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DOELSTELLING
Het bevorderenvan Experimenteel,Laag Vermogen(QRP) Radiozendamateurisme.
Als QRP zal
geldentijdenswedstrijdenen andereevenementen:het werkenmet vermogensvan max. 5 W oulput. De club zal zijn doel tíachtente bereikendoor het geven van voorlichting,het uitwisselenvan
gegevens,het verstrekkenvan schema'sen bouwaanwijzingen
van QRP zendersen al het overige, wat bevorderlijkis om het gesteldedoel te beÍeiken.De club geen hierloeeen driemaandelijks
"Nieuwsbrieí". club zal bestaanuit zendamateurszowel als ontvangamateurs,
De
clubbladuit: de
die inziendat het werkenmet laag vermogenveel kan bUdragentol meer genoegenmet de Íadiohobby,vooralwat belreflhet experimentelekaraklerdaaÍvan.Hel werkenmet niel meer vermogen
dan nodig is vooÍ het makenvan een goede veóinding zal het doel van alle leden zijn, om zo de
lot een minimumte b€perken.De leden zullen regelmatig
onderlingestoÍingop de amaleurbanden
aktief met de hobby bezig zín en geven hiervan blijk dooÍ het inzendenvan aktiviteitsrapporten,
hel vermeldenvan bouwervaringene.d., zulks ter bevorderingvan de clubaktivileiten.De leden
zijn erop bedachtde QRP hobby steedsnaar buitenuit te dragen,hetzij in woord, geschÍifloí met
in QRP, ook voor degenendie slechtszo
de daad. In de club is plaatsvoor alle geïnteresseeÍden
nu en den met leag vermogenweÍken!

INTERNATIONALE
QRPFREOUENTIES
kHz
cw 1813 3560 7030 10106 14060 18096 21060 24906 28060 50060 1.í4060
2E360502E5 144285kHz
14285 21285 3690 7090 ssB 144585kHz
FM
BENELUX QRP NET
CW zondag 11:00ned.tijd 3560 kHz
SSB zaterdag l0:30 ned. tijd 3795 kHz

netleider: PA3ALX
netleiders:PA2JJB,PA3CVS,PA3CZA,PAOOML,
PAUWNN

NIEUWSBRIEF
De Nieuwsbriefwordt ter post bezorgdop 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.
Kopij met tekeningenuiterliik2 maandentevoreninleveten.
Kopí zondertekeningenuiterlijk1 maandlevoren Inleveren.
Redaclie-adres:
oostbus15, 2100 AA Heemstede,telefoon023-2E6075.
CONTRIBUTIE
De contributiebedraagtvoor Nederlandí 15,- per jaar. Belalingenop postgiro1994925len name
van PenningmeesterBeneluxQRP Club te Haarlem.
Belgischeleden betalenBFR 290 op postrekeningnummeí
000-0789637-57ten name van Eddy
SmekensON4ASE,MercatoÍlaan46, B 3150 Haacht,Bêlgië.
KAMER VAN KOOPHANDEL
De Ben€luxQRP Club is ingeschrevenbij de K. v. K. te Haarlemonder nummeÍV 596390.
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door PA3FSC

Sinds lk in 1990op HF actief bengebruik ik op 7 MHz vriiweluitsluitendeen
met eenvermogenvan 500mW' Dit is
zelfgebouwdeCW-QRP-zendontvanger
overdaggoed voor afstandentot 800km en's avondsvoor 1300tot 2000 km'
Nog even voor het slapengaan.. .
In juli van dit jaar luisterdeik's avondsnog evenen hoordeeen stationuit lJsland
in een langen uitgebreidQSOmeteen Deensstation.om ook een verbindingte
kunnenmakenbleefik wachtenen luisteren.
Na ongeveereen half uurwerdde verbindingaígeslotenen kon ik proberen
contaclte krijgen.Op dat momentachtteik de kanszeerklein,medevanwegehet
lateuur. Daaromgaf ik slechtseen korteoproep,die echterzeervlotwerd
doorVilliTF3DX.Ofschoonhet al laatwas en we het allebeiniette
beantwoord
op mijn500 mW'
laatwildenmakenreageerdeVilli erg enthousiast

TT3DX
\r I r/

?f-rJ

\h.l

*
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!\r-

Bij de QSL-kaartdie ik tweewekenlateÍontvingzatentweeprachtigefoto'sen
een kortebeschrijving.
achterde sleutelen zijn
Eénvan de foto'stoontvilli, getooidmetkoptelefoon,
Helaas
QRP-zenders.
logboek,verderomringddooreen aantalzelfgebouwde
is.
te
beelden
na het kopièrenzo donkerdat dezenietaf
wordtdeze kleurenÍoto
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op de bergEsjain 1991en werd
De foto'szijngenomentijdenseen*QRP-karïp
gehouden
doorde clubwaarVillilid van is.
Overde gebruikteantennesmeldtVilli dat er gebruikis gemaaktvan'slopers'
waarvande langstezelfs 300 m lang was. . .
De tweedefoto toont een QRP-zendertjein een lucifersdoosje.Met wat
probeertde redactiedezefoto in de Nieuwsbriefte reproduceren.
retoucheenryerk
Het zendertjebestaat
uit een digitaallC met
4 poorten.
Eén poortwordt als
kristaloscillator
gebruikt.De 3
resterendepoorten
staanoarallelen
werkenals versterker.
Hierachtervolgteen
eenvoudig
aanpasnetwerk.
Met
een dipswitchwordt
het aanpasnetwerk
omgeschakeld
naarde
gewensteband.
Hetzendertjekan gebruiktwordenvan 3,5 tot 21 MHz.Gevoedvanuitlwee9 V
batterijenin serieleverthet een vermogenvan 200 tot 300 mW.
Op de Íoto is boveninhet doosjehet lC te zien metaanweerskanten
een trimmer.
Onderhet lC is de dipswitchte ziên metlinksdaarvanhet aanoasnetwerk.
Her
kristalwordtaan de linkerzijde
van het doosjein de houdergestoken.

TF3DXmatchboxtransmitter
1 gate VXO, switchable2 modes:
Oscillator
1 - 21 MHz
1) fundamental
2) overtone21 MHz,using3rd overtonextalsor 7 MHz
Poweramplifier
Optimumload
Tankcircuit
'

units
300 mW output,
gates,capableof approximately
parallel
3
excePt200 mW on 21 MHz.
50 - 75 ohm
seriestuned,covering3 - 21 MHzin 5 switchedbands,
for almostany practicalreactance,loadshigher
compensates

withexternalshuntcapacitor.
resistance
Powerrequirement 9 18 V. At 17 V and 50 ohm load:
58 mA
3.5MHz
66mA
TMHz
78mA
21MHz
peaks
resonance,yellowLEDjust lits on correct
on
red LED
Tuningindicator
load,can be switchedout for no voltagedrop.
L 52 mm x W 35 mm x H 14 mm (a commonmatchbox)'
Sr2e

confirning

QSO rrith

2xCll

?A!FÍC'St8 /\!GtlV
datc

-7 HHz
123'.Otur. *tttv/íyl

'
lrS("t"

na@)osu

VilhjálmurFór Kjarlansson
Sllungakvisl
í0, 110BeyklavÍk

Verbazend
Wat er metdeze'milliwatter'
mogelijkis zalje verbazen.Villiwerktemetdit
zendertjeop ',|4MHzin '91 en '92 maarliefst2 x VK, 10 x ZL en KH6.Dit meteen
kristal(!) op 14,034MHzmeteen vermógenvan 230 mW en als antennewerdeeÁ
slopervan 100m gebruikt.
geefik hiernade technische
gegevensdoor,zoalsVillidie mij
Voorde liefhebbers
toezondop een apartblaadje.Op verzoekvande redactiezal ik proberenhet
completeschemate pakkente krijgenter publicatiein één van de volgendeNB,s.

Het is duidelijk,als je de foto'sbekrlkt,dat Villi veel plezierbeleeftaan zelfbouwen
van een bergen het
maarhet beklimmen
het gebruikvan QRP-apparatuur,
gebruikvan enormeantennesgeefthet geheelnog een extradimensie.
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VOOR7,10, 14,18,21,24
EENDELTA-LOOP
EN 28 MHz
door Gideon Havran [vertatins
PAocHSl

'
Dezecondensatoris van het keramische
of van het micatype.U kuntde
condensatoÍook zelf makenvan een stukje50 O RG213coaxkabel.Dezekabel
heefteen capaciteitvan 1 pF per meter.

Door de nieuwe WARC-bandenziin er maar lieff ZEVEN amateurbanden
beschikbaartussen7 en 28 MHz!Het wordtnu eigenlijkwel eenstijd dat we gaan
denken aan een antennedie hiervoor geschrkfls, opdat we ook dáár ons partiitje
mee kunnen spelenof liever gezegd: 'telegrafieplegen'op deze voor QRPars
bijzondergeschiktebanden.

800
----?

(1)

De keuze.. .
Waaromnietmeteen in het middengevoeddipool,ongeveer2 x20 meterlangen
metopenlijngevoed,geprobeerd?
Wat zegtu, u heeftgeenruimteom zo'n
antenneop te hangen?Tja. . . dat is natuurlijkanderekoeken daarkunje niets
aan veranderen,
. . . denktu. Mispoes,vergeetdat maar:'Waareen wil is, is een
weg',zegteen Oud-Hollands
spreekwoord.
En dat geldtook nog vandaagaan de
dag. Leesmaar.. .
De Delta-Loop
We blijvennog evenstilstaanbij de 2 x 20 meterdipoolmet openlijnvoeding.
Dezedipoolis de laatstejarenweererg in trekbij de kortegolfamateur.De
voordelenvan dit systeemzijn'herontdekt'
en menigQSOgaattegenwoordig
over
dit ondeniverp.
Waaromzoudenwe geenDelta-Loop
maken,uitgaandevan deze
dipool?Wanneerwe de totalelengtevan de tweestralers,dus 40 meter,zodanig
gaan'opvouwen',
dat er in het middenvan de bovenstesectiede maximumstroom
gaatlopenop 7, 14,21 en 28 MHzen een gedeelteals stubgaanuitvoeren(als
een openlijn),krijgenwe immmersde antennedie we voorogenhebben!
Het ontwerp
De matenin dezetekening(zievolgendebladzqde)
zijn in centimeters
aangegeven.
Constructieen gebruik
De aanwijzingen
en matenin de tekeningsprekeneigenlijkvoorzich.De
van de openlijn,kunnengemaaktwordenvan
spreiders,afstandisolatoren
strookjesPlexiglas@.
aÍstand
tussende tweedradenbedraagt10 cm. De
De
spreiderswordenop een afstandvan t 40 cm van elkaargeplaatst.Een20 pF
van de antenneaan de balun.
condensator
is gemonteerd
overhet voedingspunt
nr.72'december 1994
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Delta-Loop
De antenneis ook bruikbaarop 18 en24 MHz,echterin dat gevalmoeteen ATU
wordengebruikt.De besteresultatenwordenverkregenindienhet horizontale
gedeelteop een hoogtehangtvan 10 meterof meer.Bovende 14MHz heeftdeze
Delta-Loopenige'winst'tenopzichtevan de normaledipool.
Succesmetde nabouw,73de Gideon
i

r r r r .
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QRPCONTESTKALENDER
Datum

UTC

24 dec. 2200-1600
3-4 dec. 1800-1800
4 dec. 0000-2400
4 dec. 2000-2400
1 0 - 1 1d e c . 0000-2400
24 dec. 1400-1700
24 dec. 2000-2200
25 dec. 0700-1000
25-31 dec. 0000-2400
25-31dec. 0000-2400
26 dec. 0830-1100
1 j a n .0900-1200
1 j a n . 1600-'t900
1 jan. 1900-2100
7-8jan. 1200-2359
7-8ian. 1s00-1500
8 jan. 2000-24w
'l3-'l5jan. 2200-2200
27-29jan. 2200-1600
28-29 jan. 1300-1300
4íeb. 1600-1900
11-12teb.1200-120o
18-19feb. 0000-2400
24-26íeb. 1600-2359
24-26Íeb. 2200-1600
25-26Íeb. 1300-1300
26 feb. 0900-1100
26 Íeb. I 500-1700

Contest
ARRL160m
TOPSAct.
SRALIndep.OH
ARCIH'daySpirits
A R R L1 0m
UFT
idemvervolg
idemvervolg
BeneluxQRPAct.
BeneluxQRPAct.
DARCXmas
AGCWHF HNY
AGCWVHFHNY
AGCWHNYUHF
MichiganQRPtest
AGCWWinter
ARCIWinterFireside
JapanInt.DX contesl
cQ \rVW160m
UBASSB
AGCW HT Party
VERONPACC
ARRLInt.DX
CzeBrit95
CQ WW 160m
UBACW
HSC
idem vervolg

door PAOATG
Mode

CW
CW
CW/SSB
CW
CW/SSB
CW
CW
CW
CW/SSB
CW/SSB
CW/SSB
CW
CW
CW
CW
CW
SSB
CW
CW
SSB
CW
CWSSB
CW
CW
SSB
CW
CW
CW

Band
160
80
80-10
160-10
10
80-10
80-10
80-10
í60-í0
V/UHF
80-40
80-20
2
70 cm
't60-10
80-10
160-10
16040
160
80-10
80
160-10
160-10
80-10
160
80-10
80-10
80-10

niette vervelen!Een langelijstmetcontesten
U hoeftzich in de wintermaanden
steltu in staatom metQRPte DX-endat het een lievelust is. Want u weethet:
tijdenseen contestwordteen QRP-eropeenswèl gehoorddooreen DX-stationl
tussenKersten Nieuwiaar?
Doetu vooralmeemetde BQCQRPActiviteitenweek
72173de Adriaan
Veelsuccesen misschienkom ik u wel tegen.
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ARRL160m CONTEST
Werkenmet: alleenUSAen VE
(USA:RST + ARRL/CRRL-sectie)
Uitwisselen:RST+ landenprefix
=
Deelnameklassen:
A singleop. 1 = QRPtot 5 W uit,2 = LP tot 150W uit' 3 =
HP>150Wuit
B = multiop. / singleTX en DX-cluster
Puntentelling:5 puntenper QSO
(incl.VE8A/Y1),totaal77
Multiplier:1 puntper ARRL-sectie
x somvan multiplierpunten
Score:som van QSO-punten
Bijzonderheden:checklistbij meerdan 200 QSO's
Logs: met summaryvóór7 jan. zendenaan:ARRLComm.Dept.,160m contest,
CT 06111, USA.
225 MainStreet,Newington,
TOPSACïV|TY CONTEST(TAC)
Werkenmet: elke amateur
Roepen:CQ TAC of CQ MF
TOPS)
Uitwisselen:RST+ volgnr.(+ /membernr.
=
multi
op.,C = singleop.QRP(max 5W)
singleop.,B
Deelnameklassen:A=
=2
=
punten,DX =6 punten,/MM=6 punten'
PA 1 punt,EU
Puntentelling:
per
per QSO,TOPSJedenonderling3 bonuspunten
TOPS-leden2 bonuspunten
QSO,GB6AQlevert10 bonusPunten
Muftiplier:elke prefixvolgensCQ WPX-lijst(dusY21N22' SM6/SK6)
x multiplierpunten
Score: som van QSO-punten
van USA,VE, VK, PY, USSRen JA tellenals
Bijzonderheden:calldistricten
land.
Aanbevolenfrequentieband:3512- 3560kHz (3500- 3515alleenvoor DX)
Logs: met summaryvóór31 jan. zendenaan:HelmutKleinOElTKW,
24126,A-1160Wien,Ósterreich.
Nauseagasse
FINLANDCONTEST
SRALINDEPENDENT
Werkenmet: OG- en OH-stations
overigenRS(T)+
Uitwisseten:RS(T)+ volgnr.+ OHC-nr.voor OG/OH-stations,
volgnr.
A = singleop. multiband,B = singleop' singleband,C =
Deetnameklassen:
multiop. singleTX, D = singleop. multibandQRP(max.5 W uit),E = SWL
Puntentelling:1 puntper QSO
Muttiplier:1 puntpêr OHC,5 puntenper OG-stationmetsufÍixFIN per band
x somvan de multiplierpunten
Score: som van de QSO-punten
E
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nr.72' december
BeneluxQRPClub- Nieuwsbrief

9

8

Bijzonderheden:elk
station1x met CW en 1x met SSBper band.Dupesheetsbii
> 300QSO's.
SSB3775,
Aanbevofenfrequenties:CW 3525,7025,14025,21025,28025,
7075, 14225,21235,28525kHz
Logs: metsummaryvóór31 dec.zendenaanThe FinnishAmateurRadio
League,JukkaKovanenOH3GZ,P.O.Box44, SF-00441Helsinki,Finland.
QRPARCI HOLIDAYSPIRITSHOMEBREWCW SPRINT
Werkenmet: elkeamaleur
RST+ SPC+ ARCImembemr.:niet-ledenRST+ SPC
Uitwisselen:ARCI-leden
+ output
Deelnameklassen:
singleband,all band,hi-band(20-10m), lo-band(Í6040 m)
Puntentelling:ARCI-leden
5 punten,EU-stations
2 puntên,DX-stations
4 punten
Multiplier:de somvanalleSPC'sop allebanden
x SPC'sx vermogensmultiplier
Score:somvan QSO-punten
x voedingsmultiplier
+ bonuspunten
Bijzonderheden:alleenzelfbouwof 25 jaaroudeapparatuurgebruiken.
Hetzelfdestationmagop meerderebandenwordengewerkt.Dupesheetsvoor>
100QSO's.In summaryvermeldende totalelijd gebruiktvoorzendenen
luisterenen een uitvoerigestationsbeschrijving.
Bonuspuntenvoor zelfbouwapparatuur:per bandmogende QSO-punten
als
volgtwordenverhoogd:HB TX 2000punten,HB RX 3000punten,HB TRCVR
5000puntenper band.
Vermogensmultiplier:
bij max.'l W uit de scorevermenigvuldigen
met 10,bij 1-5
WmetT
'natural'energie
Voedingsmultiplier:bij 100%gebruikvan zonne-energie,
of
batterijenwelkemet'natural'energiewordenopgeladenmagde eindscoremet
1,25wordenvermenigvuldigd
Aanbevolenfrequenties:'t810,3560,7040,14060,21060,28060kHz
Logs: per band+ summarybinnen30 dagenzendenaan:QRPARCIContest
Chairman,
CamHartford
N6GA,1959BridgeportAve.,
Claremont,
CA91711,
USA.
ARRL10 m CONTEST
Werkenmet: elkeamateur
RS(T)+ State/Prov.,
Uitwisselen:a) WA/E-stations
noviceen technician/N en
RS(T)+ volgnr.,ook KH2/KP4etc.,/MM oÍ /AM-stations
/T; b) DX-stations
RS(T)
+ ITURegion(1,2 of 3)

BeneluxQRPClub- Nieuwsbrief
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Deelnameklassen:
A) singleop.:
a = QRPTX (max.5 W uit)
b = LP TX (max.150W uit)
c = HP TX (boven150W uit)
Dit allesin 1 = mixedCWSSB,2 = alleenSSB,3 = alleenCW
en alleenmixedCWSSB
B) multiop.:1TX (metDX-cluster)
punten,
4 punten
CW-QSO's
2
Puntentelling:
SSB-QSO's
(excl.USAen VE)'
+
DXCC-landen
Multiplier:50 US-staten DC, 13 VE-prov.,
ITu-zonesper modeper band
x somvan multiplierpunten
Score:som van QSO-punten
is ook
Bijzonderheden:alle stationsmax.36 uur in de contest.Luistertijd
per
per
signaal
Eén
1x
mode.
station
Elk
QSO'
s.
crossmode
Geen
contesttijd.
een
dupe
dan
500
QSO's
meer
MHz.
Bij
station.CW QSO'snietboven28,3
sheetmeesturen.
Logs: met summarybinnen30 dagenzendenaan:ARRL10 m contest,225Main
Street,Newington,CT 06111,USA.
UFT CONTEST
Werkenmet: elke amateuÍ
Uitwisseten:RST + UFTnr. voorUFTieden.RST + NM voorniet-leden
Puntentelling:voorQSO'stussenUFT-leden5 puntenvoorEU, 10 puntenvoor
DX.VoorQSO'stussenUFT-ledenen niet-leden1 puntvoorEU,2 puntenvoor
DX. QSO'stussenniet-ledentellenvooro punten.EenQSOmetFSUFTtelt vooÍ
VoorSWL'sgeldt
20 punten(F8UFTgeeftRST/UFTals QSO-nummer)'
hetzelfde.
Multiplier:elk UFTlod + FSUFT1 puntvoorelke band
x multiplierpunten
Score:de somvan de QSO-punten
Alle QSO'sbinnende aanbevolen
welkom.
zijn
checklogs
Bijzonderheden:
(hetwordtgecontroleerd).
frequentiebanden
3520-3560,7015-7035,14030-14060,21030frequentiebanden:
Aanbevolen
kHz.
21060,28030-28060
jan.
versturenaan Mr. GeorgesRapuzziF6BQY'3 Ruede
Logs: voor31
Ponteves.13003Marseille,France.
BENELUXORP CLUBACTIVITEITENWEEK
.le
Dit is geencontest.start Kerstdagom 0000GMTen eindeoudejaarsdag
2400GMï.
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Werkenmet: elkeamateur
Puntentelling:
1 puntperQSO
per band
Multiplier:elkeprefixen elk DXCCMAE-landtelt voor1 multiplierpunt
x de
is de somvan de QSO-punten
Bandtotaal
Score: somvan de bandtotalen.
somvan de prefix-en landenpunten.
Bijzonderheden:werkenonderQRP-regelsCrossbandQSO'sen/of-mode
tellenniet.QRP-QRPQSO'stellendubbel,dus 2 QSO-punten.
vóoreindfebruarizendenaan:
Logs: per band+ summarymet QRP-verklaring
PAOATG,Wilgenlaan86, 4871VE Etten-Leur.
AdriaanWilleboordse
DARCXMASCONTEST
Werkenmet: elkeamateur
Uitwisselen:RS(ï) + DOK.Niet-ledengeveni.p.v.DOKeen volgnr.
geen
Deelnameklassen:
Puntententelling:1 puntper QSO
Multiplier:1 puntper prefixen/ofDOK
per band
x de somvan de multiplierpunten
Score:de somvan de QSO-punten
per
Het
op.
stations.
band
werken.
Alleen
single
Bijzonderheden:elk station1 x
station.
CQ roependestationlaatde frequentieaan het antwoordende
Logs: per band+ summaryvoor31 jan. verzendenaan H.P.GunterDL9XW,Am
Strampel22, W446ONordhorn,Deutsóland.
AGCWHF HAPPYNEWYEARCONTEST(HNYI
Werkenmet: elkeamateur
Roepen:CQ HNY
gevenook nog AGCW-nr.
Uitwisselen:RSï + volgnr.,AGCW-leden
Deelnameklassen:
1) max.250 W uit,2) max.50 W uit, 3) max.5 W uit, 4) SWL
Puntentelling:
I puntperQSO
Multiplier:elkAGCWlidper band
Score:somvan QSO-punten
x somvan multiplierpunten
van alle banden
Bijzonderheden:elk station1x per band.Geenkeyboardsen computers
Alleensingleop.
toegestaan.
Aanbevofenfrequenties:3510-3560kHz,7010-7040kHz, 140 10-14060kHz+
DKSKX,
summaryvóór31 januarizendenaan:StefanScharfenstein
Himbergerstr.
19A,W-5340Bad Honnef6, Deutschland.
AGCW.DLVHF/UHFHAPPYNEWYEARCONTEST{HNY)
Werkenmet: elkeamateur

Roepen:CQ AGCWTEST
Uitwisselen:RST + volgnr./klasse/locator
A = max.3,5 W uit, B = max.25W uit' C = > 25 W uit
Deelnameklassent
Puntentelling:1 puntper kilometer
Score: som van de QSo-punten
Bijzonderheden:klasseen locatiemogentijdensde contestnietverandeÍen.
QSO'Stellenniel, maar
Niet-complete
Alleensingleop., ook voorclubstations.
staanwel in het log.
150 MHz
Aanbevolenfrequenties: 1 44,01O-144,150en 432,025'432,
Thye DJ2QZ,
oliver
aan:
zenden
februari
+
eind
vóór
Logs: per band summary
38, W-4400Munster,Deutschland.
Friedenstr.
MICHIGANQRP CW CONTEST
Werkenmet: MichiganQRPleden
Uitwisselen:RST+ SPCen clubnr.,niet-ledengevenoutput'
A = 250 mW of minderuit, B = max' 1 W uit,C = max'5 W
Deelnameklassen:
uit.D=>5Wuit.
Puntentelling:5 puntenvoorQSOmet clubleden,1 puntper QSOmet nietvoeding.
en í,5 voor'natural'
leden.Bonusuan1,25voor100%batterijvoeding
RX
resp.
handels-TX
met
gecombineerd
TX
of
RX
brew
Bonuspunten:home
geeft
een
RVTX-combinatre
of
geefteen bonusvan 1,25.Homebrewtransceiver
bonusvan 1,5.Dit geldtnietvooreen HW8/9.
per band
x SPC'sx voedingsbonus
Score:som van de QSO-punten
'lx per band.sPc = state,
Bijzonderheden:Max.36 uur in de contest.stations
Provinceof CountrY
3560,7040' 14060'
Aanbevolenfrequenties:1810(nietvoor Nederland),
28110 kHz
3710,711O,21'lO'
21060,28060,50060kHz.Novice-frequenties:
Logs: per band+ summaryvóór 15 februarizendenaan L'T' SwitzerNBCQA'
Ml 48040'USA.
654 Georgia,Marysville,
CONTEST
AGCWWINTER
Werkenmet: elkeamateur
Roepen:CQ QRPTEST
Uitwisselen:RST+ volgnr.+ klasse
=max 25W
VLP= max'1 Wuit, QRP= max 5Wuit' MP
Deelnameklassen:
uit,QRO=>25Wuit
Puntentel|ing:lpuntvoorEU.stations,2puntenvoorDX-stations.De
als hun
geeft4 puntenper QSOmetVLP-,QRP-of MP-stations
contestmanager
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log is ingestuurd.
Ook hier2 puntenper DXCCJand
Multiplier:I puntper bandper DXCC-land.
die hun log hebbeningestuurd'
voorQSO'smetVLP-,ORP-en MP-stations
de
rnultiplierpunten
van
x
som
de
som
van
Qso-punten
Score:
ook geteldworden,oPgav€
mogen
contest
de
Bijzonderheden:QSO'sbuiten
in
van RSTis dan voldoende.Rustpauzevan I uur max.2 periodenin het log
aangeven.slechtsI DURX of TRCVRmagin werkingzijntijdensde QSO's.Voor
tellenalleende QSO'smetVLP-,QRP-of MP-stations.
QRO-stations
Logs: per band+ summaryvóór 15 Íebruarizendenaan:Dr. HartmutWeber
13,D-3320Salzgitter1, Deutschland.
DJ7ST,Schlesienveg
SPRINT
ARCIWINTERFIRESIDE
Werkenmet: elkeamateur
Roepen:CQ ORP
RS + SPC+ ARCI-nr.,niet-ledenRS + SPC+ output
Uitwisselen:ARCI-leden
singleband,all band,hi-band(20-10m),lo-band(16040m)
Deelnameklassen:
5 punten,Eu-stations2 punten,Dx-stations4 punten
Puntentelling:ARCI-leden
VE-prov.en DXCC-landen
Multiplier:USA-staten,
x voex SPC'sx vermogensmultiplier
Score: somvan de QSO-punten
+ bonuspunten
dingsmultipliep
AlleenzelfbouwoÍ 25 iaar
Bijzonderheden:SPC= State/PRovincie/DXCC-land.
Hetzelfdestationmagop meerderebandenworden
oudeapparatuur
toegestaan.
gewerkt.Dupesheetsvoor> 100 QSO's.ln summarysheetvermeldende totale
tijdgebruiktvoorzendenen luisteren.Eveneensopgavevan outputper band.
per band.
Uitvoerige
zenderbeschrijving
als
Bonuspuntenvoor zelÍbouwapparatuur:per bandmogende QSO-punten
volgt verhoogdworden.ZelfbouwTX 2000 extrapunten,zelfltouwRX 3000 extra
punten,zelfbouwTRCVR5000extrapunten.
met '10,bij
Vermogensmultiplier:
bij outputtot 1 W de scorevermenigvuldigen
1-5W met7.
'natural'energieof
Voedingsmultiplier:bij 100%gebruikvan zonne-energie,
die met'natural'energiewordenopgeladenmagde eindscoremet 1,25
batterijen
wordenvermenigvuldigd.
3985(nietvoor
Aanbevolenfrequenties:1810(nietvoorNederland),
\
Nederland),
7O90,14285,21385,28385kHz.
Logs: per band+ summarybinnen30 dagenzendenaan:QRPARCIContest
Ave.,Claremont,CA917't1,
Chairman,
CamHartfordN6GA,1959 Bridgeport
USA.
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DX CONTEST
JAPANINTERNATIONAL
Werkenmet: JA-stations
gevenRSTen PreÍecture-nr'
Uitwisselen:RSTen CQ zone-nr.,JA-stations
singleop. multiband,singleop' singleband,singleop' multi
Deelnameklassen:
bandORP
Puntentelling:4 puntenper QSOop 1,8 MHz,2 puntenper QSOop 3,5 MHzen
1 puntper QSO op 7 MHz
lsl.
+ Ogasawaralsl. + Minami-Torishima
Multiplier:totaalaantalJA-prefectures
+ Okino-Torishima
lsl.en JD1
Score:de somvan de QSo-puntenx de somvan de mulitplierpunten
Logs: met summaryvoor28 feb. zendenaan FiveNineMagazine,P O' box 59'
KamataTokyo144,JaPan.
CQ WW 160 METERCONTEST
Werkenmet: elkeamateur
RS(T)+ prov.,overtge
Uitwisselen:w-stationsRS(T)+ state,vor VE-stations
stationsRS(T)+ landenPreÍix
so Highpower= meeÍdan 150w out,SO Lowpower= max.
Deelnameklassen:
150W out. SO QRP= max.5 W out, MO incl.DX clusterof DX
waarschuwingsnet
Puntentelling:2 puntenper QSOmet eigenland,5 puintenper QSOmet
10 puntenper QSO
Europa,5 puntenvooreen/MM QSO(geenmultiplier),
buitenEuropa
Multiplier:elke USA-state(48),elkeVE-prov.(13),elk DXCCland(incl'KL7'
KH6en de WAE-lijst)
x de somvan de multiplierpunten
Score:de somvan de QSO-punten
Bijzonderheden:dupesheetbij meerdan 200 QSO's.Op enveloppevermelden
CW- resp.SSB-contest.
Log + summary:voor1 maartresp.1 aprilversturenaan:CQ-160m Contest
Director,DavidL. ThomsonK4JRB,4166 Mill stone court, Norcross,GA30092,
USA.
UBACONTEST
Werkenmet: elke amateuÍ
Roepen:CQ TESTUBA
gevenook nog hun provincie-aÍkorting
Uitwisselen:RS(T)+ volgnr.,ON-stations
=
A = singleop.'lband,B = singleop.allebanden,c multi
Deelnamektassen:
=
op. 1 TX allebanden,D = singleop.allebandenQRP10 W input'E SWL
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Puntentelling:QSO'smetON, DA'l en DA210 punten,EEG-QSO's3 punten,
rest 'l punt
Multiplier:elkeON-prov.,elke ON-prefixen DAl+2, elk EEG-land.ONprovincies:
AN, BT, LB, LG, LU, NR, OV,\ ru. ON-prefixen:
ON4UmI, DA1,DAC.
EEG-landen:CT,
CU,DL,EA,EA6,El, F, G, GD,Gl, GJ,GM,GU,GW,l,lS, LX,
OZ, OY, PA,SV,SVs,SVg,SY,TK, ZB2.
x somvan de multiplierpunten
Score: somvan de QSO-punten
Bijzonderheden:minimaal10 minutenop een bandblijven.DX-clusteris
toegestaan.
Logs: per band+ summarybinnen20 dagenzendenaan:UBA HF Contest
Committee,
Jan GalaciaON6JG,OudeGendarmeriestr.
62, B-3100HeistOp Den
Berg,Belgiê.
AGCW-DLHANDTASTEN
PARTY(HTP)
Werkenmet: elkeamateur
Roepen:CQ HTP
Uitwisselen:RST+ yelgs. / klasseI naamlleeftijd(leeftijd(X)YL= )fi)
Deelnameklassen:
A= max.5 W uit,B = max.50Wuit, C = max.150Wuit,D =
SWL
Puntentelling:QSO'sA metA = 9 punten,A metB = 7 punten,A met C = 5
punten,B met B = 4 punlen,B metC = 3 punten,C met C = 2 punten
Score:somvande QSO-punten
Bijzonderheden:alleenhandsleutels
toegestaan
Aanbevolenfrequentieband:3510-3560kHz
Logs: metsummaryvóór28 februarizendenaan:FriedrichFabriDF1OY,
Wolkenreg11,W-8000M0nchen70, Deutschland.
VERONPACCCONTEST
Werkenmet: elkeamateur
Roepen:CQ TEST
Uitwisselen:RS(T)+ prov.,overigeamateuÍsgevenvolgnr.
Deelnameklassen:
A = singleop. CW,B = singleop. SSB,C = singleop.
CW/SSB,D = multiop. 1 TX CW/SSB,E = muttiop. muttiTXCWSSB, F = single
op. 1 TX QRPmax.'t0 W uit CW/SSB,G = SWL
Puntentelling:1 puntper QSO
per band
Multiplier:elk DXCC-land
\
Score:somvan de QSO-punten
x somvan de multiplierpunten
Bijzonderheden:calldistricten
van CE,JA, LU;PY,VE, USA,VK, ZS, UA9,UAo

1

5

volgensIARU
tellenals apartland Geencross-mode
QSO's.Frequentiebanden
op 160m zijnniet
RegionI aanbevolencontestsegmenten.
SSB-QSO's
toegestaan.
Logs: per band+ summaryvóór31 maartzendênaan F.E.van DijkPA3BFM,
Middeflaan24.3721 PH Bilthoven.
ARRL INTERNAT]ONAL
DX CONTEST
Werkenmet: elke WA/Eamateur
gevenRSÏ + state/prov.
Uitwisselen:RST+ eu1pu1,
WA/E-stations
Deelnameklassen:
A1 = singleop. alle banden,A2 = singelop. 1 band,B =
singleop. alle bandenen hulpvan DX-net,C = singleop. alle bandenQRP(max.
banden),
5 W uit),D1 = multiop. 1 TX, D2 = multiop. 2 TX (= op verschillende
=
(gescheiden
voor
elke
band)
op.
onbegrensd
logs
D3 multi
Puntentelling:3 punlenper QSOmetWA/E
VO en Wl
VE-calldistrict,
Multiplier:1 puntper bandper USA-state,
Score:de som van de QSo-puntenx de somvan de multiplierpunten
zijnVE1 Um8, USABijzonderheden:KH6en KL7tellenniet,VE-calldistricten
' 500 QSO's.Multi
+
per
br.t
Dupe
sheet
station
1x
band.
statesdus 48 DC. Elk
op. stationsminimaal10 minutenop de band.GeencrossmodeQSO's.
Logs: per band+ summarybinnen30 dagenzendenaanARRLDX Contest,225
MainStreet,Newington,
CT 06111, USA.
CZEBRIT95
Werkenmet: G- en OK-stations
Uitwisselen:RST+ volgnr/uitgangsvermogen
en DX-stations
EU-stations
Deelnameklassen:
OlíOM-stations,UK-stations,
Puntentelling:QSO'smeteigenlandtellenniet.QSO'smetOI(OM- en UK1 puntper banden DXstations2 puntenper band.QSO'smet EU-stations
stations3 puntenper band
Multiplier:DXCC-landen
met 5 of meer
Score: het totaalvan de puntenop alle banden.EU-stations
mel 2
punten
peÍ
vermenigvuldigen
op die band
DXCC-landen bandmogende
Bijzonderheden:stations1x op elke band.StationsmetmW uitgangsvermogen
nietmeerdan 5 watt HF.
gebruiken01 voor '100mW,etc. Hetuitgangsvermogen
niette melenis gebruikdan het ingangsvermogen
Indienhet uitgangsvermogen
send/rec-punlen.
gedeelddoor2. Logsals volgtindelen:datum-tijd-call-rapport
tellingper band,
adres,
met
Summarysheet
QSO'svoormultiplieronderstrepen.
totaaltellingen een kortestationsbeschÍtjving.
r)
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Aanbevolenfrêquenties:3560,7030,14060,21060,21060'28060kHz +/- 5
kHz.
Logs: metsummaryper bandvoor15 aprilversturenaan OK QRPClub'cy'oPetr
DouderaOK1CZ,U1 Baterie1, 16200Praha6, CzechRepublic.
HSCCW CONTEST
Werkenmet: elkeamateur
;
Uitwisselen:RST+ volgnr.(+ clubnr.voorHSC-leden)
{
Ên
t^,
=
=
(max.
1 HSCleden(max.150W uit),2 niet-leden
Deelnameklassen:
=
=
(max.5Wuit), 4 SWL
uit),3 QRP-stations
Puntentelling:'l puntper QSO,3 puntenper DX-QSO
per band
Multiplier:elk DXCC-land
x somvan de mutliplierpunten
Score:somvande QSO-punten
per
banden tijdblok
Bijzonderheden:elk station1x
Te gebruikenfrequenties:telkensde eerste30 kHzvan elke band
Logs: per band+ summarybinnen6 wekenzendenaan Det ReineckeDK9OY,
Deutschland.
KatenserHauptstr.2, D-3162Utze-Katensen,

CONTESTUITSLAGEN

door PAOWDW

AGCWHOTParty1993
klasseA:
1 OKlGR
2W punten
2 PAOLCE
206 punten
16 DJTRS
34 punten
Helaasheb ik dezekeermaareen liistjevooru. Uiteraardheb ik vele
contestuitslagen
in de bladengezien,echternietmetde aparteQRP-klasse.
Tot nu toe haaldeik de meestecontestuitslagen
uit buitenlandse
amateurbladen,
die ik bij mijnwerkgevermochtinzien.Aangezienaan dezemogelijkheid
vanaf1
dezerubriekte
februari1995een eindekomt,kan ik u nietmeergaranderen
vervolgen.Uiteraardpubliceerik graagdatgenewat u aan mijdoorspeelt.lk zie
dan ook vóór1 februarigaarneuw bijdragentegemoet!
Wim PAOWDW
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Feíoe lslands
.Netherlands
Curagao

PA.PI
PJ2IP
PJ4IP
PJ5/PJ8
PJ6...
PJTIP

PP-PY.......
PPAIPYA
PPAIPYA

PP@|PYa.........
P2....................

P2.....................
P4.....
R/U...

R/U
RB/UB
RC/UC
RD/UD
RF/UF
RG/UG
RH/UH

Rt/ut..
RJ/UJ
RUUL

RM/UM
RO/UO
RP/UP
RQ/UQ
RR/UR
SA.SM
SN.SR
SPO.
STO

VP8/LU.....................South
Oftney lslands
SouthSandwichlslands
VP8/LU.................
SouthShetlandlslands
VP8/LU..................
....B
. ermuda
VP9.................
Archipelago
VQg ............................Ghagos
Pitcairnlsland
VR6.................
. . .o. n. .g.K
. o n g( V S 6 )
VS6 /R2.................H

...Bonaire
St. Eustatius
. . . . . . . . s. .a. b a
. St. Maarten
...Brazil(Pï
Noronhalsl.
Paul Rocks
MartinVaz lsl.......Suriname
Guinea(P29)
....4ruba(P43)
States (ClS)
FedeÍation
ClS, Ukraine
ClS, Belarus
Azerbaijan
Georgia
ClS. Armenia
Turkmenistan
ClS. Uzbek
Tajikstan
ClS, Kazakh
...ClS, Kirghiz
.ClS,Moldova
Lithuania(LY)

....India(vu2A/u3)
vu....................

I
I

Latvia (YL)

Estonia(ÊS)
......Sweden(SM)
(SP)
....Poland
Polishstations
...Sudan(Sï2)
Sudan

5U........

Greece (SV)
MountAthos
Dodecanese

SV.SZ

SV/A
SVs..
SVg..

s2.....

(s21)

SsTYU3

Slovenia

(s7e).

.....Transkea
Sa.
TA-TC
TD/TG
TE/TI
TF....

& Principe
Sahara

..Turkey(TA)
(TG)
Rica(Tl)
.....lceland

z1g

Goughlsland
2 D 9 . . . . . . . . . . . . . . . .T. .r.i .s.t.a. n
d a C u n h al s l a n d
Caymanlslands
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DE BQC MEETING
VAN3 SEPTEMBER
1994
RobertPA3BHKzondons
een aantalfoto'svan de
jaarlijksebijeenkomst
van
de BeneluxQRPClub.
gehoudente Apeldoorn.Als
sprekerwas BertusPAAIDZ
uitgenodigd.
Zoalsde call al
doet vermoedenheeÍt
Bertusveelaffiniteitmetde
Nederlandse
radiopionier
ldzerda.Bertushieldeen
humoristische
voordracht
overde ontwikkeling
van
radiolampen,
waarbijde
speciaalvoor ldzerda
ontwikkelde
Philipsldeezet
lamocentraalstond.
Beftus PA@IDZtijdens zijn prachtlezing
Ter ondersteuning
van
zijn betooghad Bertus
een helerij antieke
radiolampen
meegebracht,
welkehrl
voorde zekerheid
goedhad vastgezetop
een plank.Je weet
immersmaarnooil.. .
Vele ledenhadden
gehoorgegêvenaan
onzeoproêpom
zelfbouwspulletjes
meete nemen Zie de
volgendebladzlde!
Ouden nieuwtezamenbii de BQC
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van PAZFEN,
Zo kondenwij ons vergapenaan de prachtigekoekbliktransceiver
van PAOMVW,Marienuit Emmenin bedrijf
Nico,en zagende spectrum-analyzer
De Íoto'sgeveneen goedeindrukvan het gebodeneop dezedag en we hopen
dat iedereenhet net zo naarde zin heeftgehadals wlj.

voorgenomen
om het apparaatte gaannabouwen.De schema'sliggenal geduldig
te wachten!
Ger PA@l verbaastzich
over de 40 meterportofoon
van Mizuho.

De goed ogendekoekbliktransceiver van PAtrEN

Tijdensonzegeanimeerde
bijeenkomst
zagenwe vele
oldtimersen nieuwkomers.
Er werddankbaargebruik
gemaaktvan de
gelegenheid
om
buitenlandse
QRP-bladen
doorte snuffelen,waarbij
menigeaantekening
werd
gemaaktdoor
geïnteresseerden.
HenkPA@GHSleiddezoals
gewoonlijkde bijeenkomst.
Helaaswas dit voor hemde
laatstekeeromdathij het

Dezetransceiveris
gebaseerdop het ontwerP
65. De Print
uit Nieuwsbrief
hiervanis te verkrijgenbij
Nico
de BQCPrintservice.
pastede R|T-control
en de
uit
S-meterschakeling
60 toe.
Nieuwsbrief

ia:t1'
-iï.,1..i -,r

,r, .'E5"!;\"

De foto op de volgende
bladzijdegeefteen beeld
van het inwendigevan de
van
spectrum-analyzer
Het
Marien.PA@MVW.
apparaatis zodanig
ontworpendat echte dBmetingenkunnenworden
verricht.Diverseleden
maaktengebruikvan de
gelegenheidom het
spectrumvan hun (al
of nietzelfbouw) i
zenderste laten
controleren.
De Ten-Tec'Power
Mite'van PA3BHK
onderhet mes

zijn
:lir-.''...lË i.v.m.

iiiíï,,ii,
wat
sezonaneio
trtt'n"|" aan moet
,,,:',
doen.

iÍ PAAATG
i verzorgdede
van
iir:::r.:
'Priisuitreikino
li:::::::::::
',n t:i:;'.a
^ À
| a rarh nn
de
Marathon
rlii:;,";i,",
Eldersin deze
Nieuwsbrief
ziet
u Adriaanen Bert
PA3FSCop de
iii:

De spectrum-analyzer
van PAAMVW

Marien oogstte veel succes met zijn analyzer en schrijverdezes heeft zich ernstig
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QRPBOVEN30 MHz

door PA3BHK

Hoewelde zomeren'Het Haasje'gisterenlijkenzit hetjaar er weer bijnaop en
glijdenwe 1995binnen.Eenjaar waarineen hoopmoet gebeurenbtj PA3BHK,
wantin 1994is het antenneparkvoorde hogerefrequentiesknap in verual
geraakten wasik vooreen bandoverzichtmeerdan ooit afhankelijkvan uw
bijdragen.Misschiendat vMr de ergsteRounog een paar mooiedagenkomen
zodat hetantenneparkkan wordenopgelapt.
Propagatiein de winter
lonosferische
reflectieskomeneigenlijkalleennog op 50 MHzvoor.Espropagatieis er af en toe even,vooralnaarZuid-Europa,
met een kleineopleving
rondmidwinter.
Meteorscatter
kan rond14 decemberen 2 januarinog voorleuke
verrassingen
zorgenop 6 meteren wie weetheeftde QRP-operator
ook op 2 nog
januari
succes.Vooralde Quadrantiden,
die rond2
vallen,hebbeneen korte
maarhevigepiek,waarinburstselkaarsomsoverlappenen hel net Es |1kt.Ook
het noorderlicht
zorgtregelmatig
voorleukeDX op 6, maaróók op 2. U weet
inmiddelswel van de radiostilteop HF,die meestalaan Auroravoorafgaat.
Wanneerwe van dat mooierustigewinteÍweeÍkrijgenzijn de mensendie boven
'144MHzwerkenweer
vol venivachting,
wanthogedrukbetekentTROPO!Ookop
bandenals 23 en 13 CENTlmeter
kunnensomsHONDERDEN
kilometers
worden
overbrugden zelÍsop 3 cm (10 GHz!),waarmeeren meeractiviteitkomt,
sneuveltrecordna record.

Convention'van
de G-QRPClub.
Albert,PA3EXSdeedhet beterop 2. Met 1 (!) watt in een í6-el. Yagiwerktehij
op 13 oktobermetOKlAJY(55in JO7@,630km)en GWSJLY(59 in tO8í, 600
km).15 oktoberbrachtGD4XTT(55 in 1O74,670 km).Nietalleeneen nieuwvak
en nieuwepreÍixmaarvastook een nieuwDXCC-land
AlberilOokdie dag werd
GW3ZTHin de wachtgesleept(55 in 1083,600 km).GD4XTTen GW3ZTHzrjn
fanatieke2 m- en 70 cm-amateurs
die tijdensiedereopeningmensenblij maken
metnieuwevakkenen landen.op de laatstedag van de herfstcondities
(de 16e)
werkteAfbertnog metOKíAGE(53 in JO7O,750km),OK1VMS(53 in JOtó,
600 km)en met GBOKAD(59 bij dit 'specialeventstation,in lO91). Om Dave,
GD4XTTte kunnenwerkenoverschreeuwde
Albertde QRO-jongens
eerstmet 5
wattom vervolgensweermet 1 watteen verbindingte maken.Nu zult u wel
denken:'DieAlbertzit 20 hoogop een flat,wat een wonder'.Welnu,tot 20 dacht
u goed.20 METERbovenNAPwel te verslaan,in de wat hogeredelenvan
Friesland.Dus een volkomennormalesituatie!
Na de conventionzal ik de 16eweerin de auto.En wel:op weg naarde Lizardin
het beruchtelN79-vak.In het westenvan Engelandwarende conditiesvoorbijen
op het/P-QTHbleefhet antennepark
beperktlot een G5RVvoorHF. lk had 2 en
70 SSBmeegesleept
maarhelaashieldende goedeconditiesnietaan.

Activiteiten
Hetteleurstellende
weerdat we in augustusen septemberhaddenzorgde
automatisch
voorteleurstellende
condities.Het Es-seizoen
zat er bijnaop en zelÍ
misteik de openingen.Halvenrvege
oktoberbarsttenVHF en UHF in volle
hevigheidlos.Enormehogedrukgebieden
zorgdenvoorprachtcondities.ZelÍs
met2Tzwattop 70 cm (en niet met25 zoalsde vorigeNieuwsbrieÍ
deedgeloven)
in nietmeerdan een'stokje'(eenJapanseverticalvoor2 m en 70 cm)op de
schoorsteen
werkteik regelmatigmetkennissenuit Noíolk, net aan de overkanl
van de Noordzee.Op 13 oktober,een halfuurtjevoordatik richtingHoekvan
Hollandreed,werkteik via tropoop 6 meter(l) met GBBQXin JO@OGU.Die
avond,vanafhet dek van de veerboot,werkteik met de portoÍoonin de hand op
70 cm via het relaisvan Hastings,ookin JO@A.De volgendedag verbaasdeik
PA3EICdie mijvanuitmijnautoóók op de ingangsfrequentie
van een retais
hoorde.lk Íeednamelijkin de buurtvan Leedsin yorkshire,op weg naarde ,Mini'

En verder
Op mrjnpogingietsvan een prijsvraagje
op te zettenkwamengeenreacties.Óf
niemandwistwat het gevalop de toto voorsteldeèf niemandis geïnteresseerd
om wat op de hogerefrequenties
te gaanproberen.Jammer,wantdit was een
goedekansom met ietszelfgebouwds
op 2 oí op 6 te kunnengaanluisteren.
Wie voelter vooreen VHF/UHF-marathon?
lk zelf ben er nietechteen liefhebber
van, ik vind het bijhoudenvan een logboeken een (klassiek,dus niet storend)
kaartsysteem
al mooigenoeg.Maarwe kunneneensietsgaanproberenmetals
'punten'gewerktestationsen als vermenigvuldiger gewerkte
de
landenen
vakkenoÍ zo. En dan weergedeelddoorde antenne-gain
in dB en meteen
correctiefactor
voorgebruiktvermogenen/ofband.QSO'sop 6 m, 2 m en 70 cm
punt,
1
23 en 13 cm 2 puntenen allesdaarboven5 punten?lk noemmaarwat.
Misschienlopende BQC-erswarmvooreen competitie.
..
Nogeven,voor ik het vergeet,de'regenmetefis eigenlijkeen antenne!En wel
de hoornstraler
die we vroegerbij PA@THTgebruiktenals 23 cm stralervoor
onze3 (l) meterparabool.Datwas me een gevaarte!Wannneereen verbinding
met HB9op 70 cm maarheelmoeizaamging,warende signalenop 23 cm
loeihard!Wat een wondermetzo'ndingop 50 meterbovende grond.
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aan de TH-tijdben ik weeraan het eindvan mijnrubriekje
Metdezeherinnering
gekomen.lk wensu allenhelefijneÍeestdagen
toe een gezonden voorspoedig
1995.En mochthet vuuniverk
zich niet beperkentot de straatmaarook boven30
MHzvooru gaanknallenlaatme dan wetenvan uw bevindingen,
En wel rond
halÍjanuari.
72es73 de Robert.PA3BHK

SUPERRITVOORDE HW-8

door KATBCD

Belangrijkstewijzigingenin de HW-8
In het oorspronkelijke
schemawordtde zender-offset
verkregendoorvia een
schakeldiode
D11een extracondensator
te
C55parallelaan de oscillatorkring
schakelen.

cr I

ï'^t

Lk7

Noor
osc.

Figuur 1 HW-ï SuperRIT
In de SuperRITwordtD11 vervangendooreen varicapdiode
en tevenswordt
C55vergrootom voldoendeverstemming
te kunnenrealiserenvoorzowelUSB
als LSB.Op de varicapdiode
kunnenverschillende
spanningen
wordengezel,
afhankelijk
van de gebruiktezijband,de standvan de RIT-potmeter
en hetfeit of
de HW-8 al of niet zendt.Verder is R36 vergrootom een beteresóeiding te
krijgentussende R|T-schakeling
en de VFO.
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Tijdenszendenis transistorQl in geleiding,dus de emitterspanning
staatop Dl1
via R36.R3 en VR2 vormenhiervoorde spanningsdeler.
Tijdensontvangenkrijgt
D11 spanningvan een anderespanningsdeler,
die wordtgevormddoorR2,
R4/ruR1en het netwerkRs+VR3ruR4.Deze spanninghangtaf van de stand van
de R|T-potmeter
en de zijbandschakelaar.
Met de zijbandschakelaar
wordt
gekozentussenR5+VR3of VR4.R7 zorgtvoorde scheidingtussende RIT en de
spanningent{denszenden.
Het inbouwenvan de SuperRIT
VervangD11,C55 en R36doorde aangegeven
waarden.Zoekde draadop die
aan R36 zit, op de printen het schemavan de HW-8aangeduidals punt,B,.
Maakheteindvande draadlosvanpunt'K. Soldeeraande onderzijde
van de
hoofdprint
eencondensator
van0,01pF tussenpunt'B'en aarde.De RITpotmeterkan op de Írontplaatwordengemonteerdin de plaatsvan de
selectiviteitsschakelaar.
Ook de zijbandschakelaar
kan een plaatsjeop de
frontplaatvinden;ik monteerdehemrechtsboven
de loadingknop.Monteerde
overigeonderdelenvan de SuperRIT op een kleinmontagebordje.
Let op dat de
(VR2,VR3en VR4)van het tienslagen{ype
drie instelpotmeters
zijn.Dezezijn
stabielerdan gewoneinstelpotmeters
en bovendiennauwkeuriger
in te stellen.
Monteerhet R|T-bordjedichtbijde R|T-potmeter
en de VFO-schakeling.
Verbind
12 volt,aarde,R|T-potmeter,
zijbandschakelaar
en de dradenvanaf'K en 'W
(CW key,geaardbij ingedruktesleutel).
SuperRIT is nu klaar!
Afregeling
Vooreen goederegelingmoetSuperRIT het lineairedeelvan de grafiekvan
Íiguur2 bestrijken.Dat is het gebiedtussen+3 en +5 volt.
RegeltijdenszendenVR2zodanigaf dat er 4 voltop de collectorvan Q1 staat.
Meetde Írequentievan de localoscillatordooreen hoogohmige
counteraan te
sluitenop TP-2 (emittervan Q5) op de hoofdprint.Stelde VFOtijdenszendenin
op 7040,0kHz.Zet de zijbandschakelaar
in standUSBen de R|T-potmeter
in de
middenstand.
RegelmetVR4aí op eenfrequentievan 7040,8kHz.Sleutelde
zenderen controleerof de frequentie7040,0kHz is. Zet de zijbandschakelaar
in
standLS8. RegelmetVR3af op eenfrequentievan 7039,2k{z. Sleutelde
zenderweeren controleerof de fÍequentie7O4O,O
kHz is. Herhaaldeze
kloppen Nu moetde R|T-potmeter
handelingen
totdatalle driefrequenties
geheellinksomen rechtsomwordengedraaidom te controleren
of de
verstemming
lineairverloopt.
naarweerszijden
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Bediening
Zoekeen stationop en stemzodanigaf
in de middenstand.
Zet de RlT-potmeter
is.
Stem
wel op de juistezijbandaf,
800
Hz
hoorbaar
dat een toonvan
anderskomtde zender
metde standvan de zijbandschakelaar,
overeenkomend
straksnietzero-beat!Als de toonhogerwordtbi.ihet verhogenvan de VFOAls de toonechterlagerwordtbij het
Írequentiedan is USBvan toèpassing.
dan is LSBvan toepassing.ls de ontvanger
verhogenvan de VFO-frequentie
eenmaalgoedafgestemdop de juistezijbanddan kan metde zijbandschakelaaÍ
teneindede besteontvangstqua QRMte verkrijgen
wordenomgeschakeld
kan
hierdoorwordtbeïnvloed.Met de R|T-potmeter
zonderdat de zendfrequentie
wordengevolgd.
vervolgenseen eventueelverlopendtegenstation

STANDBQC.MARATHONbijgewerktUm 29-10-94
door PAOATG
Nr

Call

1

PA3FSC
PA3BHH
PAAÏA
PA3FLV
PAOAÏG

z
4

Prefixen

48
45
100
33
32

Landen

Punten

23
20
47
22
15

7013

É.
L!
É.
(f

70t,2

tU

F

741.1

J
J

7010

a
o

ívR4l

ivn{t

(J

7 l 0 3 e L 2|

7 0 39

S B IVR
I

7038
1 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 V
C O L L E C T OQ
R1
Figuur2 Regelgebied
Metde
van de R|T-potmeter.
R2/R4bepaalthet regelgebied
De spanningsdeler
+/- 800 Hz. Het gebiedkanworden
aangegeven
waardenis het frequentiegebied
vergÍootdoorvoorR4 een hogereweerstandte kiezen.R2 moetdan wel
op 10
van de spanningsdeler
evenredigwordenverlaagdom de totaalweerstand
kilo-ohmte houden.
Bron:The QRP Quarterly,april1990
Vertaling:PA@WDW
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INV
INV
LWA
HEL
LWA

Zo, we zijnweervan start.
Hopelijkkomener nog
meerdeelnemers
als ze dit
lijstjezien.Vanaf1 juli kan
hetweer!
over
Geenbijzonderheden
de logsbehalvedat Kees
PAATAzich tekortgedaan
had door in de
twee
scoreberekening
QSO's,gewerktmet4 watt
output,te vergeten.
Hierdoorverschuifthet één
en hel ander.Ook EW1=
(EU-EW),dus
Wit-Rusland
een landminder.De
vergissing
metdie twee4
wattQSO'smaakthet weer
goed.Menziet
ruimschoots
goedde invloedvan de I
wattoutputvan PA@TA
t.o.v.de 5-1wattvan
PA3BHH.Verdergeen
problemen.

kHz
a

2170
708
586
355
96

Antennê

van de Marathon93/94.
Prtjsuitreiking
AdriaanPAOATG
V.l.n.r.winnaarBert PA3FSC,
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ZELFBOUWIN DE TOEKOMST

Zoalsaan het beginvan dit artikelte zien valt bestaatde 50 wattsoldeerbout
uit
een dik gedeelte(í I mm)en een dun gedeelte(6,5mm),de stift.
Meeteerstdezediametersop en neemeen boormet eenlzmm kleinere
diameterdan het dikkegedeelte.Wikkelhieropongeveer14 windingenen zorg
dat de wikkelingenerg dichttegenelkaaraan liggen.
Vervolgensneemje een boormet% mm kleineredoorsnededan de stiften
wikkelhieroveÍzoveelals mogelijkwikkelingen
zodanigdat laterde helestift
Bij mijwarendat ongeveerI wikkelingen.
bedektis met messingpijp.
Ook bij het
dunnegedeeltezorgendat de wikkelingen
dichttegenelkaaraan zitten.Nu komt
het moeilijkste
en dat is de voorbereide
heente
wikkelingenoverde soldeerbout
schuiven.Doe dit vooralvoorzichtig
maarwel metwat kracht;het zal zeker
lukken.Pas er ook voorop dat brjde overgangvan het dikkenaarhet dunne
gedeeltegeenknik in de pijpkomt.ls dit tochhet gevaldan moetde hele
procedureopnieuwgestartworden.Maarmeteen beetjemoeden beleidzal het
zekerlukken.
Wanneerdit gedaanis komteÍ eveneen momentdat er weereen kleine
gezinshereniging
plaatsvindt,
U moetnamelijkaan de XYL om een stuk
aluminiumfolie
vragen,neemdan gelijkeen kop koffiemee!Dit stuk
gevouwen,ietsbrederdan
wordttot een soortvan isolatiedeken
aluminiumfolie
is gewikkeld.
de lengtewaaroverde messingpijp
Laateen stukjepijpbij de stiftietsuit de isolatiesteken,zie A in de tekening.
Bij B moethet prlpjenaarhet handvattoe gebogenwordenen dienteen iets
te wordenvan ongeveer6 mm om een
dikkermessingpijpje
aangesloten
wordtop een
aanpassingte krijgennaareen slangetjedat aangesloten
om de
aquariumpompje.
Zulkepompjeshebbenmeestaleen regelaartje
te regelenen zo verkrijgtmenvoorweiniggeldeen heuze
luchthoeveelheid
voordésolderenen solderen.
SMD-soldeerbout

door PEINLl

Datwij hedenten dagenog het één en anderzelf kunnenbouwenmet
slooponderdelen
is medete dankenaan het feit dat er veel sloopelektronica
te
vindenvaltdie gewonecomponenten
bevat.Eenweerstandmet normale
afmetingen,evenalstransistoren,condensatorengn anderelektronischspul zijn
nog normaalte vindenop de sloopmarkt.
Maarde tijdschrijdtvoorten al reedsenigetijdkomter sloopmateriaal
op de
marktmetde wel zeerkleineSMD-onderdelen.
Dit is wel leukom ietsheelkleins
te bouwen,maarwie kantot op hedenals amateurzich een heusSMDsoldeerstation
veroorloven,
wie kan zulkemooiekleineprintjesontwerpenen
makenzondereen erg dure computerte hoevenaanschaffenen wie kan de wel
erg kleinelettertjesnog lezenzonderloep?
Alleenal het slopenvan een print,bezetmetdit soortonderdelen,is een heidens
kanvei.Meteen gewonesoldeerbout
metkleinepuntlukthet enigszins,maarhet
onderdeelwordtzo heet dat de kans bestaatdat het daardoorzijn waardezal
kunnenverliezenen dan is dit niet meervoorhergebruikgeschikt.
Maareen knutselaaÍzit nietstil dus misschienis het onderstaande
ietsvoorde
plattebeurs-amateur.
Om ook eensde SMD-soldeertechniek
te kunnengaanbeoefenenen niettegelfk
de helehuishoudbeurs
te hoevenplunderen,
zodatmijnschattenvan QRP{ers
en XYL niet 30 dagenop een houtjehoefdente bijten,oÍferdeik mijn 50 watt
soldeerbout
op voordezeproef.
Een 40 watterwas gelukkigook nog voonadigvoor het continuerenvan de
zelfbouw.. .
In de plaatselijke
hobbyzaakkochtik een messingpijpjemeteen doorsnedevan
2,5 mm en de lengtebedroegongeveer1 meter.Het kosttef 3,00. Geen grote
uitgav€dachtik zo.

31

t
#
{Í

#
Ë
s

Addertje
Er zit natuurlijkwel een kleinaddertjeonderhet graswaarik u allen
wel evenop moetwijzen.Soldeertin
kan nagenoegnietworden
eerlijkheidshalve
je
gebruikt,voor SMDheb namelijksoldeerv/oelsfof
nodig
Dit moetje natuurlijkergensgaankopen,maarweetje hoeveelzoietskost?Veel
geld,hoordeik. En een anderprobleemis dat er ook nog een plaatsjein de
dientte wordenbij de XYL.Stelje tocheensvoordat in
koelkastgereserveerd
van de XYL dit potjevan enkele
een onbewaaktschoonmaakwoedemoment
gaatbelanden!
millilitersvan ongeveereen guldenof honderdin de vuilcontainer
in's amateursleven
metalle eventuelegevolgenvan
Wééreen crisismoment

3
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dien.Daaromde volgenderaad;
Voordataan zo'nprojectbegonnenwordtevennagaanof dit wel op alleÍronten
tot een goedeindegebrachtkan worden,daarook de huisgenoten
hierbijietsin
moetenleveren.
1. Aquariummoetweg wantje hebt de pompnodig.
2. Een uitgavedoen van f 3t-- .
besprekenmet kans op plotsklapsverdwijnenvan het kostbare
3. Koelkastplaats
vocht.
Natuurlijkis bovenstaandontwerpvrij te gebruikendoor en voor amateurs,met
dienverstandedat ik geenenkeleverantwoording
neemin het nietslagenvan dit
projectof anderemisluktezaken.
Hetbovenstaande
ideekwamtot standmetmedewerking
van RinusJansenen
MichielLensenvan KentElektronics.
Best73 RinsPEINLl

VOORBEREIDING
lste LUSTRUMBQCGEZINSDAGEN
doorpA3BUo
De voorbereidingenvoor de volgendeBQC-gezinsdagenzijn na mijn bezoekaan
de HF4ag weermet inzefgestarÍ.Bestuuren aanwezigeleden blekener ook op
positievewijzeachterte staan.
Ons'dagverblijf
Met het grandiozekampvan 1994nog versin het geheugenis het een leuke
bezigheidte sleutelenaan een waardigevieringvan het eerstelustrumin 199S.
Als ik daaraandenk,schrikik wel even!De redenhiervanis dat de tijdzo snel
gaat! Aflereersthopenwe op goedweer op 21-22-23-24-25
juni 1995,maar
dankzijde beloofdebungalowtent
van EisePA2ENG,waarwe zeerdankbaar
voor zijn, en de reedsveel gebruiktedaktent,kunnenwe het binnenruimschoots
drooghoudenen dus gezellig.Judo,de beheerdervan camping'HetHaasje',
sponsortde plaatsen dat scheelt\,veereen stuk in de kosten.Per slot van
rekeningneemtdezetenteen plaatsin! Ookhierkomenweerde tafelsen
bankente staanzoalswe gewendzijn. We kunnendus weer de koÍfieèn de
babbelsdroogvenrverken.
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Zelfbouwwedstrijd
Mochtu een zelÍbouwproject
op stapelhebbenstaandan kunt u €r vast |."t"ning
meehoudendat in de genoemdeperiodeeen keuringzal plaatsvinden,
waar
enkeleprijsjesaan verbondenzullenworden.
Activiteiten
Meerdereactiviteiten
staanop papier.Zij zullenin de volgendeNieuwsbrief
aangekondigd
wordenindiennoodzakelijk.
In de rest-info,welkená de
aanmelding
toegezonden
wordt,volgtéén en anderuitgebreid.
Zoalsgebruikelijk
vindende activiteiten
plaatsonderhet motto:
ALLESKAN.ALLES MAG- NIETSMOET.
Vriendelijkverzoek. . .
Voordezetochwel specialedagenzou ik het zeerop prijsstellenindiende
deelnemershun uiterstebestzullendoenom alle aangegeven
dataaanwezigte
kunnenzijn.lk begrijpdat dit, geziende werkomstandigheden,
nietaltijdmogelijk
is, maar'aset effe kan!'. . . U bentin iedergevalvroeggenoegop de hoogte
gesteldwat de data betreft,nietwaar?
Project'95
Het projectin 1995zal een ruisdooszijn.Belangrijkgenoegvoorpraktijkgebruik.
AlbertPAOABEheeÍttoegezegddit projectte willenverzorgenin de vormvan
een bouwpakket.
Dus printen onderdelenen net zo goedverzorgdals de
vossejachtontvanger
van dit jaar.Albert,alvastbedanktvoorde te nemenmoeite.
Naderemededelingen
overprijsen bestellingen
volgenin het komendenummer
van ons lrjfblad.
Aanmelding
Zoalsgebruikelijk
wordtin het maartnummer
van de Nieuwsbrief
het
geplaatst.Op verzoekzal de aanmeldingsperiode
aanmeldingsformulier
wat
langerwordengehouden.

i

Tot slot
Dit was het den voorlopig.lk wensiedereendie dit leesteen genoeglijke
wintertijdtoe, maar vooraleen goedegezondheid,veel zelflcouwplezier
en veel
DX,ook namensmrjnXYL Ria.
Wim PA3BUOen XYL Ria
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WELKOM!
NIEUWELEDEN- HARTELIJK
725

PElOJJ

726
727

PAAZO

728

PAOXAW

729
730

PAOWPD
PBAALC

731

PElPDN

732

PEIPPE

733

PA3FJU

734

ON4US

735

PA3FID

7#

NL10968

737

PA3ASC

738
739

PEl LXM
PEiGVK

74,6708 HB Wageningen.
B. Vermeer,Kennedyweg
Werktop 2 enTOmetFT736R,FT29ORen R71Emet
diverseantennes.
XX Neede.
E. ten Elshof,Bosstraar9,716l
43, 5142 MWaalwijk.
P.W.L.Verhoeks,Ambrosiusweg
LuistertmetTinyTim + langdraad.Succesmetgaan
behalenvan de machtiging!
1761CK A. Paulowna.
A. de Jong,C.R.Waiboerstraatl5,
Actieíop HF metHW101,op 20 m metQRPCW.
48, 3343NE H.l. Ambacht.
W. Punt,Pruylenborg
J. Krol,De Sluis2, 3351DC Leek.
te bouwenvoor15.
Heeftplannenom een CW transceiver
20, 5175CK Loonop Zand.
A.A.J.van Oss,Strieckenlaan
KF161.Ant.:o.a.zelfbouw.
Werktop 2 metomgebouwde
24, 1973PX lJmuiden.
A. Gerritsen,Kompasstraat
ActieÍop 2 m metYeasu480R,ant.CometG01.
9,6712BN Ede.
F.B.F.Peters,Holleweg
Werktmet FT767en TS50.Antennes.FD4 en F823.
P. Carmoy,Rue Pastur96, 8€180 Courcelles.
WerktmetTR4Cen een dipool.
26, 1965BN.Heemskerk,
C.J.Kraayenveld,
Sterkenburg
Actiefmet een FT7,op 10-15-20m metdipool.
60, 8262W Kampen.
J. Veenstra,Volcmarsstraat
Luistertmet KenwoodR5000+ langdraad.
20,2341AN Oegstgeest.
M.A.Perry,Cartesiuslaan
Werktmet HW8(?) en Argonaut509.Attt.:2 el. miniYagi.
K. Grin,Laanv.d. Bork230,7823RE Emmen.
A. Nugteren,Thorbeckeweg
286,3317EN Dordrecht.

nieuweledenheeftzich aangemeldop de
Eenflinkgedeeltevan bovenstaande
Hiervoorook dankaan onzecrewdie daar
Dagvoorde Amateurin Amsterdam.
aanwezigwas in de standvan de BQC!We hebbennu totaal548 leden.
gewenst!
ledereenprettigekerstdagen
en jaanvisseling
/3, CeesPA3DNN

BQC KOPIE-EN PRINTSERVICE doorpAoGHS
Tljdschriftartikelen
Het lijktwel aÍgesproken
werk,maarbijnaalle nieuwopgenomen
artikelengaan
overantennesen hun aanpassingssystemen.
Blijkbaareen ondenrerpwaarvan
het eindenog langniet in zichtis. Eerlijkgezegdheb ik grotebewondering
voor
al die inventievegeesten.Wat te denkenvan de G2AJVantenne,ontwoÍpenen
copyrightverleenddoor,let op!, ProfessorRogerC. Jennison,Bsc,PhD,Ceng,
FIEE,Cphys,FinstP,FRAS,PPl, FRSAte Canterbury,
dus een eenvoudige
amateur.WerkelijkheelinteÍessant
om dit aíikel te lezen.Dat is tevenshet geval
met nr. 43í. Op wensheb ik opgenomen
nr. 436,hoeweldezeserieop dit
momêntnog niet compleetis. De prijsvan 7 postzegelsis een voorlopigeprijs.
Mochtu bestellen,dan sluitenwe de teveelbetaaldepostzegels
weerin of
stortenterug.Het is een artikelenreeks
voorde in modernetechnieken
geïnteresseerde
zelfbouwamateur.
postzegels80 cent

nummer

I

430
431
432
433
434
435
436

Five-BandLazy-H Antenna
A TrigonalHF Beam
G2AJVToroidalAntenna
A CompactLoopAntennaÍor 30 through12 meters
QRP-Antennen-Anpassgerát
Eichmarkengeber
mit >>PffÍ<<
Key Components
of ModernReceiverDesign

BOUWPRINTEN
inclusief beschrijvingen portokosten
8001
DC-ontvanger
voor80, 40 of 20 meter
BOOIA
ïoko-spoelenvoor8001
8011
QRPCW Transceiver
voor40, 30, 20 of 15 meter
Transceiver'Het
8013
Wiel'incl.Toko-spoelen
80, 40, 20
projecten
voor
de
overige
Zie
Nieuwsbrief7í.

f 19,50
f 11,85
f 20,50
f 25,00

Bestellingen:
G. HenkSibumte Emmen,giro 3806184oÍ het aantalpostzegels,
in
kleinecoupuress.v.p.!
Best73 es 72, Henk
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Electronics

DE KENWOOD
METQRP
TS-5OS

door PAOGHS

De Kenwood fS-50S heeft zijn bestaansrechtop de amateurmarktinmiddels
bewezen. Veleamateursmaken, dankzijde keuzemogeltikheidvan het gewenste
uitgangsvermogen,
n.l. 10,50 of 100watt,zo ook kennismet de mogelijkheden
van het werkenmet laag vermogèn.Wanneermen echter wil voldoenaan het
voorgeschreven
door de toonaangevendeverenigingen
QRPuitgangsvermogen,
of clubsen aande voonuaardendie gesteldwordenbij contestenen awards,
moet het vermogenonder de 5 watt gebracht worden.
Afregelenop 5 watt of lager
Het afregelenonderde 5 wattoutputis betrekkelijk
eenvoudig,vooralindienu in
het bezitbentvan een setjezgn.juwelier-schroevedraaiers.
Het vindenvan de
miniatuurpotmetertjes
is niet eenvoudig.
Volgde instructies
voorhet venvijderen
van de bovenkast,
de luidspreker
en de luidsprekerhouder,
zoalsbeschrevenin
uw manual.VR-16,de 50 wattpotmeteren VR-15,de 10 watt potmeter,vindtu
op het circuitboard
onderde luidsprekerhouder,
dichtbijde frontplaatvan de sel.
potmeterszijnerg kleinen moeili,lk
De betreffende
te vinden.VR-15laatzich
moeiteloos
afregelenop b.v.4,5 wattoutput.U kuntmetVR-15uw outputzelfs
nog lagerdan 1 wattafregelen.EchterPas Opll ln dezestandstaatVR-15bijna
op het einden kan een sluitingveroorzaken,
waardoorhet vermogenplotseling
100wattbedraagt.Enigevoorzichtigheid
is hierdus geboden.
Resultaten
Na dezeafregelingzijner diverseQSO'sgemaaktin CW,Amtor,RTTY,SSBen
FM,tot volletevredenheid
van de gebruiker.De set is nu geschiktvoorzowelde
QRP-amateur
als voorhen die somsmeervermogendenkennodigte hebben
dan noodzakelijk.
lk wensu velegoedeverbindingen,
zowelmet QRPals QROI
Best73 es 72, Henk

Meenemer:
- Degeschiedenis
maakteenjongmensoud,

-,.

zonderrimpelsoÍ grijzeharen,
doorhemhet voorrechtvan de ervaringder ouderdomte geven,
zonderde daarmeegepaardgaandezwakhedenen gebreken. [ghs]
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Gifr-Jb-stuks voor 4,50

I K n u L s e l t u . r n e t ,b u l z e n ? t { i J h e b b e n c a j 0 . 0 O O
I uulzen ln voorraad en ook de meesÈ voorkomende
priJs
I voetJes/top caps vraag vrljbliJvend
I opgave !

rraad serekb, prijswuzlgingen
uitdrukkelijk
voorbehouden. l€verlng
bestelling
vergezeld van girokaart/eurocheque of vooruLtbelallng,
ook mogelijk (vanaf t-1-1993 vééI Le duur !)
cI. 6,50 verzendkosten. (Renboursca. 15,--)
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