Ontvanger voor 80, 40 oÍ 2O m (beginnersproject) f 19,50
8002 Electronische keyer (beginnerspro1ect) f 16,50
8003 Audio-CW Notch Íitter (beginnersproject) Í 12,50
8006 X-tal CW zender 40 m, max. 5 watt (beginnersprojec{) f 1O,SO
8007 VFO voor 8006 (beginnersproject) f iO,sO
8008 The WONDER UNI-CH|P, 80 m transceiver met éón óip Í 1B,SO
8009 VSWR-PowermeterenDummy-Load,inclusief

schema antennetuner f 10,50
QRP CW Transceiver voor 40,30, 20 oÍ iS m í 2O,SO
QRP CW Transceiver voor 80 m (BeC Nieuwsbr. 64) f 12,50
ANG-Mini-Wiel 80, 40 oÍ 20 m tÍansceiver inclusief spoelen Í 2S,OO

801 I
8012
8013

Onze TOPPER
Zoals elders reeds gememoreerd: Het Ang-Mini-Wiel is nu al een topper!
Misschien hebt u gewacht op het verschijnen van dit nummer waarin we het
tweede deel publiceren? Mocht uw interesse zijn gewekt, bestel dan vregtijdig
want wê kunnen alleen doorgaan met uitlevering zolang we de spoeltjes kunnen
inkopen tegen een redelijke prrjs. Het complete artikel verschijnt binnenkort tevens
in CQ-PA, vandaar.

Alle bestellingen zoals gebruikelijk schriftelijk aan de kopie- en printmanager:
G. Henk Sibum PAoGHS, giro 3806184 te Emmen, tel. 05910-12552.
VergeEt niet het bestelnummer te veÍmelden op de girokaart.

Veel succes met uw hobbyl Henk pAoGHS
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ontbrekende draaggolf uit een BFO toe met additieve menging. Het gevolg was
dat op de detector de volle BFO HF-spanning aanwezig was die de AVR
dichtdrukte en zo de ontvangst van zwakk€ zenders onmogelijk maakte.

Bovendien moet men met additieve menging het niveau van de BFO ongeveeÍ
gelijk maken aan het niveau van de'ontbrekende' draaggolf.

Met een pÍoductdetectoÍ speêlt dit probleem ni6t en met een

balansproductdetector zijn we ook van de BFOdraaggolf af. . . eigenlijk houden

we pure audio over, maar op zich is dat bij SSB geen probleem omdat audio en

HF dezelfde vorm en sterkteverhoudingen hebben. Men kan ook uit de MF-

versterker > voor de BFO < een nog niet door de BFO beïnvloed HF-signaal
halen, dat echt€r na gelijkrichting toch hotzelfde sterktegedrag geefl als de audio.
M.i. maakt het dan ook niet veel uit of men bij SSB voor de AVR uitgaat van het
HF- of het audiosignaal. Voordat we verzinken in het moeras van de historisóe
ontwikkelingen lijkt het me raadzaam terug te keren naar h€t doel van de AVR.

Doel van de AVR
De AVR moet verhinderen dat een ontvanger'over z'n nek gaat' bij sterke
signalen. . . volgens Albert 'om sterke signalen onvervomrd uit de luidspreker te
laten klinken'.
Dit lijkt mij het belangrijkste doel van de AVR, maar er zijn mensen die van een
AVR ook venrachten dat alle signalen Even hard uit de luidspreker gaan klinken.

Antenneingang
Afbert begint zijn verhandeling in Nieuwsbrief nr. 68 met ?n mijn stijd om een MF-
versterker te maken, etc.'. Hij constateert dat, als hij de AVR pas bij grote
signaalsterktes laat beginnen, er problemen ontstaan bij veel versterking. In veel
moderne ontvangers ontstaan de problemen met grote signalen voordat deze de
MF-versterker bereikt hebben. In de HF-versterker en de mixer(s) kan veel fout
gaan. M.i. zouden we de sterke signalen al bij de antenne-ingang (automatisch)
moeten terugregelen tot een niveau dat de rest van de ontvanger probleemloos
kan venrerken. Extreem gesteld: geen regeling in de ontvanger, maar aan de
antenne-ingangl
Op bladz{de 57 van Nieuwsbrief nr. 68 komt AlbeÍt met 'DE ZOVEELSTE DC-RX'.
Hierin is geen volumeregelaar aanwezig. Een potmeter aan de antenne-ingang
beveelt hij aan. . . 'dan heb je ook geen vervorming van S9-signalen'. Als we dezo
potmeteÍ nu eens niet dooÍ de luisteraar zouden laten bedienen, maar door een
AVR-systeem?
De DC-ontvanger van Fun80 (Nieuwsbrief nr. 65) is uitgerust met êen

diodevenvakker aan de ingang. Zelfs bij de hardste signalen met een goede

antenne gaat alles goed. . . €n mocht onder bepaalde omslandigheden de

verzrvakking onvoldoende zijn, dan nemen we twee veranvakkers. Een probleem

met veel veravakkers is wel dat ze altijd, ook nietgeactiveerd, ver:rvakking geven

en op die manier de zwakste stations benadelen. Met een actieveÍ versterker'

versterking van 1 x is genoeg - die over €en flink gebied regelbaar is, is dit

probleem op te lossen.

Bij de Fun80 is gebruik gemaakt van een seriekring die'in rust' niet veraÀrakt en

(alleen dan) tot de preselectie bijdraagt. Zie figuur 1'

Figuur 1 AVR met behulp van aen seriekingvemtakker

Zo,n seriekring vêra,akt niet als het'midden' hoogohmig is. Met een geleidende

diode wordt dat midden laagohmig gemaakt en dê seriekring doelbewust vefpest.

Dit geeft een enorme verzwakking. . . maar de extra selectiviteit doet niet meer

mee. Om die selectiviteit was het ook niet te doen. De seriekringverzlvakker is

frequentie-afhankelijk en dat kan soms een nadeel zijn.

Figuur 2 AVR met dremPelsPanning

De zenerdiode 6V2 zorgt voor een drempel zodat de AVR pas vanaÍ s6 aktief is.

Met het verlagen van de zenerspanning, of het weglaten van de diode, grijpt de

AVR al bij een (veel) lagere stand van de S-meter in'

De regelspanning is afgeleid van de audio- Met een 741 wordt de audio iets

versterkt en vooral gelijkgericht met de diode in de tegenkoppeling van de Op-

Amp. Geen signaal: uitgang 741 = a.2 V en bij 9++ signaal stugt deze spanning

totca'11V'Eenstijgendespanningopde|aagohmigeop-Amp-uitgang.stampt.

Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr. 69'maart 1994
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via de diode de 100 pF elco zeer snel vol. Het onlladen gaat vrij langzaam via de
mêter en de 47 kQ weerstand en natuurlijk over de diode aan de antenne-ingang.
Snel op, langzaam aÍ. In de praktijk bleek dat het opkomen te snel gebeurde.

Korte stoorpulsen, onweeÍ, schrikdraad. . . jagen de AVR op'tilt'. De

serioweerstand van I kO verhelpt dit euvel. Zie Íiguur 3'

Álk

Figuur 3 Laagfrequent AVR

Bestaands ontvangeË
Velen van ons zullen een (of meer) ontvangers bezitten die aardig functioneren.
totdat een goede antennE wordt aangesloten. . .
Dat legerontvangers hier last van hebben is niet zo venronderlijk omdat ze
ontworpen zijn om op een voertuigspriet te functioneren. Dat ook amateursets ven
bekende merken hier last van kunnen hebben is eigenlijk diep treurig. lk ben het
helemaal met PA3EKN eens dat zelf(ver)bouw heel lonend kan zijn.
Het lijkt mij heel goed mogelijk om dit soort ontvangers te voozien van een
(buitenboord) AVR met een verzlvakker bij de antenne-ingang. Een geschikt punt
om audio aÍ te nemen is niet zo moeilijk te vinden.

Alles even hard

Het is niet allemaal kommer en kwel met de fabrieksspullen. De AVR van de
R1000 bijvoorbeeld werkt uitstekend. . . zelfs met een werkende zender ernaast
gaat deze ontvanger niet over z'n nek. Alle signalen komen met een constant
volume uit de speaker, ook de zwakke stations en zelfs de ruis. De regeling is zo
goed dat bij CW ruis en rommel hinderlijk tussen de punten en de strePon

hoorbaar wordt. Bij Hell wordt, vooral overdag, de ruis ook geschreven en dat

maakt de ontvanger voor deze mode minder geschikt. Het luistert op clen duur ook
vermoeiend als in iedere pauze de achlergrond hinderlijk naar voren wordt

geschOven. BOvendien vervreemdt men van de band omdat sterk en zwak even

hard uit de luidspreker klinken en men op de S+neter moet kijken om te weten te

BenElux QRP Ctub - NiEuwsb'rief nr. 69 - maart 1994
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komen oÍ we met een sterk of een arak station te doen hebben.

Het is een hrvestie van smaak of u de dynamiek van de band ook uit de

luidspreker wilt laten komen of streeft naar'alles even hard'.

Tot zover mijn uitgebreide visie op dit door Albert asngeavengelde ondenrerp.

HEt is vast niet het laatste woord. . .

73n2 dê PASFFZ Bastiaan
t t a t t

5
BQC - SHIRTS I door PA3BHK

Tijdens mijn verblijf in Engeland kwam ik in contact met de mensen van

Peopleprint die voor de G-QRP Club sweatshirts, polo s, T-shirts, stropdassen en

zelfs PAMPLU'S maken. Er is een masker met ons logo (natuurlijk heb ik voor

mijzelf een BQC-shirt geregeld!). Met mijn favoriete kleurcombinatie (blauw met

witte opdruk) hebben ze wat moeite, maar de trui die ik nu aan heb is prima.

Andere combinaties zijn groen met gele opdruk, rose m€t ryaanblauwe opdruk en

lichtblauw met donkerblauwe opdruk

De kosten? Ca. f 26 voor een sweater, f 20 voor een polo, f 17 voor een T-shirt, f 9

voor'n stropdas en f 30 voor een'plu. Natuurlijk komen er nog verzendkosten bij.

De logo's komen ter hoogte van de borst (of boven het midden van de das). Maten

van de hemden: S/lt#lJ)G.

lnteresse? Neem contacl op met me. Wanneer we áén en ander per post willen

laten komen kunnen de verzendkosten worden gedeeld. Maar misschien ga ik

vóór de BQCgezinsdagen nog richting Engeland en kan ik ze zelf ophalen.

lk hoor u vragen: 'Kan dat niet in Nederland?

Ongetwijfeld! En misschien nog beter ook! Maar bij deze mensen is het

druk'maskeÍ'klaar en de sreater die ik heb kost in Nederland zonder opdruk

haast al meer.
Robert van der Zaal, PA3BHK

Parklaan 89
2127 ED Sassenheim

02522-11A90
a r t a a
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XTAL MF.FILTERS door PA3EKN

Meten is weten, maar wat . . .

Deze regel geldt helaas ook voor mii!

Het wiel uitvinden
Het wiel opnieuw uitvinden gebeurt regelmatig, dit merk ie aan diverse
gepubliceerde schakelingen. Als je denkt iêts int€r€ssants te hebben gemaakt,

blijkt achteraÍ dat hetzelfde twee jaar geleden ook al is beschreven in een of ander

b l a d . . .
Dit gebeurt mij regelmatig, zo ook met het volgende ontvangeÍtje van figuur I (zie

TFIX van PAoNVD).

Figuur 1 Ontvangeftje

Ha, denkt men, AGC op de eerste mengtrap, dat kan nooit goed gaan. Nou, dat
ging prima! De NE602 bleef zijn werk over een groot bereik prima doen (meer dan
80 dB, 54 - 59+50 dB) op 40 meter mot een dipool 2 x 20 meter. 's Avonds wel 10
dB verzrvakken, maar dit is gezien de gevoeligheid (MDS -128 dBm) geen enkel
probleem. De kwaliteit hiervan was opmerkelijk goedl

Ingangsimpedantie van xtal-Íilterg
Maar het verhaal ging over xtal-filters. Bij het meten aan dit ontvangertje zag de
LFdoorlaat er nrêÍ hetzelÍde uit als de gemeten doorlaat van het gebruikte

bandÍilter (in dit geval geval 8-polig 8 MHz), rara hoe kan dat? Volgens diverse
lileratuur [1] kan de ingangsimpedanlie van een kristalfilter variëren van enige
honderden tot kilo-ohms. Dus de volgende meetopstelling voor het bepalen van de
bandbreedte + verlies van het filter ging niet helemaal volgens het boekje. Zie
Íiguur 2.

E

5ot2 B Pole

Zao &

Fbuur 2 Meetopstelling v@r het bepelen van de ingangsimpedanïa

Met de berekende waarde [2] van 200 Q zag de doorlaat op de € dB punten er

redelijk uit, maar het bepalen van het verlies ging niet zo goed, want de

ingangsweerstand varieerde nogal.
Dit is als volgt gemeten:
- meet de ingangsspanning in de € dB doorlaat (de kleinste waarde);
- vervang het Íilter door een potmeteq
- regel de potmeter tot de spanning net zo groot is;
- meet de weerstand van de potmeter.

De op deze manier gemeten ingangsweerstand bleek 47 O te zijn! Hoe kan dit

Íilter ooit aenpassen op 200 O ? Was ik een illusie rijker? Weg schone droom van

het goedkoop bouwen van redelijke kwaliteitsÍilters.

Nu fag er nog een XF9B op de plank, ingangsimpedantie 500 Q in/uit +l-2kHz.

Dezelfde meting gedaan en minimum waarde in de doorlaat gevonden van 1 12 Q,

frequentie 9,00098 MHz (op 8,99827 MHz zelÍs 23 O). Wie heeft hier een

verklaring voor?

Na telefonisch contacl met PMGDR (reagerend op het vorige verhaal), ook een

verwoed zelÍbouwer van ontvangers, S.A. enz., bleek dat hij ladderfilters (4,43

MHz) in de schakeling tesltê en optimaliseerde en dat hem dit nog nooit

opgevallen was. Hij maakte zich niet zo druk over de rimpel in de doorlaat en

haalde toch een goede kwaliteit (practisch).

Dezelfde ervaring had ook ik zowel met zelÍbou\ / als met fabrieksapparatuur.

De'truuk'van een ontvanger met een groot dynamisch bereik zit o.a. in het

aanpassen van de ingangsimpedantie van het Íilter op de uitgangsimpedantie van

de mixer. Hiervoor wordt een versterker genomen waarvan de ingangsimpedantie

nagenoeg gelijk blijft, onafhankelijk van de belasting (zie verhaal PAoSU Electron

st92).
Zelf geb,ruikte ik gebruikte híervoor al enige tijd e€n SBL1 met daarachler een

2N3866 [1].
Dezelfde meetopstelling heb ik nog een keeÍ gemaakt, nu met een versterker

ertussen. Zie figuur 3.
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Figuur 3 Verbeterde meetopstelling van frguur 2 met versterker

Nu zag de totale bandbreedte van het Íilter Er al anders uit dan in de vorige
plaatjes (Nieuwsbrief 67):

€ dB 2,31kHz:
{0 dB 3,56 kHz (resp. -1,935 kHz en +1,625 kHz t.o.v. fo).

'Scheef staan
Wat mrj ook niet aanstond was het'scheef staan van het Íilter, bi.i het 8-polige
naar links en bij het 6-polige naar rechts. Daartussen in moest het optimaal zijn.
Na een dag rommelen met C's en meten op € dB en -40 dB verkreeg ik de
volgende meetÍesultaten met een filter zoals in Íiguur 4 is getekend.

o,1 O,'/

F I L Í E R

. 1 1  -

C's: í00 pF - 150 pF - 180 pF - 180 pF - 18O PF - 150 pF'100 pF

€ dB 2,48k4z (geen rimPel)

40 dB 4,13 kHz (resp. -2,-3 kHz en +2,1 kHz t.o.v' to)

C's: 120 pF - 150 pF - 180 pF - 180 pF'180 pF - 150 pF' 120 pF

€ dB 2,42kHz (geen rimPel)

40 dB 3,79 kHz (resp. -2,O4 kHz en +1,75 kHz t.o.v. fo)

on nog 6en dozijn andere . . , 
.

Het ulteindelfike resultaat

Hiernaar zult u wel benieuwd zijn. In figuur 5a ziet u het uiteindel[ke Íiltêr, teÍwijl

figuur 5b de bijbehorende doorlaat aangeeft.

o,/

{

a' /

F

Figuur 5a Het uiteindeliike &-polige filter, geoptimaliseerd op symmetrie

d B
0

- 1 0

-20

-30

- /.0

- 5 0

-60

- l
-1.25

{ HrïilïrïrïrïrïrïrFil-
'r T T .ï -r -r_:t-
/2o /to /50 /€o /5o /bV /2o

-6 dB 2,56 kHz (geen rimpel)
-40 dB 3,68 kHz (-1 ,48 kHz resp. +1,48 kHz t.o.v. fo)

Figuur 4 Het oorspronkelijke &-polige filter

Andere waarden voor de C's gaÍ het volgende resultaal:

-{,5s

_\'í15 l,'llí

2,o15

2,2oa

- 2 -15 -l -0.5 0 0,5 t 1,5 2

Figuur 5b De doorlaat van het uiteindeliike frlter van figuur &
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De niddelste C bleek uiteindelijk de variabele te moeten zijn om het Íilter naar
links oÍ naar rechts te laten afwijken! De maxímale afwijking was 10 Hz oP -40 dB.

Verllee
Hoe zit het nou met het verlies?
In eerste instantie gemeten over 50 O bedroeg het verlies 5 dB, gemeten volgens
de meetopstelling van figuur 6.

+16JB
Figuur 6 Meetopstelling vnr het bpalen van het verlies

Dit zou betekenen dat het Íilterverlies 5 + 16 dB = 21 dB bedraagt. Dit lijkt me
geen realistische waarde (zie eerste regel). Aan het Íilter gemeten in de € dB
doorlaat varieerde dit als gevolg van de variërende impedantie van 2,5 tot 17 dB.
ln QST 7/87 spreekt men over return loss. Dus dit is een normaal verschijnsel.
Maar nog steeds was het verlies niet bepaald. Uiteindelrjk heb ik het versterkertje
aÍgesloten met een 200 O weerstand en de spanning gemeten en hieruit het
verlies bepaald: 6,2 dB. Dit lijkt me geen slechtê waarde.
Met de vorige filters (Nieuwsbrief 67) werd een lF opgebouwd en het een en ander
gemeten. De volgende waarden werden gemeten:

- 1 3 -

een ideale oplossing zijn voor b.v. EME, waer de gevoeligheid alles is (eigenlijk

een moderne o-v-1). De gemeten rimpel was trouwêns ook anders dan de plaatjes

deden vermoeden.
Bedenk overigens dat enkolê dB's en enige honderden hetz alleen meetbaar zijn

en niet merkbaar.

FiguurT Ontvanger met 2frtterc

Het ontvangertje aan het begin van dit verhaal vergeleken met een
fabrieksapparaat van circa 4 k gaf op het gehoor

lF geen enkel verschil! De kwaliteit van een ontvanger

zit'em dus niet alleen in de filters, maar ook in b'v.

bandbreedteregeling, lF shift' notch filter etc'

Ook dit is echter gemakkelijk zelÍ te maken. Met één

kristal is een notch{iepte van 20 dB te halenl Zie

het simPele sÓema van figuur 8.

Figuur 8 Eenvoudige notch

Wie o wie?

Er blijven nog een paar vragen ovêr. - .

Wie heeft hierop een antwoord?

Voor opmerkingen, advies, een bestrafÍende vinger' ervaringen etc' ben ik

telefonisó te b€r€iken.
05240 - 12478

Albert PA3EKN

[1] Solid State Design

[2]OST 5t827t82

[3] WlFB's Design Note Book

[4] Electron 5/92

tsl ARRL Handbook'89

t+ É
ó I
À,€{
4 ) 4
+ Ë

SSB-filter:

€ dB Z.A4kHz
€0 dB 2,95kHz
€0 dB 4,65 kHz

-100 dB 5,1 kHz

CW-filtel:
€ d B

€0 dB
€0 dB

510 Hz
1,0 kHz
1,2RHZ

Deze waarden zijn bepaald door het meten van de AGC-spanning in het sóema
van Íiguur 7, in dit geval dus HF.
De gevoeligheid was brj SSB -135 dBm en bij CW -136 dBm. Dit zou theoretisch
iets minder moeten zijn, maar het CW-filter geeft iets meer verlies.
Overigens bleek bíj de eerste meting de lF-trap te oscilleren en werd een
gevoeligheid gemeten van -141 dBm. Als dit controleerbaar te regelen is, zou dit

5o.st
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PAoNVD 7 MHzTRANSCEIVER MARK ll

door PAoEPI

Hiernaast iet u mijn kleine 7 MHz
SSB fransceiver. Van dit mooie
apparaatje is een bouwpakket
verkrijgbaar bij uw eigen BQC-
Printservice! Zie hieruoor de
rubiek van Henk PAoGHS, elders
in dit nummer van de Nieuwsbrief.
De afmetingen van het geheel, inctusief linear, bedragen: hoogte 6 cm, lengte 16,5
cm en diepte 17 cm (incl. koelvinnen).
De onderste rij bevat van links naar rechts: HF+egeling, voeding aan/uit, linear
aan/uit, LF-volumeregeling, micr. ingang. De bovenste rij: varicapafstemming,
hoofdtelefonaan sl uiting, S-meter.

Op het BQG-kamp...
in juni 1993 vond de introductie plaats van de verbeterde versie van de 7 MHz
transceiver in de vorm van een nieuwe lay-out van de componenten, een nieuwe
print van de sporenzijde en de tekst m€t alle know-how over dit nieuwe ontwerp.
Dieper ga ik niet in op de tekst van Nico, want dit alles heeÍt u uitgebreid kunnen
lezen in nr. 67 van de Nieuwsbrieí.

Eerste ervaringen
ln het daaropvolgende nummer heeft u de eerste ervaringen met dit apparaat al
kunnen vernemen, want wim PA3BUO was zo enthousiast dat hij de TRX al klaar
had eer hem de kersvers geêtste print was toegezonden, bij wijze van spreken
dan. wim ondervond brj het in elkaar zetten van het geheel geen moeilijkheden.
checkte alle solderingen, weerstandswaarden en andeÍe componenten nog eens
uiterst zorgvuldig; spanning op het apparaat gezêt, spoelkerntjes verdraaid tot
maximale ruis. Daar kwamen warempel de eerste signalen van de 40 meterband al
dóór! Ook het afregelen van het zendergedeelte gaÍ hem geen moeilijkheden.
Voilá, zo simpel is dat!
De eerlijkheid gebiedt mij te vermelden dat ondergetekende wat meer
moeilijkheden ondervond, maar dat is de straÍ voor wat minder nauwkeurig
werken. Zo wilde ik aanvankelijk ook een eigenbouw g MHz xtalfilter erin zetten.
Maar dan wordt ook de VFo-Írequentie anders, enzovoort. Het resultaat was
echter zeer pover: ik heb dus weer wat leergeld betaald.
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Maar er zijn ook positieve ervaringen opgedaan. Met de oscillatorspoel

bijvoorbeeld. Een onafgeschermde spoel is moeilijker in de band te brengen dan

een ingeblikt exemplaar. Maak dan de spoel zó dat het geheel met afschermhuisje

0,7 pH wordt. Dat is dezelfde waarde die verkregen wordt met het wikkelrecept

van Nico. Oh, u heeft geen zelfinductiemeter, dus u kunt het niet? Maar u heeft

toch wel een griddipper of FETdipper?

Nu, dan wijst de weg wel vanzelf, dacht ik zo. . .

Verder was ik te gierig om een 10,695 MHz kristal te bestellen, want ik had nog

zo'n goedkoop ding van f 3,95 op de mooie waarde van 10,700 MHz. Met de

zijbandtrimmer alléén kr'rjg je de Írequentie geen 5 kHz omlaag. Wil je de capaciteit

nog groter maken, dan heeft het kristal geen fut meer en slaat af. Met de truc een

10,7 MHz traÍo in seÍiê tussen xtal en aarde te zetten (de secundaire wikkeling

wordt niet gebruikt), terwijl de trimmer vêrvalt of geheel op minimum wordt

gedraaid, kun je soepeltjes de gewenste zijbandfrequentie instellen.

Nu het deksel is venu-tjderd is rechts naast de helipot nog iuist iefs fe zien van de

afgeschermde oscillatorspoet. Links naast het ziibandkistal is een plaatsie

gevonden voor de 10,7 MHz^frequentiemeesleeptrafo" tenuiil rechts ervan de

trimmer op minimum staat. Het zwarte bakie met de koelvinnen is de linear.

Zoals de Íoto's aangeven is het een zeer compact geheel geworden en werkt het

als een tierelier!
Martin. PAoEPI
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'HET ANG-WIEL' deel 2 (slot)
EEN TRANSCEIVER VOOR
80,40 0F 20 |UETER door PA3ANG

Hier volgt, zoals in Nieuwsbrbf 60 aangekondigd, het tweede deet van onze DS&
transceiver.
We beginnen met twee wijzigingen in het schema: Ll5 = 10 ItH moet worden
veryangen door R3 = 220 koen het relaiscontact geheet links mret in de andere
sfand staan. verder willen we Beft PAoMMA en piet pA3Ayp bedanken voor hun
op- en aanmerkingen hetgeen we waarderen met een cijfer l0!l

Bouw
De print dient met een 0,8 mm boortje te worden bewerkt. De gaatjes voor de
potmeters, Íilters, etc, dienen iets ruimer te zijn, komen later vanzelf aan de beurt.
De componentenzijde van de print is een volledig massavlak en we dienen alle
gaten, met uitzondering van die gaten zoals aangegeven op de layout-tekening, te
soevereinen. Op de print dienen dria draadbruggen te worden gemaakt:
1) van relais +T naar R9
2) van relais +R naar R7
3) 13,8 volt naar N1.
Aan de onderkant van de print wordt een dun coaxkabeltje gelegd van relais naar
knooppunt R7A/5. Dit coaxkabeltje aan beide zijden aardenl

Spoelen
venvijder nu voozichtig de piepkleine condensatoren uit de ToKo-spoeltjes. Met
een scherp voorwerp deze'breken'en niet trachten ze te venrvijderen, daar de
kans bestaat dat de spoel dan uordt beschadigd. soldeer de spoelen als e€rste
op de print en soldeer de behuizing vast aan de boven- en onderkant.

Montage
Zoek vervolgens alle componenten bij elkaar die op de bovenzijde dienen te
worclen gêmonteerd. De condensatoren moeten een steek hebben van s mm. De
weerstandên worden rechtop gemonteerd. De lay-out dient als richtlijn voor het
optimaal rechtop plaatsen. De TCA440 wordt met een lc-voet op de print gezet,
de LM386 kan direct op de print worden gesoldeerd. Soldeer het blikken
afschermschotje op een aantal plaatsen vast op de printplaat. Er dient een keus ta
worden gemaakt voor welke band'Het wiel'operationeel wordt gemaakt. De
bandafhankelijke onderdelen ziin: zie onderstaande lijst.

ru

Band V4 c4

'17 '

R2 C8 C9/10 C42t44 C43 113/14

80 m BBl12 27O 560 1k
40m 88112 47 12O 15k
20 m 88529 18 33 27k
Alle C's polystereen!

33 680 47O 1n
2p7 180 330 680
1pB 47 150 330

20 wdg
12 wdg
10 wdg

De spoelen die zelÍ nog gewikkeld dienen te worden zijn:
L4 = 10 wdg trifilair 0,2 mm posyndraad op FT37€1 ringkem
L12 = 24 wdg enkel 0,5 mm posyndraad op FT37€1 ringkêm
L13 = zie tabel; 0,5 mm posyndraad op T50-2 ringkern
L14 = zie tabel; 0,5 mm posyndraad op T50-2 ringkern

De eindtransistor moet gekoeld worden. Gebruik een koelplaatje of maak gebruik,
indien mogelijk, van de behuizing. De transistor dient geïsoleerd te worden
gemonteerd - collector is tevens behuizing! - en dient van het merk MITSUBISHI
te zijn. Andere merken voldoên niet aan de specificatie, hetgeen resulteert in te
weinig output.

Afregeling
Sluit alle bedieningsorganen aan en vergeet hieóij niet de'S'-meter of een 470 O
weerstand op de S-meter/RF-aansluiting te monteren, daar er anders geen output
is waar te nemen. Men kan ook C45 voorlopig weglaten. Vervolgens kan de 13,8
volt worden aangesloten.
Er is een aantal aíregelpunten. Allereerst dient de VFO in de band gebracht te
worden. Draai de afstempotmeter geheel linksom en ga met een ontvanger,
waarvan de antenne oÍ oppikspoel in de buurt van het Ang-Wiel is gebracht,

luisteren op de ondergrens van de gekozen amateurband. Draai de kern van L3
zodat je een draaggolf waarneemt op je ontvanger. Wanneer je het goed hebt
gedaan zal tijdens het draaien aan de aÍstempotmeter de Írequentie oplopen tot
aan de bovenkant van de bandgrens. Als de Írequentie terugloopt heb je de
potmeter verkeerd aangesloten. Hierna kunnen L1 en L2 op maximaal signaal
worden afgeregeld. Eventueel L1 maximaal op bandbegin en L2 maximaal op
bandeind. Hiermee is de ontvanger aÍgeregeld.
De zender hoefr alleen te worden afgeregeld d.m.v. de beide potmeters. Zet deze
eerst in de middenstand en moduleer via de microÍoon. De output moet 1 à 3 watt
bedragen, aÍhankehjk van de gekozen band.
Met behulp van een ontvanger moet P3 worden aígeregeld op minimaal signaal

c5

'p
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Componentenlijst

Condensatoren Weerstanden

- Í 9 -

tijdens een spraakpauze, waaóil de ontvanger iets naest de Írequentie dient te

staan, zodat de draaggolf hooóaar is (draaggolÍonderdrukking). Blijft nu nog de

microÍoongain. Stel P2 zo af dat de zender goed moduleert. Pas op, niet teveel,

want dan veroozaakt u, ook met QRP, spletter!! Zorg voor een goede 50 O

afsluiting van dê zender; deze dient beslist goed te zijn, daar FM en/of vervorming

ernstig toenemen indien de zender niet goed is afgeslotenl

Bedlenlngsorganen

Er zijn slechts twee potmeters: één voor de aÍstemming en één voor het volume.

Gebruik een goed afgeschermde kabel naar de helicoil-potmeter

Verder hebt u nog nodig: 13,8 volt voeding, microfoon, ptt- en luidspreker-

aansluiting. Monteer over de microfooningang een C'tje van 100 nF om LFD

tegen te gaan. De microfoon dient een dynamisch type te zijn met een Z = 600 o.

U kunt een meter aansluiten die u kunt gebruiken voor de aflezing van de

írequentie, ,s,en/of RF-meter. Als meter hebt u de keuze tussen een 100 pA oÍ 1

mA exemplaar, eventueel wat met serieweerstandjes experimenteren (R26). Voor

de RF-indicatie kan het nodig zijn om c45 te vergroten naar 10 pF. Indien geen
'S'+neter wordt aangesloten dient een belasting van 470 Q te worden gemonteerd,

daar anders de output wordt beïnvloed door de RF-sÓakeling versus TCA440 pin

3 (AGC). Bij het omschakelen van de meter in de stand 's'-meter oÍ frequentie-

aflezing dient u hier ook rekening mee te houden.

Behuizing

Een metalen behuizing geniet de voorkeur. Eventueel kan een eindtrapje in

dezelfde behuizing worden gebouwd. Houdt echter rekening met de mogelijkheid

dat parasitaire FM optreedt. Er dient in ieder geval een goede afscherming te

worden aangebracht tussen de zender en de eindtrap.

Bouwpakket

Na de plaatsing van het eerste gedeelte van dit artikel zijn er al meer dan í)

printen afgeleverd (stand 23 jan. '94)! we hebben gelijk maar weeÍ spoeltjes

ingekocht om teleurstelling te voorkomen. Maak Í 25,- over naar de BQC-

Printmanager op giro 3806184 t.n.v. G.H. sibum te Emmen met vermelding van
,80,13' en u ontvangt de volledige bouwbeschrijving, print en 3 TOKO-spoeltjes,

alles incl. portokosten en verpakking.

Wij houden ons aanbevolen voor elke op- of aanmerking cq verbetering'

Johan PA3ANG & Henk PAoGHS
a a a a a
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cí 68n MKT R1 22k
C2 22 N'l6V tant. R 2 zie tekst
C 3, 6, 7, 26,27,33,47 10 n ker. R 3, 8, 13, 20 22Ok
C 4, 5, 8, 9,10,42,43,44 zie tekst polyst. R4 100 k
C'11 , '12, '13, 21 , 23, 32, 40 100 n MKT R 5, 6 3k3
C 14, 22 22O n MKT R 7, 10, '15, 21 , 22 10 k
C 15, 41 1 n ker. R 9, 11, 12,19,23,28 1 k
C 16,'17,24 I u/16 V tant. R 14 8l€
C 18 33 d16 V tant. R 16, 25 15
C 19,20,  30,34,36,39,48 47 n MKT R 17,  18 47 k
C25,28,29, 35, 37 10 p/16 V tant. R 24 390
C 31, 38 33 p/16 V elco R26,27 330
C45 2pT ker. R29 33
C.l6 3n3 MKT R 30, 3Íl 150
C 49, 50 1p5/16 V tant. R 31 10

R32 2k7
R34 120
R35 47
R 36 1k8

?

Halfgeleiders Spoelen, relais, potmeters

t c 1
tc2
N 1
v  1 , 6 , 1 1 ,  1 2
v 2
V 3
v 4
v 5, 7, 8, 9, 10, 19
v 13,14
v 1 5
v 1 6
v  1 7 , 1 8

TCA440 oÍ FCqqD
1M386
78105
8C183
3V9
5V6

zie tekst
1N41€
2N5109
1N4001
2SC1969 Mitsubishi
AAZ15

L  1 , 2 , 3
L 4
L 5,  10,  11
1 7 ,  8
L 9
L12
L  13 ,  14
Relais
P 1
P 2
P 3
P 4

TOKO 85ACS4238
FT37€1 (zie tekst)
100 pH

100 mH
1O pH

FT37€1 (zie tekst)
T50-2 (zie tekst)
2 x o m
1 0 k
25k
2V2.
10 k log.
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Kortlng

Op het totale beclrag van hst kamperen kan ditiaar 20% in mindering worden
gebrachtl

Aanmeldlngeprocedure
U mefdt zich aan door storting van het verschuldigde bedrag op giro 41719Ít2

t.n.v. W. Lubbers te Brummen onder vermelding van'BQC 1994'en gelijktijdige

inzending van uw aanmeldingsformulier (zie volgende bladzijde).

Ulterste inzenddatum í5 aprll 1994

Uw inschrijving is pas definitief wanneer ik het verschuldigde bedrag èn het

aanmeldingsformulier heb ontvangen. Gaarne uw medewerking in deze, dit is voor

mijONMISBMR!

Peildoos voor 80 m

Zoals toegezegd door Albert PAoABE zou hij zorgen voor een bouwpakket en dat

heeft hij óók gedaan! Mooi Albert, bedankt alvast!. Het is de bedoeling dat de
peildozen op het kamp in elkaar gezet zullen worden. Dus. . . soldeer En

soldeeóout niet vergeten.
De kosten zijn begroot op f 60 voor een KOMPLEET pakket, inclusief de 10-

slagen-potmeter. Een losse print zal ongeveer f 4 gaan kosten, dit voor degenen

die zelÍ voor de onderdelen wensen te zorgen. Betaling van de

peildoosonderdelen uitsluitend bij Albert op het terrein!

In de'rest-info', die u eind mei wordt toegezonden, kunt u in ieder geval een

schema en een print lay-out met onderdelenopstelling vinden, zodat u vóór uw

vertrek alles kunt vezamelen.

Jan PAoNRD heeft toegezegd zijn medewerking te willen verlenen aan het

opsporen van foutjes, mocht uw produkt kuren vertonen.

Slot
Eind mei 1994 ontvangt u de'rest-inÍo'. Degenen die voor de eerste maal komen

ontvangen tevens een routebeschrijving.

Wlt u een caravan/chalet huren? Bel dan zo spoedig mogel[k de beheerder

(05708-1226) op, aangezien ik hierover geen zeggenschap heb.

Tot slot wens ik bij voorbaat iedereen, die de moed heeft in te schrijven, geweldige

dagen toe. Nog vragen? Bel mijdan ná22maarl:05756-3210.

Veél DX en goede gezondheid toegewenst doorWim PA3BUO en XYL Ria

t a a a a

Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr. 69 - maart 1994

MEDEDELINGEN BQC.GUINSDAGEN í 994
door PA3BUO

Wat vliegt de tijd! Het is weer zover om u op te geven var de BQC4agen 1994. lk
hap dat het weer één groot antenneDos gaaÍ worden en dat veel zelfbouw te zien
zal ztjn.
Voor de vierde maal hcr,p ik ieder, die reeds eerder deelnam, weer te mogen
begroeten en. . . vooral óók degenen db voor de eersÍe keer mee gaan doen.
Wees niet bang voor te grota'hifte'of andere vreemde en niet vreemde
n at u u rversch ijn sel e n !
Zoals gebruikelijk houden we het onderling uitermate gezellig. Verder zwijg ik owr
het weer, we wachten maar af en hopn!

Nieuw
Op de gehouden evalualie in 1993 is besloten om een volle weekle kunnen
boeken. Dit gaat dus door!
De opbouw en de eventuele activiteiten waer men aan mee kàn doen (niets moet,
alles mag), vangt aan op de woensdag 8 juni 1994. Dit om degenen die enkele
dagen eerder komen de nodige rust te gunnen (Hl).
Tevens werd besloten een mogelijkheid te openen om een fiets te huren. Dit is dus
mogelijk, u kunt uw wensen kenbaar maken op het aanmeldingsformulier. De
kosten bedragen f 7,50 per dag of Í 35 per week per fiets. Gaarne opgave dames-
of herenfiets. Fietsen huren kan echter óók ter plekke.

Data
De vastgestelde data zijn dus dit jaar (2e week van juni):
5 -6 -  7 -  I  -  9  -  10-  1í  -  12juni  1994.
Een ruime keuze dus. En nu maar hopen op een vroege deelnamE. . . !

Prijzen van Camping 'Het Haasje', Fortmonderweg 17,8121 Olst, tel. OSIOg-12m.
Kind(eren) tot 2 jaar gratis
Per persoon per dag Í 4,75

?
I

o

I

?

Caravan/grote tent
Kleine tent

f 7,50
f 5,50

Electra per dag Í 3,00
Hond aan de lijn Í 3,00
Toeristen-/mileubelastingp.p. Í0,80

Alle pripen PER DAGAuto/motor op tenein f 3,0O

Gratis
De volgende zaken zijn gratis: auto op parkeerplaats - douches - familiedouches -
centrifuge - anyembad - babyroom - ruimte voor minder validen.

a
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AANMELDINGSFORMULIER BQC GEZINSDAGEN 5 Um 12 juni 1994
Ja, iUwij doe(n) óók mee en kom(en) voor de ..... maal. Het ligt in de bedoeling té
arriveren op Camping'Het Haasje' d.d. ..... juni 1994 tegen ..... uur.
luwij ben/zijn van plan aanwezig te zijn met ..... personen op de volgende data:
5 -6 -7 - I - I - 10 - 11 - 12 juni 1994 (omcirkelenwelke van toepassing zijn).
Dus voor de onderstaande berekening totaal ..... dagen.

VAN DE PENNINGMEESTER

Jaarverslag í993

Contributie'92 í
Contributie'93 f
Verkoop Nwsb. f
Rente í
QSL-kaarten verk. í
Overige inkomsten Í

Penningmeester Benelur QRP€lub

_ 2 3  -

door PAoDEF

Í 7192,99
| 212,32
f 1095,47
Í 29,20
f 17,50
í 152JtO
f 60,00
| 128,25
t 45.25

..... caravan/grote tent f 7,50 per dag f ...........

..... kleine tent f 5,50 per dag f . . . . . . . . . . .

..... auto/motor op terrein Í 3 per dag f ...........

..... kind(eren) tot 2 jaar

..... pers. àÍ4,75 perdag

..... eleclra (4 amp.)í 3 per dag

..... hond(en) aan de lijn Í 3 per dag

f gratis

f . . . . . . . . . . .

Í . . . . . . . . . . .
Í . . . . . . . . . . . Negatief saldo f 't545,00

Druk Nwsb.
Porto Nwsb. '92

Porto Nwsb. '93

Vergaderkosten
Kantoorbenod.
Telefoon- en reisk.
Marathon
QRP-kamp
CaIIPA3BQC

45,00
6899,00

81,50
17,58
36,00

305,00

..... toer.-/milieubelasting f 0,80 per dag f ...........

; ;dasx
koÍting 20%

dagen f

t
t

t
I

f 8929,08 f 8929,08

Dr OÍtl,
Het is mij weer gelukt om de linker en rechter totaaltelling gelijk op papier te
krijgen, er zit geen verschil in zoals u ziet. Het is tot nog toe altijd redelijk gegaan
met mijn rem op de uitgaven, maar dit jaar moest ik toch de reserve aanspreken.
U bent het afgelopen jaar zó actief geweest met het inzenden van copy dat de
hoeveelheid bladzijden ver boven ons @ntÍact uitging. Dit werkt natuurlijk dubbel
uit, de'Post' vraagt daar meteen ook haar deel van.
De interessante ondeniverpen van u op QRPgebied willen wij gaarne zoveel
mogelijk meteen aan anderen doorgeven. Daar onze Nieuwsbrief het contact met
onze leden vormt kan dat niet anders.
Het contract met de drukker heb ik moeten aanpassen. We zullen de hoeveelheid
bladzijden wat moeten beperken, zonder al teveel aan de inhoud van de
Nieuwsbrief af te doen.
Mocht u nog vragen over dit jaarverslag hebben, dan ben ik gaarne bereid u
verder te inÍormeren.
Onze club LEEFT en is gezond, een rekenmachine die negatief bij negatief optelt
en dan op een positief resultaat uitkomt behoort nog nêf tot de clubinventaris.
Het ledenaantal kan nog verder omhoog. Dit gebeurt ook wel regelmatig, maar
maak toch maaÍ eens wat reclame vooÍ onze Benelux QRP Club, dan komen wg
er samen best wel weer uit.

vy 72-73 Frits pAoDEF
i t a a a
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berekend kampeergeld
lk huur........ damesÍiets(en) en .......... herenfiets(en) à f Z,SO per dag
lk huur ........ damesÍets(en) en .......... herenÍiets(en) à f 35 per week

f . . . . . . . . . . .
Í . . . . . . . . . . .
Í . . . . . . . . . . .
-._.---+

Het totaal bedrag is heden ovêrgemaakt op: giro 4171%2 t.n.v. W. Lubbers te
Brummen, onder vermelding van'BQC{agen 1994,, tenrijl dit
aanmeldingsÍormulier gelijktijdig gepost wordt.

O routebeschrijving gewenst O bouwpakket gewênst (aankruisen s.v.p.)
O evaluatieverslag gewenst O alleen printje gewensl

Naam: . . . . . . . . . . .
Cal l :  . . . , . . . . . . . . . .  BQC nummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode en woonplaats:
Telefoon: Handtekening:

Opsturen aan: W. Lubbers PA3BUO, Becker's Sonstraat 31, 697í GS Brummen.

Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr. 69 - maart 1994
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TOKO-trafo's en spoelen door PAoEPI

Voor een luttet bedrag zijn er assoftimenten TOKO trafo'ties van het 7 nm $pe te

koop in de dump. Totaal ffi stuks, minimaal 5 per type, staat er op het za4ie.

Geel 455 kHz, wit 455 kHz, zwart 455 kHz (detectietrafo).

Rcod MOoscillatorspet, orania 10,7 MHz, bruin 10,7 MHz, paars (derrderspocll

sfereo), blauw 10,7 MHz.
F ab ri kaat: Mitsu mi-toko.

Nu bestaan Er vast wel catalogi over deze matêrio, maar die heb ik toevallig niet in

mijn bezit. Na enig geëxperimenteer was ik al snel door mijn blauwe 10,7 MHz

trafo'tjes heen. Kan ik de andere kleuren ook gebruiken in bijvoorbeeld de 7 MHz

transceiver van PAoNVD?
Om dit te weten te komen dienden êr dus enige trafo'tjes aan mijn

nieuwsgierigheid ten offer te vallen.

Z W A R T

ï r " [ o
;111 \-t*) stl

Figuur 1 Aansluitgegevens van TOKOlrafo's

Hoe zijn de aansluitingen aan de pennetjes gemaakt? Metingen met de ohmmeter
gaven wel enig inzicht. De secundaire wikkelingen bleken altijd aan de 2-pens
zijde te zitten. Dan kun je die als linkkoppeling bij de Fetdipper gebruiken om de

frequentie van de afgestemde primaire kring vast te stellen. Bruin en blaur bleken

in dat opzicht identiek en kunnen dus in de transceiver door elkaar worden

t
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toegepast, daar de secundaire kant niet gebruikt wordt. De oranje liet zich niet op
dezelfde manier afstemmen.
Door de kern in het trafohuisje diep in te draaien, komt na loswrikken van de
omgebogen pootjes de bewikkelde kem tevoorsch{n.
In bijgaande schema's heb ik aangegeven hoe ze in elkaar zitten, zie figuur 1.
Zo bleek dat de oranje trafo heel gemakkelijk over te wikkelen is en te voozien is
van een middenaftakking.
lk hoop met deze'onthulling'het gebruik van de traÍo'tjes te hebben gepÍomoot.
Sommigen zijn ook prima als zelÍinduc{ie met variabele waarde te gebruiken.

Martin PAoEPI

QRP BOVEN 30 MHz door PA3BHK

Het is inmiddels alweer vier jaar geleden dat ik bqon met dit rubiekje. /n eerrsfe
instantie alleen voor VHF en UHF, maar meer en meer blij( dat tot in de
gigahezen interessanfe verbindingen kunnen worden gemaakt met minder dan
minimaal vermogen. Hoewel de hogere frequenties de meest ideale zijn voor QRP-
verkeer, blijK ook nu weer uit uw reacties dat er binnen de BQC eigenlijk geen
echte activiteit in dit deel van het radiospectrum is. ln plaats van de bergen post
waarop ik hoopte kwam er.. . N/EIS!
Maar ja, dan realiseer ik me weer dat de condities de laatste tijd ook niet geweldigl
waren en besluit toch maar weer wat bladvulling voor de Nieuwsbrief te gaan
prduceren.

Propagatle
lonosferisch zijn we aÍhankelijk van Aurora en Sporadische E (Es).

Aurora treedt op ná zonne-uitbarstingen en wordt vooraÍgegaan door een
radiostilte op de korte golf, vooral op de lagere banden (80 en 40). Wanneer er
dan een paaÍ uur later uit de richting van de zon op 2 en 6 een duidelijke
ruistoename is dan is er een kans van meer dan 80% op Aurora binnen 48 uur.
Es is zo'n propagatie die enigszins aan de seizoenen gebonden is maar op 6 m
eigenlijk in alle jaaÍgetijden kan voorkomen. De langere openingen echter
beginnen meestal begin mei om tot september ons te tracteren op loeiharde
signalen tot over 2000 km. Op 2 m komt de eeÍste opening meestal ergens in het
midden van mei, 6 gaat vanaf half april regelmatig 'open'. 'Short skip' op 10 m?
Houd dan óók 6 m in de gaten! 6 m wagenwijd open in alle richtingen en met
aÍstanden minder dan 500 km? Wees attent op openingen op 2l Zeker wanneer d€
FM-omroepband zuideuropese stations laat horen.
Meteoren beginnen eind april weer te vallen en kunnen, zeker op 6 m, Es een
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opstapje geven.

Tropo, tenslotte, is dà DXaropagatie boven 144 MHz' Stabiet weer? Hoge druk?

Dan alle VHF, UHF, SHF en hogere banden in de gaten houdenl Zelfs licht wil in

het voorjaar soms erg lang boven het aardoppervlak hangen, soms zie je vanaÍ de

AÍsluitdijk zo,n HoNDERD booreilanden en heel aÍ en toe zie je vanaf de

Hollandse kilst stukken Engeland liggen! Goede condities via tropo zijn eigenliik

net zoiets als luchtspiegelingen. Alleen reiken onze (QRP!)-signalen nog veel

verd6rl

Activltelten

Zoals al gezegd, bleek er uit u,rr reac{ies geen activitêit boven 30 MHz' !a' de

condities waren er dan ook niet naar. In december had ik zelfs aan êen kleine 20

watt nauwelijks genoeg om GIEUC, nèt aan de andere kant van de plas' te

werken. Echter: Wanneer ik andere bladen mag geloven, waren de banden in

november regelmatig zeer goed voor DX.

ln Manchester had ik helaas geen gelegenheid om op de banden te zijn.

MAAR IK BEN TOCH NIET DE ENIGE BINNEN DE BQC DIE BOVEN 30 MHZ

ACT]EF IS???
ledere keer weer in het decembernummeÍ vertel ik van die Es-achtige openingen

op 6 als er meteoren vallen. En steeds weer hoor ik net weer niets als ik miin spul

aan heb. Wanneer je 10 uur van huis bent en zo'n 8 uur in een andere wereld,

bf ijven er van de 24 uur niet veel oveÍ voor de radio. Ook dit jaar zijn er tijdens de

Geminiden en de Ouadrantiden weer veel verbindingen gemaakt. Wie had su@Bs

op 6?
ZelÍ ben ik bezig mijn 2 m FM-setje weer in ordê te maken. Met eeen
'vermogensmodule' in de eindtrap. Volgens de specificaties geefi een

stuurvermogen van 10 mW zo'n 5 W aan de uitgang. Maar in tegenstelling tot da

meeste bouwers lijkt het wel of ik het niet voor elkaar kan krijgen. Toch hoop ik op
,Het Haasje, weer met 100% zelflcouw op één of meerdere banden actief te z'tjn.

Hopelijk óók met 6 m in de multi-mode zender. DSB mag inmiddels, dus de drang

om in die doos SSB te maken is veel minder geworden.

En verder

Hoewel ik wat ideeên heb is er ook dit maal ër geen knutseltip. Ergens is de

rubriek nu ook weer een soort haastklus geworden; in de ijdele hoop op uw reaciie

werd het steeds weer uitgesteld. Maar het terugvinden van de soldeerbout en

andere bezigheden zijn mede schuldig. . .

Hoewel ik niet echt een liefhebber ben van @ntesten zijn de contests op VHF en

UHF nog niet altijd de spectakels waarin idioten elkaar, soms met de grootste

Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr. 69 - maart 199{
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moeite, aan het verstand willen brengen'59(9)' bij elkaar te zijn. Op banden, die
van natuÍe (veel te) stil zijn is plotseling een bruisende activiteit. Natuurlijk, ook op
deze banden moeten call en rapport worden uitgewisseld. Er komt zelfs nog een
QTH-locator bij, dit om berekening van de afstand tussen de stations mogelijk te
maken (punten!). Maar menigeen vraagl hoopvol aan het tegenstation of er ook op
eon hogêre frequentie kan worden gewerkt en de gestoorde stress, die het werken
op de HF-banden tijdens een contest vaak onmogelijk maakt, komt op de banden
boven 30 MHz gelukkig nog nauwelijks voor. Waarom dit alles? Welnu, de eerste
weekeinden van maaÍl en mei zijn er wêer grote contests. Halverwege mei hebben
de Britten er nog een en iedere dinsdag is er een Scandinavische
activiteitencontest. lk weet de data niet uit mijn hoofd, maar Electron en CQ-PA
hebben regelrnatig ovezichten. Op VHF en UHF is een contest een garantie voor
activiteit en kunt u horen wat er, zelís bij de meest beroerde condities, nog
gewerkt kan worden!

Laten we hopen dat in deze lente het mooie weer weer terugkomt en dat de
tropocondities weeÍ op peil komenl Wie veíelt me van haar of zijn resultaten?

72 es73 (is dat samen niet 145?) de Robert, PA3BHK

Hierbij stellen w'rj de navolgende leden aan u voor en wij spreken de hoop uit dat
zij zich snel bij onze club thuis zullen voelan.

NIEUWE LEDEN - WELKOM .

BOC 692 PAoCWS
BQC 693
BQC 694 PEIIZP
BQC695 PAoGDO
BOC 696

door PA3DNN

B. Hendriks, Botter 22-12,8232 K t Lelystad.

A. van Lenten , Hazelaar 17,3248 BM Melissant.

J.H.P. Smidt, Hengevelderstraat 39, 7471 CG Goor.

G.D. Olyslager, Poststraat 3, 9501 EP Stadskanaal.

G.W.M. v.d. Meyden, Het Rond 5í, 3995 DL Houten.
$,';�
iif;

$,:
Íi:

Aangezien ondergetekende nog niet in het bezit was van de
aanmeldingsformulieren, deze keer geen gegevens over apparatuur, antênnês,
etc. Deze zullen alsnog in de volgende Nieu\,vsbrief worden vermeld. SF

73, Cees PA3DNN
I r t t a
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'TWEE'METOR
2meter, 2tor, VXO TX door PA3FFZ

- 2 9 -

spo€lties in onbetekenende stukjes. Voor het bereiken van het grootste
afstemgebied is de waarde van de spoeltjes ZEER critisch. Maximum
resultaat is hier verkregen met serie/parallelschakelen en veel proberen.

2 De bekende folie-varco uit het Vene Oosten. Met 180 pF is van 144,0 tot I
145,6 MHz af te stemmen. . . de stabiliteit beneden 145,0 is niet best meer.
Met een C (styro/polyester) in serie, zodat we ee.75 pF voor de afstemming
krijgan, is het hele FMgebied van 145,0 tot 145,6 MHz betrouwbaar te
welken.

Kristal uit sloop RT58. Met de \AO gaat de frequentie omlaag. In deze set zit
ook een kristal van 6091,666 kHz; ook dat komt goed in het betreffende deel
van de 2 meterband uit.

3 x I = 24 MHz in de collectorkring. 1 5 wdg + 6 wdg, gewikkeld om de
zeskantige huls van een BlC-ballpoint (7,5 mm). Draaddikte 0,2 mm. Afstand
tussen de spoelen I mm.

Om niet al teveel van de VXO te verlangen is fasemodulatie toegepasl. De

collectorkring van de 8C107 (of andere moderne LF-tor) is op de flank

afgeregeld (dus geen maximum signaal) en woÍdt door de varicap vanaÍ het
resonantiepunt gebracht in het ritme van de audio. Op de audio-ingang is de

luidsprekeruitgang van een goedkope cassetterecorder - als

microÍoonversterker - aangesloten. Het'hoog'zou wat moeten worden

opgekrikt, daar de modulatie wat dof is. Fasemodulatie geeft behalve FM

vrijwel altijd ook wat AM. . . leuk voor vossejachtzenders. De varicap is uit
qsn Tv-tuner band lll en is voorzien van een groene punt (88106).

Alle smoorspoeltjes met een aangegeven waarde zijn standaard HF'

smoorspoeltjes (RFC).

Met de 2N2219 wordt het signaal verdubbeld tot 48 MHz Daar dient de

collectorkring dan ook op afgeregeld te worden. Het moêt mogelijk zijn om

Eenvoudige projeclen voor HF-zenders zijn er genoeg, maar voor 2?
Als zovelen ben ik nijn amateurloopbaan begonnen op de twee meterband. Na het
behalen van de machtiginS wil je zo snel mogelijk de lucht in en dat wordt dus
kopen, nieuw of tweedehands. Na C kwam A. Var HF was het bouwen al
begonnen tijdens het oefanen met de CW en bovendien is de druk al wat van &
ketel. . . je kunt immers uitkomen op 2, mrcht het met het bouwen vnr HF wat
tegenziften. lets bouwen voor 2? Daar was tot nog te niet seieus over gedacht

vanwege het al eerder aangeschafte fabriekstoestel. Na de teuke expimenten
met 'EEN' 

[1], een l-transistonender voor HF, werd het tijd voor'TWEE .

Twee
Twee transistoren is niet erg veel voor êen 2 meter zender. Er komt maar 10 mW
uit (gemeetgokt). Met de VXO wordt e€n signaal opgewekt op 145,0 tot 145,6 MHz
dat bij een stevige mechanische opbouw van de TX stabiel genoeg is voor FM.
De VXO-experimenten zijn gedaan aan de hand van de artikelen van PAoGBY
(Nieuwsbrief) en DJlZB (SPRAT).
Met de 10 mW en een eenvoudige rondstraler zijn buurtpraatjes over ca. 10 km (!)
mogelijk ên men kan achter'TWEE' natuurlijk nog wat meer versterking plaatsen.

Bij het echema in de driehoaken
Ectol

'Éfr 24iHt 
loo

2^r22/q
48ËHt la4HHt

/?o/ft
Htt

2  m e t o n

Ha-Jo DJIZB heeft ontdekt dat de werking van VXO's vaak enorm verbelert
als niet één, maar meerdere spoelen in serie gebruikt worden (veel vlotter
opstarten). Waarschijnlijk breekt men de parasitaire capaciteiten van de

tr
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hier met een betor€ vóórinstelling en/oÍ eÍra transislor een krachtiger
slgnaal te verkrijgen. Spoel: 12,5 wdg van 1,5 mm verzilverd draad gewikkeld
in de groeven van schroefdraad M'10. Na montagê is de MlGbout venrijderd.

Hêt 48 MHz signaal wordt met een diode verdrievoudigd tot í45 MHz Veel
diodes en varaclorívaricaps zijn hiervoor geprobeerd. De onderlinge
verschillen: een Íactor 10 in spanning, dus ean Íactor 100 in vermogen. Van
de geprobeerde diodes voldeed de Philips BN(í3 (bruin/oranje) het beste.
Het zou mij niets verbazen els bij het verhogen van het vermogen een
andere diode als beste uit de bus komt.

9 De tweede harmonische van 48 MHz moet uit het uitgangssignaal worden
venrijderd. Spoel 7,5 wdg op M8, draad 1 mm. Niet alleen 96 MHz moet
onderdukt worden; er is ook nog de vijÍde harmonische van 24 MHz = 12O
MHz die hinderlijk aanwezig is. Mij lukte het om deze ook met de 96 MHz
kring te onderdrukken. Afgeregeld is met een dipmeter. Mocht èf 96, óí 120
MHz niet goed onderdrukt zijn. . . neem dan een extra seriekring op mst
dezetfde wikkel gegevens.

10 Seriekring voor 2 meter. Filtering en 50 e aanpassing. Een trimmer over de
uitgang bracht geen verbetering in de aanpassing (is vaak het gevar). Deze
spoel van 1 mm vezilverd draad bestaat uit 6,5 wdg gewikkeld om Mg. Het
wikkelen van spoelen met stug draad in de groeven van schroefdraad geeft
Íraaie en reproduceerbare spoelen. Moeten er aftakkingen worden gemaakt,
trek dan de spoel iets uit elkaar, schuif twee papiertjes ter weerszijden naast

. dê las en ga dan pas solderen. u bakt de boer dan niet meer aan erkaar.

uitgaande van 8 MHz moet men 1 x verdubbelen en 2 x verdrievoudigen om in de
2 meterband te komen. In principe maakt de volgorde waarin we dit doen niets uit.
Met transistoren bleek bij mij en brj pElcHN het verdrievoudigen c.q. verdubbelen
niet zo esnvoudig met een goed rendement en weinig'rommel,. De diode_
verdrievoudiger is een soort noodsprong, maar het principe is zo gek nog niet. Het
rendement kan met de juiste diode vrij hoog zijn en het maken van vermogen is op
sen lagere frequentie eenvoudig en goedkoop.

Verdere experimenten
Deze VXo-zender is ook met buizen geprobeerd. Met een Eccg2 als eindbuis en
verdubbelaar wordt 500 mw gehaatd (met een afscherming om deze buis slechtg
25 mw). De stabiliteit van de zender is echter veel slechter dan van de transistor-
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VXO. Na een half uur wordt pas een redelijke stabiliteit bereikt.
De 2 meter experimenten worden voortgezet!

l1l Niet alleen is het boekje'EEN' (zie Nieuwsbief nr. 66) nog steeds verkrijgbaar,
maar er is nu ook een bouwpakket voor. lnlichtingen: PA3FFZ, Leemweg 10, 8395
TK Steggerda,05614 - 1659.

Bastiaan. PA3FFZ

DE ACTIVITEITENWEEK DECEMBER 1993
door PAoATG

Call Cat LND QSO's ScoreQRP

1 PA3BHK all 52 39
2 PAoATG HF 20 16
3 PA3BHH HF 14 10
4 PA3FSC HF 6 4

67 36 1211
19 19 828
14 1 129
6 0 2 8

Robert PA3BHK, de BQC-activiteitenweek is niet verplaatst t.o.v. d€ G-QRP
Wintersports. We hebben alleen deze 7 dagen vastgelegd op de laatste 7 dagen
van het jaar. Dit om te voorkomen dat een deel van de week in de eerste week van
het volgend jaar terechtkwam oÍ een deel van deze week voor de kerstdagen
begon. ln de week na kerst zijn de meeste mensen vrij. lk heb de score wat
aangepast. Op 10 MHz had je HB9-HB vergeten en ik ben ervan uitgegaan dat de
opgegevên pwr het uitgangsvermogen van het tegenstation was; zelf werk je al
met QRP, dus 2 x SSB bij 10 W output van hEt tegenstation is 2-way QRP en 1
extra QSO-punt.
Ton PA3BHH, bedankt voor je lijstje. Ja, zo werk ik meestal ook. Ontvanger áán

en dan wat anders gaan doen. Het aanpassen van mijn programma bijvoorbeeld.

Maar na het werken van een roepend station ên het inloggen laat ik de computer

het uitsorteenrerk voor de marathon en/of activiteitsweek doen. lk heb ook een

hekel aan dit soort administratie. Maar als het programma doet wat ik wil heb ik er
ook weer plezier in om wat meer stations te gaan werken om het Programma uit te
proberen, Hl.
BeÉ PA3FSC, in je loglijstje staan 4 stations op 7 MHz, dus de score wordt dan 28
in plaats van 29.

t a a t a
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QRP CONTESTKALENDER door PAoATG

datum GMT band
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Deelnameklassen: A = tot 1 W CW of tot 2 W SSB, B = tot 5 W CW oÍtot 10 W
SSB, C = > 5w CWof > 10 W SSB.
Puntentelling: 5 punten per QSO.
Multiplier: state, prov. of land.
Bonuspunten: 200 punten bij een TX van m6er dan 15 j. oud, 300 punten bij een
FX van meer dan 1 5 j. oud en 500 punt€n bij een TRCVR van meer dan 1 5 j. oud.
Score: som van de bandtotalen. Bandtotaal = QSofunten maal de
multiplierpunten plus bonuspunten.
Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan Buck Switzer NBCQA,
654 Georgia, Marysville, M|48040, USA

AGCW-DL VHF/UHF CONTEST
Werken met elke amateur.
Roepen: CQ AGCWTEST.
Uitwisselen: RST + volgnr./klasse/locator.
Deelnameklassen: A = max. 3,5 W uit, B = max. 25 W uit, C = > 25 W uit.
Puntentelling: 1 punt per kilometer.
Score: som van de QSO-punten.
Bijzonderheden: klasse en locatie mogen tijdens de contest niet veranderen.
Alleen single op., ook voor clubstations. Niet-complete QSO's tellen niet, maar
staan wel in het log.
Aanbevolen frequenties: 1 44,01 O - 1 44,1 50 en 432,O25 - 432, 1 50 MHz
Logs; per band + summary vóór eind maart zenden aan; Oliver Thye DJ2QZ,
Friedenstr. 38, W{400 Munster, Deutschland.

CWWORLD WIDE WPX CONTEST

Werken me[ elke amateur.
Uitwisselen: RS(T) + volgnummer.
Deelnameklassen: '1a1 = single op. alle banden, 1a2 = single op. 1 band, 1b1 =

single op. QRP (max. 100 W uit), 1b2 = single op. QRPP (max. 5 W uit), 2a1 =

mufti op. alle banden/1 ÍX,2a2 = multi op. alle banden/multi TX.
Puntentelling: EU-DX 3 punten op20, 15 en '10, EU-DX 6 punten op 160, 80 en

40, EU-EU 1 punt op 20, 15 en 10, EU-EU 2 punten op 160, 80 en 40, PA geen

punten (wel multiplier).
Multiplier: elke prefix is 1 multiplier.
Score: de som van de QSO-punten x de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: klasse 2a: minimaal 10 minuten op de band. Ook als een QSO
een nieuwe multiplier oplevert mag niet van band worden gewisseld binnen deze
10 minuten. Single operator max. 30 uren in de contêst, patzês in max. 5 delen en

5€ mrt. 0000-2400 ARRL Int. DX SSB
13 mrt. 2000-2400 ARCI Classic Sprint CW/SSB
19 mrt. 1600-19m AGCW-DLVHF CW
19 mrt. 1900-2100 AGCW-DL UHF CW

26-27 mrl. 0000-2400 CQ \ A/WPX SSB
9-10 apr. 1200-2400 ARCI Spring QRP CW

') 8-10apr. 2300-2300 Japan Int. DX CW
17 apr. 0700-1100 RSGBQRP CW
17 apr. 1300-1700 RSGB QRP CW

1 mei 1300-1900 AGCW-DL QRP CW
22 mei 1500-1900 ARCI QRP Hootovvl SprintCW

28-29 mei 0000-2400 CQ WW WPX CW

160-10 m
16&10 m

2 m
70 cÍn

160-10 Ín
160-10 m
2G10 m
80{0 m
80{0 m
80-40 m

160-10 m
160-10 m

a
l l

!

I

') Deze contest start op vrijdag.

ARRL INTERNATIONAL DX CONTEST
Werken met elke WNE amateur.
Uitwisselen; RST + output, WA/E-stations geven RST + state/prov.
Deelnameklassen: A1 = single op. alle banden, A2 = single op. 1 band, B = single
op. alle banden en hulp van DX-net, C = single op. alle banden eRp (max. 5 W
uit), D1 = multi op. 1 TX, D2 = multi op. 2 ïX 1= op verschillende banden), D3 =
multi op. onbegrensd (gescheiden logs voor elke band).
Puntentelling: 3 punten per QSO met WA/E.
Multiplier: 1 punt per band per USA-state, VE-calldistricl, VO en W1.
Score: de som van de QSO-punten x de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: KH6 en KL7 têllen niet, VE-calldistricten zijn VE1 Um g, USA-
statês dus 48 + DC. Elk station 1x per band. Dupe sheet brj t SOO eSO's. Multi op.
stations minimaal 10 minuten op de band. Geen crossmode eSO's.
Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan ARRL DX Contest, 22S
Main Street, Newington, CT 06111, USA.

ARCI CLASSIC SPRINT
Werken met: elke amaleur.
Uitwisselen: RS(T) + output, (+ Statê/prov. voor WA/E).
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minimaal í uur aangeven in log. Klasse 1b en 2b: max I signaal per band. Mutti
op./multi TX aparte volgnummers per band. Alle TX binnen een straal van 500 m.
Alle entennes d.m.v. draden aan de TX. Een station in een zone mst call ult
andere zone werkt /P. Dus AAl l(B telt voor M3. preÍixen 1 x tellen tijdens de
contest, dus niet per band. Dupe sheets voor meer dan 200 eSO,s.
Logs: per band + summary inzenden binnen 1 maand naar Ce Magazine, WpX
Contest, 76 North Broadway, Hicksville, Ny 1 1801 , USA. Op enveloppe vermelden
SSB- resp CW-log,

ARCI SPRINGQRPCONTEST
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: ARCI-leden RST + s1s1s, prov. of land + ARCI membernr.: niet-leden
RST + state, prov. oÍ land + output.
Deelnameklassen: single band, all band.
Puntentelling: ARCI-leden 5 punten, EU-stations 2 punten, DX-stations 4 punten.
Multiplier: USA-states, VE-prov. en DXCC-landen.
Score: som van QSoaunten x multipliers x vermoggnsmultiplier x
energiemultiplier + bonuspunten.
Bijzonderheden: Elk station 1 x per band. Max. 24 uur in de contest.
vermogensmultiplier: bij max. I w uit de score vermenigvuldigen met 10, bij max.
5 W uit de score vermenígvuldigen met 7.
Voedingsmultiplier: bij 100% 'natural' energie mag de eindscorE met i,5 worden
vermenigvuldigd.
Bonus: punten voor homebrew apparatuur: 20@ punten extra voor HB_TX per
band, 3000 punten voor HB-RX per band en 5000 punten extra vooÍ HB-TRCVR
per band.
Aanbevofe'n frequenties: 18í0, 3560, 7040,1460,2,t060, 28060 kHz.
Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan: eRp ARCI Contest
chairman, Red Reynolds KsvoL, 835 surryse Rd., Lake Zurich, lL 60047, usA

RSGB QRP CONTEST
Werken met elke G-amateur.
Uitwisselen: RSï + volgnr. + input.
Deelnameklassen: A = UK-stations < 5 W B = overige landen < 5 W.
Puntentelling: 15 punten per eRp-eSO en 5 punte per eRO-eSO.
Multiplier: geen.
Score: de som van de QSO-punten.
Bijzonderheden; alleen single op.
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Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan HF-Contest Committee
RSGB, c/o Mr D.S. Booty, 139 Petersfield Avenue, Staines Middlesex TW18 1DH.
England.

AGCW-DL QRP PARTY
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: RST + volgnummer + klasse.
Deelnameklassen: A = max. 5 W, B = max. 10Wuit, C = SWL.
Puntentelling: QSO's met eigen land 1 punt, overige landen 2 punten. Elk QSO
met klasse A-station QSO-punten x 2.
Multiplier: DXCC-landen per band.
Score: som van bandtotalen. Bandtotaal = som van QSO-punten maal som
multiplierpunten.
Bijzonderheden: elk station 1 x per band.
Frequenties: 3510-3560 en 7010-7040 kHz.
Logs: per band + summary voor 31 mei sturen naar Stefan ScharÍenstein DJSIO(
Hinbergerstr. 19a, D-5340 Bad Honnef6, Deutschland.

ARCI ORP HOOTOWL SPRINT
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: ARCI-leden RST + sta1s, prov. of land + ARCI membemr.; niet-leden
RST + state, prov. oÍ land + errlpu1.
Deelnameklassen: single band, all band.
Puntentelling: ARCI-leden 5 punten, Eu-stations 2 punten, Dx-stations 4 punten.
Multiplier: USA-states, VE-prov. en DXcC-landen.
Score: som van QSO-punten x multipliers x vermogensmultiplier x
energiemultiplier + bonuspunten.
Bijzonderheden: Elk slation 1 x per band. Max.24 uur in de contest.
Vermogensmultiplier: 10 x bij < 1 W, 7 x bij < 5 W.
Voedingsmultiplier: bij '100%'natural'energie mag de eindscore met 1,5 worden
vermenigvuldigd.
Bonus: punten voor homebrew apparatuur: 2(F0 punten extra voor HB-TX per
band, 3000 punten voor HB-RX per band en 5000 punten extra voor HB-TRCVR
per band.
Aanbevolen frequenties: 1810, 3560, 7040, 14060, 21060, 28060 kHz.
Logs; per band + summary binnen 30 dagen zenden aan: QRP ARCI Contest
Chairman, Red Reynolds KSVOL, 835 Surryse Rd., Lake Zurich, lL 60047, USA
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JAPAN INTERNATIONAL DX CONTEST
Werken met: JA-stations.
Uitwisselen: RST en Ce zone-nr, JA-srations geven RST en preíecture nr.
Deelnameklassen: single op. multi band, single op. single band, single op. multi
band QRP.
Puntentelling: 1 punt per eSO op 14MHz,1 punt per eSO op 21 MHz,2 punten
per QSO op 28 MHz.
Multiplier: totaar aantal JA-preÍectures plus ogasawara tsl. plus Minami-Torishima
lsl. en Okino-Torishima lsl.
Score: de som van de eSO-punten x de som van de muftiplierpunten.
Logs: met summary voor 31 mei zenden aan Five Nine Magazine, p.O. Box 59,
lGmata Tokyo 144, Japan.

-37 -

BeÉ PA3FSC, ik had GB als GM in mijn íire gezet (dat zou het in de toekomst
gaan worden, iets te vlug dus), dat was het ontbrekende land. Eerste opgave was
dus 29 landen + tweede opgave = 34 landen.

Jan Pieter PA3CLQ, ook even wat conigeren: UTS = EM = Ukaine en UA2F =
UA2 = Kaliningrad.

Paul PA2PWM, goed streven voor het komende jaar. Je bent alleen vergeten je
gebruikte power output aan te geven. Nu heb ik alles voor ssB gerekend met 10
w output en DJo met 5 w output. lndien nodig gaame volgende keer conectie.

Voor de nieuwe calls in oost-Europa heb ik de eerste prefixgroep van het call-
blok gekozen, maar het is mogelijk dat dit in de toekomst nog wat aangepast zal
gaan worden. We zullen wel zien.
Verder, denk eraan dat op de lijsten duidelijk staat aangegeven de mode, het
gebruikte uitgangsvermogen en de gebruikt antennê.
Heeft men 1 antenne dan kan dat in de stationsbesórijving worden vermeld.
Gebruikt m€n echter naast een vast opgestelde antenne ook nog een draaibare
antenne dan, indien gebruikt, een opgave bij de geclaimde calt.

Nieuwkomers
Voor de nieuwkomers nog even wat uitleg over de marathon.
Maak een lijst met:
Call - (Land) - Output - Antenne
Land: is meestal niet nodig want de measte heb ik in mijn Íile. Het is wel
gemakkelijk als controle.
Output: deze kolom kan je onderverdelen in de vermogens welke je kunt maken
en/oÍ meten bij gebruik.
Zo maken de meesten hun lijsten en met de huidige computers is dat vaak geen
enkel probleem meer. Vooral als je die lijsten laat genereren vanuit je
logboekprogramma. Maar met de hand gaat het ook uitstekend, nietwaar Kees
PAoïA?
Een scoreberekening is ook geen 'must' maar alleen makkelijk ter controle, ook ik
maak wel eens tiKouten.

Gaame venracht ik r.nr volgende optgave uitertijk 1 mei in mijn brievenbus!

Veel succes, Adríaan PAoATG
t a a a a
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BQC IiíARATHON
bijgewerkt Um 31 -01 -g,l

preÍixen landen

door PAoATG

antenne

1 PA3FSC 99 u
2 PAoTA 176 56
3 PA3BHH 57 24
4 PA3CLQ 91 31
5 PA3FFZ 50 24
6 PAoATG 77 28
7 PA2PWM 37 20

6563 tNV
2973 LWA
't080 INV
819 LWA
802 DIP
469 LWA
76 INV

Bastiaan 'ASFË., een reuk rijstje, voorar op de 160 m. uAg met 4 w op 160 m istoch €en reuk QSo. RVí zar wer Leningrad zijn en EVo is nu witrusrand (vroegeruc).

Ton PA3BHH, schitterend zowel de preÍixen als de opgestetde lijst.

Kees PAoTA, wat een calls, om van te wetertandenl Nog even een kleine
correctie op jouw administratie: rMo = rso, UR is nu Es, uH is nu EZ. De oudccalls kunnen nu door Rusland gebruikt gaan worden.
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DE HOUTJE TOUWTJE ROTOR door pA3cFw

Een hebbeclingetja voor de kamperdertuelddagspecialist/strandganger en elka
andere in de vrije natuur vertoevende radioamateur.

Benodigd:
Een stukje watervast tripl€x ter gÍootte van een A4-blad.
Een vierkante oí rechthoekige stok van ongeveer tweo meter, dan is de mast er
gelijk.

Bamboe-satópennen, sen meter of tien scheerlijn van een goede kwalileit touw,
gordijnkoord bij de DHZ-zaak voldo€t prima, diameter ongeveer 2 à 2,5 mm.

j es  lo lwerk  l

Figuur 1 Zij-aanzicht van de rotor

Met de gatenzaag maken we drie sóijven triplex, twee van 63 mm rond en óén 
'

van 58 mm. Let wel: deze maten zÍn absoluut niet critisch, maar de
blisterverpakking van mijn gatenzaagset vermeldt ze nu eenmaal.
Lijm de drie schijven centrisch op elkaar met een stevige enigszins watervaste lijm.
Het kleinste schiifie tussen de twee grotere in. De boor van de gatenzaag is goed
om ze precies te centreren.

- 3 9 -

Boor nu axiaal aan de rand van de kleinste schijf een gaatje door-endoor,

diameter 2,5 mm. Radiaal boor je op dezelfde plek een gat in de binnenste schiiÍ

ter dikte van het triplex, maar wel zo groot dat de scheerlijn er dubbelgeslagen in

past. Vouw de lijn in het midden en steek deze vouw in het laatstgenoemde gat tot

je'm van boven ziet. Druk nu met wat lilm een satépen door het gat van 2,5 mm,

werk aan beide kanten de pen glad met het oppervlak af. Als alles goed droog is

heb je dus een ontzettend grote Hippy-ketting, Hl. Mocht er iemand een opmerking

over maken, zeg dan maar dat je op buitenlandse gast€n rekent.

Figuur 2 Bovenaanzicht zonder'BoomLsteun

Nu is de mast aan de beurt. Monteer weer met lijm en satépennen legen de vier

zijden kleine restjes latwerk. Hou het boveneind vlak. ls het geheel 'overvierkant'

net zo groot als de schijf-buitendiameter, dan zal alles straks prima werken.

Eén zijde verdient extra aandacht. Hou deze kant maar net zo breed als de mast

zelf en zie dat je hier een latje lijmt dat gelijk komt met de buitenkant van de schijf.

Hierop plak ie weer een stukje triplex en dat laat je naar boven uitsteken, doch niet

verder dan tot aan de bovenkant van de onderste grote schiif. lk zal niet uitleggen

waarom, maar probeer het maar eens zonder dit stukje extra triplex, dan merk je

het vanzelf wel.
Nu maak je eveneons net zo breed als genoemde zijkant van de mast een

rechthoekig stukje triplex met eên lengle van circa 50 mm. In één van de uiteinden

boor je twee gaten naast elkaar met een diamteÍ van 3 mm, hart-op-hart 10 à 15
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mm. Monteer dit'geleideplankje'zo tegen dat brede plankje dat de gaten precies
tegenover de binnenste scfrijf komen te vallen wanneer de totale driedubbeldikke
schijf is gemonteerd. 'Both holes to straddle centreline'pleegt men in
ontwerperskringen te zeggen.

Figuur 3 Draadgeleider

Zoek nu een houtschroef met een gladde schacht en een platte kop plus een erbij
passencle muurplug. Dit laatste attribuut steek je door het gat van de schijÍ en snij
de onderkant gelijk met de onderkant van de schilf af. Haal hier nog even een
boortje doorheen opdat de restplug goed draait om de schroeÍschacht. T.z.t. een
beetje afraasmiddel ertussen doet wonderen.
Monteer met enige accuratesse de schijÍ op de mast, hou aan alle kanten de schijf
gelijk met de steunlatjes, behalve aan de kant van de geleidingsplaat. centreer het
schroefgat goed en het gaatje vooóoren kan geen kwad, want de te gebruiken
houtschroef is gauw een centimètêr of zeveD lang.
vanzelfsprekend kun je dat gedoe met die plug ook achtenrege laten en neem
dan een schroeÍ met een schachtdiametêÍ gelijk aan de diameter van de boor van
de gatenzaag, of je gebruikt een teflon busje oÍ wat anders wat erop lijkt.
Het kan geen kwaad om het geheel vóór montage te voozien van een laagje
'Glitsa', dit wordt keihard en het beschermt tegen die ene regenbui, die je toevallig
op je tent krrjgt.
Belangrijk is nu dat je de lijn om de binnenste schijÍ slaat en 'gekruist, door de

_41  -

beide eerste geleidingsplaatjes steekt!! Tegen de'mast'monteer je op redelijke
afstand en stel triplexplaatjês met elk twee gaatjes van circa 3 mm, dit voorkomt bij
het uitpakken cq. opbergen de nodige knopen in de lijn. Wanneer je nu aan één
zijde van beide lijnen trekt zul je merken dat de schijf om zijn as draait. Trek tot
aan de uiterste stand en je ziêt dat het ene eind van de lijn een stuk langer is
geworden dan het andere en wel de lengte van de omtrek van de binnenste schiif
plus éénmaal de lijndikte (ontwikketde tengte).
Nu heb ik het geheel beschreven compleet met mast, maar uiteraard is de
schijf/trommel ên de geleidingsplaat ook te gebruikên op een stukje hout van een
centimeter of dertig. Twee beugels en je kunt de rotor tegen elka mast monteren
di€ je maar ter beschikking hebt.

Antsnne
De antenne die je erop gebruikt kan best een 12-elements zijn (niet voor 80 m -
red.). Wanneer je de geleidingsogen hier en daar uitgekiend plaatst wordt de
uiteindelijke trekkracht die je op het geheel uitoefent alleen aan de voet van de
mast en in de lengterichting van de mast merkbaar.
Om de antenne te monter€n heb ik zelf nog een stevig latje van circa 30 cm boven
op de schijf/trommel geschroefd. In het midden precies boven de centreerschÍoef
is het latje voozien van een door-endoor geboord gat waarmee t.z.t. die
cêntreerschroef vaster/losser gezet kan worden.
Hoe je de antenne nu op deze lat monteert laat ik aan je eigen verbeelding over.

Nu nog even dit
Deze rotor kan NATUURLIJK in elke gewenste grootte en van ander materiaal,
dan puur hout, vervaardigd worden. In mijn geval is het hout geworden omdat ik
daar graag mee werk, het is eenvoudig te bewerken en het mag gerust
waaibomenhout zijn daar het gebruik, aan deze kant, periodiek is, tenvijl het laagje
lak e.e.a. voldoende beschermt tegen de onafscheidelijke vakantieregenbui.
Bijgaande tekeningen moet je dan ook zien als een leidraad, maar het principe is
hetgeen waar het om gaat en daarom heb ik bewust alle maten weggelaten. De bij
mij in gebruik zijnde uitvoering is ca. 1 :1.

Afstandsbediening
Intussen heb ik ook een sooÍt afstandsbediening gemaakt om de echte metalen
Íotor te imiteren. Het zal je misschien in eerste instantie verbazen, maar deze
bediening heb ik weer weggedaan. Waarom?? Wel, het is een dingetje bedoeld
voor de kampeerder, de buitenmens en of je nu vanuit je tent aan een touwtje
trekken moet of aan een slingertje draaien; 'lt's up to you'.

Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr. 69 - maart 1994 Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr. 69 - maart 1994



- 4 2 -

Welke richtlng?
Hoe kun je weten waer de antenne naartoe wijst?
Het touw zal een verplaatsing maken van de binnendiameter van dE
schijf/trommel. Draai de antennne door aan één kant te trekken tot de eindstand is
bereikt en wanneerje de mast zo hebt geplaatst dat de antenne nu naar het
noorden wijst is alles in orde, zoals boven al enigszins verduidelijkt. plaats een
knijper of zo aan het langste l[ntje en trek nu aan het andere eind . . . weer tot de
ant€nne zijn eindstand bereikt heeft. Bepaal nu even over welke schouder de
antenne gedraaid is en plaats merktekens ter plekke van WEST, ZUID en OOST
tussen de twee eindstanden van de knijper . . . de afstanden dus gelijk verdelenl!
De beide eindstanden krijgen de benaming??? NOORD, oÍ niet soms? Natuurlijk
wel, want ZUID zit precies in het midden, Hl! Uiteraard ben je vrij in het plaatsen
van je mast, dat geldt voor welke rotor dan ook, zo kun je dus van NOORD wel
degelijk ZUID maken, kwestie van onthouden wat je gedaan hebt.
Overigens, die eíra bediening maakte ik van een cassette van een 35 mm Íi|m.
Toevallig laram de diameter zo uit dat ik met enkele slagen om de as van de
Íilmrol al de ontwikkelde lengte van de draad om de binnenkant van de schijÍ had.
Eén kant niet om de as wikkelen . . . dat is dus de'kortste van de twee draden die
je tent binnenkomt. Lijm de uiteinden in daarvoor door de as van de rol geboorde
gaatjes, laat e.e.a. voldoende drogen want er kan aardig wat kracht op komen.
wanneer je alles goed hebt uitgevoerd, draai dan eens aan dat gekartelde knopje
en zie wat je antenne doet.
Uiteraard zul je de cassette ergens vast moeten opstellen zodat-ie niet verschuift,
plankje met gaatje en haring bijvoorbeeld.
Neen, zeg nu niet ROLMOPS.
Met een kleinere schijÍ eventueel van metaal gemaakt, kun je alles wat 360 graden
gedÍaaid moet worden bedienen, bijvoorbeeld die condensator in'magnetic loop
antenna's'.

Goedkope tandwieltjes
DE firma Kent in Hoek levert pakken met allerlei tandwieltjes, busjes, etc. dus om
e.e.a. twee keer, drie keer of meerdere malen 360 graden te laten draaien . . . kies
€en stel juiste landwieltjês uit en je bent de man. Denk er dan wel aan dat Een
oneven aantal gebruikte tandwielen de zaak dezelfde kant op laat draai€n en eon
even aantal net tegengesteld!
Gebruik verschillende diameters van tandwielen en je bedient er een rotspoel
mee.

- wordt vervolgd -
.  a a a t a
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336 A|íERSF(]0RT 33e ON4ASE

34r AFELDOORN 4ÊÊ oN4ASW

494 ÊUSTRALIA e3O ON4AUZ

e59 DEN BOSCH 36C, ON4AVH
5O3 DEN HELDER EE ON4JH
33S DORDRECHT 49 ON4KAR
534 ELERT. CLUB EEE ON4OK
337 60uDFl 369 0N4TJ
33O HELMOND 668 ONSAI
497 KENNEITTERLÊND 4EO ONSCA
Ë88 ROTTERDAIY,I 657 ONSCF
3ea vRzA vooRNE-tr  658 0N56I
604 CLUB EZHE 549 ON5GK
665 HENDRIKSEN EsE ON6FO
687 RRANENDONK 35 ON6MC
634 LAARmÊN e69 0N608
593 LENTEN I49 ON6TIE
6AI LIF.S 3E ON6RL
Ë79 I4EER 147 ONêWJ
696 MEIJDEN 591 ONTCC
635 NAUTÊ 60e oNTco
695 OLYSLÊEER 846 ONTHJ
474 trOSTHUMUS É86 ONTKO
610  ROTT IERS I7O  ONTMV
473 SCHEFFERS 577 0N7F X
646 SIFIE 6c)3 oNL3AOÊ
456 SI{OLDERS 449 0NL4466
4crg SF,IJKER l3S F,A 659ie
669 VOSSEMA l(r9 ppsÊ*"
3OB VRIES AgË F,A(:}ÊEE
537 r , , t ILDIERg 615 PAOÊBU
61E ZW NEDERLAND 944 F'AC)ADA
:76 ZUYLEN I9A F'AC'ADT
460 DA1OW e3 pA( lÊDZ
587 DKTQE 94 F'AOAHO
g60 DLAKAZ 548 F'ACIAKN
4 63VTT 39 trAOARE
3ê7 B4ZHK 67 F'AOATG
ë75 LX IBK AÊ F'AOATY
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633 NL ta63 594 FR(-)BEL
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376 NL 9e55 649 F'AOSHA
67e NL44a3 e7 F,AocÊR
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5go ONIADT lg4 PA0CGB
879 ON1EAK I31 F.AOCHL
656 ONrcDFt 66C} F,Ê(]CKV
661 ON1LDV Ë1 PAL'rcL
ëEB aN4AcL 33 F,AC,CMP
879 ON4ANX 6t4 PnírcNR

34 trAOCOR
69Ë F,ÊOCt,,tS
59 F'AOCYA
3OO F.AODEF
55 F.AODET
Ë58 trAODFN
343 trAODHN
389 F.A.]DIN
EOg trAODML
450 F,A(rDRC
596 PAC)Ds
6g - t rACrEJm

63 PAOEL
630 F,AOEND
5C'E trAC'EPI
57íJ FAC'FAW
549 pÊOFEN
463 PFIC'FRX
13 t rAOËBY
566 trAOGD
136 pAOGFtl
7A PÊO6HS
371 PAC'GO
34 F.AÓGRU
538 F.AC)HKM
1ÊT  PAOHRB
500 F,AOHS
676 trAOHVL
sTE trÊOHI,.IE
4L t rA' ] IA
6e8 F,ÊOIDZ
3Ê4 trACrIJ
É61 F.AOIKE
553 t rAoIZ
6?7 E,AOIZE
lEO trACIJED
464 trÊOJEH
69 PACTJHS)
3AO F.AOJL
1I5 F.AOJOK
e9 trÊoJsK
654 PAOJVF,
559 pAOJWA

65{' F'AC,JXR
446 pAOKCH

È4 trAoLCD
AOg PAC)LD6
34Ë F.AOLH
3I5 PAOLPE
663 PÉIOM€R
174 PeOHtn
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6Cr5 F,AOFIoL
317 FÊOfr lOF
135 pÊoMVW

499 F,Aí)ML'U
Ê5 PAC)NDS
417 t rAONNO
7 PAC)NRD
437 pACTNT

3A pAC)O I
57e pAooKA
863 F,Ê|)ONH
433 F,ACTOS
5gg F.AC,F.ES
IO F'ROtrHK
3É3 PAfJF'LN
e()1 pAopL,R

47 pAC,pVZ

e6 F,AC)trl.rA
37I F.ACIGIHN
397 PACTRBC
393 trAORBK
63S  FAORIC
593 F.AORLTí
S9 PAORNO
593 trAORTt'
9ê trAC)RtlR
Ê79 FAORWT
350 trACrsAR
6 F.FIC,StrFI
30 F.AOSF.L
175 PÊCISF'Z
690 FA{)SVD
5 ! I F,ÊCrTA
rO4 FÊOTÊtr
35E trÊOTAX
47E FAOTHL
99 trAC,TJD
"c6 F.AOTKM
346 F.AÓTVU
3(f,3 F,A(:rTWFI
3Cr1 F,ÊCIUE
448 F'AOUF
45Ê pÊ('rUG

4(-�9 pÊouGB

I ÉAC)UHS
1C,5 F,Ar-lUK
199 F'AOUNT
45 F.AC'VGi
36e pêovos

66 pAÍ)HDl.l

Ëse FAowEs

451 F,ÊOWFO
64O F,Ê( i t lFS
5  FA( )H IT
693 F|AC)h'LM
47S pAot^|ltB
141'r F,AOHNN
6P F.ÊC}WFH
53 trAOWRA
97 F,Ê(rwtdt.l
51A pÊot, tYs
434 F,A(--)XC
617 F,AOXRLI
E F.AC)YF
Ë16  F ,ÊOYR
546 F.AEAEV
636 pneEDV
186 F.AËCVH
Ië9  PAÊFRA
684 F,Êe6HZ
IA3 F.ÊÉHDY
169 F,AËJJB
36A F.AEMF,D
1IC, F.ÊÉOHH
849 PAÊF.HI
la9 t rÊËF,t iM
E3A F.ÊëRHR
EE4 F.AESAM
679 F'AETSL
13íJ F'AEWLE
1Ë1  F ,A3ÊAC
êC) F.Ê3AAE
IAE F'A3ABF.
139 F.Ê3ABT
5L]1 F'AsAEU
I93 F,A3ACR
113  F 'A3ÊFF
4OC, PR3QFX
EOË F.ASAHL
399 F.A3AIU
81 F.ASAJU
197 F.A3AKO
18L| F,A3ÊLm
Ê95 F,Ê3ALX
35O FIASANG
E7O PASANU
64E F.A3AOK
raa F,Ê3R0L
133 F,A3Êeu
3IË t rA3ARB
Ê43 pÊ3AT6

677 pA3ATOÍ
f
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333 F.ASAUD
14ê FrA3Êt|6
419  pASAXP

644 F,A3ÊY|í
335 F'A3AYN
155 F.A3AYtr
393 FA3F|ZJ
644 F.ASBCB
T54 PA3EDJ
ëEA trA3BDK
6Aê PASEFA
5OS F.A3BFE
484 F.A3BGE
6ê0 F.A3BGtr
517 FR3Bci0
34CI PA3BHG
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E3A trA3EHK
eo4 pA3EltT
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47r F,Ê3BRl.l
671 F,Ê3BSR
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ele t rÊ3ETE
6I)C| trA3BTT
1gct F.ASEUO
307 trA3BVB
157 pÊSBVY
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146 PÊ3CSF
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646 trAsCWO
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331  pA3CZA

391 F,A3CZU
637 pF|SCZV
156 pÊ3DAO

319 F,A3DAR
357 PA3DAT
355 trÊ3DAU
835 PÊ3DBI,I
e73 F,A3DC5
3?O FA3DDH
586 PA3DDN
479 F.A3DDP
4C'3 PASDED
Ë94 F.A3DEU
398 F.ASDE}Z
857 trA3DHA
613 t rÊ3DHE
ë56 pÊsDrY

EIO trA3DJJ
345 PA3DKN
Ë78 PA3DLFI
4OI PASDLL
e37 pÊ3DLN
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444 pA3DmE
S77 trA3DNN
411  F .AsDNO
ea4 F,A3DOo
eag pASDSJ
476 F.A3DSU
367 trAsDSV
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3lS PA3DUtl
êa trA3Dr^'A
6C,I PA3DWT
391 F,A3DWZ
347 pA3DXW
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36t t rÊsEAL
344 F.A3EDS
44Í) trA3EDZ
Ë19 F.A3EÊE
614  PA3EFB
364 PA3E6F
194  pA3E IX
378 pASEJp

365 PA3EKB
547 PA3EKK
41O F.A3EKN
659 F,A3EKS
344 F.A3ELD
484 PA3ELJ
5CI7 PA3ELtr
415  PA3ELR
6P1 PA3EMJ
446 pÊsEtYtY
653 F.A3ENK
470 trA3ENW
675 trFt3EOA
443 PÊSEF.A
396 trA3EpK
494 FA3EpO
469 PÊ3EF'V
44I FA3EOD
5BS PA3EOK
459 PA3E6ltr
56S FÊ3ERA
398 F.A3ERV
445 pA3ESE

4S8 trA3ESH
645 trA3ESS
4ê4 F,ASETi l
367 PA3EUE
sES F.A3EWY
377 pÊ3EXB
4S5 pA3EXJ
384 PA3EXO
434 trA3EXg
438 PA3EYB

495 PA3EZN
5EO trA3FAtr
358 FA3FDP
631 trAsFEN
53I t rA3FFK
69T PA3FFL
3O5 PA3FFZ
5 1 9  p A 3 F I S

559 trA3FJK
581 t rA3FLV
557 pA3FM6

54c' trA3FtíW
556 F'A3FNC
E33 trA3FNK
585 FASFOP
647 pA3FOY

579 pA3FOZ
535 PÊSFF.J
565 F.A3FPN
643 pA3FAN
366 FA3Fell
597 pA3FRO
569 pA3FSC
543 pA3FSY

574 trÊ3FTD
€,7Ct P93613
359 trÊsFUB
638 PASFUE
399 F.A3FUN
575 trA3FUU
Éee F.Ê3FVM
619 F'A3FVF,
6Cr7 pA3FXH

561 pA3FXM
344 F,A3FXS
56e F,A3FXZ
ê4t trAsFZR
591 t rÊ3FZV
593 F.A3FZX
6ÓA trA3GAT
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696 F,A3ciDE
66S F.A3GEM
673 trA36FW
674 pA3GFX
655 trA3ËGm
59e trA36GZ
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6EE PA3GJH
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587 PA3GKE
É,94 F,A3BMtt
3P1 PBOAFK
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447 F.BOAIA
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518 F.BORKA
461 trBCrÊLEi
304 trBOAMo
398 trBC'ANB
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Ë T 6  F E I G X M
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176  PE IHNE
374  F 'E l I LT
1 3 7  F , E l M
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516  t rE loEH
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e74 SMTKWE
46e ZLeBSJ
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F,Y--ÏËffiitaad strekt, pruswiJzlglngen ultdrukkellJk voorbehouden. Lêvenlng
Yorgl na onÈyangsb bestelllng vergezeld van girokaart/eurocheque of voorulbbetallngt
r€verlng ond€r rembours ook moaerl.lk (vanaf 1-1-1993 véét ue duur ll
rnlJzà genoeod excr.-1,jg veriendiosten. (Rembours ca. 15,--l
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1X337... . . . . .0;95 neg.regelb. : :--: : .=:=

ITgglm. . . . " ' ,gs I  Ls : t7 . . . . . . .0 .95 ooi . reneru-  LEDs 5 nm loxrood lox Seel
Yl l íe . . . . . .4 t9512o st .  ce-d lode samen 30 stuks voor  4 '50
l l l 11 . . . . . .3 ,gs t ro  sb .  oe-d lode
:11?1......q',sá-tzó;;: iÉ ""nàr<"r I rnuuselb u Íret bulzen ? }|U hebben ca 10.000
PlTg?......5',--/io "i. s"r,àiirv-- I Ëuizen tn voorraad en ook de meest voorkoeende
PPll!...,-.4',g5lzo "i. và.i""p'so pr I voecjes/top caps vraa€ YrUbuJvend pnils
BB50e...,..zigsit "i. vái.i"áp áóo-pr I opeave r

l(v.X. Íoín€um/Ch. d Coím. Ter|gur.n t{a50
B.T.W. / VÁ.T. nÍ. NL-070.49.9958O1
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