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DOÊLSTELLING
Als oRP zal
Het bevorderenvan Experimenteê|,Laag vermogen (oRP) Radiozendamáteurisme.
geldentijdenswedstÍijdenen andereevenemenlen:het werkenmet vermogensvan max. 5 W outselenvan
i u t . O e á u o z a t z i i n à o e lt r a c h t e n l e b e r e i k e n d o o r h e t g e v e n v a n v o o r l i c h l i n g , h e t u i t w i soveÍi'
van QRP zenders en al hel
gegevens,het veÍstrekkenvan schema'sen bouwaanwilzingen
driemaandeli.iks
geeft
een
hieíloe
is om het gesteldedoel te beÍeiken.De club
óe]wat bevorderlijk
'l.iieuwsbÍief.De club zal bestaanuil zendamateurszowel als ontvangamaleuÍs,
ètuuot"c uir: de
genoegenmet de radio'
die inziendat het werken met laag vermogenveel kan bijdÍagentol meer
niet meer veÍmogen
met
Het
weÍken
daaNan
karakter
hel
experimentele
betreÍt
wal
hobby,vooral
om zo de
dan nodig is voor het maken van een goede verbindingzal het doel van alle leden ziin,
regelmatig
ondertingèsloÍing op de amateuóande; tot een minimum te beperken.De leden zullen
aktieÍ mét Oe hoÉby bezig zijn en geven hiervan bliik door het inzendenvan aktivileitsrapporlen'
De leden
het vermelden van bouweÍváringeÀe.0., zulks ler bevordeÍingvan de clubaktiviteitenwooÍd, geschriftof mel
zijn eÍop bedachfde eRP hobb/steeds naar buiten uit te dragen,hetzii in
slechtszo
Oó OaaO.In de club is plaatsvo-oralle geïnleÍesseeÍdenin QRP, ook voor degenen die
wêÍken!
laag
vermogen
dan
met
en
nu

ORPFREQUENTIES
INTERNATIOI,IALE
kHz
cw 1843 3s60 7030 10106 1406018096 21060 24906 28060 50060 144060
28360 50285 144285kHz
21285 142853690 7090 ssB FM
B E N E L U XQ R P N E T
11:00 ned. li.id 3560 kHz
CW zondag
sSB zarerdág í0:30 neo. tiid 3795 kHz

Op het NoordelijkAmateurtrefíen
(NAT)in Groningenkwamik Henk PAOGHS
tegen.Hij vroegme of ik bereidwas een functiete bekledenin het bestuurvan de
BeneluxQRP Club.Tijdensde hieropvolgendebestuursvergadering
bleekdat
menin mijeen opvolgerzag voor FransPAOGG.Sindsde dood van onze vriend
Fransin 1989heeftde club kansgezienom het zondervoorzitterniet slechtte
doen,maarer bleekbehoeftete bestaanaan een'gezicht'.lk voel me zeer
vereerden wanneertijdensde jaarlijksebijeenkomst
in Apeldoornook de leden
genomenbesluit'hoop ik een waardig
accoordgaanmet dit'op bestuursniveau
opvolgeÍvan Franste worden.Dit zal nietzonderslag of stootverlopen;het
eerstelid heb ik al weggejaagd...
Met een kritischbedoeldeopmerking,waarinik
de contesterijop de HF-bandenop de hak nam en afzettetegende meer
experimentele
contestsop de bandenboven30 MHz,heb ik een lid zodanigop
getraptdat hij meendedat deze'uitlatingenvan de voorzitte/
zijn (contest)tenen
voldoenderedenwarenom zijn lidmaatschap
Spijtig,maaÍ
niet te continueren.
geenvanons is te oud om te leren.Nogevenvoorde duidelijkheid:
de BQCis als
zodanign,ettegencontesten,getuigede vele pagina'sdie we in elke NieuwsbrieÍ
voorde contestkalender
reserveren.
JaarlijkseBQC-bijeenkomstop 2 september
lk noemdede bijeenkomst.
Naargoedetraditiezijn we ook dit jaar weer te gast bij
de VERONen wel tijdenshaarjaarlijkse
in gebouw'De
HF-dagop 2 september
Kayersheerd'aan
de EersteWormenseweg
494 in Apeldoorn.We beginnenom
11.00uuren zoalste doengebruikelijk
ligteÍ een helestapelbinnen-en
buitenlandse
ter inzage.
QRP-tqdschrrften
- Lees verder op bladzijde 2 -

144585kHz

netleider: PA3ALX
neleiders: pA3CVS,PA3CZA,PA@DML,PAAWNN
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- vervolg van bladzijde 1 -

Ook wordter weerdoorWim PA@WDWêen verlicaleantennevoor 80, 40,20 en
QRP-spulletjes
15 m opgezeten kunnenwe elkaars(zelfgebouwde?)
bewonderen
en uitproberen.
ln het wat meerofficiëledeelzullenclubzakenwordenbesprokenen prijzenvan
o.a. de Marathonwordenuitgereikt.
BastiaanPA3FFZheefttoegezegdom samenmet MarienPAOMVWons wal te
Ze nemencompulersmeeen een zelfbouwHellvertellenover'Hell-schrift'.
wil, moetzelf een lege 3%" diskette
schrijver.Wie een computerprogramma
meenemen.Als het meezitkomtPAOSEook meteen antiek'Wehrmacht'
apparaat.
Restmij nog om HenkPAOGHShartelijkte bedankenvoorde goededienstendie
heeftvervulden de hoopuit te spreken
hij de laatstezesjaarop'ad interim'-basis
van u te mogenontmoeten.Tot
weer
velen
Apeldoorn
in
tijdensde bijeenkomst
ook dit keeÍ
die dooruw bijdragen
metdezeNreuwsbrief,
dan veelleesplezier
weerlaatziendatde BQCeen clubis om trotsop te ziinl

stondons veldjeal aardigvol! Na de kennismaking
met Jan PAOJANen het
handjeschuddenmet de oudebekendenJan PAORATen Jo PA@JVPmet hun
XYL's,TheoPEl PUEen JohanPDORJMmet hun QRO's(ouders),
had ik snel
mijn/P-shackmet slaapplaats
weer staan.Ondereen bewolkteluchtmet een
temperatuur
van ca. 22 gradenwas het aangenaamklussen,dus in een mumvan
lijd warenook de gemeenschappelijke
tent en de nodigeantennesopgebouwd.De
PA-nullenBWA, EPl, RATen JVP en de PA-drieënBHKen EKKmaaktenspoedig
hun eersteverbindingen
op HF. De VHF-broeders
PDORJMen PE1PUEwerkten
fanatiekop 2 meter.MartinPAOEPIen Jokehaaldenvoorenkelenvan ons
Chinesehaoen rondhalfachtooendeons allerWillemPA3BUOhet EERSTE
LUSTRUMvan de BQC-familiedagenl
Dit ginggepaardmetde nodige
plechtigheden
met
van de trouwsteHaasje-gangers
waaronderhet onderscheiden
een Haasje-bord
en een certificaat(foto1).

72 es73 de RobertPA3BHK

VOORDE VIJFDEKEERHETHAASJE
ofwet:het eerstelustrumvan de BQC-Familiedagen
door PA3BHK
door MennoPA@DMLom met
wat nu zo'n zesjaar geledenwerd aangezwengetd
z'n allende natuurin te gaan is inmiddelseen niet meer weg te denkenaktiviteit
van de BQCgeworden:de Fanitiedagenop Het Haasie.at iaar vierdenwe ons
eerstelustrumen wel van 21 Um 25iuni'
Met als'motor'onzeWimen Ria!
21)uni
de avondervoorhad ik rondeen uur oÍ
Nog bijkomendvan een verjaardagsfeestje
's
was niet
Hetweerbericht
mijn'bestelbak'
in
ingepakt
alles
11 morgenseindelijk
stek
de
bekende
van
richting
in
de
ook
slechten vol goedemoedreed ik dan
van Fortmond.RondhalÍ één was ik er en tot mijnverbazing
tegende rivierduinen
1995
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Foto 1 De trouweHaasje-gangersmet hun Haasje-borden Haasje-certificaat
v.t.n.r.Ria(XYL 3BUO),PA3BHK,Joke (XYL ffiPl), PA6PI, Karin (XYL 3EKK),
PA3EKK,PA3BUO
Onderhet genotvan,juistja, enigemedicinaledÍankenwerdde eerstedag van
ons lustrumafgesloten.
Wat hadGerardeen moeitemetdie Gammeldansk!
22 juni
Dit betekende
Hetwas's nachlsopgeklaard.
dat,hoewelhetwatfrisjeswas,de
zon volopscheen.Alleendiewind...Maargoed,in het kadervan hel bijkleuren
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toch de korte broek maar aangetrokken. Na de koffie weÍd traditiegelrouw het
Franse ballenspelgestart.lk besloot even een wandelingetjete maken,tenslotte
werd van mij de volgende dag een 2 meter vossejacht verwacht. Wat is het toch
mooi rond Het Haasje. En wat stond ie rivier nog hoog! Vossen hebben streken
dus besloot ik de vos zó neer te zetten dat een nog ondergelopen deel van de
camping moest worden doorgebaggerd.

Na de lunchkwamde officiêle
Jan
voorhet ballenspel,
wedstrijdleider
Riphagen(foto2). Omdath'rjook'mee
wildedoen'waszijnfietsvoorzienvan
eenbordjemetde roepnaam'PQ-SOS'
Vandaagmochtende damesom de eer
strijdenwantde herenwerdengeacht
over de aetherte
ons QRP-evenement
in
een'HF-contest'.
verspreiden
als antenneeen
Jo PAOJVPgebruikte
huisvliit,te weteneên
fraaistaalt.je
voor80 en 40. Misschien
raamantenne
van
wil Jo er eenseen beschrijving
Vooral
Nieuwsbrief?
de
voor
maken
Theolietonsziendat radionietbij 30
MHzophoudt,hijwaszeerfanatiek
bezigop 2 meterlOndertussenkwamen
AlbertPAOABEen Lidy na een langerit
Ook Bea PA3GJBen Jan
uit Frankrijk.
Albertwercl
PA3EUEarriveerden.
met het lustrumcertificaal
onderscheiden
jarig
en werder nogevenaan herinnerd
te zijngeweest.Na de koffie:
dit allesin
En bijpraten,
klootschieten!
Foto2Hu|digingvanJanRiphagendegemeenschappe|ijkelentonderhet
PA3BUO
drankenwant
v.l.n.r.'PQ-SOS',
oenotvan verwarmende
á".on *". weg en de windmaaktehel
wel erg Íris. Lekkerewhiskyhè, Lambert(foto3)?
23 juni
De dag begonmetwolkenen een spatjeregen.Maarspoedigbrakde zon door.
op onsveldje.
ook was de windgaanliggen,dus al snelwerdhet aangenaam
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Foto 3 PA@WA in karakteristiekehouding
Na de koffiekregennu de herende kansom met de stalenballenaan de gangte
gaan.In het kadervan hetvoorbereiden
van de 2 meterjachthad ik nogwat
andereklusjes;de zendersmoestenaan de lader(ik mochtde drie'spoetnix'van
PAAZRlenen!)en ik wildenogeenpaar'stekjes'
controleÍen.
Na de lunchwas
het dan zover,de 2 meterjachtkon beginnen.Met hulpvan MartinPA@EPI
werdenspoetnixen vos geplaatst.Tijdensdezejacht beweesmijnnieuwemini
goedediensten;de vergetenmicrofoonvoorde vossezender
tweeband-portofoon
werddoorGerard3EKKklaargelegd
en teruijl ik de minivosjesuitzettekon Martin
de microfoonophalen.
De lJsselwas aanzienlijkgezakt,dus in plaatsvan een halvemeterwaterwaren
er op weg naar het vosseholalleennog een laagjemodderen hier en daar een
paarcentimeterwaterte overwinnen.
Na een goed half uur meendenwe in de
vertejagerste horen('hijis hiertochwel erg hard')maarMartinen ik moestennog
een halfuur wachtentot Jaapin zijn laazen aan kwambaggeren.Een kwartiertje
laterstondGerardte brullendat hijnietz'n mooiegympenaan die drekwilde
opofferen.Toen na zo'n tweeuur Alberten Theo nog nietwarengearriveerd
beslotenwe maaÍop te breken;hetwerd'waterkoud'zo pal naastde rivieÍ.
Jammer,want op de campingtrofÍenwe Alberten Theo aan die net de laatste
haddengevonden
Spoetnik
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de zonen de Survival!Wim hadweerietsgeniaalsbedacht:
Na het etenkwamen:
eersteen uur vissen(foto4) en dan de hengelombouwentot 2 meterantenne
kabelen pluggenen verdermet doorde
(foto5). En wel met meegenomen
en touw)'
organisatiegeleverdmaleriaal(installatiedraad

Foto4 PA@ABE
Eersfvissenen dan..

Foto 5
...hengelombouwentot antenne

gelicenseeÍden
veelspullenvoorHF onderhunogenkregen!
werd er een Brabantsegrabbeltonop tafelgezet(foto6).
Onderlussen
krioeldehet
Als geitenrondeen haverkist
van de amateuÍsom er een printjevan hun
gadinguit te zoeken.Ookhad Jo (of was
het Jan?)zakkenmet ca. 500 zeer
bruikbaretorren(vanhet type'transis')te
koopvoor slechts/ 5,-. Na de koffiebleken
de herenuit Aoeldoornzeer onderde
indrukvan de universelemeetkastvan
Jaapdie weernaarde alombekendeNRDstandaardwas afgewerkt(foto7). Die man
blijftmooibouwen!
's Middagskondenwe weerjagen,Menno
verteldeGerardhoe de Groningsevos en
de spoetnixwerktenwant Mennowildezelf
ook wel weereensop 80 jagen (foto8).
Foto 6 Bijde grabbelton
VervolgensverstopteGerardzes 80 meter
v.l.n.r.PAffi.PI, PAAJHS
spoetnixin het bos en steldeeen in kaart
en zoon Menno
te brengenvos op (foto9).
Brjgestaan
door Jenneke(vaderJakobwas
eÍ metbroerMennoal vandoortoenze terug kwamvan boodschappen
doen)was
het nieteenszó moeili.jk
om vlotalle tjoepers,kwakersen blieperste vinden.

vissenmaalhet aantalgewerktestations.
hetaantalgevangen
De puntentelling:
Die stoïcijnseAlberten die ÍanatiekeGerard!Wat een spektakel!
ondertussenwarenMennoPAODMLenTr|jntjedrukbezighuntentoptezetten
en kwamenJakobPAOJHS'Marianneen de kinderenaan'
wat vondenJoke,
besloten,
De vrijdagwerdweermeteengezelligsamenzijn
lekker!
Martin,Marianneen Jakobdie Gammeldansk
24 juni
De zonwas nog nietdoorde
vande Familiedagen!
Zaterdag!Hethoogtepunt
Er wasweereendruk
was
aangenaam'
wolkengebrokenmaarde lemperaluur
programmaenVanqaagwerderextraaandachtbesteedaandeze|fbouw!
verzochthun
Nogvoorde koffiebrakde zon dooren werdende deelnemers
bouwselsin te leverenin de centraletent.Tijdensde koffieverscheende
jurybestaande
uit PEl OPHen PEl LVX'Wel aardigdat dezeCApeldoornse
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Foto 7 Met dit multifunctionelemeetapparaatwon PAAURD
de eersteprijsin de zelfbouwwedstrijd
koppiebij
Wat is hethandigom er eenpaarscherpejongeogenin eenverstandig
waren
al
en
ik
te hebben!Tachtig-meter-jager-bij-uitstek
Menno@DML,Jenneke
weervlugterugop het kamp.Helaas,de kaartpeiling
nekteons.

nr.75 - september
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Haasjebord
dat zelfswasvoorzienvan zijnLF-callPQ-SOS!Na langnatafelen
zochtiedereenmeteen voldaangevoelde slaapzakweerop.
25 juni
Aan alleskomteen eind,zelfsaande BQC-Familiedagen.
Maars'morgens
genotenwe allemaalvan de zon (foto10).Ook het beginvan de zomertijdensHet
Haasjelijktwel een traditiete worden!

Foto 10 De centraleparasolbood goede beschuttingtegen de felle zon
v.l.n.r.Gerben(Pa van PElBUE en PDffiJM), PA3BUO,PA4JVP
FO\O8 PAQDML
Eerst uitleg van Menno.

FO\O9 PA3EKK
..endan snelnaar het hol

Hierkwamde ervaringvan Jaapgoedvan paswanthij liet zich niet bedottendoor
langsprikkeldraad.
íoutpeilingen
ïot onzeverrassinghaddenFritsPAZDEFen Ria kansgezienOmweer iets
Terwijlde 80 meterjacht in vollegangwas
eerderuit Haarlemte vertrekken.
arriveerdenzel
's Avondswerder weerChineesbesteld.De meisjesvondendat verleden
iaatzo
(nieuwe)
klus.
De
hele
gek nog niet,wanteen barbecueopzettenis altijdnogeen
kregenwe onze
Chineesmoesteen beroepdoenop een taxi(!)maaruiteindelijk
.ieude
werdenrondde tafeldiversewinnaarsvan klootschieten,
hap.Natuurlijk
beschikbaar
en survivalin de prijzengezet,dit maalvriendelijk
boules,vossejagen
steunen
onze
Burgum.
gestelddoorcQ-lnternational
uit winsumen Dolstrauit
meteen
werdonderscheiden
JanRiphagen,
bij de diversebalspelen,
toeverlaat
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De laatsteexperimenten
werdenuitgevoerd.Mennowildeevenmijn HF-dipool
gebruikenmaarhel 300 O lintwas net een meterte kort.Geennood,met een
paarstukkensnoer,pisangslekkers
losteen amateurveel op.
en krokodillebekjes
Voorde laatstekeergingde meutehet bos in om klootte schietenen zelfgingik
evenop'Íotosafari'.Het opmakenvan de restjesen genietenvan zon en koffie
werdengebruiktom ons eerstelustrumte evalueren.Ria en Wim werdennog een
keerin de bloemetjesen in het zonneljegezeten iedereenbegonzo zachtjesaan
in te pakken.We kunnenmetonsallenweerterugzren
op een paargeslaagde
dagen.We haddenhetweermeeen iedereenkonzichvolopamuseren.
Rietleen
Willem:heelhartelijkbedanktvoorde organisatie.
van campingHet
De beheerder
Haasjeweerbedanktvoorhettolereren
van een losgeslagen
stelRadiotenen alle
deelnemers
bedanktvoorde gezelligheid.
Tot volgendjaar!
72es73 de Robert,PA3BHK
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GEZIEN
O P ' H E THAASJE'
door PA3BHKen PAZWDW
Een paddlezonder
bewegendedelen
MartinPA3EPImaaktevan
tweestukjesprintPlaatuit de
afvalbakeen perfect
werkendepaddlevoorzijn
seinsleutel.
electronische
Om u alvasteen ideete
gevenvan hetgeheelzietu
hierbiieen foto van dit
kleinood.
ln de volgendeNieuwsbrief
hopenwe hieropterugte komen.U zultdan
alsmedeeen schemavan een
het schemaaantreffen
vanhet'aanraakgedeelte',
goedwerkendeelbugmet lC's,

.i

Pots

DEPPD

Eenzelfbouwantiekesleutel
LambertPAABWAtoondeons vol
produkt.
trotsdit glanzende
wat uurtjes
heel
Zo te zienzijn er
aan besteed,maarhet resultaat
mager dan ookzijn.

-{\
\À
\$

VPR 30
Figuur2 Montageop eilandiesprint

mee:bij 'prutsen'eerstde
Gerardgaf ons nog een waarschuwing
van de FET'ste vermljden
erafhatenom beschadiging
voedingsspanning
Succes met eventuelenabouw!

Waarblijvende anderefoto's?
Heeftu ook ielswat de moeitevan
het bekijkenwaardis? Stuurons
dan eenseenfoto!We hebben
hieral eenseerderom gevraagd,
maarhelaasbleefonze
De seinsleutel
vanPA@WA
brievenbuswat dat betreftgeheel
leeg...We zullenmaaraannemen
verzoek
dat de vakantieertussenis gekomenen we herhalenons(vriendeltlke!)
't
lijÍblad
ons
zitten,
maar
nog maareens. ls nietdat we om kopijverlegenzouden
fleurter zo van op...U heeftvastwel een prentjevan een leukapparaatje,kleurof
zwart/wit,het maaktons nietuit. Kijktu even in uw fotoalbum?
TNX!
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EINDSTANDBQC-MARATHON
preÍixen

call

't
2
3
4
5
6
7
8

PA3FFZ
PA3FSC
PA3FLV
PAOTA
PA3BHH
PAOATG
PA3CLO
PA3EXS

55
126
80
297
83
151
66
56

antenne

landen
22
42
34
80
28
36
23
30

door PAAATG

223289
9486
5635
4282
1652
1087
1075
168

longwire
longwire
helix
longwire
longwire
longwire
longwire
groundplane

Terugblikop de marathon1994'1995
was niet groot,maar
voorbij.Het deelnemersveld
En weer is er een marathonjaar
gelukkigkwamer op de valreepJan PieterPA3CLQnog bij. Hetwas een prima
log met alle informatiedie ik nodighad.
van BastiaanPA3FFZwas de stand
Tengevolgevan de micÍowatt-escapades
behoorlijkscheefgetrokken.De anderedeelnemershaddendaar geenweerwoord
op. En wie niet meedeedheeftdie frustratiegemist.Maarniet getreurd,we
beginnenopnieuwmeteen kersversemarathon1995-1996'
De nieuwemarathon1995'1996
zijn er wat meer
Voorde nieuwemaralhongeldenweerdezelfderegels.Hopel'tjk
moetenbij AM-modeer wel op lettende
deelnemers.De ras-experimenteerders
en
ook vermeldenof het uitgangsvermogen
markeren
te
bewusteQSO'sduidelijk
gedeeld.
wel al of niet reedsdoor4 is
KeesPA@TA,die dit jaar de top drie net niet haalde,is niet van plan het er bij te
*'
latenzitten.Hij is nu goedthuisop zijn nieuweset en kan dus aan
jaar
gaandoenom zijn scoreweeromhoogte brengen.Dit
vermogensverlaging
was het verschiltussende nummersdrie en vier nietzo groot,dus dat moet
zondermeerkunnen.
moeteigenlijkbij zo'n 500 ledentochwel wal langerkunnenzijn.
De deelnemrslijst
lk kan me niet voorstellendat slechts1,5%van de oRP-clubactieÍis methet doen
we zijn niet allemaaleendeÍen hebben
d.m.v.verbindingen.
van experimenlen
maatzo nu en dan een
niet allemaaldezelfdehoeveelheidvrijetijd beschikbaar,
log insturenvoorde marathonkan altijd.lk kan mijwel voorstellendat er ledenzijn
die slechtseen enkelekeerperjaar actiefzijn,op de campingof tijdenseen
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contest.Maarjuist die logszijn uitermategeschiktvoor deelnameaan de
marathon.Gewooneen kopievan het logboekof van het contestlogis voldoende,
mits leesbaargeschrevenen aangevuldmet het gebruikteuitgangsvermogen,
de
modeen de antenne-installatie.
Als nu het marathonlijstje
zou groeiennaareen '1O{aldeelnemers(optimist)dan
zou het theoretischmogelijkmoetenzijndat een'non-member'
het BQC-award
zou kunnenaanvragen.Maardan moeten wij er wel reclamevoor maken!
Vermelddus op de QSL-kaarten
van two-wayQRP QSO'sdat dezegeldigzijn
voorhet award.Vermeldop dezeQSL-kaartnaastde standaardgegevens
ook het
gebruikteuitgangsvermogen
en de mode.Venrijsvoor award-inÍonaarPAOATG
of het club-adres.Maakdesnoodseen extrastickermet award-infoen plak deze
op de QSL-kaart.Voorde amaleursdie de BQC-awardregelsontschotenzijn treft
u op bladzijde33 in dezeNieuwsbrief
het reglementter herinneringaan.
73 AdriaanPAOATG

VERZOEKVANALBERTWILDIERS
Onzevrienduit Anlwerpenheeíleen oude CommodoreCBM64/128gevondenen
heeftvia de EngelseCBMRadioAmaleurclubwat programma's
gekregen Hij is
echterbenieuwdof er binnende BQCmensenzijn die meteen soortgelijke
computer(of volgensPAOZR:'kantoormachine')
werkenen hun ervaringencq.
programma's
met hemwillenuitwisselen.
Het adresis:
AlbertWildiers
Vliegenstraat
47
2060 Antwerpen
Belgie.
OokstuurdeAlbertmijkopieênvanenkeleartikelenuit'MaplinMagazine'
vanjuni,
septemberen november1994overeen packetradio-modem,
gebruiken
te
met
IBM-machines
en -klonen,een breedbandversterker
met een MAR-6en een
eenvoudige2 m FM-ontvanger.
hebbeneen commercieel
Dezebeschrijvingen
tintje,ze zijn allengebaseerdop bouwpaketten
van Maplin.Interesse?Neemeven
contactmet me op, dan kan ik kopietjesregelen.
NamensAlbertbedankt,T2es 73 de PA3BHK
t t t r t
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PATIENT.
209. VOLGENDE
OPERATIE
door PA3FFZ
waaroverík in de /aafsÍeNieuwsbief verslagdeed ziin de
Na de transptantaties
restantenvan de tweedeR209btiivenliggen.wat ik hiermeedeed kunt u in
onderstaandverhaallezen.
;
Een hoopje onderdelen
:
eens
iets
nog
we'ooit
waar
kentU datwel...eenhoopjeonderdelen
Misschien
leuksmeegaandoen'.Vaakkomtzoietsnooitmeeruil de dooswaarwe het
'zolang'in hebbenopgeborgen.
Somsook groeiener uil allerleiandereproiekten
zijn.En als we dan eensdooronze
ook
bruikbaar
steedsmeerstukjesbij die
gekomen
zijndat we inderdaad'ietsleuks'
schatkamerlopenkan het moment
gaandoen.
Latenwe de dooseerstmaareensopenmaken.Een sloop-209zonderde
luidsprekermethet waterdichtedeurtje.Vrijwelalle buizenzijneruit
karakteristieke
verdwenenom anderebezittersvan een 209 verderte helpen.In zo'n ding is
voor de buisjes(bij
natuurlijklekkergespiten ook de trillervoorde hoogspanning
portabelgebruik)is nietmeeraanwezig.
Naareen ideevan wim PA@WDWis er een zakjemetkeramischefilterster
versterker,een MFvan de middenfrequent
verhogingvan de selectiviteit
versterkermeteen
laagfrequent
en
een
versterkeruit een draagbaarradio'tje
ooit gemaaktvooreen DC-ontvanger'
uitgekiendeLF-doodaat,
Het'Írontend',met schaalen spoelen,latenwe voorlopigmaarmet rusl en voor
alleswel klaarliggen...behalve
hebbenwe nu eigenlijk
de restvande ontvanger
Aangeziende
AVR'
Íatsoenlijke
een
en
produktdetektor
de BFO,de
goed
regelbaaren zonder
niet
te breedwas,
MF-verslerker
oorspronkelijke
buizen,ben ik begonnendezeie vervangendoorde versterkeruit het
transistorradio.tje...gewoonbuitenommet|angedraden.A|sditgoedgaatkande
wordenverwijderd'
MF-versterker
oorspronkelijke
GeenlC?
'achterlijk'omin dezetijdniet meteennaar een lc te grijpen
Misschienis het wel
of desnoodsde heleontvanger.Met lc's heb ik al heelwat
vooreen MF-versterker
afgestoeid,zoveeldat ik ze niet meerzo positiefbeoordeelals in het beglnen
als \ /e aspektenals
technologie,
toch meervertrouwenneb in de oudenvetse
eneÍgiegebruik,kostprusenÍUimtebes|agbuitenbeschouwing|aten,Discrete

1995
nr. 75 - september
BeneluxQRPClub- Nieuwsbrief

komponenten
nemenbeslistmeerÍuimtein maarkunnendoorons gemodelleerd
te laten
worden.Probeermaareensom een lC op een anderevoedingspanning
werkenoÍ er een andereweerstandin te monteren.Trek de pootjesvan een
TCA440maareenszoveruit elkaardat de in- en uitgangvan het met zorg
opgebouwdeMF-filterelkaarniet meerzien.
Een oude transistonadio
Het is niet eenszo eenvoudigom schema'suit de oudedooste pakkente krijgen.
dat ik interessant
Daaromhier het schemavan dat deelvan het transislorradio'tje
vonden met de figuurzaaguit de printgezaagdheb.De'snel klaar-nietfraai'
methodê.

T3

e. A.v.R.
Figuur 1 Oorspronkelijkeontvanger

Voordatik het printjehad uitgetekend
leek het er evenop dat het een wel zeer
oudegermaniumtorren-constructie
betrof,zo met de plus aan massa.Na het
uitspittenwas duidelijkwaarom:de tÍafo'saan de collectorsliggenaan massa...dit
wordteen enkelekeeÍwel eensmeergedaanom minderproblemenmet de
die we tegenwoordig
ontkoppeling
te krijgen.Aangezienalle schakelingen
gebruiken
de minaan massahebbenis het in iedergevalniethandig,bovendien
heeftde 209 een 6 voltsgloeidraadcircuit
met ook de min aan massa.lk heb de
Nu kan de
torrenvervangendoor PNP'sen de diodeen de elco omgedraaid.
massaaan min gelegdworden.Gebruiktzijn gewoneSi-torrenmet voorTl een
was ook de basisvan
ruisarmtype(8C559)en tweemaal8C258.Waarschijnlijk
gedaan).
(heb
T'l op de AVR{ijn aangesloten
ik ook
dan kan de zelf-oscillerende
Gebruikenwe dit printleuitsluitend
als MF-versterker
verwijderd(collectorweer
mengtrapverdwijnen.lk heb de oscillatorspoel
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en een extraMF-trafoop de plaatsvan de ferrietstaaf
doorverbinden)
Die extratrap
geïnstalleerd.
Zo ontstondeen zeer gevoeligeMF-versterker.
om
noodzakelijk
leek
mij
verslerking
*6
passen
de dempingvan het toe te
keramischeladderfilteÍte
3ee[
De AVR regeltover
kompenseren.
dB
door bij de sterkere
80
tenminste
T^
"T1i
af te knijpen.
transistoren
signalende
geel Í2
Meestalwordtbij dit soorteenvoudige
als
een germaniumdiode
ontvangertjes
detectorgebruikt.In dit schemazien
onder
we een siliciumdiode
De sPanningoverde
voorspanning.
diodezondersignaalis 0,47V en die
Figuur2 Gewiizigdeingang
daaltbij max.signaaltot -0,12V. Op
overde 7 kQ weerstandeen spanningvan
de AVRJijnstaatmet de spanningsval
.l
ruim volt voorde basesvan T1 en T2, die aÍneemtmet het stijgenvan de

-T1i

'PNP

signaalsterkte.

ul7

tr?o PF

lílter
Figuur3 Keramisch

Eerstmaareenskijken
hoe het nu gaat.Het
Íilteris nog
demPende
niet aangebracht,
maarde AM-ontvangst
is in orde,behalvebij
de zeersterkelokale
slations.LateÍzou
bliikendat dit tYPe
AVR niet goedwerkt
biJSSB De oorzaakis
de'vette
waarschilnliik
draaggolÍdie bij SSB
ontbreekt.

MF-filter met keramischeresonatoren
zijnwat andersdan de doorwim gebruikte
De gebruiktekeramischeresonatoren
typen'zehebben3pootjesenzijngee|methetopschriÍt:SFU465B,ziefiguur3
455kHz omdatde 4e
Met opzetis voor465 kHz gekozeni.p.v.de gebruikelijke
valt(1860kHz)in
meterband
160
de
buiten
vande BFOdan net
harmonische
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plaatsvan er middenin. Aan de handvan melingenis gekozenvoor C's van
1000pF die ik gelukkignietal te vaslheb gezel...het oorwas echterniettevreden
met de metingenen zo werduiteindelijkeen prettigewaardevan 470 pF
verkregen.Het goedbeoordelenop het gehooris echterpas mogelijkals er een
is het Íilter
8FO is gemaakten dezeop frequentieis gezet.VoorAM-ontvangst
veelte smalen dat leidttot een ernstigverliesaan lagetonen.Voor AM wordteen
gedeeltevan het filterdaarommet een miniatuur(reed)relais
overbrugd,figuur3.

solr2 p

rFdI

BFO en productdetector
Voor de BFO is een MF-trafoals
gebruikmet verdereen
oscillatorspoel
Hiervoldoet
zeerklassieke
schakeling.
een lC ook prima.De SO42Pkan
BFO
mengenen ooknog oscilleren...
in één,zie figuur4.
en productdetector

Russischemixer
Wat mij al een tijdjeÍascineerdewas cle
'Russische
mixer',zie figuur5.
Figuur4 BFO en productdetector zgn.
van dezeschakeling
Heteigenaardige
is het signaalvande BFOdat via een C
waardoorde stroom
wordt ingebracht,
l_
niet'rond'kan
diodes
doorde beide
lopen. Als eenvoudigeamateurdenk ik
dan:'dit kan nietwerken'en tochduikt
BFO
(osc)
regelmatig
oP in de
de schakeling
gaan
meten
we
er
aan
literatuur.
Als
Figuur5 Russischemxer
dan mengtde Russischemixerwel,
maarniet best.Eenweerstandnaarhet knooppuntvan de lwee diodesbrengt
'lekkende'
veÍbeteringen wie weetberustde werkingwel op het gebruikvan
germaniumdiodes.
diodeskijkdan denk ik:
Als ik zo naardie tweetegengestelde
die zittentoch ook in een transistor...
en die kan ook nog versteÍken.

Ml<--r+FLF

I

Bastiaan-mixer
De nu ontstane'Bastiaan
mixer'is niet echtnieuw,maarwel effectief,zie figuur6.
met een
Bij een goededimensioneringkrijgtmeneen primaproduktdetecloÍ
versterkingvan ca.10x(basisweerstand
naar massais sterkafhankelijkvan de
voedingspanning).
De exlraverslerkingbij de detectievan SSB-en CW-signalen
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en zo
heft aardig de grotere demping door het ladderÍiltervoor deze modes op
klinkenAM en ssB ongeveereven luid uit de luidspreker.Let op: de mel een
sterrelje aangeduide onderdelen hebben een kritische waaÍde'

MXMINDUSTRIES
BOUWPAKKET
'Si mpl e SupeRX'ONTVANGER
dOOrPA3ASU

*(t

Front-end
Ofde'BastiaanqloP
mixer'ook geschikt
l"1F
is voor in een frontZia =ltoOÍ\
end heb ik niet
qlo
geprobeerd.In het
t, ll
front-endvan cle
209 zijnwel
proevenmet
BFO
míxef
halfgeleiders
'Bastiaan-mixer'en
genomen,
wanthet
BFO
Figuur6
zou mooizijnalsdie
wijzigingvan
drastische
een
dan
zonder
en
laatstedÍie buisjeser ook uit konden
p
oscillatorbuis
de
v
i
FET
schaalEen
en de bijbehorende
het spoelenblok
Brengde 90 V
werkteuitstekendzondereen merkbareÍrequentieverschuiving!
lietzich vervangendoor
terugtot 6 oÍ 12V! ook de HF-versterkeÍ
hoogspanning
eenFET.maarhadwatneigingtotgenereren.Metdemengtrapkwamenechterde
problemen.
MeteendualgateFET(40673)of een lC (SO42Pen NE602)ontstond
ingestoken
lk heb er heelwal experimenteertijd
er een breivan intermodulatie.
de
van
buurt
zelfsmaarin de
maarmijluktehet nietom methalfgeleiders
metbuizente komen.Mogelijkluktdit wel metde nodigeveranderingen
resultaten
oÍ u moetwel een
aan de spoelenen dan is ook eenandereschaalnoodzakelijk
zeergeduldigtypezijndatinstaatisdeoorspronke|ijkegelijk|ooptehervinden
dan is het
Gaanwe dezewegbewandelen
metanderespoelenen schakelingen.
misschiente overwegenom te stÍevennaaÍ ontvangstop alleende
schaal.ln
omdatdaarnietveelruimtevooris op de bestaande
amateurbanden
uiteindelijk
werkt
dat
laten
zitten;
front-end
iedergevalheb ik de buisjesin het
orima.Nadeelis wel dat er dan 90 V moetzijn,wat bij netvoedingniet zo'n
en ik wildede
bezwaaris. Echternietalle209'szijnvoorzienvan een netvoeding
van die 90 voltis een
Voorde opwekking
209 ook in hetveldkunnengebruiken.
transistoromvormertJegebouwd,maardaaroverennogmeer209ineenvolgende
van de Nieuwsbrief.
aflevering
PA3FFZ
Bastiaan.
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MXM lndustriesls een
klein bednÍ in Texas(VS)
wat een voorraad
bouwpakkettenvoor
(zend-)ontvangers
ontwikkelten verkoopt.
Kort geledenkreeg ik een
bouwpakketvooreen
onlvangervoorde 20meterbanden miin
waarnemingen betreffende
de montageen
proefnemingen be schrijf ik
hieronder.

Bouwpakket
- d.w.z.het bevateen print(91x
De ontvanger
wordtgeleverd
als'deelpakket'
46 mm)en bijbehorende
onderdelen,
dochin de 12 voltvoeding,de behuizing,
een 10 kíl volumeregelaar
voorde antenne-en audiosignalen
en de contacten
geeft
moelmenzelfvoorzien.
folder,bestaande
uit 6 bladzijden,
EenEngelstalige
het schemaweeren heldereaanwijzingen
voorde opbouwen het afregelenvan
de ontvanger.
te koop.Dit
Tegenmeerprijs
is er een variabeleafstemcondensator
bouwpakket
is ook in enkelbandsuitvoeringen
voorde 80,40 en 30 m te koop,
alsmedemetbijbehorende
QRP-zenders.
Schema
schakelingen
De ontvanger
is een enkelsuper
die uit slechtsvijfgeïntegreerde
(fig.1).De antenne-ingang
wordtopgebouwd
wordtdoortweeantiparallelgeschakelde
beschermd.
Het inkomende
diodestegenspanningsoverlast
gestuurd
naareen
10
mm
traío
hoogfrequentsignaal
wordtdooreenminiatuur
mengtrapen lokale
Signetics
NE602 eenzgn.Gilbertceldie als gecombineerde
oscillator
voorUKWcellulaire
íunclioneert,
De NE602,die oorspronkelijk
radiotoestellen
heefteen lageruisvloeren eistwein,gexterne
is ontworpen,
hulponderdelen.
De lokaleoscillalor
wordtdooreen varcoaÍgestemdHet455 kHz
filteren daarna
gaaldirectnaareen miniatuur
keramisch
middenfrequentsignaal
naareenMC3340MF-versterker.
Hetvolumewordtbijde MF geregeldd.m.v.een
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spanningsgestuurde
verzlvakkerin de MC3340;een potmeterop het
voorzietde spanning.
bedieningspaneel

Jr

lil

l+_|

l|__r_7810s
+ Il
l,H4

f +5v

I

\-/
N E6 O

455 kHz

Figuur 1 BlokschemaSimpleSupeRX

(AVR).Het (verzwakte)
MF-signaalwordt
volumeregeling
Er is geenautomatisch
geleidnaareen tweedeNE602,die als BFOen productdeteclor
vooÍ CW en SSB
gaat,via een RC-laagdoorlaatfilter,
naareen
functioneert.Het audiosignaal
LM380eindtrap,die voldoendevermogenvooreen kleineluidsprekerlevert.De
die oscillatorenen verzwakker
vijfdelC is een gewone78L05spanningsregelaar,
voorzietvan een stabielevoeding.
Opbouw en afregeling
De opbouwen het afregelenvan de ontvangeris niet moeilijk.De normale
gereedschappen
om de MF-versterker
af te stemmenzijn
en een omroepradio
frequentieleller
wordt
het
een stuk
slechtsvereist;maarmet behulpeen
gemakkelijker.
kringenzijnzeergevoeligvoor kleine
De hoogfrekwent
veranderingen
capaciteiten
en het is dus aan le bevelenom de
van de paÍasitaire
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printen de afstemcondensalor
in een dichtebehuizing(vanb.v. blik) te monteren.
Als dit gedaanwordtblijktdat de stabililertop de korterermijn- subjectieÍgezienacceptabelis.
Meetresultaten
Met behulpvan een Hewlett-packard
meetverzwakker
en een meetzenderwordt
een ruisvloervan ongeveer0,2 pV eff. gemeten;metde volumeregelaar
op
maximumstandkan meneen cw-signaarvan eveneens0,2 pv met behurpvan
oortelefoontjes
juist waarnemen.De -3dB bandbreecÍle
van cíeMF-versterker
is
ongeveer1,6kHz,maeÍde steirheid
van de MF-firter
brrjktonvordoende
om de
LSBvolledigte kunnenonderdrukken.
De onderdrukking
van de spiegelfrequentie
(4dB) is een beetjeonderde maat,maardit zou verbererdkunnen
wordenmet
een zeerselectiefexternfiller.Met behulpvan een lweedesignaalbronwordt
een
interceptpunt
van derde-ordeintermodulatie
van -20 dB en een dynamischbereik
van 69 dB gemetên.Dezeraatsremetingwas niet makkerijk
te doen,maarde
resultatenkwamenredehlkovereenmet hel doorde fabrikantgespecificeerde
interceplpunt
van -13 dB (eendynamischbereikvan 71 dB).Het aansruiren
van
-20d8
een
verzwakkervoorde antenne_ingang
laatgrotendeelsde
intermodulatieprodukten
verdwijnen
en laatde gevoelígheid
nog steedsstaanop
2 pV, die voorgebruikbij sterkeeRM voldoendeis. Dezeintermodulatieprestatie
is te vergelijkenmet die van rigs uit de zeventigerjaren,zoalsde Kenwoodrs52o.
Prijzen
In de VS kostde SupeRX$49,50;dit woÍdtvoorgeschatteverzendkosten,
invoerrechten
en BTW metongeveer$25 vermeerderd,
afhankelijkvan de
wisselkoers
een totaalbedragvanruim/1 15 (BFR2130).
Voor$29,95(in de VS) kan een compatibere
4 watt eRp-zendermeegereverd
worden.
In de Íolderstaateen garantievermelddat,wanneerde ontvangerhet niet
doet,
MXMIndustriesdezevoor$10 aan de praatkrijgt.
Als je de kale Amerikaanse
prijsvan de supeRXvergerukt
met de aankoopprijs
van de onderdelenuit de 'SnuÍfelkatalogus,,
dan merkje dat ze vrijwel
overeenkomen.
Zoalsaltijd,is de betasting
de boel..
De leverancier,
MXMIndustries,
kan men bereikenop Rt í, Box 156C,
Smithsville,
TX 78957,USA,Tet:+1 512-237-3906.
MikePerryPA3ASC,Oegstgeesl
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QRP.CONTESTKALENDER
datum

GMT

2 sept. 1300-1600
16-17sept. 1500-1800
'
23-24sept. í500-1800
23 sept. 1600-1900
23 sept. 1900-2100
29 sept.-'lokt. 1600-2359
14 okt. 1600-2400
15 okt. 0000-0500
15 okt. 1300-2200
14-15okt. 2000-2000
15 okt. 0700-1900
21-22okt 1200-2400
21-22okt. 1500-1500
28-29okt. 0000-2400
1-7 nov. 0000-2400
4-5 nov. 1200-1200
4-5 nov. 1400-1400
5 nov. 0900-1100
5 nov. 1500-1700
'10-12nov. 2300-2300
11nov. 0900-1130
11-12nov. 1200-1200
130
12 nov. 0900-'1
18 nov. 1500-1700
18 nov. 1800-2000
19 nov. 0700-0900
19 nov. 1000-1200
19 nov. 1300-1500
19 nov. 1500-1700
25-26nov. 0000-2400

contesl

door PAAATG
mode

band

40m
80-'10m
80-10m
2m
70 cm
cw
80-10m
CW
' t 6 0 - 1 0m
CW/SSB
CWSSB 1 6 0 - 1 0m
vervolg
CWSSB 1 6 0 - 1 0m
vervolg
1 6 0 - 1 0m
SSB
URE lberoAmericano
15m
CW
RSGB21 MHzQRP
1 6 0 - 1 0m
CW
ARCIQRPFallPartY
CW/SSB 80-10m
DARCWAG conlest
'160-10
m
SSB
CQ WW-DXconlest
8
0
m
CW
HA QRPweek
m
8
0
1
0
CWSSB
UkrainianDX contesl
2m
VERONtelegrafieconteslCW
80-10m
CW
HSCcontest
8 0 - 1 0m
CW
vervolg
8 0 - 1 0m
S
S
B
59 JA Int.DX contesl
80-40 m
CW
VERONPA Beker
CW/SSB 1 6 0 - 1 0m
Ol(OM contest
80-40m
SSB
VERONPA Beker
40-20
m
PartY
cw
EUCWFrat.QSO
m
80-40
CW
vervolg
80-40m
CW
vervolg
40-20m
CW
vervolg
40m
CW
AGCW HB/OTPartY
80m
CW
vervolg
'
1 6 0 - 1 0m
CW
CQ \ /W-DX contest

AGCW HTPartY
SSA Scan.Act. contest
SSA Scan.Act. contest
AGCWVHF/UHFcontest
vervolg
EU for ORPweekend
QSOPartY
Pennsylvania

CW
CW
SSB
CW

PARTY(HTP}
AGCW-DLHANDTASTEN
Werkenmet:elke amateur.
Roepen:CO HTP.
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RST + yelgllTklasse/naam/leeÍtijd.
Uitwisselen:
D e e l n a m e k l a s sAe =
n ;m a x .5 W u i t , B = m a x .5 0 W u i t ,C = m a x .1 5 0 W u i t ,D =
SWL.
Puntentelling:
A-A = 9 punten,A- B = 7 punten,A- C = 5 punten,B - B = 4
punlen,B - C = 3 punten,C - C = 2 punten.
Multiplier.geen.
Score:de som van de QSO-punten.
Bijzonderheden:
Leeftijd(X)YL= XX. Alleenhandsleutels
zijntoegestaan.Op de
summary-sheet
een verklaringaanbrengendat menalleeneen handsleutelheeÍt
gebruikt.
Aanbevolenfrequentieband:
7010 - 7 O4OkHz.
+
Log surnmsry:vóór30 septemberzendenaan FriedrichFabriDFl OY,
Wolkenveg11, D-8000MÉnchen70, Deutschland.
SCANDINAVIAN
ACTIVITY
CONTEST
Werkenmet:elke Scandinavische
amateur(incl.TF).
Uitwisselen:
RS(T)+ yslgnl.
Deelnameklassen:
singleop. singleTX, singleop. QRPTX (max.10 W input),
multrop.singleTX, SWL.
- EU 1 punt,Scandinavië
- DX 1 puntop 20-10m en 3
Puntentelling:
Scandinavië
puntenop 80-40m.
Multiplier:
Scand.callareas(LA1= LB1= LJ1en OY).
Score:som van de QSO-punten
maalde som van multiplierpunten.
Bijzonderheden:
elk station1x per band.Geencross-mode
QSO's.
Multiop. stationsminimaal10 minutenop de band.
Landenlijst
Scandinavië:
LA = LB = LG = LJ,JW, JX, OF = OG = OH = Ol,OH@,
oHoM = oJA, ox, oy, oZ, sl = sJ = sK = S L= SM =7S= 8S,TF. Oy/pAAQRp
= OY@etc.
Logs:per band + summaryvóór31 oktoberzendennaar:SSAContestManager,
E.J,Korhonen
OH4NRC,P.O.Box 44,SF 004441Helsinki,
Finland.
AGCW-DLVHF/UHFCONTEST
Werkenmet:elke amateur.
Roepen:CQ AGCW TEST.
Uitwisselen:
RST + ye1g11./klasse/locator.
Deelnameklassen:
A = max.3,5W uit, B = max.25W uit,C = meerdan25Wuit.
Puntentelling:
1 puntperoverbrugde
km.
geen.
Multiplier:

BeneluxQRPClub- NieuwsbrieÍ
nr.75 - september
1995

'

26

Score:de somvan de QSO-punten.
Bijzonderheden:
klasseen locatiemogentijdensde contestniet veranderen.
Alleensingleop. slations,geldtook voorclubstations.
Niet-complete
eSo's tellen
niet maarstaanwel in het log.
:
AanbevolenÍrequentiebanden:
144,010- 144,150MHzen 4g2,O2S
432,150MHz.
Logs:per band+ summaryvóór31 oktoberzendenaan OliverThye DJ2QZ,
Postfach7811. D44O0Munster.'Deutschland.
EUROPEFORQRPWEEKEND
Werkenmet:elkeQRP-amateur.
Roepen:CQ EU ORP.
Uitwisselen:RST/pwroutput/naam.
geen.
Deelnameklassen:
Puntentelling:
PA-QSO's
0 punten,EU-QSO's
1 punten DX-eSO,s3 punten.
StationsbuitenEU 5 puntenvooreen QSOmet EU.
geen.
Multiplier:
Score:de somvan de QSO-puntenop elke band.
Bijzonderheden:
max.5 W uit.Alleentwo-wayQRP QSO'stellenmee.per
continenlonlvangende nummers1,2 en 3 een certiíicaat.
Bij protestenis de
beslissíng
van de organisator
bindend.
Te gebruikenfrequentiebanden:
3550-357
0, 7O2O-7
O4O,1 4OSO-1
4OtO,21OSO2107Oen 2805Q-28070kïz.
Logs:met QSO,datum,tld, call,verzondenen ontvangenrst/pwr/naam
per band
+ summaryvóór12 november
zendenaan P. DouderaOK1CZ, Ul Baterie1,
16200Praha6. CzechReoublic.
PENNSYLVANIA
QSOPARTY
Werkenmet:Pennsylvania
QRPclubleden.
Uitwisselen:
RS(T)+ QTH (countyvoor Penna-stations
en ARRl-sectionsvoorde
rest).
Deelnameklassen:
singleop. QRP(max.5 wattoutput),singleop. mediumpower
(max.150wattoutput),singleop. QRO(>150wattoutput),multiop. singleTX,
multiop. multiTX, verdernog Novice/Technician,
poíable of mobielklasse.
Puntentelling:
CW QSOop í60-80m 2 punten,CW OSOop overigebandenjTz
p u n t ,S S BQ S O ' l p u n t
Multiplier;Penna-counties
(max.67). Stationop een county-grens
telt voor 1
QSO-punt,maarverhoogtde multiplierpunten.
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score:de som van de QSo-puntenmaarde murtiplierpunten.
eRp-score is
eindscoremaal2.
Bijzonderheden:
elk station1x per banden mode.Geenrepeater-eso,s.Bij meer
dan 100QSo's een dupesheetmeesturen.cw-oSo's alleenin de cw-band.
/lVl-slations
mogenopnieuwgewerktwordenbij countywissel.
Aanbevolenfrequenties:'r810(nietvoorNed.),3s60,7030,7040, 14060,21060,
21110,28060
en 28110kHz.
Logs:per band+ summaryvóór 15 novemberzendenaan DougrasMaddox
W3HDH,NittanyArc.,p.O.Box614,StateColtege,pA 16804-0614,
USA.

t
I
{f

r,

*'
**..
'*,
ë

I
I

*J&.
!':

IBEROAMERICANO
CONTEST
Werkenmet:elke amateur.
Uitwisselen:
RS + volgnr
Deelnameklassen:
A = singreop. Lalijns-Amerika,
B = murtiop. resrvan de
wereld,c = multiop. Latijns-Amerika,
D = multiop. restvan de wereld,E = single
op. SpaanseNovice(EC),F = singleop eRp multiband.
Puntentelling:
Latijns-Amerikaanse
landen(volgenslijst)3 puntenen de rest van
de wereld1 punt per QSO.
MultiplieÍ:
DXCC-landen
(volgenslijst).
Bijzonderheden:
elk stationÍx per band.Multiop slechts1 TX. LatijnsAmerikaanse
landenvotgensDXCC:CE,CO,Cp, CT,CU, CX,C3,C9,DU,D2,
EA,HC,HI, HK,HP, HR,KP4,LU,OA, PY.TG,TI. XE,YN,YS,W, ZP,3C.
SWL's3 puntenper QSOmetmin.1 stationuit de Latijns-Amerikaanse
landenlijst.
Na 5 QSo's maghetzelfdeslationweergelogdworden(echtermax.
15%vanalleQSO's).
Logs:per band + summaryvóór30 novemberzendenaan concursolbero
Americano,GranVia de las corts catalanes594, E-ogoo7Barcelona,spain.
RSGB21 MHzQRPCONTEST
Werkenmet:elke G-amateur.
Uitwisselen:
RST+ yslgnpG'sgevenRST+ seunly(3 letters).
Deelnameklassen:
singleop.,singleop./eRp,multiop.,multiop./eRp,SWL.
Puntentelling:
3 puntenpereSO.
Multiplier:elke G-county.
Score:de somvan de QSO-punten
maalde som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden:
te gebruikenÍrequentiesbuiten2100o-21oozs.2122s-21149H2.
Dupesheetbij meerdan 80 eSO,s.
Logs:metsummaryvoor 17 decemberzendenaan HF-contestcommitteeRSGB,
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c/o G3UFY,77 BenshamManorRoad,ThorntonHeath,Surrey,England.

Dresden,
P.O.Box427,O-8O72
Deutschland.

QRPARCI FALL PARTY
Werkenmet:elke amateur.
Roepen:CQ ORP.
Uitwisselen:
voorARCI-leden
RST+ sPC + ARCI-membernr.,
geven
niet-leden
RST + SPC + uitgangsvermogen.
Deelnameklassen:
singleband,all band,hi-band(20-i0 m) of lo-band(16040m)
Voorteamcompetition
vraaginÍo bij PAOAïG.
Puntentelling:
5 puntenper QRPARCI-QSO,4 puntenper DX-QSOen 2 punten
per EU-QSO.
Multiplier:
somvan alleSpC's.
score:de som van de QSo-puntenmaalde spc's maalde vermogensmultiplier.
Bijzonderheden:
SPC = state/Province/country/DXOC-land.
Hetzelfdestation
magop meerderebandengeweÍktworden.Niet langerdan24 uur in de contest.
ln de summary-sheet
een uitvoerigebeschrijving
gevenvan de gebruikte
apparatuuren van de totaletijd gebruiktvoorzendenen luisteren.
Vermogensmultiplier:
x10 bij minderdan 1 W uit,x7 bij 1 tot 5 W uit.Boven5 W
= 0,5 x ingangsvermogen.
uit geldtals checklog.UitgangsvermoQ€o
Het hoogste
uitgangsvermogen
gebruikttijdensde conleslwordtgebruiktvoor de bepalingvan
de vermogensmultiplier.
Aanbevolen
frequenties:
1810(nietvoorNed.),3560,7040,21050en 2g060kHz.
Logs.per band+ summarybinnen30 dagenzendenaan Cam HartfordN6GA,
1959Bridgeport
Ave.,Ctaremont
CA 91711. USA.

CQ WORLDWIDEDX CONTEST
Werkenmet:elke amateur.
RS(T)+ CQ-zone(Nederland
Uitwisselen:
is zone14).
singleop./allband,singleop./single
Deelnameklassen:
band,single
(max.
op./QRP
100W uit),singleop./QRPp,
class(DX-cluster
singleop./assisted
hulp),multiop. all band/single
TX,,multiop./allband/multi
TX, team.
Puntentelling:
EU-DX3 punten,EU-EU1 punt,PA geenpunten(welmultiplier).
Multiplier:zonesband(max.40 per),DXCC-en WAE-landenper band.
Score:de som van de QSO-punten
maalde som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden:
team= 5 operatorsuit minimum2 continentenals singleop.
Teamvóór 15 oktoberaanmelden.
Teamscoreis de som van de teamleden.Multi
op. 1 TX minimaal'10minutenop de band.Alleenals een OSOeen nieuwe
multiplier
oplevertmagvanbandgewisseld
wordenbinnendezeí 0 minuten.
Singleop.minimum12 uuren multiop. minimum24 uvr in de conlestvoorawaro.
Multiop. multiTX max.'l signaalper band.Multiop. multiTX apartevolgnummers
perband.AlleTX'nbinneneenstraalvan 250 m. Alleantennes
d.m.v.kabelsaan
de TX.
Logs:per band + summaryinzendenbinnnen1 maandnaarCQ Magazine,
WWDXContest,76 NorthBroadway,
Hicksville,
NY 11801,USA.Dupesheets
voormeerdan 200 QSO's.Op de enveloppevermeldenSSB-resp.CW-log.

DARCWORKEDALL GERMANYCONTEST
Werkenmet:DL-amateurs.
Uitwisselen:
RS(T)+ DOKvoorDL en RS(T)+ volgnr.vooralleanderen.
Deelnameklassen:
A = singleop./allband/CW,B = singleop./allband/CW+SSB,
C = singleop./allband/QRP,D = multiop./allband/1TX, E = SWL.
Puntentelling;
DL-QSO's
3 punten.
Multiplier.elke DOK = 1 punt per band,onaÍhankelijk
van mode.
score:de som van de QSo-punlenmaalde somvan de multiplierpunlen
op alle
banden.
Bijzonderheden:
elk stationop elkebandin elkemode1x werken.eRp is max.5
w uitgangsvermogen.
KlasseD slechts1 signaaltegelijkin de lucht.Hulpvan
DX-clustersis toegestaan.
Dupesheetsbij meerdan 100 eSO,s.
Logs:per band+ summaryvóór 18 novembersturennaarKlausVoigt DLlDTL,
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HA QRPCW WEEK
Werkenmet:elkeamaleur.
Roepen:CO TESTQRP.
Uitwisselen:
RST/QTH/naam.
geen.
Deelnameklassen:
Punlentelling:
QSO'smeteigenland1 punt,overigelanden2 punten.
Multiplier:
DXCC-landen.
Score:de som van de QSO-punten
maalde multiplierpunten.
Bijzonderheden:
Elkstatronslechts1x werken.QRPis max.5 W uit.
Frequentieband:
3500- 3600kHz.
Alle deelnmersonlvangeneen certificaat.Bovendienontvangende winnaarsper
landeengratisjaarabonnement
(weliswaar
Radiotechnika
op het maandblad
in de
Hongaarsetaal,doch metbegrijpelijke
schema's).
Logs:mel summaryvóór21 novemberzendenaan Radiotechnika
Szerkestosege,
BudapestPF 603, H-1374Hungary.
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UKRAINIAN
DX CONTEST
Werkenmet:elke amateur.
RS(ï) + volgnummer.
Uitwisselen:
UkrainscheamaleursgevenRS(T)+ regioafkorting(tweeletters).
Deelnameklassen:
singleop. all band,singleop.iingle band,singleop. all band
QRP,multiop. multibandsingleTX, multiop.multibandmultiTX, SWLsingteop.
singleband.
Puntentelling:
1 puntvoorQSO met eigenland,2 puntenvoor QSO met Europa,3
puntenvoorQSO builenEuropa,10 puntenvoorQSOmet Ukraine.
Multiplier:de som van de afzonderlijke
per bandgewerkte:
(+ WAE-landen),
a) DXCC-landen
b) Ukrainscheregio's(27 stuks).
Score:de somvan de Qso-puntenx de somvan de multiplierpunten.
Bijzonderheden:
Hetzelfdestationmagop een bandmetzowelCW als SSB
gewerktworden,maarde OSO-tijdmoetminimaal10 minutenverschillen.Klasse
multiop. multibandsingleTX 10 min.regelaanhouden.
Logs:per band+ summarybinnen30 dagenversturenaan: UkranianContest
ClubHQ.,P.O.Box4850,Zaporozhye,
330 118,Ukraine.

1 puntperQSOen 3 puntenper DX-QSO.
Puntentelling:
perband
elk DXCC-land
Multiplier:
maalde som van de multiplierpunten.
Score:de som van de QSO-punten
elk station1x perbanden tijdblok.SWL'smoetenbeide
Bijzonderheden:
Íapportenvermelden.Frequentiebanden:
de eerste30 kHz van elke band.
+
per
band summarybinnen6 wekenzendenaan FrankSteinkeDL8WM,
Logs:
Trachenberger
Str.49, 01129Dresden,Deutschland.
li
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VERONTELEGRAFIECONTEST
Werkenmet:elke amateur.
Roepen:CQ TEST.
Uitwisselen:
RST + volgnr./locator.
Deelnameklassen:
A = QRP(max.1OW input),B = QRO.
Puntentelling:
1 puntper overbrugdekm.
geen.
Multiplier:
Score:de somvan de QSO-punten.
Bijzonderheden:
vooÍ de AR|-contestook de AR|-sectiesvermelden.A = single
op. en B = multiop. De logswordendan doorgestuurd
naar ltaliê.
Aanbevolen
frequentieband',
144,010- 144,150MHz.
Logs:met summaryvóór24 novemberzendenaan A. van TilborgPAOADT,
Schepenenveld
141,7 327 DB Apeldoorn,Nederland.
HSCCW CONTEST
Werkenmet:elke amateur.
Uitwisselen:
RST+ volgnr.(+ clubnr.voorHSCJeden).
Deelnameklassen:
(max.150W uit),2 = niet-leden
1 = HSC-leden
(max.150W
uit),3 = QRP-stations
(max.5Wuit), 4 = SWL's.
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FIVE.NlNE
JA-DXCONTEST
Werkenmet:JA-stations.
RS + CQ-zonenummer(PA = 14).JA-stationsgevenRS + prefecture
Uitwisselen:
nummer.
Deelnameklassen:
singleop , singleop. singleband,singleop. QRP,multiop.
singleTX.
Puntentelling:
4 puntenvooreen OSOop 160m, 2 punlenvooreen QSOop 80
en í0 m, 1 puntvooreen QSOop 40,20 en 15 m.
+ Ogasawaralsl.,MiniamiTorishimalsl. en
Multiplier:elke nieuweJA-prefecture
OkinoJorihimalsl.
Score:de som van de QSO-punten
x de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden:
singleop. stationsmax.30 uur in de contest.Rusltrjdenvan
minimaal
60 min.duidelijkin hetlogaangeven.
Multiop. stationsmoeten,na
bandwisseling,
10 min.op de bandblijven,tenzijheteen nieuwemultiplier
opleveí.
Logs:per band + summaryvoor31 decemberzendenaan:Five-NineMagazine,
P.O.Box59, Kamata,Tokyo144,Japan.
VERONPA BEKERWEDSTRIJD
Werkenmet:alleenPA
Uitwisselen:
RS(T)+ regionummer.
Deelnameklassen
QRO,QRP,allessingleop. 1 TX, SWL
'l puntper QSO.
Puntentelling:
Multiplier:
elkeregioperband.
Score:de som van de QSO-punten
maalde som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden:
QRP
elk station1x per band.Eigenregioteltnietvoormultiplier.
= max.5 W uii voorCW en max '10W uit voorSSB.
Frequentiebanden:
CW 3510- 3560en 7005- 7035kHz,SSB 3600- 3650,3700
- 3775en 7050- 7100kHz.
Logs:per band + summaryvóór 14 decemberzendenaan A. de Jong PA@XAW,
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C.R. Waiboerstr.í5, .1761
CKAnna paulowna.
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Roepen:CQ HOT.
Uitwisselen:
RSï + yelgnp+ klasse.
Deelnamekrassen:
A = zerÍbouwTX en RX enrof25 jaaroud, =
B zerfbouwTX of
RX of 25 jaaroud,C = eRp TX (max.5
W uit).
Punlentelling:
A -A, A- C en C _ C = 3 punten,A_
B, B _C = 2 punten,B _ B = 1

OK/OMCONTEST
Werkenmet:elke OlíOl/OM_amateur
RS(T)+ volsnummer,
otíoM-srarions
seven RS(T)+ oK-disrricr(3
,:lÏ:;"'""'
Deelnameklassen:
I

sinsre
opcw enssB,mu,,i
opcwen,rr, JinJ::'; ;ï
iïlï
ï;ïrB,
Puntentelling:

f
]lt

*;
$l

eSO,s met,OlíOf_tOfvf_sraiions
= I punt.
Multiplier:de per band€Ízondeíiik
gewerkteprovincies.
Mixedmodestations
mogende provincie

score:
som
""" .;;l :ïï"#;.;:"ïïï::ï

Brjzonderheden:
elk star;a^I ;^^:':_-ï.'eÍn

;f'
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van de multiplierpunten.

mode
caresorie
eenband
eensrarion
incw en,ï3|iï Ïff::"::,i:J""0
op
opdeband
10
btrjven,
min.
renzij
hetu"nniuu*"ililï:ïllbandwisselins,

Logs:per ban( + suÍl

GEnSvobooyo.;:#ïïï:ïf

;::.".ïiïsturen

r r t a t

naar:K Karmasin
oreFD,

BENELUXQRPCLUBAWARD

EU CW QSO PARTY
Werkenmet:elke amaleur.
Roepen:Ce EUCW.
Uilwisselen:
RST/eTH/naeml^t,,hr^r..L_-,...
-=
(NM
no member)
Deernameklasr"n,
o =t'n""t/club/clubnr'
meerdan 5 w uit, I =
Eucw-tid minderdan
w un,c = geenfid, D =ï;l-lid
5

::ïïfni"Qso

meteisen
rand
1punt,
EU-eso's
3 punren,
DX-

Multiplier:
elk OSOperdagen band.
score:de som van de
QSo-punten,,,qqr
maalqe
de som van
ven no
.-., per
de _,,,,,^,,^-_.
multiplierpunlen
band.

íx perdasenbandEUcw-crubs:
scAG,AGcw,
:[Ë:ïHïË:['Jï:"
eRpCtub),
HSC,
VHSC,.!NORC,
nCC,aró, Ur_r
SHSC,
cpCW,eRpAF

Aanbevo,en,,"o,"",,"iï'rii
Logs;per band+ summary jï"riJ-ï:;iirï;i?ïl?:ni*:;;;_".
voor 2'december."no"n

aan G'nther Nierbauer
DJ2XP,fllingerstr.74,
D_6682Ottweiter/Saar,
DeurschÍand.
AGCW-DLH(omebrew)
O(ld) T(imer)pARTy
vverxenmet:elke amateur.

i5
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ii
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Multiplier:
geen
Score:de som van de eso_punten.
Bijzonderheden:
a'een zerfbouwof 25
laaroude apparatuur.Erksration1x per
band.Volgnrs.per band.
AanbevolenÍrequentiebanden:
3510_ 3560en 701O-7040kHz.
Logs:per band + summaryvóór 15 dec.
zendenaan Dr. HartmutWeber DJ7ST,
Schlesierueg13, D-3320Salzgitter1,
Deutschland.

door PAZATG

Voonraarden
werk oÍ hoor 10 redenvande Benerux
QRp crub (BQC)na 1 januari.rgg3.Van
de voorhet awardgecraimde
redenmoeter minirnaar1 uit een tweede
rand
komen.De BeC heeÍtimmersteden pA,
in
ON, LX, G, DL, SM en EA.
Het voorhet QSo gebruikteuitgangsvermogen
magmet cw niet hogerzijn dan
5 wa* en met SSB niet hogerdan 1o
watt.Voorzendamareurs
moetende
verbindingen
gemaaktzijnvia'two-wayQRp'.
De in- of uitgangsvermogens
moetenop de eSL_kaartvermeldzijn.
De kostenvoorher awardzijnl 5,00 g
0f rRc's. Hêt awardis aan te vragendoor
zowelledenals niet_leden.
Aanvraag
Maakeen rijstmet minimaarde vorgendegegevens:
datum- roepretters
- modeurtgangsvermogen.
Laatdezerijstcontroreren
en ondeÍrekenen
door twee
gelicenseerde
amateursof een afdelings_
of BeC_secretaris
(GCR_lijst).
Sluurde awardaanvraag
metde vergoedingnaar:
A.T.G.Willeboordse
7A@ATG
Wilgenlaan
86
4871VEEtten-Leur
Nederland.
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Een anderemogelijkheid
is om op de jaarlijkseBeC_brjeenkomst
de
awardaanvraag
te overhandigen
aan de awardmanager,
tezamenmet de
verzameldeQSL,ster controle.

QRPBOVEN30 MHZ

t a a t r

NIEUWE
LEDEN- HARTELIJK
WELKOM.
De navorgende
nieuweredenhebbenzich in de raatstemaanden
bij de BQc
aangemeld:
752

R.J.Vilfschitd,K. Lingersweg
83, 3972AC W,jkbij Duurstede.

753 GBABLO

J. Verduyn,RagtethGrove,Trowbridge,Witrs,
BA147LÊ
England.

*'
s

754

R. Carmoy,Rue St. Chaques4, B 6032 Charlerois.

$
Sl

755 GMOCSZ

Fr. Dinger,.ScoreAcre,,Inverby Tain,lV20 1RX

756 PElKRF

K. Wilmink,Dr. W. Dreesweg65, .tí8g KB Amstelveen.

ScotlandUK.

J.C. pot, Verl.OosterdiepOZ i09, 7884RE Barger_
Compascuum.
P.D.J.v.d. plaat,pretudeweg246, 2402HKAtphen
a/d Rrjn.

Heelhartelijkwelkombij de BQCIwij hopen
dat het tidmaatschap
van onzeclub
zal bijdragentot verrijkingvan de hobby.
73, CeesPA3DNN

QRP-BIJEENKOMST
OP 2 SEPTEMBER
IN APELDOORN
- KOMTALLEN!.
BeneluxQRp Club- NieuwsbrieÍ
nr 75 - septemberi995

't ls weer voorbij,
die af en toe best
wel mooie zomer.
Hoewel
septemberen
zelfsoktobernog
regelmatig mooie
'Combi'voor2
warmedagen
m en 70 cm van PA3BHKop'Het Haasje,
kunnenbrengen
worden de
avondenweer langer en komenwe allemaalweer meer toe aanbinnenactiviteiten.
Misschienkom ik zelf ook weer wal meer aan mijn hobbiestoe, want die tiggende
laatstetijd zo goed als stil.zelfs de 2 m / 7o cm antenne,díe ik op hetdak dacht te
zetten, ligt nog altijd in de garage. Geen nood, mede door tJw hutp is er ook dit
keer weereen rubriekjeover'Het wel en wee van QRPboven 30 Mc,!

F

757 PDONSC G. Koster,D.H.v.d.Scheerstr.
g, 7gi5 XR Emmen.
WerktmetTelefunken/Zodiac/Gemini_apparatuuÍ.
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Propagatie
De tijdvan interessanlepropagatie
via sporadische-E
looptweerop een eind.
6 Meterzal tot in oktobernog regelmatigeven'open'zijn viaEs maarop 2 is er
hooguitin septembernog een kleinekansop Es ofwelverbindingen
tussen1000
en 2000km mel vaak loeihardesignalen.
Het najaarbetekentenkelemeteorenzwermen,
vanaÍhalÍoktoberis het weeÍ
regelmatig'raak'.
Ook voorAuroraliggende kansenin de herÍstrelatiefhoogmaarmet de lage
zonneactiviteit
zullende openingen
nietzo spektaculair
zijnals in 1989en 1990.
Boven144MHz (en somszelfsop 50 MHz)is de voornaamste
vormvan DXpropagatie
weerde gebruikelilke'tropo'.
Stabielweer,maarook lange,diepe
Íronten,veroorzakentemperatuurinversies
die op hun beurlweerzorgenvoor
terugbuiging
van VHF/UHFiSHF-signalen
waardoorQRP-signalen
van 144 MHz
tot hoogin de gigahertzenQRO-sterkten
kunnenveroorzaken
tot over 1000km.
De VHF/UHF/SHF-DX'er
houdtdus goedde weerkaartenin de gaten!
Aktiviteiten
Dit keeris er volopdope!Hartelijk
dankaan RinsPEl NLl,RobertPA3FXWen
Jan PA3FOP/OZ9QV.
Dezebijdragenzijn eigenlijkartikelenop zich dus laat ik ze
graagzelÍ aan hel woord:
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Zes meteren de zelfbouwbij pEÍNLl
Zo'n goeie2 jaar geledenwas ik begonnenmetde bouwvan een universele
MF
naarhet ontweÍpvan pElAoE en beschrevenin Erectronvan aprir 1gg2.
zijn
beschrijving
van dezeMF-unitsprakmijerg aan en mededoor ondersteunrng
van
PAaDKo die deze MF eenshad doorgericht
ben ik met dit bouwproject
begonnen.
Dit betekendezerfeen printmakenvorgensbíjgereverde
tekeningen dan maar
volbouwen.
om naarde 6 meterbandte g'aanwas he|t bestêom dit vanuit10 meter gaan
te
doenen dus werd besrotenom merdiverseontwerpendit re kunnengaan
venrezenlijken.
In Nieuwsbrief
no. 65 op paginas9 heb ik ar eens beschrevenhoe
ik dit heb gedaan.Het resurraat
was een heuse10 metersSB zend-ontvanger
met
een uitgangsvermogen
van ongeveerzo'ng mW. lk dachtdat een Cgelicenseerde
dit vermogenin zijn bezitmochthebben.op 10 uitkomenmag
natuurrijk
nieten daarwas hetook nietom te doen.(cw doen,Rinsrsommigen
werkenmetdat vermogenop 10 al echteDXI _red.)
Maartoen dit eenmaarwerktewas het zoekennaareen eenvoudigontwerp
voor
een transverternaar6 niet helemaalzonderproblemen.Gelukkigkwam
ik in
contactmet PA@VRE,
die in 19ggeen transverterhad ontworpen,gebouwden
werkendkon tonen.Dit ontwerpwas de eenvoudzelveen zeer nabouwvriendelijk.
om een langverhaarkorrte maken,sindsjanuariwerkrher ailemaarperÍect
maar
er warenop het momentvan opleveringtotaalgeenconditiesop 6 meter.
Eerst
maareenseen proefverbinding
gemaaktmetde onrwerperpAovRE, die hier
hemelsbreed
10 km vandaanwoonten die bevestigde
een goedsignaar.
En dàn
maarwachtentot de Sporadische-E
komt.Enja hoor,lang gewachten stil
gezwegen,nooitvenvachten tochverbindinggekregen!op
26 mei hoordeik een
bakenuit Finrand,
oHgsrx in Kp36or.ook oH6KGin Kp13pr was meteen
daverends9+++sign3"rte horen.Dietrachtteik aan te roepenmet
mijneRp
ZYzwalt,maarheraas.,.er warenstationsmereen veelvoudvan mijnvermogen
en
ik konjammergenoeggeendoorgangkrrlgennaar Finrand.Nietgetreurd,
een
anderekeerdan maar,het eRL had ook nergeberden er moestweergerd
verdiendworden.De volgendedag27 mei was er weereen sporacrasche-E
opening,maardan richtingporenen spanje.Uit porenkwamsp4MpB (Koo3GS)
hier in Axelmersg+++binnen.Het eRL kon nog evenwachten,wanr
dit moest
het zijn.Na enigekeren'LimaIndia'geroepente hebbenhoordeik prorsering
dit
uit mijnluidsprekerals een soortvan echoen was zo ontzettendverbouwereerct,
dat hij nog een keer'Limarndia'moestroepenom m'j uit mijndroomte herpen.
wat geeftzoietseen kickom met eigengebouwde
radiospuilenineenszó'n
verbindingte makenrJammergenoegmoesthet een kort
eSo zrlndaarde ether
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behoorlijkgevuldwas voorhemdoor aanroependeNederlanders.
Doortijdgebrek
konik de dagenernanietQRVzijnmaarop 6 junijl. warener weergrandioze
openingennaardiverseuithoekenvan Europa.Op dezedag werkteik ltalie,
Schotlanden Malta.Op 10juni warener zeerveel stationste horenin de IARU6
meterconlest.Hierdoorkon ik verbindingkrijgenmet Oostenrijk,
Vaticaanstad,
Polenen voormalig
Majorca,
Joegoslavië.
De 11ejuniwasde openingnaarhet
en het Noord-Weslen
Zuid-Oosten
zodatik op dezedag zelfsde Faeróereilanden,Schotland,Engelanden Maltakon werken.
Dat metQRP-vermogen
tochnog leukeverbindingente makenzijn op 6 meter
bewiisthet bovenstaande
en ik zal in de toekomstproberendit te blijven
volhouden.Overigenszal volgendjaar waarschijnlijk
een zeer speciaal6 meter
wordenbemanden meteen heel specialecall maardaaroverzult u
QRP-station
tegende tijddat dat gaatgebeurenzekerwordengeiníormeerd.
Eeniederveel succesop zes.
73 de RinsWijngaarden,PEI NLl
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Twee meter tropo bij PA3FXW
Een rug van hogedrukveroozaaklemaandag26 juni een prachtigpad overde
Noordzee.
De duct,die hierbijontstond,
maaktehet mogelijk
op2,7O en 23 met
OY (Faeróer-eilanden)
te werkenoverafstandenvan meerdan 1300km. Het
bakenGB3LERop de Shetland-eilanden
(1P90)
was knetterhard;
op allestanden
van mijn12 elementsyagiwas het signaal59+9en metde sprietantenne
van de
lC202Swas hel nog steedsgoedhoorbaar.Zelf werkteik op 2 metermet 3 watt
op 26 junide volgendeleukeDX (ik kwamna 21.00UTCop de band):GMBLFB
(59/59,lO88),OY9JD(57i55,1P62,1317km,nieuwlanden persoonlijk
tropo
record)en GM4ZRR(559/539,1087,de GM werktemet een verticalerondstraler).
Bij de verbindingmet OY9JDheb ik voorde zekerheideen 60 watt eindtrap
gebruikt,maarachteraÍgezienwas dat niet nodiggeweest,OY9JDhoorde
namelijk
de aanroepende
Duitsersniet,gniffel..gniffel....
juni
Op 27, 28 en 29
warener elkeavondgoedemogelijkheden
om een boomop
te zettenmet een Engelsman
oí Schot.De vakkenwarenvoormij niet interessanl,
maardit zijnwel leukeverbindingen
voor newcomers.Eén van dezenewcomers
was GTNPP(1093),die hadnetdie dageen FT290Rgekocht(2,5W
SSB/CWFM)en die maakteik blï metzijneersteQSOmel PA'on sideband',
want
gewerkt.Gedurendedit tweeweg
via repeatershad'ieal een stelletjeNederlanders
QRP-QSOwarende signalenstabiel55 over en weer.Na dit half uur storttende
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conditiesniet in, maarde kelenwerdeneen beetjedroog,
dus gingenwe ailebei
QRTom een pilsjeuit de koelkastte halen.(Eéndie ,ptop,zegt
bij het
-red.)
openmaken?
Het QRPwerkenop 2 meteris erg reukmaarje moetwer
de truckendoos
open
trekken:iets lagerafstemmen(aleen vooroM's! dan krinktje
stemwat hogeren
'tair-enden'
dus opvallender),
(meteenna hetvorigeeso er achteraan
roepen)en
'QRPna je cail
station!'roepen.'who'sthe QRp station?,
Hebbes!
Succesmet de DX, 73 de Robert.PA3FXW

'Novice'op 70 cm. Hij was eigenlijkte zachtom goedte horen,dus
vroegik of hij
ook meteen horizontaleantennekon werken.Ja. dat kon en na omschakelen
naar
mijn9 el. en zijn í9 el. ginghet keurigmet constante57 rapportenin een drie
kwartierlangQSOI Een paardagenlater,in de juli-contest,
was de bandweer
goedrichtingWest en werkteik B G-stations.
Hetis duidelijkdat 70 cm een heleboelleukepropagatie
biedtvoorQRp-verkeer.
lk ben van plan om een paarbinnenhuisantennes
voor 70 cm en later23 cm te
monterenom ook naarhet Oostente kunnenwerkenen om een FM{ransceiver
voor70 cm te bouwen,maardaarmoetwel tijd voorzijn.
7 2 & 7 3 d e J a n .P A 3 F O P

Zes meterEs en 70 centimetertropo bij pA3FOp
50 MHz
ondanksweinigactiviteit
heb ik een paarherereukeverbindingen
gemaakt,
allernaarmet 5 watt cw of 10 watt ssB. Eerstin een
openingnaar oztoen ik op 6
juniwerktemetoZ6oL en ozlrEp (oudekennissen)
en een nieuweoZ voormrj,
ozSABE.Dat is voormij bijzonderreukvanwegemijnafkomsr,
ik kan thuisoox
nog mrjnoudecail ozgev gebruiken!op 10juni was er
een bijzondergoeoe
openingin de contestmetverbindingen
naarlSO, l, EH (EAop 6), 9H, 55, 9A,OE
en tensrotteHV3SJen HV4NAC(eennieuwlandvoor mii).
op 2 juriwas hetweer
vuurwerkmet UXOFF(Motdavië?),
UT6X,9A2OMen EH7KW.tk werkop 6 met
heleeenvoudige
antennesop mijnbalkon(welop de 11e verdieping,
-red.),twee
2 m 518À antennes,de ene horizontaar
aan het barkonheken de anderevertikaal
op een schuifmast
waarmeeik de antennebovenhetdak kan'smokkeren'.
dus
geenenoÍmstationbij mij.
432MHz
ln de hittewaÍener een paargoedetropo-openingen
en met mijn antennesop het
balkonnaarhet westenheb ik een paarreukeverbindingen
met Engerand
etc.
gemaakt.Met mijn'collinearvertical'achterhet barkonhek
werkteik op 29 juni met
5 watt FM JohnGSSTyuit Gillingham,die een portofoon(4
waft)en een
binnenhuis-antenne
gebruikte.
Tijdensdit eso hoordeik op mijn9 er.Tonna(voor
70 cm!)met sSB GWrpAaï'rvrp. eso met Johnonderbreken
en Henkwerken!
Het ging keurigmet 5s/54rapportentussenZoetermeer
en zrlnportaberestarion
35 km ZW vanAberdeen,
beidenmet ,|0warten Henkmeteen g er.yagi.Later
die avondnogeen FM verbinding
op 70 cm.lk riep,Ce,melde verticalop
433'500en 2E1BMUkwamterug,mijneerstesimprex
verbinding
meteen Engerse
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Zo ziel U wat er op onzehogerebandenmogelijkis, zelfsmet een paarwatt!
Misschien
horenwe ookeensvan QRP'ers,
die zichop noghogerebanden
beoeven?

PEl PUE vanaf 'Het Haasie'
Zelfhebik eigenlijkalleenop 6 gewerkt.Eén keerheb ik eenVE1 gehoord,maar
met 10wattluktehet me nieter meete werken.De kraanopdraaien
naarQRO
doe ik somsmetstations,
die ik al eerderheb gewerkt(bedanken
voorde QSLen
zo).Maardan gauwweerlerugnaar'10W PEPoÍ minder.Het maaktoverigens
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haastnietsuit of je in een goedeEs-openingop 6 met 10 of 100watt roept,
wanneerde 'vollemep'van het signaalop je dak valtwerkje ze tochwel en als de
vollemepergensandersneerkomthebje zelfsaan een kilowattniet genoeg.
Eigenlijkis 6 metereen leukeband.Hetis vaaknet een HF-band,maaréén
waarvoorje tenminstenog met enigfatsoeneen yagi op je dak kan zettenzonder
directburenen/oÍschoonheidscommissies
op je stoepte krijgen.Es op 6 heeftme
de laatstetijd,met vermogentéruggeschroeÍd
naar 10 W pEp SSB,weerwat
nieuwelandenopgeleveÍden wel GW (Wales),HV (Valicaanstad),
T9 (Bosnië)en
OHO (Afand).OHAIDJ2PJbevestigde'per
kerendepost',GW4BZDzatwetvia
het bureaukomenen bij HV3SJen HV4NACmoetik maaraÍwachtenof de
ItaliaanseQSl-managershet verschijnselIRCkennenen ik uiteindelijk
tochde
kaartenin de bus krijg.
En verder
kreegik een briefvan Ben SRBDSen zijn vrouwMarianSRBDYuit Madagaskar.
Hij is daarsindseen paarjaarde technischebaasvan het relaisstation
van Radio
NederlandWereldomroep.
Hi verteldeme dat ZS6WBin het kadervan een ZuidAÍrikaansbakenproject
voorondezoek naarEs een bakenwil plaatsenop het
eiland.Het ligt in de bedoelingom een dertigtalbakensallenop dezelfde
Írequentieen op onderlingeafstandvan ca. 800 km le plaatsen.De bakens
wordenFM zenders(F1,2 of 3? lk weet het niet)met een vermogenvan 'l(!) watt
en een'eenvoudige'antenne
en zendenperminuutgedurende10 secondenhun
'identificatie'
uit. Ook verteldeBen dat in Madagaskar
de 6 meterbandnog niet is
vríjgegeven
voorde Amateurdienst,
dus vermeendeverbindingen
met SRBDG
betreffenverbindingen
met een piraat.Ben is druk bezigom voor het eRpbakenljeeen vergunningte regelenen hooptin een laterstadiumeen bijzondere
toestemming
te kunnenregelenvoor QRP-experimenten
doorzendamateurs,
ongeveerzoalshet (nog)bij ons is. lk hoopdat'ie het goedgenoegmet de
plaatselijkePTT kan vindenen dat hij inderdaad5RBook op 6 kan krijgen.
SuccesBen,'BonCourage'!
Tenslotte
Met al dezeactiviteiten
en het interessante
nieuwsuit Madagaskardit keergeen
knutseltip.Er is echtereen portofoonlje
dat ik onderUw aandachtwil brengenen
wel de C501van Standard.Zo grootals uw bankpas,maarzonderpincodeen wat
dikker.Goedvoor(volgensde specificaties)
280 miiliwattFM op 2 m en 70 cm met
een enormontvangstbereik
en mogelijkheid
(luchtvaartband
tot AM-ontvangst
en
VOSSEJACHTEN!).
Gevoeduit:twee'pentight'batterijtjes
of NiCads!Twee
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warenpas na 3 wekenleeg.Dit bij redelijkintensiefgebruik,
Duracelletjes
waaronder5 dagenbijnacontinuop Het Haasje(het is bij de konijnenaf....)!lk
het dingbijnaoveralmee naartoe.VHT in Heilooverkooptze,
sleeptegenwoordig
in Electroner maareensop na. ln een volgendeNieuwsbrief
kijkde advertenties
houdtU een foto van het dingetjetegoed.
en hoop
lk wensu een goedeherfst,hopelijkmet de beroemdenajaarscondities,
weerbij enkelenvan u in het log te mogenmeekijken!lk zie uw'dope'voor het
graaghalverwege
oktoberverschijnen.
Winternummer
72 es73 de RobertPA3BHK

BQC-GEZINSDAGEN'95
DEELNEMERS
doorPA3BUo
BEDANKT!
metjullieinzet!Menkan stellen,dat het eerste
Bedanktvoorhet deelnemen
lustrumop allepunlengoedgeslaagdis.
Neemnu bijv.hetweer...gééndruppelregenlDatwas al een grootwonderen is
tochwel het vermeldenwaard.Ook de grotehulp van mijnvrouw,die mij op
moelwordengenoemd.Zoalsbekendwas ik net
geweldigewijzeheeftbijgestaan,
geremdin mijnactiviteit.
en behoorliik
14 dagenuit het ziekenhuis
Het is niet de bedoelingeen compleetverslagte maken,dit latenwe over aan
onzeRobertPA3BHK,die de nodigeplaatjeswel zal bijvoegen.
van personeelen
Voortswensik niet onvermeldte lalende medewerking
Haasje'.Eenwoordvan dankgaattevensuit naarde
van camping'Het
beheerder
uit Winsumen naarboekhandel
firma'sDolstrauit Bergumen CQ International
Kortenuit olst vanwegehet schenkenvan enkeleprijsjesvoorde diverse
activiteiten.
Tot slotwil ik vast doorgevendat de datavoor het volgendejaar alweerbekend
'regelen':
zijn,zodatu vroeggenoegop de hoogtebent,mochtu somswat moeten
'19- 20 ' 2'l - 22 - 23 juni 1996
'lastigeperiode',
in de voormij
Bedanktvoorjulliehulpen medeleven
73 de Wim PA3BUOen XYL Ria
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m.b.v.een MC1350,een bekendmiddenfrequent
versterkt
Ditsignaalwordt
gaatdat signaalnaareen NE602mixer
Vervolgens
metregelbareversterking.
waarhet metde eerdergenoemde9 MHzwordtgemengd.Resultaatis een
dat verderwordtversterktdooreen NE5534en een aktiefCW-filter
audiosignaal
op niveau
m.b.v.eenTlL082.Na ditfiltervolgteen LM380die het audiosignaal
niveau
in
neer'wordtnog een,
Tijdens'sleutel
brengtvooreen koptelefoon.
opgewektin een LM358en ook aan de LM380
sleuteltoon
instelbare,
Een deel van het audiosignaaluit de NE602wordtin een aparte
aangeboden.
wordt,na versterking,
Dezegelijkspanning
versterkt
en gelijkgericht.
NE5534
gebruiktom de versterking
vande MC1350te bepalen.
apparaaten datkomtook omdatbijna
De'ClassiCis al metal nietzo'neenvoudig
van ontvangeren
wordengebruiktbij de omschakeling
overaldiodeschakelaars
worden
de
eindfilters
40
Alleen
naar
meter.
20
van
en
de
omschakeling
zender
er
wel
voor dat
zorgen
diodeschakelaars
van
Gebruik
metrelaisomgeschakeld.
in de
geen
mechanische
schakelaars
enerzijdsQSKmogelijkis en dat anderzijds
de nabouwweer.
HF circuitshoevente wordentoegepasten dat vereenvoudigt
Hoeging de bouw ?
Hetheeftmijheelwat uurtjesgekostom de'Classic'in elkaarte zetten.lk heb
gevolgd,Diegavenaan dat ik bij
in de handleiding
daarbijpreciesde aanwijzingen
moestmonteren,vervolgensde printenvan
alleprintseerstalle onderdelen
aansluiten
bedrading
danallesin de kastinbouwen,
bedrading
moestvoorzien,
en: apparaataanzettenen hetwerkt! lk had er een hardhoofdin dat het zo zou
monterenen
gaan,maargoed,ik heb de aanwijzingen
opgevolgd.Componenten
met
solderenwas geen probleem.De printenwarenalle dubbelzijdig
met
gatenen voorzienvan soldeermasker
doorgemetalliseerde
van
dat het uitsolderen
waarschuwde
De handleiding
componentenopdruk.
print
was het
eén
Bij
eenvoudig
zou
ziin.
geplaatste
niet
componenten
verkeerd
geweest
sommige
goed
waardoor
uitgelijnd
niet helemaal
soldeermasker
moesteen
Als laatstemontagehandeling
wat kleinuitvielen.
sgtdeereilandjes
en daarvond ik in
wordengemonteerd
bijgeleverd
kabeltjeaan de voedingssteker
letterlijkhad opgevolgddan
de enigefout:als ik de aanwijzingen
de handleiding
Gelukkigis de +12V
aangesloten!
om
verkeerd
wasde voedingsspanning
voorzien...
aansluiting
binnenin de kastvaneenforse'idioten'diode

q ï +

FiguurI Blokschema
vande'Classic'
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Afregeling
Afregelen
vande'Classic'gingzonderproblemen'
Hetmeestewerkwas hetbereikvande VFO preciesop 5,0- 5,1 MHzinstellen.
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Bij het afregerenvan de eindtrapkon ik mooide eerdergebouwde
i
wM-1
gebruiken.
j
Aanvankelijk
leek de eindtrapniet te werkenen het duurdeeen here
.
trldvoorik
merktedat de stroombegrenzing
van mijnvoedingop een te rage.waarde
stond
ingesteld!
De'Classic'in de praktijk
De zendlontvangst
schakering
m.b.v.diodeschakeraars
werktzo snerdatIe tusssn
de geseindetekenssteedseven de ontvangerhoort.Dit wordt
wel fulrbreak-inof
QSKgenoemd.Arsje daaréénmaaraan gewendbentwirje niet anders
meer.
Somsroepje een starionaan,maarnog tijdensje aanroephoorje
dat station
terugkomenvoor iemandanders.Je kuntdan direktophouden
met seinen.of, je
bent in verbindingmet iemanden je bentaan het seinen,dan
kan het andere
stationeven 'inbreken'.De fuil break-inschakering
werktheersoeper,zonder
hinderlijke
klikken.
lk heb metde'crassic'aileen
gewerktop 20 m in combinatie
meteen magnericloop antenne.Dat gaatuitstekend,de ontvangeris heerri.ik
rustig.De kombinatie
van kristalfilteren audioíilteris zo scherpdatje wel heel
langzaamoverde band
moeldraaienom nietsre missen.De afstemming
zou voormij nog werietstrager
mogen.
Het uitgangssignaar
zag er op een osciiloscoop
goed uit, aileenmet í4 tot 16 vort
voedingsspanning
en outputop maximum
ginghetmis.lk heb daaromde outDut
iets lagerafgeregeld.Een speclrumanalyser
zou daarhandigzijnl
fk heb de'classic' ook nog even geprobeerdin combinatie
mer een 42m windom
antenne.Dat was geensucces.Zowerop 40 m arsop 20 produceerde
m
de
ontvangeralleenmaarintermodulatie'brij'.
De HF-voorversterker
zou in dat geval
zekeruitgeschakerd
moetenwordenen een extraverzwakkerrijkt,zekerop 40 m,
op zijn plaats.
De AGC bleek,in eersteinstantie,heremaar
niet te werken.Na wat metenbreek
dat de NE5534direktachterde Mc135o geensignaarprocÍuceerde.
Aile
componenten
b,j dit lc rekenin orde.Na langaarzerenheb ik de lc-voet van oe
NE5534verwijderd.Dat breek,zoarsde handreiding
beroofde,geen pretje.onder
het fc-voetjezat een druppertje
sordeerdat pen 2 naar aardekortsroot.Nadatdit
in ordewas gemaaktwerktede AGC nog steedsnrernaar
behoren.rk denkdat ik
de schakelingdooreen handregeling
vervang.
De'classic' heb ik voorzienvan een keyerop basisvan
de curtis 4044chio dte
als optiebij de kit bijbesterd
kon worden.De snerheidvan de keyeris op het
Írontpaneelinstelbaar.
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Na de bouwheb ik metde 'Classic'nog niet veel kunnendoenomdatzich
een anderbouwprojekt
onverwachls
aandiende.lk was dan ook bh1dat Bert
PA3FSCzich bereidtoondehet apparaatjenaderaan de tandte voelen.Zie
hiervooronderstaandartikelvan Bert.
Hoe komje eraan?
lk heb geziendat OHR kitsinmiddelsdoor Duitseen Engelsehandelarenworden
aangeboden,
zie o.a. advertenties
in bladenals Radcom,practicalWirelessen
Funk.Toch loonthet de moeite,zekermet de huidigedollarkoers,
Íechtstreeksbij
OHR in de USAte bestellen.Toen ik dat deedwas de prijsca. $250,inclusieÍ
veÍzendkosten.
Rekendat om naarguldensen dan bhjktdat, mijnsinziens,je heet
veelwaarvoorje geld krijgt.
CharlosPA3CKR

D E ' C L A S S I C ' ID
NE L U C H T

door PA3FSC

Vaakneemt CharlosPA3CKRop de clubavondvan de aldelingNieuwegeinhet
bouwprojectmee waar hijmee bezig is.Dit wasenige maandengetedenook het
geval met de 'Classic'.Toen Charlosm| vroegom de transceivereensuit te
proberenom te ktjkenhoe hrj werkt wasik zeer verguld.
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De transceiver
De Oak HillsResearchQRP-'Classic'
is een tweebandenzendontvanger
voor
laagvermogen.Het apparaalwordtals bouwdoosgeleverden ziet er van binnen
en van buitenschitterenduit.
De afmetingen
zijnbescheiden
nl. 16 x12 cm en een dieptevan 20 cm.
De bandenzijn7 en 14 MHz Dit zijn tweebandenwaaÍopaltijdwel ietste doen is
en waaroprneteen bescheiden
antenne(2 x 1Om) goedte werkenis.
geschiedtop beidebandenover een segmentvan 100 kHz.
De aÍstemming
Vermogenen antenne
Op 7 MHzgebruikik altijdeen zelÍgebouwde
QRP-transceiver
met een vermogen
van slechls500 mW.Vandaardat akmetde'ClassiCook alleverbindingen
op
7 MHz(opéén na) metdatvermogen
tot standhebgebracht.
Op 14 MHzheb ik steeds1 W gebruikt.De antenneis ook de antennedie ik altijd
gebruik,namelijkeen gecombineerde
inverted-Vvoor7 en 14 MHz.Dit zijn 2
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inverted-V's
met een gemeenschappelijk
voedingspunt.

t

Op de band
De ontvangervan de'classic' is gevoeriger
dan die in mijneigengebouwde
transceivervoor7 MHz (die noemik de HM7,zie 'Soridstare Design' pag 214
.
e.v.).Dat is vooralvan berangbij het werkenmet andereeRp-stations.De
'Classic'
heeíteen goedeselecliviteit.
Dezewordlverkregendooreen kristalÍilter
met 4 kristallen.De bandbreedtebedraagt250 Hz.ook hier kon ik duidelijkhet
verschiltussenhet filterin de'classic'enhetfilterin de HMZhoren.De
bandbreedtevan de HM7 is 400 Hz. De'classic'heeftiets minderlasrvan
signalennaastde werkÍrequentie.
De smallebandbreedtemaakthet echter
noodzakelijk
om na een opÍoepevenmet de Rlr te verstemmen
om een
antwoordend
station,dat net naastde frequentiezit, tochte kunnenhoren.De
'classic
heeftgeens-meter.Dat betekentdatje het rappoí op het oor moet
geven.lk bepaalhet rapportaan de handvan de slandvan de volumeregelaar.
Na
enigetijd luisterenen sterktevergelijkenwas ik in staatom te bepalenwelkestand
van de volumeregelaar
met s9 overeenkomt.
Dit is voormij een markantpunt,
want een stationdat met een vermogenvan 100w bij mij met s9 binnenkomt,
hoortmijn í w signaalmet ss en kan ik dus rustigaanroepen.De'classic heeft
'full break
in'. Dat was voor mijnieuwom meete werken.Fantastisch.
Vooralin
een conlestis de mogelijkheid
van 'fullbreak-in'heel prettig.Als je de oproepvan
een stationbeantwoordt
maarniet het enigestationbent,dan hoorje tussende
tekensdoorhet stational antwoordenvoordatje klaarben metje oproep.Dat
betekentdat je nog evengeduldmoethebben,wantje bentdan nietgehoord.ook
tijdenseen lang QSo is 'fullbreak-in'zinvolwantje hoortop elk momenlwat er op
de frequentiegebeurt,zodatje in staatbentom optredendestoringte omzeilen.
Hetenigeminpuntje
dat ik aan de'classic'hebkunnenontdekken,
is dat bij goede
conditiesintermodulatie
t.g.v.zeer sterkeomroepstations
ontstaal.Hierdoor
verdrinkthet signaalin een brij van intermodulatiesignalen.
Dit is een kwaaldie
mijn HM7oorspronkelijk
ook vertoondeDoorhet wijzigenvan een condensaror
aan de ingangheb ik de gevoeligheidvan de ontvangerverminderd.Daarmeewas
het probleemgeheelverdwenen.
Verderblijktde AVR niet te werkenzoalsdezebedoeldis. Doorhet metenvan cÍe
regelspanning
van de AVR kwamik er achterdat de AVR pas bij een hoge
signaalsterkte
in werkingtreedt.lk denkdat voorde goedewerkingeen extra
AVR-versterker
toegevoegdzou moelenworden.persoonlijkvind ik een AVR niet
noodzakelijk
vooreen cw{ransceiver. Bij morsewerkik het liefstmet een
sterkteregeling
met de hand.
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Resultaten
hadheb ik er ongeveer40
ter beschikking
In de tweemaandendat ik de 'Classic'
meegemaakt.Op beidebandenongeveer20. lk heb niet elke dag
verbindingen
zittenseinen.De periodenvan activiteitwarenbeperkttot de weekendsen de
avonduren.Somskroopik 's avondslaat nog eveneen kwartiertjeachterde
'Classic'Op 7 MHz maakteik vlot coniactmet de ons omringendelandenzoals:
DL,F, G, GW en GM.Wat verderweg met:SM, EA,OK en OH. De grootste
werdengerealiseerd
afslanclen
met:UA1, UA2 en UT (steedsmet 0,5 watt).Dit is
het zelfderepertoireals ik gewendben met mijnHM7.AlleenUA6AUtuMMin de
buurtvan Tunisheb ik met4 wattgewerkt.Op 14 MHzzijn de overbrugde
afstandengroterdan op 7 MHz.Op 14 MHzmaakleik meteen vermogenvan
1 wattcontactmet EA, OH, EA6,LA,YU, HA, RZ1, UT en U6. De rapportendie ik
ontvingvarieerdenhierb[van 449 van uit Minsktot 599 uit Moskou.Deze
rapportenlagenmeestaltussen559 en 579. Dus mijnsignalenwerdenprima
ontvangen,al moetensommigestationswel evenwennenaan het ideedat een
stationnietmel een oorverdovende
599 hoeftbinnente komenvooreen
geslaagde
verbinding.
Maardal is nog nietalleswantop 18 en 19 februari1995
heb ik metde 'Classic'meegedaanin de ARRL-conleslomdaldeze een QRPsectieheeft.Het leukevan dezecontestis dat je in het rapportook het gebruikte
vermogenmoetvermelden.De eerstedag maakteik 2 QSO'smet NewJersey
(NJ)op 14 MHz met de inverted-V.
De tweededag heb ik een verticaledipool(2 x
5 m) opgehangen
en daarmee'savondnog eens8 QSO'sgemaakt.Nu met
andereAmerikanen:NY, MA en NH. Uiteraardnu ook weermet 1 W. Het is een
zeerbijzondereervaringals zo'n'grotesnelleAmerikaan',
die in een contest
normaalgesprokengeen letterte veel seint,nog evenextravoorje terugkomtom
te seinen.'1 W FB'.
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Tot slot
lk hebde'Classic'lerenkennenals eenzeerprettigwerkendezendontvanger
van
geringeaÍmetingen,
banden,
waarbij
die beschiktovertwee
de 7 MHz band
geeflvoorDX. De'ClassiCis
meestalopenis en de 14 MHzbandmogelijkheid
doorzijngeringeafmetingenzeergeschiktals vakantiestaiion,
maarook zeker
geschiktals QRP-homestation.
is het
Met de uitgebreidebouwbeschrijving
goedte doen.
bouwenvande'Classic'voor
eenamateurmetenigebouwervaring
Je zull aan de'ClassiCzowelbrjhet bouwenals aan het verbindingenmakenveel
plezierbeleven.
Bert,PA3FSC
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SPOELENBEREKENEN
ENZELFMAKEN

{ L ( 4 5 , 7d + 1 0 1 , 6t )
d

door PAOWDW

hierinis:
tt = aantal windingen
l, = zelfinductiein pH
6l = diameterin cm
I = bewikkeldelengtein cm

van PietPA3AIJD ontvingde redactiehetverzoe,kom in de Nieuwsbrief
aandacht
te besfedenaan het berekene.nvan spoelen.piet stoothiervooreen aftikel
uit een
oude ?Q-PA bij. Gaarnevoldoenwe aande wens. Ditstuitmooi aanbij het
artiket
van PEINLl over het zetf maken van spoeten,zie Nieuwsbriefnr. 73.

Een soortgelijke
formulezieje steedsweer in de diversehandboekenopduiken,
dochmetanderegetallen.Men hanteertdan lnchesin plaatsvan millimetersen
veelalgaatmen uit van de halvediameterom de venvarringnog groteÍte maken!

Formulesof vuistregets?
Het lilktaantrekkelUk
om zonderingewikkelde
formulesm.b.v.simpelevuistregers
een spoeltjete fabriceren.De eenvoudigste
vuistregeldie ik ken is:

Natuurlijkkan de zaakookwordenomgekeerd,als van een bestaandespoelde
zelfinductie
moetwordenberekend.De formulegaatdan over in:

tt=);fl
hierinis:
tt
f,
d

= aantal windingen
= golflengtein m
= diameler in cm

d2. n2
l , =

Dezesimpeleregelgaatop zolangde bewikkeldetengÍe gelijkis aan de
spoeldiameteren waarbijbovendieneen condensator
van g2 pF wordlgebruikt
vooÍ de afstemming.

De zelfinductievan de spoeluit ons voorbeeldkan hiermeewordenuitgerekend.
Voorl = 40 windingen,d = 2 cm en I = 2cm is de zelfinductie
I. = 22 ttH.
Zullenwe eens evencontroleren
of dit kloptmet die simpelevuistregelaan het
beginvan dit artikelvoorde 80 m spoel?Daargaat-iedan!
De resonantieÍrequentie
van een spoelvan 22 pH meteen parallel-Cvan 82 pF is:

Een voorbeeld:
Stel dat u een spoelmoetmakenvoorg0 m, terwrjlde beschikbarespoelkokereen
diameterheeftvan 2 cm.Volgensde simpelevuistregelkomtu dan op een spoel
van 40 windingenmel een draaddiktevan 0,5 mm en uiteraardeen c van g2 pF.
simpel,nietwaar?Maarkloptdit wel? Het lijktwel héélerg eenvoudigen het is
haastte mooiom waarte zijn!Toch heb ik heelwat spoertjesgemaaktvolgens
dezevuistregelen ben maarzeldenbedrogenuitgekomen.lk ving dezevuistregel
via de etherop in het beginvan de jarenvijftig,toen ik arsjong broekiemet rode
oortjesen een éénlampertje
(A415)de 'HaagseGang'op g0 m afruisterde.
De
technischegesprekkenvan deze Haagsezendamateurs
zijn bepalendgeworden
voor mijnlaterecarrière,maardat is een anderverhaal.Terugnaarde spoelen.
Eerdergenoemde
vuisrregelgeeftgeenoprossingarshet aantalwindingenwordt
gevraagdtenrvijl
alleende zelÍinductie(dusniet de golírengte)
wordtgegeven.ln
dat gevalkan echlermet succesde volgendeÍormulewordentoegepast:
BeneluxQRPClub- Nieuwsbrief
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4 5 , 7, l + 1 0 1 , 6I

f=

2rt"11..t:1

= 3741kHz

Inderdaadkomtdit héeldichtin de buurtvan 80 m (= 3750kHz)!Valt mee,hè?
Concfusie:de simpelevuistregeln = ). : I is zo gek nog niet!
Tip: Gebruiktu een ijzerkeÍnin de spoeldan wordt de zelfinductieuiieÍaardgroler, minder bekend
is dat mel een kopeÍkernde zelíinductiekleinerwordt. Doe uw voordeelmet deze tip!
iÈ
G.

s
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UITSLAGAGCWQRP.WINTERCONTEST
1994
VLP = minder dan I watt
nr
call

1
20
22
31

DK5MP
PA3BHH
PA3FSC

ssTNcc

QRP=minder5watt
nr
cell

Kent Eleclronics
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punten QSO's
17199
2016
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G reatief
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punten eSO,s

banden(g0_10=a_e)

115843
14094
11766
570
231
144
I

329
8í
69
15
1 2
6
1

a-e
abc
abc
ab
b
c
c

Zoalsgebruikelijkheb ik de hoogsteen de laagsteplaatsen
ook opgenomen,
zodaru kuntvergerijken
met uw eigenscore.A[e oeernemers
proficiatgewenst
mel hun persoonlijke
resultaat.
Het valt me op dat in de categorie,minderdan s watt,
spsNoc de moeiteheefr
genomenom zijn log in te sturen,hoewelhij slechts
eén(l)eSO maakte.
Sportiefhè?
DoetÉ dat ook arsu srechrsenkereverbindingen
maakttijdenseen contest?
DezejaarrijkseechfeQRp-contestmagzich in toenemende
berangstelring
veÍheugen.Na een dieptepuntrond eindgO-erjaren(ca.
Todeernemers)
noteerde
de AGCW-DLthansbijna200 deernemende
stations.Dit is erg veervooreen
QRP-contest.
Degenendie tegenmiddernaótnaarbed zijn gegaanhebben
een
waar spectakergemist:De hereg0 metercw-band zat
op een gegevenmoment
tjokvolQRP-stations
en dat duurdetot zo'n uurtjeof drie.U hebtdat gemist?
Volgendekeerwat langeropbhjvenl
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uuizen in voorraad en ook àe neest voorkooende
voetJes/Lop caps vraag vrijblijvend prlJs
opgave !

oorraacl strekt,
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ultdrukkelijk
voorbehouden. l€vering
f bescellÍng vergezeld van girokaart/eurocb€que of vooruibbetalLng,
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