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ELUX
PAoGG Frans Priem
PA3DNN Cees Bons, Margrietenlaan 2,2182BiR Hillegom
PAaDEF Frits Faber, Schagchelstr. 9, 201 1 HW HaaÍlem
PA3DWA Veronica Priem, Poslbus 15,2100 AA Heemíede
PAOGHS Henk Sibum, PÍ. Hendrikweg 2a,7E11 KD Emmen
Tekenwerk: PAOATG Adriaan Willeboordse, Wilgenlaan 86, 4871 VE Etten'LeuÍ
TikweÍk en layout: PAOWDW Wim Witi, Valkhof 53, 2261 HS Leidschendam

0252È1E218
023-321604
02$286075

Het bevorderen van Experimenteel, Laag Vermogen (QRP) Radiozendamateurisme. Als QRP zal
gelden tijdens wedstrijden en andere evenementen: het werken met vermogens van max. 5 W oul-
put. De club zal zijn doel tíachten te bereiken door het geven van voorlichting, het uitwisselen van
gegevens, het verstrekken van schema's en bouwaanwijzingen van QRP zenders en al het overi-
ge, wat bevorderlijk is om het gestelde doel te beÍeiken. De club geen hierloe een driemaandelijks
clubblad uit: de "Nieuwsbrieí". De club zal bestaan uit zendamateurs zowel als ontvangamateurs,
die inzien dat het werken met laag vermogen veel kan bUdragen tol meer genoegen met de Íadio-
hobby, vooral wat belrefl het experimentele karakler daaÍvan. Hel werken met niel meer vermogen
dan nodig is vooÍ het maken van een goede veóinding zal het doel van alle leden zijn, om zo de
onderlinge stoÍing op de amaleurbanden lot een minimum te b€perken. De leden zullen regelmatig
aktief met de hobby bezig zín en geven hiervan blijk dooÍ het inzenden van aktiviteitsrapporten,
hel vermelden van bouwervaringen e.d., zulks ter bevordering van de clubaktivileiten. De leden
zijn erop bedacht de QRP hobby steeds naar buiten uit te dragen, hetzij in woord, geschÍifl oí met
de daad. In de club is plaats voor alle geïnteresseeÍden in QRP, ook voor degenen die slechts zo
nu en den met leag vermogen weÍken!

IJSLANDS QRP ! I
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door PA3FSCOprichler
SecÍetaris
Penn.meesleí
Redactie

Kopieservicê PAAGHS
Printservice idem
Award-aanvr. idem

Telefoonnnrs. PA3DNN
PAODEF
PA3DWA

DOELSTELLING

PAOGHS 059'tS12552
PAAATG 01608-13988
PAOWDW A70-3275242

Sinds lk in 1990 op HF actief ben gebruik ik op 7 MHz vriiwel uitsluitend een

zelfgebouwde CW-QRP-zendontvanger met een vermogen van 500 mW' Dit is

overdag goed voor afstanden tot 800 km en's avonds voor 1300 tot 2000 km'

Nog even voor het slapen gaan. . .

In juli van dit jaar luisterde ik's avonds nog even en hoorde een station uit lJsland

in een lang en uitgebreid QSO met een Deens station. om ook een verbinding te

kunnen maken bleef ik wachten en luisteren.

Na ongeveer een half uur werd de verbinding aígesloten en kon ik proberen

contacl te krijgen. Op dat moment achtte ik de kans zeer klein, mede vanwege het

late uur. Daarom gaf ik slechts een korte oproep, die echter zeer vlot werd

beantwoord door Villi TF3DX. Ofschoon het al laat was en we het allebei niet te

laat wilden maken reageerde Villi erg enthousiast op mijn 500 mW'

INTERNATIONALE QRP FREOUENTIES
cw 1813 3560 7030 10106 14060 18096 21060
ssB - 3690 7090 - 14285 - 21285
FM

BENELUX QRP NET
CW zondag 11:00 ned. tijd 3560 kHz netleider: PA3ALX
SSB zaterdag l0:30 ned. tijd 3795 kHz netleiders: PA2JJB, PA3CVS,PA3CZA, PAOOML,

PAUWNN

NIEUWSBRIEF
De Nieuwsbrief wordt ter post bezorgd op 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.
Kopij met tekeningen uiterliik 2 maanden tevoren inleveten.
Kopí zonder tekeningen uiterlijk 1 maand levoren Inleveren.
Redaclie-adres: oostbus 15, 2100 AA Heemstede, telefoon 023-2E6075.

CONTRIBUTIE
De contributie bedraagt voor Nederland í 15,- per jaar. Belalingen op postgiro 1994925 len name
van Penningmeester Benelux QRP Club te Haarlem.
Belgische leden betalen BFR 290 op postrekeningnummeí 000-0789637-57 ten name van Eddy
Smekens ON4ASE, MercatoÍlaan 46, B 3150 Haacht, Bêlgië.

KAMER VAN KOOPHANDEL
De Ben€lux QRP Club is ingeschreven bij de K. v. K. te Haarlem onder nummeÍ V 596390.
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24906 28060 50060
- 2E360 502E5

1.í4060 kHz
144285 kHz
144585 kHz

Bij de QSL-kaart die ik twee weken lateÍ ontving zaten twee prachtige foto's en

een korte beschrijving.

Eén van de foto's toont villi, getooid met koptelefoon, achter de sleutel en zijn

logboek, verder omringd door een aantal zelfgebouwde QRP-zenders. Helaas

wordt deze kleurenÍoto na het kopièren zo donker dat deze niet af te beelden is.
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De foto's zijn genomen tijdens een*QRP-karïp op de berg Esja in 1991 en werd

gehouden door de club waar Vil l i  l id van is.

Over de gebruikte antennes meldt Villi dat er gebruik is gemaakt van'slopers'

waarvan de langste zelfs 300 m lang was. . .

De tweede foto toont een QRP-zendertje in een lucifersdoosje. Met wat

retoucheenryerk probeert de redactie deze foto in de Nieuwsbrief te reproduceren.

Het zendertje bestaat

uit een digitaal lC met

4 poorten.

Eén poort wordt als
kristaloscillator
gebruikt. De 3
resterende poorten

staan oarallel en
werken als versterker.
Hierachter volgt een
eenvoudig
aanpasnetwerk. Met
een dipswitch wordt
het aanpasnetwerk
omgeschakeld naar de
gewenste band.

Het zendertje kan gebruikt worden van 3,5 tot 21 MHz. Gevoed vanuit lwee 9 V
batterijen in serie levert het een vermogen van 200 tot 300 mW.
Op de Íoto is bovenin het doosje het lC te zien met aan weerskanten een trimmer.
Onder het lC is de dipswitch te ziên met links daarvan het aanoasnetwerk. Her
kristal wordt aan de linkerzijde van het doosje in de houder gestoken.

Verbazend
Wat er met deze'milliwatter' mogelijk is zal je verbazen. Villi werkte met dit
zendertje op ',|4 MHz in '91 en '92 maar liefst 2 x VK, 10 x ZL en KH6. Dit met een
kristal (!) op 14,034 MHz met een vermógen van 230 mW en als antenne werd eeÁ
sloper van 100 m gebruikt.

Voor de liefhebbers geef ik hierna de technische gegevens door, zoals Villi die mij
toezond op een apart blaadje. Op verzoek van de redactie zal ik proberen het
complete schema te pakken te krijgen ter publicatie in één van de volgende NB,s.
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TF3DX matchbox transmitter

Oscillator 1 gate VXO, switchable 2 modes:

1) fundamental 1 - 21 MHz

2) overtone 21 MHz, using 3rd overtone xtals or 7 MHz

units

Power amplifier 3 parallel gates, capable of approximately 300 mW output,

excePt 200 mW on 21 MHz.

Optimum load 50 - 75 ohm

Tank circuit series tuned, covering 3 - 21 MHz in 5 switched bands,
' compensates for almost any practical reactance, loads higher

resistance with external shunt capacitor.

Power requirement 9 - 18 V. At 17 V and 50 ohm load:

3.5 MHz 58 mA

TMHz 66mA

21MHz 78mA

Tuning indicator red LED peaks on resonance, yellow LED just lits on correct

load, can be switched out for no voltage drop.

Sr2e L 52 mm x W 35 mm x H 14 mm (a common matchbox)'

conf i rn ing  2xCl l  QSO r r i th

?A!FÍC'S d a t c

t8 /\!GtlV
-7 HHz 123'.Ot ur. *tttv/íyl

lrS("t" 
' na@)osu

Vilhjálmur Fór Kjarlansson
Sllungakvisl í0, 110 BeyklavÍk

lsland/lceland

Het is duidelijk, als je de foto's bekrlkt, dat Villi veel plezier beleeft aan zelfbouw en

het gebruik van QRP-apparatuur, maar het beklimmen van een berg en het

gebruik van enorme antennes geeft het geheel nog een extra dimensie.

Bert PA3FSC
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EEN DELTA-LOOP VOOR 7,10, 14, 18,21,24
EN 28 MHz

door Gideon Havran [vertatins PAocHSl

Door de nieuwe WARC-banden ziin er maar lieff ZEVEN amateurbanden

beschikbaar tussen 7 en 28 MHz! Het wordt nu eigenlijk wel eens tijd dat we gaan

denken aan een antenne die hiervoor geschrkf ls, opdat we ook dáár ons partiitje

mee kunnen spelen of liever gezegd: 'telegrafie plegen'op deze voor QRPars
bijzonder geschikte banden.

De keuze. . .
Waarom niet met een in het midden gevoed dipool, ongeveer 2 x20 meter lang en
met open lijn gevoed, geprobeerd? Wat zegt u, u heeft geen ruimte om zo'n
antenne op te hangen? Tja. . . dat is natuurlijk andere koek en daar kun je niets
aan veranderen, . . . denkt u. Mispoes, vergeet dat maar: 'Waar een wil is, is een
weg', zegt een Oud-Hollands spreekwoord. En dat geldt ook nog vandaag aan de
dag. Lees maar. . .

De Delta-Loop
We blijven nog even stilstaan bij de 2 x 20 meter dipool met openlijn voeding.
Deze dipool is de laatste jaren weer erg in trek bij de kortegolf amateur. De
voordelen van dit systeem zijn'herontdekt' en menig QSO gaat tegenwoordig over
dit ondeniverp. Waarom zouden we geen Delta-Loop maken, uitgaande van deze
dipool? Wanneer we de totale lengte van de twee stralers, dus 40 meter, zodanig
gaan'opvouwen', dat er in het midden van de bovenste sectie de maximum stroom
gaat lopen op 7 , 14, 21 en 28 MHz en een gedeelte als stub gaan uitvoeren (als
een open lijn), krijgen we immmers de antenne die we voor ogen hebben!

Het ontwerp
De maten in deze tekening (zie volgende bladzqde) zijn in centimeters
aangegeven.

Constructie en gebruik

De aanwijzingen en maten in de tekening spreken eigenlijk voor zich. De
spreiders, afstandisolatoren van de open lijn, kunnen gemaakt worden van
strookjes Plexiglas@. De aÍstand tussen de twee draden bedraagt 10 cm. De
spreiders worden op een afstand van t 40 cm van elkaar geplaatst. Een 20 pF
condensator is gemonteerd over het voedingspunt van de antenne aan de balun.
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Deze condensator is van het keramische of van het mica type. U kunt de 
'

condensatoÍ ook zelf maken van een stukje 50 O RG213 coaxkabel. Deze kabel

heeft een capaciteit van 1 pF per meter.
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Delta-Loop

De antenne is ook bruikbaar op 18 en24 MHz, echter in dat geval moet een ATU

worden gebruikt. De beste resultaten worden verkregen indien het horizontale

gedeelte op een hoogte hangt van 10 meter of meer. Boven de 14MHz heeft deze

Delta-Loop enige 'winst'ten opzichte van de normale dipool.

Succes met de nabouw,73 de Gideon

i  
r r r r .
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QRP CONTESTKALENDER

Datum ContestUTC Mode

door PAOATG

Band

24 dec.
3-4 dec.

4 dec.
4 dec.

10-11 dec.
24 dec.
24 dec.
25 dec.

25-31 dec.
25-31 dec.

26 dec.
1 j a n .
1 jan .
1 jan.

7-8 jan.

7-8ian.
8 jan.

'l 3-'l5 jan.

27-29 jan.

28-29 jan.

4íeb.
11-12teb.
18-19 feb.
24-26íeb.
24-26Íeb.
25-26Íeb.

26 feb.
26 Íeb.

2200-1600
1800-1800
0000-2400
2000-2400
0000-2400
1400- 1 700
2000-2200
0700-1000
0000-2400
0000-2400

0830-1 100
0900-1200
1600-'t900
1900-2100
1200-2359
1s00-1500
2000-24w
2200-2200
2200-1600
1 300-1 300
1600-1900
1200-120o
0000-2400
1600-2359
2200-1600
1 300-1 300
0900-1 100
I 500-1 700

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

160
80

80-10
160-10

1 0

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

ARRL 160 m

TOPS Act.
SRAL Indep. OH
ARCI H'day Spirits
ARRL 10 m

UFT
idem vervolg
idem vervolg
Benelux QRP Act.
Benelux QRP Act.
DARC Xmas
AGCW HF HNY
AGCWVHF HNY
AGCW HNY UHF
Michigan QRP test
AGCWWinter
ARCI Winter Fireside

Japan Int. DX contesl
cQ \rVW 160m
UBA SSB
AGCW HT Party
VERON PACC
ARRL Int. DX
CzeBrit 95
CQ WW 160 m
UBA CW
HSC
idem vervolg

U hoeft zich in de wintermaanden niet te vervelen! Een lange lijst met contesten
stelt u in staat om met QRP te DX-en dat het een lieve lust is. Want u weet het:
tijdens een contest wordt een QRP-er opeens wèl gehoord door een DX-stationl
Doet u vooral mee met de BQC QRP Activiteitenweek tussen Kerst en Nieuwiaar?
Veel succes en misschien kom ik u wel tegen. 72173 de Adriaan

Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr. 72 - december 1 994

ARRL 160 m CONTEST

Werken met: alleen USA en VE
Uitwisselen: RST + landenprefix (USA: RST + ARRL/CRRL-sectie)
Deelnameklassen: A = single op. 1 = QRP tot 5 W uit, 2 = LP tot 150 W uit' 3 =

H P > 1 5 0 W u i t
B = multi op. / single TX en DX-cluster
Puntentelling: 5 punten per QSO
Multiplier: 1 punt per ARRL-sectie (incl. VE8A/Y1), totaal 77

Score: som van QSO-punten x som van multiplierpunten

Bijzonderheden: checklist bij meer dan 200 QSO's

Logs: met summary vóór 7 jan. zenden aan: ARRL Comm. Dept., 160 m contest,

225 Main Street, Newington, CT 061 11, USA.

TOPS ACïV|TY CONTEST (TAC)

Werken met: elke amateur

Roepen: CQ TAC of CQ MF

Uitwisselen: RST + volgnr. (+ /membernr. TOPS)

Deelnameklassen:A= singleop., B = multi op., C = singleop. QRP (max 5W)

Puntentell ing: PA = 1 punt, EU =2 punten, DX =6 punten, /MM =6 punten'

TOPS-leden 2 bonuspunten per QSO, TOPSJeden onderling 3 bonuspunten per

QSO, GB6AQ levert 10 bonusPunten

Muftiplier: elke prefix volgens CQ WPX-lijst (dusY21N22' SM6/SK6)

Score: som van QSO-punten x multiplierpunten

Bijzonderheden: calldistricten van USA, VE, VK, PY, USSR en JA tellen als

land.
Aanbevolen frequentieband: 3512 - 3560 kHz (3500 - 3515 alleen voor DX)

Logs: met summary vóór 31 jan. zenden aan: Helmut Klein OElTKW,

Nauseagasse 24126, A-1160 Wien, Ósterreich.

SRAL INDEPENDENT FINLAND CONTEST

Werken met: OG- en OH-stations

Uitwisseten: RS(T) + volgnr. + OHC-nr. voor OG/OH-stations, overigen RS(T) +

volgnr.
Deetnameklassen: A = single op. multi band, B = single op' single band, C =

multi op. single TX, D = single op. multi band QRP (max. 5 W uit), E = SWL

Puntentelling: 1 punt per QSO

Muttiplier: 1 punt pêr OHC, 5 punten per OG-station met sufÍix FIN per band

Score: som van de QSO-punten x som van de multiplierpunten

E
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Bijzonderheden:elk station 1x met CW en 1x met SSB per band. Dupe sheets bii
> 300 QSO's.
Aanbevofen frequenties: CW 3525, 7025, 14025,21025,28025, SSB 3775,

7 07 5, 1 4225, 21235, 28525 kHz

Logs: met summary vóór 31 dec. zenden aan The Finnish Amateur Radio

League, Jukka Kovanen OH3GZ, P.O. Box 44, SF-00441 Helsinki, Finland.

QRP ARCI HOLIDAY SPIRITS HOME BREW CW SPRINT
Werken met: elke amaleur
Uitwisselen: ARCI-leden RST + SPC + ARCI membemr.: niet-leden RST + SPC
+ output
Deelnameklassen: single band, all band, hi-band (20-10 m), lo-band (Í6040 m)
Puntentelling: ARCI-leden 5 punten, EU-stations 2 puntên, DX-stations 4 punten
Multiplier: de som van alle SPC's op alle banden
Score: som van QSO-punten x SPC's x vermogensmultiplier x voedingsmultiplier
+ bonuspunten
Bijzonderheden: alleen zelfbouw of 25 jaar oude apparatuur gebruiken.

Hetzelfde station mag op meerdere banden worden gewerkt. Dupe sheets voor >

100 QSO's. In summary vermelden de totale lijd gebruikt voor zenden en
luisteren en een uitvoerige stationsbeschrijving.
Bonuspunten voor zelfbouw apparatuur: per band mogen de QSO-punten als
volgt worden verhoogd: HB TX 2000 punten, HB RX 3000 punten, HB TRCVR
5000 punten per band.
Vermogensmultiplier: bij max. 'l W uit de score vermenigvuldigen met 10, bij 1-5
W m e t T
Voedingsmultiplier: bij 100% gebruik van zonne-energie, 'natural'energie of
batterijen welke met'natural' energie worden opgeladen mag de eindscore met
1,25 worden vermenigvuldigd
Aanbevolen frequenties: 't810, 3560, 7040, 14060, 21060, 28060 kHz
Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan: QRP ARCI Contest
Chairman, Cam Hartford N6GA, 1959 BridgeportAve., Claremont, CA91711,
USA.

ARRL 10 m CONTEST
Werken met: elke amateur
Uitwisselen: a) WA/E-stations RS(T) + State/Prov., novice en technician /N en
/T; b) DX-stations RS(T) + volgnr., ook KH2/KP4 etc., /MM oÍ /AM-stations RS(T)
+ ITU Region (1, 2 of 3)

Benelux QRP Club - Nieuwsbrief nr. 72 - december 1994
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Deelnameklassen:
A) single op.:

a = QRP TX (max. 5 W uit)

b = LP TX (max. 150 W uit)

c = HP TX (boven 150 W uit)
Dit alles in 1 = mixed CWSSB, 2 = alleen SSB, 3 = alleen CW

B) multi op.:1 TX (met DX-cluster) en alleen mixed CWSSB

Puntentell ing: SSB-QSO's 2 punten, CW-QSO's 4 punten

Multiplier: 50 US-staten + DC, 13 VE-prov., DXCC-landen (excl. USA en VE)'

ITu-zones per mode per band

Score: som van QSO-punten x som van multiplierpunten

Bijzonderheden: alle stations max. 36 uur in de contest. Luistertijd is ook

contesttijd. Geen crossmode QSO'�s. Elk station 1x per mode. Eén signaal per

station. CW QSO's niet boven 28,3 MHz. Bij meer dan 500 QSO's een dupe

sheet meesturen.
Logs: met summary binnen 30 dagen zenden aan: ARRL 10 m contest, 225Main

Street, Newington, CT 06111, USA.

UFT CONTEST
Werken met: elke amateuÍ

Uitwisseten: RST + UFT nr. voor UFTieden. RST + NM voor niet-leden

Puntentelling: voor QSO's tussen UFT-leden 5 punten voor EU, 10 punten voor

DX. Voor QSO's tussen UFT-leden en niet-leden 1 punt voor EU, 2 punten voor

DX. QSO's tussen niet-leden tellen voor o punten. Een QSO met FSUFT telt vooÍ

20 punten (F8UFT geeft RST/UFT als QSO-nummer)' Voor SWL's geldt

hetzelfde.
Multiplier: elk UFTlod + FSUFT 1 punt voor elke band

Score: de som van de QSO-punten x multiplierpunten

Bijzonderheden: checklogs zijn welkom. Alle QSO's binnen de aanbevolen

frequentiebanden (het wordt gecontroleerd).

Aanbevolen frequentiebanden: 3520-3560, 701 5-7035, 1 4030-1 4060, 21 030-

21060, 28030-28060 kHz.

Logs: voor 31 jan. versturen aan Mr. Georges Rapuzzi F6BQY' 3 Rue de

Ponteves. 13003 Marseille, France.

BENELUX ORP CLUB ACTIVITEITENWEEK

Dit is geen contest. start .le Kerstdag om 0000 GMT en einde oudejaarsdag

2400 GMï.

Benefux QRP Club - niluwsOrief nr.72 -december 1994
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Werken met: elke amateur
Puntentell ing: 1 punt per QSO

Multiplier: elke prefix en elk DXCCMAE-land telt voor 1 multiplierpunt per band

Score: som van de bandtotalen. Bandtotaal is de som van de QSO-punten x de

som van de prefix- en landenpunten.
Bijzonderheden: werken onder QRP-regels Crossband QSO's en/of -mode

tellen niet. QRP-QRP QSO's tellen dubbel, dus 2 QSO-punten.

Logs: per band + summary met QRP-verklaring vóor eind februari zenden aan:

Adriaan Willeboordse PAOATG, Wilgenlaan 86, 4871 VE Etten-Leur.

DARC XMAS CONTEST
Werken met: elke amateur
Uitwisselen: RS(ï) + DOK. Niet-leden geven i.p.v. DOK een volgnr.

Deelnameklassen: geen

Puntententelling: 1 punt per QSO
Multiplier: 1 punt per prefix en/of DOK

Score: de som van de QSO-punten x de som van de multiplierpunten per band

Bijzonderheden: elk station 1 x per band werken. Alleen single op. stations. Het

CQ roepende station laat de frequentie aan het antwoordende station.

Logs: per band + summary voor 31 jan. verzenden aan H.P. Gunter DL9XW, Am

Strampel 22, W446O Nordhorn, Deutsóland.

AGCW HF HAPPY NEW YEAR CONTEST (HNYI

Werken met: elke amateur
Roepen: CQ HNY
Uitwisselen: RSï + volgnr., AGCW-leden geven ook nog AGCW-nr.
Deelnameklassen: 1) max. 250 W uit, 2) max. 50 W uit, 3) max. 5 W uit, 4) SWL
Puntentell ing: I punt per QSO
Multiplier: elk AGCWlid per band
Score: som van QSO-punten x som van multiplierpunten van alle banden
Bijzonderheden: elk station 1x per band. Geen keyboards en computers

toegestaan. Alleen single op.

Aanbevofen frequenties: 351 0-3560 kHz, 7010-7040 kHz, 1 40 1 0-1 4060 kHz +

summary vóór 31 januari zenden aan: Stefan Scharfenstein DKSKX,

Himbergerstr. 19A, W-5340 Bad Honnef 6, Deutschland.

AGCW.DL VHF/UHF HAPPY NEW YEAR CONTEST {HNY)
Werken met: elke amateur

1 1

Roepen: CQ AGCW TEST

Uitwisselen: RST + volgnr./klasse/locator

Deelnameklassent A = max. 3,5 W uit, B = max.25W 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 verandeÍen.

Alleen single op., ook voor clubstations. Niet-complete QSO'S tellen niel, maar

staan wel in het log.
Aanbevolen frequenties : 1 44,01 O-1 44,150 en 432,025'432, 1 50 MHz

Logs: per band + summary vóór eind februari zenden aan: oliver Thye DJ2QZ,

Friedenstr. 38, W-4400 Munster, Deutschland.

MICHIGAN QRP CW CONTEST

Werken met: Michigan QRP leden

Uitwisselen: RST + SPC en clubnr., niet-leden geven output'

Deelnameklassen: A = 250 mW of minder uit, B = max' 1 W uit, C = max' 5 W

u i t . D = > 5 W u i t .
Puntentelling: 5 punten voor QSO met clubleden, 1 punt per QSO met niet-

leden. Bonus uan 1,25 voor 100% batteri jvoeding en í,5 voor'natural' voeding.

Bonuspunten: home brew RX of TX gecombineerd met handels-TX resp. RX

geeft een bonus van 1,25. Home brew transceiver of RVTX-combinatre geeft een

bonus van 1,5. Dit geldt niet voor een HW8/9.

Score: som van de QSO-punten x SPC's x voedingsbonus per band

Bijzonderheden: Max. 36 uur in de contest. stations 'lx per band. sPc = state,

Province of CountrY
Aanbevolen frequenties: 1810 (niet voor Nederland), 3560, 7040' 14060'

21060, 28060, 50060 kHz. Novice-frequenties: 3710,711O,21'lO' 281 10 kHz

Logs: per band + summary vóór 15 februari zenden aan L'T' Switzer NBCQA'

654 Georgia, Marysville, Ml 48040' USA.

AGCWWINTER CONTEST

Werken met: elke amateur

Roepen: CQ QRP TEST

Uitwisselen: RST + volgnr. + klasse

Deelnameklassen: VLP = max' 1 Wuit, QRP = max 5Wuit' MP =max 25W

u i t , Q R O = > 2 5 W u i t
Puntente l | ing: lpuntvoorEU.stat ions,2puntenvoorDX-stat ions.De

contestmanager geeft 4 punten per QSO met VLP-, QRP- of MP-stations als hun

-
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log is ingestuurd.
Multiplier: I punt per band per DXCC-land. Ook hier 2 punten per DXCCJand

voor QSO's met VLP-, ORP- en MP-stations die hun log hebben ingestuurd'

Score: som van de Qso-punten x som van de rnultiplierpunten

Bijzonderheden: QSO's buiten de contest mogen ook geteld worden, oPgav€

van RST is dan voldoende. Rustpauze van I uur in max. 2 perioden in het log

aangeven. slechts I DURX of TRCVR mag in werking zijn tijdens de QSO's. Voor

QRO-stations tellen alleen de QSO's met VLP-, QRP- of MP-stations.

Logs: per band + summary vóór 15 Íebruari zenden aan: Dr. Hartmut Weber

DJ7ST, Schlesienveg 13, D-3320 Salzgitter 1, Deutschland.

ARCI WINTER FIRESIDE SPRINT
Werken met: elke amateur
Roepen: CQ ORP
Uitwisselen: ARCI-leden RS + SPC + ARCI-nr., niet-leden RS + SPC + output

Deelnameklassen: single band, all band, hi-band (20-10 m), lo-band (16040 m)

Puntentelling: ARCI-leden 5 punten, Eu-stations 2 punten, Dx-stations 4 punten

Multiplier: USA-staten, VE-prov. en DXCC-landen

Score: som van de QSO-punten x SPC's x vermogensmultiplier x voe-

dingsmultipliep + bonuspunten
Bijzonderheden: SPC = State/PRovincie/DXCC-land. Alleen zelfbouw oÍ 25 iaar
oude apparatuur toegestaan. Hetzelfde station mag op meerdere banden worden

gewerkt. Dupe sheets voor > 100 QSO's. ln summary sheet vermelden de totale

tijd gebruikt voor zenden en luisteren. Eveneens opgave van output per band.

Uitvoerige zenderbeschrijving per band.

Bonuspunten voor zelÍbouw apparatuur: per band mogen de QSO-punten als

volgt verhoogd worden. Zelfbouw TX 2000 extra punten, zelfltouw RX 3000 extra
punten, zelfbouw TRCVR 5000 extra punten.

Vermogensmultiplier: bij output tot 1 W de score vermenigvuldigen met '10, bij

1-5 W met 7.
Voedingsmultiplier: bij 100% gebruik van zonne-energie, 'natural' energie of

batterijen die met 'natural' energie worden opgeladen mag de eindscore met 1,25

worden vermenigvuldigd.
Aanbevolen frequenties: 1810 (niet voor Nederland), 3985 (niet voor \
Nederland), 7 O90, 1 4285, 21 385, 28385 kHz.

Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan: QRP ARCI Contest

Chairman, Cam Hartford N6GA, 1 959 Bridgeport Ave., Claremont, CA917't 1 ,
USA.
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JAPAN INTERNATIONAL DX CONTEST
Werken met: JA-stations

Uitwisselen: RST en CQ zone-nr., JA-stations geven RST en PreÍecture-nr'

Deelnameklassen: single op. multi band, single op' single band, single op' multi

band ORP
Puntentelling: 4 punten per QSO op 1,8 MHz, 2 punten per QSO op 3,5 MHz en

1 punt per QSO op 7 MHz
Multiplier: totaal aantal JA-prefectures + Ogasawara lsl. + Minami-Torishima lsl.

+ Okino-Torishima lsl. en JD1

Score: de som van de QSo-punten x de som van de mulitplierpunten

Logs: met summary voor 28 feb. zenden aan Five Nine Magazine, P O' box 59'

Kamata Tokyo 144, JaPan.

CQ WW 160 METER CONTEST

Werken met: elke amateur

Uitwisselen: w-stations RS(T) + state, vor VE-stations RS(T) + prov., overtge

stations RS(T) + landenPreÍix

Deelnameklassen: so High power = meeÍ dan 150 w out, SO Low power = max.

150 W out. SO QRP = max. 5 W out, MO incl. DX cluster of DX

waarschuwingsnet
Puntentelling: 2 punten per QSO met eigen land, 5 puinten per QSO met

Europa, 5 punten voor een /MM QSO (geen multiplier), 10 punten per QSO

buiten Europa
Multiplier: elke USA-state (48), elke VE-prov. (13), elk DXCCland (incl' KL7'

KH6 en de WAE-lijst)
Score: de som van de QSO-punten x de som van de multiplierpunten

Bijzonderheden: dupe sheet bij meer dan 200 QSO's. Op enveloppe vermelden

CW- resp. SSB-contest.

Log + summary: voor 1 maart resp. 1 april versturen aan: CQ-160 m Contest

Director, David L. Thomson K4JRB, 4166 Mill stone court, Norcross, GA30092,

USA.

UBA CONTEST
Werken met: elke amateuÍ

Roepen: CQ TEST UBA

Uitwisselen: RS(T) + volgnr., ON-stations geven ook nog hun provincie-aÍkorting

Deelnamektassen: A = single op.' l band, B = single op. alle banden, c = multi

op. 1 TX alle banden, D = single op. alle banden QRP 10 W input' E = SWL
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Puntentelling: QSO's met ON, DA'l en DA2 10 punten, EEG-QSO's 3 punten,

rest 'l punt

Multiplier: elke ON-prov., elke ON-prefix en DAl+2, elk EEG-land. ON-
provincies: AN, BT, LB, LG, LU, NR, OV, \ ru. ON-prefixen: ON4 Um I, 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.
Score: som van de QSO-punten x som van de multiplierpunten
Bijzonderheden: minimaal 10 minuten op een band blijven. DX-cluster is
toegestaan.
Logs: per band + summary binnen 20 dagen zenden aan: UBA HF Contest
Committee, Jan Galacia ON6JG, Oude Gendarmeriestr. 62, B-3100 Heist Op Den
Berg, Belgiê.

AGCW-DL HANDTASTEN PARTY (HTP)
Werken met: elke amateur
Roepen: CQ HTP
Uitwisselen: RST + yelgs. / klasse I naam lleeftijd (leeftijd (X)YL = )fi)
Deelnameklassen: A= max. 5 W uit, B = max. 50Wuit, C = max. 150Wuit, D =

SWL
Puntentelling: QSO's A metA = 9 punten, A met B = 7 punten, A met C = 5
punten, B met B = 4 punlen, B metC = 3 punten, C met C = 2 punten
Score: som van de QSO-punten
Bijzonderheden: alleen handsleutels toegestaan
Aanbevolen frequentieband: 3510-3560 kHz
Logs: met summary vóór 28 februari zenden aan: Friedrich Fabri DF1OY,
Wolkenreg 11, W-8000 M0nchen 70, Deutschland.

VERON PACC CONTEST
Werken met: elke amateur
Roepen: CQ TEST
Uitwisselen: RS(T) + prov., overige amateuÍs geven volgnr.
Deelnameklassen: A = single op. CW, B = single op. SSB, C = single op.
CW/SSB, D = multi op. 1 TX CW/SSB, E = mutti op. mutti TXCWSSB, F = single
op. 1 TX QRP max. 't0 W uit CW/SSB, G = SWL
Puntentelling: 1 punt per QSO
Multiplier: elk DXCC-land per band
Score: som van de QSO-punten x som van de multiplierpunten \

Bijzonderheden: calldistricten van CE, JA, LU; PY, VE, USA, VK, ZS, UA9, UAo

Benefux QRP Club - Nieuwsbrief nr.72 - december 1994

' 1 5

tellen als apart land Geen cross-mode QSO's. Frequentiebanden volgens IARU

Region I aanbevolen contestsegmenten. SSB-QSO's op 160 m zijn niet

toegestaan.
Logs: per band + summary vóór 31 maart zendên aan F.E. van Dijk PA3BFM,

Middef laan 24.3721 PH Bilthoven.

ARRL INTERNAT]ONAL DX CONTEST
Werken met: elke WA/E amateur
Uitwisselen: RST + eu1pu1, WA/E-stations geven RSÏ + state/prov.
Deelnameklassen: A1 = single op. alle banden, A2 = singel op. 1 band, B =

single op. alle banden en hulp van DX-net, C = single op. alle banden QRP (max.

5 W uit), D1 = multi op. 1 TX, D2 = multi op. 2 TX (= op verschillende banden),

D3 = multi op. onbegrensd (gescheiden logs voor elke band)
Puntentelling: 3 punlen per QSO met WA/E
Multiplier: 1 punt per band per USA-state, VE-calldistrict, VO en Wl

Score: de som van de QSo-punten x de som van de multiplierpunten

Bijzonderheden: KH6 en KL7 tellen niet, VE-calldistricten zijn VE1 Um 8, USA-

states dus 48 + DC. Elk station 1x per band. Dupe sheet br.t ' 500 QSO's. Multi

op. stations minimaal 10 minuten op de band. Geen crossmode QSO's.
Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan ARRL DX Contest, 225

Main Street, Newington, CT 061 11, USA.

CZEBRIT 95
Werken met: G- en OK-stations
Uitwisselen: RST + volgnr/uitgangsvermogen
Deelnameklassen: OlíOM-stations, UK-stations, EU-stations en DX-stations

Puntentelling: QSO's met eigen land tellen niet. QSO's met OI(OM- en UK-

stations 2 punten per band. QSO's met EU-stations 1 punt per band en DX-

stations 3 punten per band

Multiplier: DXCC-landen

Score: het totaal van de punten op alle banden. EU-stations met 5 of meer

DXCC-landen peÍ band mogen de punten op die band vermenigvuldigen mel 2

Bijzonderheden: stations 1x op elke band. Stations met mW uitgangsvermogen

gebruiken 01 voor '100 mW, etc. Het uitgangsvermogen niet meer dan 5 watt HF.

Indien het uitgangsvermogen niet te melen is gebruik dan het ingangsvermogen

gedeeld door 2. Logs als volgt indelen: datum-tijd-call-rapport send/rec-punlen.

QSO's voor multiplier onderstrepen. Summary sheet met adres, telling per band,

totaal telling en een korte stationsbeschÍtjving.
r)
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Aanbevolen frêquenties: 3560, 7030, 14060, 21060, 21060' 28060 kHz +/- 5

kHz.
Logs: met summary per band voor 15 april versturen aan OK QRP Club' cy'o Petr

Doudera OK1CZ, U1 Baterie 1, 16200 Praha 6, Czech Republic.

HSC CW CONTEST
Werken met: elke amateur

Uitwisselen: RST + volgnr. (+ clubnr. voor HSC-leden)

Deelnameklassen: 1 = HSCleden (max. 150 W uit), 2 = niet-leden (max.

uit), 3 = QRP-stations (max. 5Wuit), 4 = SWL
Puntentelling: 'l punt per QSO, 3 punten per DX-QSO

;
{ Ên t^,

Multiplier: elk DXCC-land per band

Score: som van de QSO-punten x som van de mutliplierpunten

Bijzonderheden: elk station 1x per band en tijdblok

Te gebruiken frequenties: telkens de eerste 30 kHz van elke band

Logs: per band + summary binnen 6 weken zenden aan Det Reinecke DK9OY,

Katenser Hauptstr. 2, D-3162 Utze-Katensen, Deutschland.

CONTESTUITSLAGEN door PAOWDW

AGCW HOT Party 1993

klasse A:

1 OKlGR
2 PAOLCE

16 DJTRS

2W punten
206 punten
34 punten

Helaas heb ik deze keer maar een liistje voor u. Uiteraard heb ik vele
contestuitslagen in de bladen gezien, echter niet met de aparte QRP-klasse.
Tot nu toe haalde ik de meeste contestuitslagen uit buitenlandse amateurbladen,

die ik bij mijn werkgever mocht inzien. Aangezien aan deze mogelijkheid vanaf 1
februari 1995 een einde komt, kan ik u niet meer garanderen deze rubriek te
vervolgen. Uiteraard publiceer ik graag datgene wat u aan mij doorspeelt. lk zie
dan ook vóór 1 februari gaarne uw bijdragen tegemoet!

Wim PAOWDW
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oY. Feíoe lslands

.Netherlands
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VP8/LU .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Oftney lslands
VP8/LU .. . . . . . . . . . . . . . . .  South Sandwich lslands
VP8/LU .................. South Shetland lslands
VP9. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  Bermuda
VQg .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ghagos Archipelago
VR6... . . . . . . . . . . . . . .  Pitcairn lsland
VS6 /R2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hong Kong (VS6)
vu... . . . . . . . . . . . . . . . . ..... India (vu2A/u3)

z1g Gough lsland
2D9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T r is tan  da  Cunha ls land

Cayman lslands

P2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guinea (P29)
P4. . . . .
R / U . . .

. . . .4ruba (P43)
States (ClS)

R/U FedeÍation

PA.PI
PJ2IP
PJ4IP
PJ5/PJ8
PJ6 . . .
PJTIP
PP-PY. . . . . . .
PPAIPYA
PPAIPYA
PP@|PYa... . . . . . .
P2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

Curagao
... Bonaire

St. Eustatius
. . . . . . . . . . .  saba
. St. Maarten
...Brazi l  (Pï
Noronha lsl.
Paul Rocks

.. Turkey (TA)
(TG)

Rica (Tl)

Martin Vaz lsl-
. . . . . . .Suriname

ClS, Ukraine
ClS, Belarus

Azerbaijan
Georgia

ClS. Armenia
Turkmenistan

ClS. Uzbek
Tajikstan

ClS, Kazakh
...  ClS, Kirghiz
.ClS, Moldova
Lithuania (LY)

Latvia (YL)
Estonia (ÊS)

... . . .  Sweden (SM)
... .Poland (SP)
Polish stations
...Sudan (Sï2)

Sudan

Greece (SV)
Mount Athos
Dodecanese

(s21)
Slovenia

(s7e).
..... Transkea

& Principe
S a . Sahara

I
I

5 U . . . . . . . .
SV.SZ
SV/A
SVs..
SVg..
s2. . . . .
SsTYU3

TA-TC
TD/TG
TE/TI
T F . . . . . . . . .  lceland
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DE BQC MEETING VAN 3 SEPTEMBER 1994

Robert PA3BHK zond ons
een aantal foto's van de
jaarlijkse bijeenkomst van
de Benelux QRP Club.
gehouden te Apeldoorn. Als
spreker was Bertus PAAIDZ
uitgenodigd. Zoals de call al
doet vermoeden heeÍt
Bertus veel affiniteit met de
Nederlandse radiopionier
ldzerda. Bertus hield een
humoristische voordracht
over de ontwikkeling van
radiolampen, waarbij de
speciaal voor ldzerda
ontwikkelde Philips ldeezet
lamo centraal stond.

Ter ondersteuning van
zijn betoog had Bertus
een hele rij antieke
radiolampen
meegebracht, welke hrl
voor de zekerheid
goed had vastgezet op
een plank. Je weet
immers maar nooil. . .
Vele leden hadden
gehoor gegêven aan
onze oproêp om
zelfbouwspulletjes
mee te nemen Zie de
volgende bladzlde!

Oud en nieuw tezamen bii de BQC

Beftus PA@IDZ tijdens zijn prachtlezing
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Zo konden wij ons vergapen aan de prachtige koekbliktransceiver van PAZFEN,

Nico, en zagen de spectrum-analyzer van PAOMVW, Marien uit Emmen in bedrijf

De Íoto's geven een goede indruk van het gebodene op deze dag en we hopen

dat iedereen het net zo naar de zin heeft gehad als wlj.

De goed ogende koekblik-

transceiver van PAtrEN

Deze transceiver is
gebaseerd op het ontwerP
uit Nieuwsbrief 65. De Print
hiervan is te verkrijgen bij

de BQC Printservice. Nico
paste de R|T-control en de

S-meterschakeling uit

Nieuwsbrief 60 toe.

De foto op de volgende
bladzijde geeft een beeld

van het inwendige van de

spectrum-analyzer van

Marien. PA@MVW. Het

apparaat is zodanig
ontworpen dat echte dB-

metingen kunnen worden
verricht. Diverse leden

maakten gebruik van de
gelegenheid om het

spectrum van hun (al

of niet zelfbouw) i
zenders te laten
controleren.

De Ten-Tec'Power
Mite'van PA3BHK
onder het mes

Marien oogstte veel succes met zijn analyzer en schrijver dezes heeft zich ernstig
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voorgenomen om het apparaat te gaan nabouwen. De schema's liggen al geduldig
te wachten!

Ger PA@l verbaast zich
over de 40 meter portofoon

van Mizuho.

Tijdens onze geanimeerde

bijeenkomst zagen we vele
oldtimers en nieuwkomers.
Er werd dankbaar gebruik
gemaakt van de
gelegenheid om
buitenlandse QRP-bladen
door te snuffelen, waarbij
menige aantekening werd
gemaakt door
geïnteresseerden.

Henk PA@GHS leidde zoals
gewoonlijk de bijeenkomst.
Helaas was dit voor hem de
laatste keer omdat hij het

:lir-.''...lË�i.v.m. zijn

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

doen.

iÍ PAAATG
iii:i verzorgde de

iir:::r.: Priisuitreikino van
l i : : : : : : : : : : :  '  -

',n t:i:;'. a ^ À | a rarh nn
rlii:;,";i,", de Marathon

Elders in deze
Nieuwsbrief ziet
u Adriaan en Bert
PA3FSC op de
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De spectrum-analyzer van PAAMVW
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QRP BOVEN 30 MHz door PA3BHK

Hoewel de zomer en'Het Haasje'gisteren lijken zit het jaar er weer bijna op en
glijden we 1995 binnen. Een jaar waarin een hoop moet gebeuren btj PA3BHK,
want in 1994 is het antennepark voor de hogere frequenties knap in verual
geraakt en was ik voor een bandoverzicht meer dan ooit afhankelijk van uw
bijdragen. Misschien dat vMr de ergste Rou nog een paar mooie dagen komen
zodat het antennepark kan worden opgelapt.

Propagatie in de winter
lonosferische reflecties komen eigenlijk alleen nog op 50 MHz voor. Es-
propagatie is er af en toe even, vooral naar Zuid-Europa, met een kleine opleving
rond midwinter. Meteorscatter kan rond 14 december en 2 januari nog voor leuke
verrassingen zorgen op 6 meter en wie weet heeft de QRP-operator ook op 2 nog
succes. Vooral de Quadrantiden, die rond 2 januari vallen, hebben een korte
maar hevige piek, waarin bursts elkaar soms overlappen en hel net Es |1kt. Ook
het noorderlicht zorgt regelmatig voor leuke DX op 6, maar óók op 2. U weet
inmiddels wel van de radiostilte op HF, die meestal aan Aurora voorafgaat.
Wanneer we van dat mooie rustige winteÍweeÍ krijgen zijn de mensen die boven
'144 MHz werken weer vol venivachting, want hoge druk betekent TROPO! Ook op
banden als 23 en 13 CENTlmeter kunnen soms HONDERDEN kilometers worden
overbrugd en zelÍs op 3 cm (10 GHz!), waar meer en meer activiteit komt,
sneuvelt record na record.

Activiteiten
Het teleurstellende weer dat we in augustus en september hadden zorgde
automatisch voor teleurstellende condities. Het Es-seizoen zat er bijna op en zelÍ
miste ik de openingen. Halvenrvege oktober barstten VHF en UHF in volle
hevigheid los. Enorme hogedrukgebieden zorgden voor pracht condities. ZelÍs
met2Tz watt op 70 cm (en niet met 25 zoals de vorige NieuwsbrieÍ deed geloven)
in niet meer dan een'stokje' (een Japanse vertical voor 2 m en 70 cm) op de
schoorsteen werkte ik regelmatig met kennissen uit Noíolk, net aan de overkanl
van de Noordzee. Op 13 oktober, een half uurtje voordat ik richting Hoek van
Holland reed, werkte ik via tropo op 6 meter (l) met GBBQX in JO@OGU. Die
avond, vanaf het dek van de veerboot, werkte ik met de portoÍoon in de hand op
70 cm via het relais van Hastings, ookin JO@A. De volgende dag verbaasde ik
PA3EIC die mij vanuit mijn auto óók op de ingangsfrequentie van een retais
hoorde. lk Íeed namelijk in de buurt van Leeds in yorkshire, op weg naar de ,Mini'
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Convention'van de G-QRP Club.
Albert, PA3EXS deed het beter op 2. Met 1 (!) watt in een í6-el. Yagi werkte hij
op 13 oktober met OKlAJY (55in JO7@,630 km) en GWSJLY (59 in tO8í, 600
km). 15 oktober bracht GD4XTT (55 in 1O74, 670 km). Niet alleen een nieuw vak
en nieuwe preÍix maar vast ook een nieuw DXCC-land Alberil Ook die dag werd
GW3ZTH in de wacht gesleept (55 in 1083, 600 km). GD4XTT en GW3ZTH zrjn
fanatieke 2 m- en 70 cm-amateurs die tijdens iedere opening mensen blij maken
met nieuwe vakken en landen. op de laatste dag van de herfstcondities (de 16e)
werkte Afbert nog met OKíAGE (53 in JO7O,750 km), OK1VMS (53 in JOtó,
600 km) en met GBOKAD (59 bij dit 'special event station, in lO91 ). Om Dave,
GD4XTT te kunnen werken overschreeuwde Albert de QRO-jongens eerst met 5
watt om vervolgens weer met 1 watt een verbinding te maken. Nu zult u wel
denken: 'Die Albert zit 20 hoog op een flat, wat een wonder'. Welnu, tot 20 dacht
u goed. 20 METER boven NAP wel te verslaan, in de wat hogere delen van
Friesland. Dus een volkomen normale situatie!
Na de convention zal ik de 16e weer in de auto. En wel: op weg naar de Lizard in
het beruchte lN79-vak. In het westen van Engeland waren de condities voorbij en
op het /P-QTH bleef het antennepark beperkt lot een G5RV voor HF. lk had 2 en
70 SSB meegesleept maar helaas hielden de goede condities niet aan.

En verder

Op mrjn poging iets van een prijsvraagje op te zetten kwamen geen reacties. Óf
niemand wist wat het geval op de toto voorstelde èf niemand is geïnteresseerd
om wat op de hogere frequenties te gaan proberen. Jammer, want dit was een
goede kans om met iets zelfgebouwds op 2 oí op 6 te kunnen gaan luisteren.
Wie voelt er voor een VHF/UHF-marathon? lk zelf ben er niet echt een liefhebber
van, ik vind het bijhouden van een logboek en een (klassiek, dus niet storend)
kaartsysteem al mooi genoeg. Maar we kunnen eens iets gaan proberen met als
'punten' gewerkte stations en als vermenigvuldiger de gewerkte landen en
vakken oÍ zo. En dan weer gedeeld door de antenne-gain in dB en met een
correctiefactor voor gebruikt vermogen en/of band. QSO's op 6 m, 2 m en 70 cm
1 punt, 23 en 1 3 cm 2 punten en alles daarboven 5 punten? lk noem maar wat.
Misschien lopen de BQC-ers warm voor een competitie. . .
Nog even, voor ik het vergeet, de'regenmetef is eigenlijk een antenne! En wel
de hoornstraler die we vroeger bij PA@THT gebruikten als 23 cm straler voor
onze 3 (l) meter parabool. Dat was me een gevaarte! Wannneer een verbinding
met HB9 op 70 cm maar heel moeizaam ging, waren de signalen op 23 cm
loeihard! Wat een wonder met zo'n ding op 50 meter boven de grond.

Benef ux QRP Club - Nieuwsbrief nr. 72 - december 1 994



26

Met deze herinnering aan de TH-tijd ben ik weer aan het eind van mijn rubriekje
gekomen. lk wens u allen hele fijne Íeestdagen toe een gezond en voorspoedig
1995. En mocht het vuuniverk zich niet beperken tot de straat maar ook boven 30
MHz voor u gaan knallen laat me dan weten van uw bevindingen, En wel rond
halÍ januari.

72es73 de Robert. PA3BHK
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Tijdens zenden is transistor Ql in geleiding, dus de emitterspanning staat op Dl1
via R36. R3 en VR2 vormen hiervoor de spanningsdeler. Tijdens ontvangen krijgt
D11 spanning van een andere spanningsdeler, die wordt gevormd door R2,
R4/ruR1 en het netwerk Rs+VR3ruR4. Deze spanning hangt af van de stand van
de R|T-potmeter en de zijbandschakelaar. Met de zijbandschakelaar wordt
gekozen tussen R5+VR3 of VR4. R7 zorgt voor de scheiding tussen de RIT en de
spanningen t{dens zenden.

Het inbouwen van de Super RIT
Vervang D11, C55 en R36 door de aangegeven waarden. Zoek de draad op die
aan R36 zit, op de print en het schema van de HW-8 aangeduid als punt,B,.
Maak het eind van de draad los van punt'K. Soldeer aan de onderzijde van de
hoofdprint een condensator van 0,01 pF tussen punt'B' en aarde. De RIT-
potmeter kan op de Írontplaat worden gemonteerd in de plaats van de
selectiviteitsschakelaar. Ook de zijbandschakelaar kan een plaatsje op de
frontplaat vinden; ik monteerde hem rechtsboven de loading knop. Monteer de
overige onderdelen van de Super RIT op een klein montagebordje. Let op dat de
drie instelpotmeters (VR2, VR3 en VR4) van het tienslagen{ype zijn. Deze zijn
stabieler dan gewone instelpotmeters en bovendien nauwkeuriger in te stellen.
Monteer het R|T-bordje dichtbij de R|T-potmeter en de VFO-schakeling. Verbind
12 volt, aarde, R|T-potmeter, zijbandschakelaar en de draden vanaf 'K en 'W

(CW key, geaard bij ingedrukte sleutel).
Super RIT is nu klaar!

Afregeling
Voor een goede regeling moet Super RIT het lineaire deel van de grafiek van
Íiguur 2 bestrijken. Dat is het gebied tussen +3 en +5 volt.
Regel tijdens zenden VR2 zodanig af dat er 4 volt op de collector van Q1 staat.
Meet de Írequentie van de local oscillator door een hoogohmige counter aan te
sluiten op TP-2 (emitter van Q5) op de hoofdprint. Stel de VFO tijdens zenden in
op 7040,0 kHz. Zet de zijbandschakelaar in stand USB en de R|T-potmeter in de
middenstand. Regel met VR4 aí op een frequentie van 7040,8 kHz. Sleutel de
zender en controleer of de frequentie 7040,0 kHz is. Zet de zijbandschakelaar in
stand LS8. Regel met VR3 af op een frequentie van 7039,2 k{z. Sleutel de
zender weer en controleer of de fÍequentie 7O4O,O kHz is. Herhaal deze
handelingen totdat alle drie frequenties kloppen Nu moet de R|T-potmeter
geheel linksom en rechtsom worden gedraaid om te controleren of de
verstemming naar weerszijden lineair verloopt.

SUPER RIT VOOR DE HW-8 door KATBCD

Belangrijkste wijzigingen in de HW-8
In het oorspronkelijke schema wordt de zender-offset verkregen door via een
schakeldiode D11 een extra condensator C55 parallel aan de oscillatorkring te
schakelen.

Noor
osc.

Figuur 1 HW-ï Super RIT

In de Super RIT wordt D11 vervangen door een varicapdiode en tevens wordt
C55 vergroot om voldoende verstemming te kunnen realiseren voor zowel USB
als LSB. Op de varicapdiode kunnen verschillende spanningen worden gezel,
afhankelijk van de gebruikte zijband, de stand van de RIT-potmeter en het feit of
de HW-8 al of niet zendt. Verder is R36 vergroot om een betere sóeiding te
krijgen tussen de R|T-schakeling en de VFO.

c r  I  L k 7

ï'^t
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Bediening
Zet de RlT-potmeter in de middenstand. Zoek een station op en stem zodanig af

dat een toon van 800 Hz hoorbaar is. Stem wel op de juiste zijband af,

overeenkomend met de stand van de zijbandschakelaar, anders komt de zender

straks niet zero-beat! Als de toon hoger wordt bi.i het verhogen van de VFO-

Írequentie dan is USB van toèpassing. Als de toon echter lager wordt bij het

verhogen van de VFO-frequentie dan is LSB van toepassing. ls de ontvanger

eenmaal goed afgestemd op de juiste zijband dan kan met de zijbandschakelaaÍ

worden omgeschakeld teneinde de beste ontvangst qua QRM te verkrijgen

zonder dat de zendfrequentie hierdoor wordt beïnvloed. Met de R|T-potmeter kan

vervolgens een eventueel verlopend tegenstation worden gevolgd.

Z J

STAND BQC.MARATHON
door PAOATG

bijgewerkt Um 29-10-94

Cal lNr Prefixen Landen Punten Antennê

1

z

4

Prtjsuitreiking van de Marathon 93/94.

V.l.n.r. winnaar Bert PA3FSC, Adriaan PAOATG

Zo, we zijn weer van start.
Hopelijk komen er nog
meer deelnemers als ze dit
lijstje zien. Vanaf 1 juli kan
het weer!

Geen bijzonderheden over
de logs behalve dat Kees
PAATA zich tekort gedaan

had door in de
scoreberekening twee

QSO's, gewerkt met 4 watt
output, te vergeten.
Hierdoor verschuift het één
en hel ander. Ook EW1=
Wit-Rusland (EU-EW), dus
een land minder. De
vergissing met die twee 4
watt QSO's maakt het weer
ruimschoots goed. Men ziet
goed de invloed van de I
watt output van PA@TA
t.o.v. de 5-1 watt van
PA3BHH. Verder geen
problemen.

PA3FSC
PA3BHH

PAAÏA
PA3FLV
PAOAÏG

48
45

100
33
32

23
20
47
22
1 5

2170
708

586
355
96

INV

INV
LWA
HEL
LWA

SB

a
tU
É.
L!
É.
(f
F

J
J

(J
a
o

k H z

7 013

7 0t ,2

7  41 .1

7010

703 9

7 0 3 8
1  2  3  4  5  6  7  8  9  l 0  V

COLLECTOR Q1

Figuur 2 Regelgebied

De spanningsdeler R2/R4 bepaalt het regelgebied van de R|T-potmeter. Met de

aangegeven waarden is het frequentiegebied +/- 800 Hz. Het gebied kan worden

vergÍoot door voor R4 een hogere weerstand te kiezen. R2 moet dan wel

evenredig worden verlaagd om de totaalweerstand van de spanningsdeler op 10

kilo-ohm te houden.
Bron: The QRP Quarterly, april 1990

Vertaling: PA@WDW

í v R 4 l
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ZELFBOUW IN DE TOEKOMST door PEINLl

Dat wij heden ten dage nog het één en ander zelf kunnen bouwen met
slooponderdelen is mede te danken aan het feit dat er veel sloopelektronica te
vinden valt die gewone componenten bevat. Een weerstand met normale
afmetingen, evenals transistoren, condensatoren gn ander elektronisch spul zijn
nog normaal te vinden op de sloopmarkt.
Maar de tijd schrijdt voort en al reeds enige tijd komt er sloopmateriaal op de
markt met de wel zeer kleine SMD-onderdelen. Dit is wel leuk om iets heel kleins
te bouwen, maar wie kan tot op heden als amateur zich een heus SMD-
soldeerstation veroorloven, wie kan zulke mooie kleine printjes ontwerpen en
maken zonder een erg dure computer te hoeven aanschaffen en wie kan de wel
erg kleine lettertjes nog lezen zonder loep?
Alleen al het slopen van een print, bezet met dit soort onderdelen, is een heidens
kanvei. Met een gewone soldeerbout met kleine punt lukt het enigszins, maar het
onderdeel wordt zo heet dat de kans bestaat dat het daardoor zijn waarde zal
kunnen verliezen en dan is dit niet meer voor hergebruik geschikt.
Maar een knutselaaÍ zit niet stil dus misschien is het onderstaande iets voor de
plattebeurs-amateur.

Om ook eens de SMD-soldeertechniek te kunnen gaan beoefenen en niet tegelfk
de hele huishoudbeurs te hoeven plunderen, zodat mijn schatten van QRP{ers
en XYL niet 30 dagen op een houtje hoefden te bijten, oÍferde ik mijn 50 watt
soldeerbout op voor deze proef.

Een 40 watter was gelukkig ook nog voonadig voor het continueren van de
zelfbouw. . .
In de plaatselijke hobbyzaak kocht ik een messing pijpje met een doorsnede van
2,5 mm en de lengte bedroeg ongeveer 1 meter. Het kostte f 3,00. Geen grote
uitgav€ dacht ik zo.

31

Zoals aan het begin van dit artikel te zien valt bestaat de 50 watt soldeerbout uit
een dik gedeelte (í I mm) en een dun gedeelte (6,5 mm), de stift .

Meet eerst deze diameters op en neem een boor met eenlzmm kleinere

diameter dan het dikke gedeelte. Wikkel hierop ongeveer 14 windingen en zorg
dat de wikkelingen erg dicht tegen elkaar aan liggen.

Vervolgens neem je een boor met % mm kleinere doorsnede dan de stift en
wikkel hieroveÍ zoveel als mogelijk wikkelingen zodanig dat later de hele stift
bedekt is met messingpijp. Bij mij waren dat ongeveer I wikkelingen. Ook bij het
dunne gedeelte zorgen dat de wikkelingen dicht tegen elkaar aan zitten. Nu komt
het moeilijkste en dat is de voorbereide wikkelingen over de soldeerbout heen te
schuiven. Doe dit vooral voorzichtig maar wel met wat kracht; het zal zeker
lukken. Pas er ook voor op dat brj de overgang van het dikke naar het dunne
gedeelte geen knik in de pijp komt. ls dit toch het geval dan moet de hele
procedure opnieuw gestart worden. Maar met een beetje moed en beleid zal het
zeker lukken.
Wanneer dit gedaan is komt eÍ even een moment dat er weer een kleine
gezinshereniging plaatsvindt, U moet namelijk aan de XYL om een stuk

aluminiumfolie vragen, neem dan gelijk een kop koffie mee! Dit stuk

aluminiumfolie wordt tot een soort van isolatiedeken gevouwen, iets breder dan

de lengte waarover de messingpijp is gewikkeld .
Laat een stukje pijp bij de stift iets uit de isolatie steken, zie A in de tekening.

Bij B moet het prlpje naar het handvat toe gebogen worden en dient een iets

dikker messingpijpje aangesloten te worden van ongeveer 6 mm om een

aanpassing te krijgen naar een slangetje dat aangesloten wordt op een

aquariumpompje. Zulke pompjes hebben meestal een regelaartje om de

luchthoeveelheid te regelen en zo verkrijgt men voor weinig geld een heuze

SMD-soldeerbout voor désolderen en solderen.

Addertje

Er zit natuurlijk wel een klein addertje onder het gras waar ik u allen

eerlijkheidshalve wel even op moet wijzen. Soldeertin kan nagenoeg niet worden
gebruikt, voor SMD heb je namelijk soldeerv/oelsfof nodig

Dit moet je natuurlijk ergens gaan kopen, maar weet je hoeveel zoiets kost? Veel
geld, hoorde ik. En een ander probleem is dat er ook nog een plaatsje in de

koelkast gereserveerd dient te worden bij de XYL. Stel je toch eens voor dat in

een onbewaakt schoonmaakwoedemoment van de XYL dit potje van enkele

milliliters van ongeveer een gulden of honderd in de vuilcontainer gaat belanden!

Wéér een crisismoment in's amateursleven met alle eventuele gevolgen van
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dien. Daarom de volgende raad;
Voordat aan zo'n project begonnen wordt even nagaan of dit wel op alle Íronten
tot een goed einde gebracht kan worden, daar ook de huisgenoten hierbij iets in
moeten leveren .
1. Aquarium moet weg want je hebt de pomp nodig.
2. Een uitgave doen van f 3t-- .
3. Koelkastplaats bespreken met kans op plotsklaps verdwijnen van het kostbare

vocht.

Natuurlijk is bovenstaand ontwerp vrij te gebruiken door en voor amateurs, met
dien verstande dat ik geen enkele verantwoording neem in het niet slagen van dit
project of andere mislukte zaken.

Het bovenstaande idee kwam tot stand met medewerking van Rinus Jansen en
Michiel Lensen van Kent Elektronics.

Best 73 Rins PEI NLl

VOORBEREIDING lste LUSTRUM BQC-
GEZINSDAGEN door pA3BUo

De voorbereidingen voor de volgende BQC-gezinsdagen zijn na mijn bezoek aan
de HF4ag weer met inzef gestarÍ. Bestuur en aanwezige leden bleken er ook op
positieve wijze achter te staan.

Ons'dagverblijf
Met het grandioze kamp van 1994 nog vers in het geheugen is het een leuke
bezigheid te sleutelen aan een waardige viering van het eerste lustrum in 199S.
Als ik daaraan denk, schrik ik wel even! De reden hiervan is dat de tijd zo snel
gaat! Af lereerst hopen we op goed weer op 21-22-23-24-25 juni 1995, maar
dankzij de beloofde bungalowtent van Eise PA2ENG, waar we zeer dankbaar
voor zijn, en de reeds veel gebruikte daktent, kunnen we het binnen ruimschoots
droog houden en dus gezellig. Judo, de beheerder van camping'Het Haasje',
sponsort de plaats en dat scheelt \,veer een stuk in de kosten. Per slot van
rekening neemt deze tent een plaats in! Ook hier komen weer de tafels en
banken te staan zoals we gewend zijn. We kunnen dus weer de koÍfie èn de
babbels droog venrverken.
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Zelfbouwwedstrijd
Mocht u een zelÍbouwproject op stapel hebben staan dan kunt u €r vast |."t"ning
mee houden dat in de genoemde periode een keuring zal plaatsvinden, waar
enkele prijsjes aan verbonden zullen worden.

Activiteiten
Meerdere activiteiten staan op papier. Zij zullen in de volgende Nieuwsbrief
aangekondigd worden indien noodzakelijk. In de rest-info, welke ná de
aanmelding toegezonden wordt, volgt één en ander uitgebreid.
Zoals gebruikelijk vinden de activiteiten plaats onder het motto:
ALLES KAN .ALLES MAG - NIETS MOET.

Vriendelijk verzoek . . .
Voor deze toch wel speciale dagen zou ik het zeer op prijs stellen indien de
deelnemers hun uiterste best zullen doen om alle aangegeven data aanwezig te
kunnen zijn. lk begrijp dat dit, gezien de werkomstandigheden, niet altijd mogelijk
is, maar'as et effe kan!' . . . U bent in ieder geval vroeg genoeg op de hoogte
gesteld wat de data betreft, nietwaar?

Project'95
Het project in 1995 zal een ruisdoos zijn. Belangrijk genoeg voor praktijkgebruik.
Albert PAOABE heeÍt toegezegd dit project te willen verzorgen in de vorm van
een bouwpakket. Dus print en onderdelen en net zo goed verzorgd als de
vossejachtontvanger van dit jaar. Albert, alvast bedankt voor de te nemen moeite.
Nadere mededelingen over prijs en bestellingen volgen in het komende nummer
van ons lrjfblad.

Aanmelding 
i

Zoals gebruikelijk wordt in het maartnummer van de Nieuwsbrief het
aanmeldingsformulier geplaatst. Op verzoek zal de aanmeldingsperiode wat
langer worden gehouden.

Tot slot

Dit was het den voorlopig. lk wens iedereen die dit leest een genoeglijke
wintertijd toe, maar vooral een goede gezondheid, veel zelflcouwplezier en veel
DX, ook namens mrjn XYL Ria.

Wim PA3BUO en XYL Ria
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NIEUWE LEDEN - HARTELIJK WELKOM!

B. Vermeer, Kennedyweg 74,6708 HB Wageningen.

Werkt op 2 enTO met FT736R, FT29OR en R71E met

diverse antennes.
E. ten Elshof, Bosstraar9,716l XX Neede.

P.W.L. Verhoeks, Ambrosiusweg 43, 5142 MWaalwijk.

Luistert met Tiny Tim + langdraad. Succes met gaan

behalen van de machtiging!
A. de Jong, C.R. Waiboerstraatl5, 1761 CK A. Paulowna.

Actieí op HF met HW101, op 20 m met QRP CW.

W. Punt, Pruylenborg 48, 3343 NE H.l. Ambacht.

J. Krol, De Sluis 2, 3351 DC Leek.

Heeft plannen om een CW transceiver te bouwen voor 15.

A.A.J. van Oss, Strieckenlaan 20, 5175 CK Loon op Zand.

Werkt op 2 met omgebouwde KF161. Ant.: o.a. zelfbouw.

732 PEIPPE A. Gerritsen, Kompasstraat 24, 1973 PX lJmuiden.

ActieÍ op 2 m met Yeasu 480R, ant. Comet G01.
733 PA3FJU F.B.F. Peters, Holleweg 9,6712 BN Ede.

Werkt met FT767 en TS50. Antennes. FD4 en F823.

734 ON4US P. Carmoy, Rue Pastur 96, 8€180 Courcelles.
Werkt met TR4C en een dipool.

735 PA3FID C.J. Kraayenveld, Sterkenburg 26, 1965 BN.Heemskerk,
Actief met een FT7, op 10-15-20 m met dipool.

7# NL10968 J. Veenstra, Volcmarsstraat 60, 8262 W Kampen.

Luistert met Kenwood R5000 + langdraad.
737 PA3ASC M.A. Perry, Cartesiuslaan 20,2341 AN Oegstgeest.

Werkt met HW8 (?) en Argonaut 509. Attt.: 2 el. mini Yagi.

PEl LXM K. Grin, Laan v.d. Bork 230, 7823 RE Emmen.
PEiGVK A. Nugteren, Thorbeckeweg 286,3317 EN Dordrecht.
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725 PElOJJ

726 PAAZO
727

728 PAOXAW

729 PAOWPD
730 PBAALC

731 PElPDN

738
739

BQC KOPIE- EN PRINTSERVICE door pAoGHS

Tljdschriftartikelen
Het lijkt wel aÍgesproken werk, maar bijna alle nieuw opgenomen artikelen gaan
over antennes en hun aanpassingssystemen. Blijkbaar een ondenrerp waarvan
het einde nog lang niet in zicht is. Eerlijk gezegd heb ik grote bewondering voor
al die inventieve geesten. Wat te denken van de G2AJV antenne, ontwoÍpen en
copyright verleend door, let op!, Professor Roger C. Jennison, Bsc, PhD, Ceng,
FIEE, Cphys, FinstP, FRAS, PPl, FRSA te Canterbury, dus een eenvoudige
amateur. Werkelijk heel inteÍessant om dit aíikel te lezen. Dat is tevens het geval
met nr. 43í. Op wens heb ik opgenomen nr. 436, hoewel deze serie op dit
momênt nog niet compleet is. De prijs van 7 postzegels is een voorlopige prijs.
Mocht u bestellen, dan sluiten we de teveel betaalde postzegels weer in of
storten terug. Het is een artikelenreeks voor de in moderne technieken
geïnteresseerde zelfbouwamateur.

nummer postzegels 80 cent

I

430
431
432
433
434
435
436

8001
BOOIA
801 1
8013

3
3
2
3
2
2

f  19,50
f  1 1 , 8 5
f 20,50
f 25,00

BOUWPRINTEN inclusief beschrijving en portokosten

Five-Band Lazy -H Antenna
A Trigonal HF Beam
G2AJV Toroidal Antenna
A Compact Loop Antenna Íor 30 through 12 meters
Q RP-Antennen-Anpassgerát
Eichmarkengeber mit >>PffÍ<<

Key Components of Modern Receiver Design

DC-ontvanger voor 80, 40 of 20 meter
ïoko-spoelen voor 8001
QRP CW Transceiver voor 40, 30, 20 of 15 meter
Transceiver'Het Wiel' incl. Toko-spoelen 80, 40, 20Een flink gedeelte van bovenstaande nieuwe leden heeft zich aangemeld op de

Dag voor de Amateur in Amsterdam. Hiervoor ook dank aan onze crew die daar
aanwezig was in de stand van de BQC! We hebben nu totaal 548 leden.

ledereen prettige kerstdagen en jaanvisseling gewenst!

/3, Cees PA3DNN
a t a t l
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Zie voor de overige projecten Nieuwsbrief 7í.

Bestellingen: G. Henk Sibum te Emmen, giro 3806184 oÍ het aantal postzegels, in
kleine coupures s.v.p. !

Best 73 es 72, Henk
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DE KENWOOD TS-5OS MET QRP door PAOGHS

De Kenwood fS-50S heeft zijn bestaansrecht op de amateurmarkt inmiddels

bewezen. Vele amateurs maken, dankzij de keuzemogeltikheid van het gewenste

uitgangsvermogen, n.l. 10, 50 of 100 watt, zo ook kennis met de mogelijkheden

van het werken met laag vermogèn. Wanneer men echter wil voldoen aan het

QRP uitgangsvermogen, voorgeschreven door de toonaangevende verenigingen
of clubs en aan de voonuaarden die gesteld worden bij contesten en awards,
moet het vermogen onder de 5 watt gebracht worden.

Afregelen op 5 watt of lager
Het afregelen onder de 5 watt output is betrekkelijk eenvoudig, vooral indien u in
het bezit bent van een setje zgn. juwelier-schroevedraaiers. Het vinden van de
miniatuurpotmetertjes is niet eenvoudig. Volg de instructies voor het venvijderen
van de bovenkast, de luidspreker en de luidsprekerhouder, zoals beschreven in
uw manual. VR-16, de 50 watt potmeter en VR-15, de 10 watt potmeter, vindt u
op het circuitboard onder de luidsprekerhouder, dichtbij de frontplaat van de sel.
De betreffende potmeters zijn erg klein en moeili,lk te vinden. VR-15 laat zich
moeiteloos afregelen op b.v. 4,5 watt output. U kunt met VR-15 uw output zelfs
nog lager dan 1 watt afregelen. Echter Pas Opll ln deze stand staat VR-15 bijna
op het eind en kan een sluiting veroorzaken, waardoor het vermogen plotseling
100 watt bedraagt. Enige voorzichtigheid is hier dus geboden.

Resultaten
Na deze afregeling zijn er diverse QSO's gemaakt in CW, Amtor, RTTY, SSB en
FM, tot volle tevredenheid van de gebruiker. De set is nu geschikt voor zowel de
QRP-amateur als voor hen die soms meer vermogen denken nodig te hebben
dan noodzakelijk. lk wens u vele goede verbindingen, zowel met QRP als QROI

Meenemer:
- De geschiedenis maakt een jong mens oud,

Best 73 es 72, Henk

-,.

zonder rimpels oÍ grijze haren,
door hem het voorrecht van de ervaring der ouderdom te geven,
zonder de daarmee gepaard gaande zwakheden en gebreken. [ghs]
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