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Het jaar 1996 loopt op z[n eind. Het is voor de BQC een goed jaar geweest met
vsel nieuwê leden en els kroon op de clubactiviteiten vier uitstekende
Nieuwsbrieven. Zonder Uw bijdragen was dit, in tegenstelling tot wat sommigen

ondeÍ ons denken, niet gelukt! De b'rjeenkomst in Apeldoorn werd goed bezocht en
het lange kampeenreekeinde op Het Haasje was, ondanks de lage temperatuÍen
die zo kenmerkend waren voor dit jaar, een plezierig evenement. De altematieva
'vossenjacht' lijkt inmiddels ook aan le slaan, dus tijdens onze Activiteitenwêek van

Tweede Kerstdag tot en met Nieuwjaarsdag venrachl ik vooral gedurende die paar

uurtjes in de vossenjacht veel deelnemers te horen. De Activiteitenweek valt samen
met de'Wintersports' die in intemationaal veóand door de G-QRP club wordt
georganiseerd en telkens weer een rerinie van het gilde der QRP'ers is.
Hierbij wil ik namens de Benelux QRP Club alle leden hartelijk danken voor hun
bijdragen en ondersteuning om de BQC te maken tot wat ze is. lk wens u allen helc
Íjne íeestdagen en een voorspoedig en gezond 1997 toe.

72as73 de Robart, PA3BHK

Kopiê- en pÍintservícr
Awards en ceÍtificaten

PAoGHS
PAoATG { }

D0tutÍttuil0
Het bevoroF/ren van Expimenteel, Laag Vermqen (QRry Radozendamateurtsne.
Als QRP zal gelden tijdeni wedstriiJen en andere èvênementen: het werten met vemogêns van
max. 5 wafÍ output. De club zal ziin doel tradrten tê berêiken door het geven van voorlichting, het
uitwisselen van gegeyens, het verstrokkên van schema's en bowvaanwijzingen van QRP zenders
€n al hêt ovêrige, wat bevordêrlirk is om het gEstelde doel té bereikên. De club geefi hiertoe een
driemaandelijks clubblad uit de'Nieuwsbrief. De club zal bestaan uit zendamateurs zoflel als onl-
vangamateurs, díe iruien dal het werken met laag vermogen veel kan bijdragen tot ÍtEêÍ genoegen
mel dê radiohobby, vooral *et bêtrefr het experimentelè ksrakteÍ daarvan. Het werken met niét
meeÍ veÍmogen dan nodig i3 vooÍ het maken rrgr een goede veÍàinding zal het doêl ven alle ledeíl
zijn, om zo dê ondêÍlings stoÍing op de amateurbanden lot een minimum te beperkên. Dê ledên
zullen regelmatig aktief mel d6 hobby bezig zïn en gevên hiervan blijk door het inzenden van
aktiviteitsrapporten, het veÍmelden van bouwervaringen e.d., zulks ter bevordering van d€
clubaktiviteiten. Dê leden ziin erop bedacht cle QRP hobby sleeds naaÍ buiten uit te dragen, hetzii
in woord, geschÍill d Ínet de daad. ln de club is plaats voor alle geïntêGsseerden ín QRP, ook
vooÍ degenen die slechts zo nu eÍr dan met laag v€Ímogen wsíftenl
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Ds Nisnysbrief wordt ter post bèzorgd op í maa4 í Jiuni, I septgmber ên I decêmbeí. Kopij mêt
têkeningen uiterlijk 2 maanden tevoren inlêveren. Kopij zonder tekeningen uiterlijk I maand tevÈ
ren inlèveren. Redadie-adres: postbus í5, 2100 AA Heemstedo, tol€foon 02&286075.
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De contÍibutio bedraagt voor Nederlend / 15,- pêr laar. Bctalingen op postgiro '1994925 ten nams
van PênÍringmêestêr Benelux ORP Club te Haarlem.
Belgische leden betalen BFR 30O op postÍekeningnumÍner 0qt4789637-57 ten namê van Eddy
Smekens ON4ASE, MeÍcatorlaan 46, B 3150 Haacht. Bslgiè.
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De Benelux QRP Club is ingeschreven bÍ do K v. K tê Haarlem onder nummer V 596390.
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28 ... Onze )aarlijkse QRPdag
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32 ... KG-breedbandversterker
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56 ... The Elec{ronic Data Book íor
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56 ... Nieuwe wereldburger
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'- QRP sïN

PAoWDW

Het zal ie maar gebeuren, je geefi CQ op dertig meter (Clt) enie kriigt antwoord

van een Amerikaan. die doodleuk seint'NG HR IS ONE TUBE TX ES ONE TUBE

RX. Áls de man (Ed, KIGHD) bovendien seint'Pl4tR IS 5 WATTS' dan zijn de

oortjes van een rechtgeaard BQCJid helemaal gespiut. l(elnu, dit overhvam uut

redacteur deze zomer toen hij met z'n oude legerset (GRC-3030) de I0 MHz-band

oweiíig maakte, Toen ondergetekende zijn rol in de redactie van de Nientsbrief

aan Ed belcendmsakte bood deze spontaan aan om behalve de QSL-laart tevens een

foto en schema's op te sturen. Met als resulaat dil utilel...

Onc lubc RX
Het eerste wat ik dacht, toen Ed seinde'one tube RX', was'Hoe kan hij mij in

hemelsnaam horcn met een éénlampertje?' lk dacht immers dat de gouden tijden

van weleer voorgoed voorbij waren. Welnu, niets is minder waar! Nog steeds kan
je met zeer simpele spulletjes verbindingen maken over afstanden van duizenden

kilometers. En dat uitgerekend een Amerikaan mij hieraan moest herinneren!

lk was het meest nieuwsgíerig naar zijn on&ang€r, want ájn zender zou wel weer

zo'n 6l6ding zijn, dacht ik.

Dat bleek te kloppen. Daarom volgt hier eerst maar de beschrijving van Ed's

ontvanger, want u zult (hoop ik) wel net zo nieuwsgierig zijn als ik.

Uit het scheÍna (Íiguur 1) blijkt dat de ontvanger eigenlijk uit twee buizen bestaat,

maar dan wel in één ballon: een 6CB (of een 6FB). De linker triode doet dienst als

een teruggekoppelde roosterdetectoÍ, tenruijl de reóter triode het geluidsniveau op

koptelefoonsterkte b,rengt.
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ONE - TUBE REGENERATIVE RECEIVEB

100 pF RFC 2,5 mH
1,5 VtypeA-A T1 LF-traío 1:3
I MC| Vl 6C8oÍ6F8

Fig. I De ontvanger van KIGHD

Kijkt u nog eens goed naar het schema.
Inderdaad, slechts één weerstandje nodigt

Receiver Grappig hè? Het batterijtjê voor de negatieve

COit 
roosterspanning van de LF-versterker hoeft
geen stroom tO leveren en gaat jaren mee.
Ed gebruikt prikspoelen, voor elke band één,

Fig. 2 Pril<spoel onh,anger

zie Íiguur 2.
Bent u ook aangestoken door de
nostalgiekoorts? Dan kunt u nu gelijk h6t
apparaat gaan nabouwen, urant alle
spoeÍgegevens staan erbij vermeld, zie fig. 3.
Let opl De detector'straalt', dus gebruik deze
ontvanger liever niet als vlak bij u een andere
(zend)amateur woont...

$/r0 v



PLUG-IN COIL  FORMS FROM AES PC -  211

Al l  col ls  wound on l t l t  
' .  

Gríd windings on
col l  B,C ond D spoced lo occupy o lcnglh oí
1 '^ ' lA c losc l lck lar  coi ls  c lose round spoced
l/6" lrom boftrm oí grld wlndlng.

Fig. 3 Spoelgegeven:t ontvanger
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Fig. 5 Spoelgegevens zender

Onc tubs TX
Ed volgde hier het klassieke
recept (zie figuur 4) met een 6L6
(ook een 6V6'doet het') en een
kristalletje. Nou ja, een(?)
kristalletje... Op de foto aan hel

begin van het artikel zagen we
reeds dat Ed een heel regiment
piepstenen klaar heeft slaanl
Het gebruik van kristallen heefr
het nadeel dat je vast zit aan één
frequentie (per kristal). Maar kijk
eenswat Ed heeftgedaan: het
kristal kan op viermanieren in

zijn voetje 31 geprikt worden,

waarbij vier verschillende
frequenties kunnen worden

opgewekt. Handig hoor! lk

bedoel de standen 1-3, 3-5, $7
ên 7-'1. Hebt u het door?
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10 / 80 TRANSMTTTER

c5
t€Í

250
TO

Êró v

St
cl
c2
c3
C't

8 pin buisvoet (zie tekst)
100 pF C5 0,01 pF 600 V RFC 2,5 mH
0,01 pF600V CO 150pF Vl  6L6oí6V0
0,01 pF 600 V C7 250 pF Rt 15 kC! 2 W
0,01 pF 600 V Mi 0'100 mA R2 2ZOfJ2W

Fig. 4 De QRP-zendervan KIGHD

Net als bij de ontvangerworden bij de zender eveneens prikspoelen toegepast. We
hebben de gegevens er maar weêr bij gezet, zodat nabouw van de zendgr
êvenesns tot de mogelijkheden behoort, zie Íiguur 5.

Dankwoord
Vanaf deze plaats dank ik Ed Kl GHD hartelijk voor het opsturen van de gegêvens
van zijn QRP-station. Tevens wil ik onze tekenaar Adriaan PAoATG bedanken voor
het uitwerken van de schema's.
En nu allemaal aan de slagl lk hoor wel weer wie het eerste in de lucht komt met
een dergelijk bouwsel...

Gd hlcl( Wm PAoWDW



HET AFREOETEN VAN DE DC.S0/40/20
door PAollPV

Tot mijn genoegen mocht ik een brief ontvangen van Henk Vrolijk PAoHPV ttit

Rotterdam. Henkwerd te hulp geroepen bij een afregelprocedure van de directe

cornersie ontvanger DC-80/40/20, bekend onder het BQC-bestelnummer B0l.

Het probleem was, dat hel ontvangerlie niel verder wilde afstemmen dan van 14,0

tot 14,25 MHz en de bouwer wisl niel hoe het afstembereikwat groter kon vorden

gemaaW. Aanvankelijk dacht Henk hel probleem te kunnen oplossen door het

aanpassen van de weerstanden bij de afstempotmeter, maar dat bleek niet nodig.

Het is mogelijk de juiste bandspreiding te verkrijgen door deze in te stellen met het

spoelkerntje en de trimcondensalor van de oscillatorlering zonder de andere

componenten te veranderen. Het gaat natuurlijk om de iuiste capaciteilsvarialic,

dw de invloed van de varicap op de rcale kringcapaciteit.
'Het onmangertje werkt nu leurig', aldus de briefvan Henk'en ls verbazend

gevoelig!'
Verttolgens vraagt Henkzich af,, of misschien meer amateury mel dit probleem

vorstelen. Gezien de grore aantallen verkochte printen zou dat best kunnen.

Daarom lijkt het mij (PAoGHS) verstandig om de door Henk PAoIIPV op papier

gezette afregelinstructie te publiceren in de Nietrsbrief,, llre nemen de tel$t ln

onverkorle vorm over en hopen u daarmee een plezier te doen. Bii nieuwe

bestellingenvan de B0l zal deze afregelinstructie als'biisluiter'worden biigevoegd.

Rest mij Henk PÁoHPV te bedanken voor deze hamspirit, Hoewel ik de laatste iaren
wel eens het gevoel bijg dat hamspirit steeds minder vóórleomt bewiist Henk het

tegendee l, waaman akte !
- PAoGHS -

Hst Instollen van d0 juisto bandsproiding uaÍ ds D0-ontvrngcr
De bedoeling is, dat de ge\ilenste amateurband precies wordt bestreken met het
bereik vsn de potmeter. Een kleine reserve boven en onder de band is wel prettf.

Voor de twintigmeter uitvoering is het gewenste bereik bijv. 13,98 - 14,37 MHz.
. De bandspreiding bereiken we door het in de juiste combinatie instellen van de

ketn van L1 en de trim-C van de oscillator. Als de trim€ op max. capaciteit
staat, is het afstembereik het kleinst en bij min. cápaciteit is het bereik het
grootst. Na het verandêren van de stand van de trimmer schuift het
afstembereik een stuk op en moet de ontvanger weer d,m.v. verdraaien van dê
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spoelkem in de band gebracht worden.
c Zorg ervoor, dat de DC-RX in een metalen kastje is gebouwd en dat de min-

pool van de voeding met massa is verbonden, anders heeft de afstemming
handefíect. Laat het deksel nog open, want de spoelkerntjes en de trimmer
moeten bereikbaar zijn.

. Let op: Noolt met ijzeren schroevendraaiers aan hel kerntje draaien, want dÍt
kan de kern blijvend magnetiseren. Gebruik passend plastic oÍ nylon
trimgereedschap of maak zelf iets.

r Het best gaat het afregelen d.m.v. een goed geijkte ontvanger, híema,ijk-RX'
genoemd. Het kan ook met een meetzender en een frequentieteller. Met de ijk-
RX gaat het als volgt (als vooóeeld 20 meter):

L Verbind een draadje aan de antenne-ingang van de iik-Rx en leg dit losjes over
de print van de DC-RX. Dit zorgt ervoor, dat u de oscillatorstraling goed hmrt
op de ijk-RX,

2. Stem de ijk-RX aíop í3,98 MHz, mode USB. Draai de afstempotmeter op de
laagste írequentie-stand (loper aan de kant van R1). Daarna heel voozichtig
met een trimsleutel de trim-C verdraaien totdat u de oscillator vooóíj hood
'tjoepen'. Draai de trimmer zo, dat de oscillator ergens tussen 13,97 en
13,99 MHz terecht komt. Daarna draait u de afstempot naar hogere Írequcntíes
toe en u volgt de aÍstemming met de ijk-RX, Noteer de hoogste Írequentie die te
bereiken is.

3. Als het afstembereik niet grool genoeg is, dan gaat u met de ijk-RX weer terug
naar 13,98 MHz en u zet de aÊtempot weer terug op'laag'. U draait de kern van
Ll een kwart slag verder in en de trimmer iets verder uit, totdat u de oscillator
weer hoort. Nu weer langzaam omhoog draaien met de potrneter en de
ijkontvanger en u zult zien, dat het bereik iets groter is geworden. Dit dient u te
herhalen, totdat het aístembereik goed is.
Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat het bereik juist iets verkleind moet worden;
dan moet de kem van Ll iets worden uitgedraaid en ds trimmer worden
ingedraaid.

4. Stem hiema de ontvanger af op een arakke zender In hEt midden van de band
en regel de ingangskringen af op maximum signaal.

Hiermcc hebt u uw zdÊouwonNanger afieregald; veel luisterpleziar toegewenstt

HcnkVrol[k PAoHFV
t r r t t
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VAN 27 ttic NAAR 50 MHz (z)
door PA3FFZ

De problemen met Murphy zijn inmiddels veer opgelost, ntaar daar zal ik u maar
jerder niet mee vermoeien, vanl een transceiver n et daarin zes menglrappen geefl
aan Murphy nog lcansen genoeg om roet in het eten te strooien.

Zes mixers ?
1 VCO-(PLL)mixer
2 Zendmixer
3 Ontvangstmixa
tl SSB-modulator
5 Productdetector
6 Middenfrequentmker 10,7 -r 455

Zorel voo het bijmengenlaftakken van de nieuwe 50 MHz modulen als voor het
verancieren van de frequentie is het noodzakelijk om goed na te gaan hoe één en
ander geschakeld is.
Laten we beginnen met het hart van de frequentieopwekking: de VCO, ook wel de
Voltage Controlled Oscillator genoemd. Deze bestuuóare oscillator wekt een
signaal op van ca. 38 MHz dat na menging met de 10,7 MHz middenfrequent op
27 MHz uitkomt.
'ln principe' behoeven $re aan de VCO niets te veranderen om frequenties van í à
2 MHz hoger op te wekken. De VCO is een oscillator die gestuurd wordt door het
PLL-|C en door het veranderen van de instelbare deler van de PLL moet deze de
VCO naar een hogere frequentie sturen.
De Wet van Bastiaan' moet worden uitgebreid:

De uitdrulclcins'in princine' bliikt al net zo gevaarliik te ziin als'r

Die VCO moet natuurlijk wel zo'n 2 MHz hoger kunnen voordat de PLL hem
omhoog kan stuwen. De VCO zit in een plastic huis waaruit een draaibare kem
steekt en met die kem is het mogelijk de zaak zo af te regelen dat het 'grooistê

gedeelte'van de tienmeterband wordt bestreken èn het aan ons toegewezen deel
van de zesmeterband. Voor een eerste experiment is dit voldoende, maar op den

duur zat me dat toch niet lekkker. Er wordt altijd gorerkt in dat gedeelte van de
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tienmeteóand dat nèt niet bereikbaar is'...
u begrijpt natuurlijk wel dat het plastic omhulsel hermetisch dicht zit en lastig uit de
print te krijgen is. Gelukkig maar dat ik het veranderen van de VCo had uitgesteld
tot na mijn vakantie, want na een paar heerlijke weken aan de Middellandse Zee
vond ik het ineens een slecht idee om dat plastic huis uit de print te halen en open
ta slopen. Aan de onderkant van de print zaten veel meer pennen dan op het
schema was aangegeven. Zijn die voor allerlei interne veóindingen en wat gaat er
gebeuren als je daar iets aanknoopt? Een C'tje van 33 pF tussen massa en een
van die pennen gaÍ een flinke verstemming en gecombineerd met het opnieuw
afregelen van de kem werd het volgende resultaat (aan de antenne) geboekt, zie
figuur 1. Met een aístemspanning lager dan 1 volt wordt de VCo onbestuurbaar.

Fig. I Gra/iehvan de afstemspanning

Voordat we
kunnen overgaan
tot het vêranderBn
en aÍregelen van
de VCO is het
natuurlijk zaak dat
we de
aístemspanning
kunnen
beïnvloeden.
Daartoe kan de
print onderbroken
worden en eêÍl
uitwendige

regelspanning van 0-5 volt worden aangesloten, maar beter is het - en het moet
tóch gebeuren - om de deler van de PLL te verstellen.
In de vorige aflevering heb ik aangegeven hoe dat moet
Maak de stekker naar de kanaalschakelaar los. De schakelaar bestuurt de eercte
zes bits van de deler = 64 mogelijkheden = 64 kanalen (waarvan er 40 worden
gebruikt). De bits 7 en I ziin vast verbonden. Met bit 7 wordt het aantat mogelijke
kanalen uitgebreid met een lador 2 en met bit I nogmaals met 2 keer. Met 256
kanalen (op een onderlinge afstand van 10 kHz) is het maximaal haalbare
2,56 MHz en de tienmeteóand is maar 1,7 MHz... dus dat zit wel snor.
Met een dipswitch (rijtje v6n 8) kan de PLL op iedere gewenste Írequenfle binnen
de band worden ingêsteld en het zit nu eens mee: de pennen van de PLL02 liggen
op volgorde en een DlLdipswitcfr kan zó op de pennen worden gesoldeerd.

spanning
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Hos de frequentios in te stellsn ?
ultgangspunt ls een maximale uitgangsfrequentie van 30,410 MHz. Bij deze
írequentie staal de deler van de PLL02 ingesteld op nul. Stel det we willen
zenderVontvangen op 29,200 MHz. Daarvoor moet de frequentie 30,410 - 29,200 =

1,210 MHz omlaag = 121 kanalen van 10 kHz. De deler moet worden ingesteld op

121. Zie onderstaande tabel (H=hoog=schakelaar open, L=laag=pen aan massa):
I

a

2  1  8  1 6 ' 3 2  6 4  1 2 6
L L H H H H L

De VCO heefi nu een frequentie van 10,695 + 29,200 = 39,895 MHz.

De spiegelfequentie is dan: 10,695 + 39,895 = 50,590 MHa

Om u te laten zien hoe alles rond de PLL er met dêze frequentie uitziet licht ik uil

het bloksóema het stukje rond de PLL en de VCO-mixer voor'kanaaltje -121'.

I
H

l+E+'16+32+64=121

I
z
3

l l icr 9aremoáulalie d.nt'tr' varicap

Qoeáe 8;ttatlng "oodzakatgk
Oorsg'o"kctgk 5 lr.is{ollcn

Fig. 2 Blokschema PLL m VCo-mixer

1
2
3

0pmerltingen bij blokechoila (Rguurz)
Hier de íasemodulator = varicap voor FM

Hier wordt flink geÍilterd, 40 en 39 MHzll

Oorspronkelijk vijf omschakelbare kristallen, nu nog rnaar ééntje'
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Als het goed is moet het nu mogelijk zijn om iedere ftequentie in de tienmeteóand
(in stappen van 10 kHz) in te stellen. Het vaste kristal kan met een vXo-schakeling
over 12 kHz verschoven worden met de'CLARIFIER'zodat iedere ftequentie te
meken en te beluisteren valt.

STOP NU DE VERBOUWING'en werk aens een tijdje op tien meter, stel nog wat
bij, regel nog wat af en bekijk en b€luistêr uw nieuwe set kritiscfr voordat u verder
gaat.
Het instellen van de írequenties met de dip switches geeÍt wat rekenwerk en ig
lastig... ook dat wordt nog opgelost en gepubliceerd in de Nieuwsbrieí.
Als alles goed werkt... gaan we verder met de modules yoor zes meter,

Dg modulcs voor zm moht
Het 'frontend' is al eens eerder in de Nieurvsbrief gepubliceerd, maar toen mêt êen
mixer en die is al aanwezig in de Superstar. Met een laagohmige seriekring wordt
aan de bestaande mixer ingekoppeld, àe Íiguur 3. Tien en zes meter kunnen nu
tegelijkeíijd ontvangen worden. Willen we één band ontvangen dan wordt het
Írontend van de andere band afgeschakeld met een reedrelais. Als er geen station
op de andere band zendt zou u beide ontvangeringangen in bedrijÍ kunnen
hebben... ware het niet dat door beide Írontends ruis wordt geleverd.
De schakeling heefr een grote gevoeligheid en met zijn vier kringen ook een
uitstekende préselectie. Was die van het originele 10 m írontend maar zo goed,
want daar spettert aÍ en toe toch nog een krachtig 27 MHz signaal doorheen. Dat
lukt mijn buren niet met hun teleÍoons op 49,... MHz.
Twee manieren van koppeling ájn mogelijk voor de eerste twee kringen: met de
5 pF koppel-C wordt een grotere gevoeligheid bereikt dan met de koppellus, maar
de selectiviteit met het G'tje is veel minder.

De 50 lrlHz zendsrelndtmp
De 50 MHz zendereindtrap is gekoppeld zoals dat ook in omrcepontvangen
gebruikelijk is. Twee MF-traío's (parallelkringen) in serie beÍnvloeden elkaar niet en
laten heel eenvoudig alleen de voor hun bestemde frequentie door. Het printspoor
naar de zendmixer werd ondeóroken en een traÍo voor 50 MHz (uit TV-MF)
geihstalleerd... gewoon onderop de print. De laagohmige koppelspoel gaat met ean
getwist draadje naar de zendereindtrapprint. Nou ja, print... AOM, Amateur
Oppervlakte Montage. Op deze print bevinden zich drie tonen waaÍvan de laatste,
de 2N2219 met koelvin, ca. 25Q mW levert. Dit geheel staat in klasse A en dient
een Íatsoenlijke, nee uitstekende, SSB.kwaliteit te geven.
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In een later stadium zijn hier nog tyyee powerton€n an een forse koelíng aót*
gezet, zie figuur 4. Daarmee werd I tot 10 watt HF-vermogen bereikt waarvan ca.2
watt in het antenneÍilter achterblijfr.
Het afregelen op maximaal vermogên en minimale ongarenste uitstraling had nog
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heel wat voeten in aarde! Deze sêt weÍd trap voor trap opgebotrud, waarbij iedere
trap eerst goed werd afgeregeld voordat een volgende werd gekoppeld. Het
uilgangspunt bij het afregelen was een zo schoan mogelijk signaal als eerste en
pas als tweede een maximaal vermogen. Bij de twee vermogenseindtrappen is ook
goed op het rendement gelet. zelfsl5 w is haalbaar, maar met een rendement van
slechts 30%, | = 4 A. Voor 10 W is slechts een opgenomen stroom van 2 A nodig
en het rendement stÍgt dan tot 45 à 50%. Een laag rendement geefr een grote
warmteontwikkeiingl Het verschil zit hem alleen in het afregelen.
Een punt van aandacht is de 2e harmonisóe, daar deze in de FM-omroepband
valt... Dus afregelen op minimale 100 MHz componenil!!
De koppeling/aanpassing tussen de diverse vermogênstrappen gaat, zoals
gebruikelijk, met laagdoorlaat filters en daarin schuilt een gevaar: ongewenstê
uitstralingen en zelfs oscillaties van alle frequenties lager dan 50 MHz zijn in
principe mogehjk.

Afl ilr het nog osns zou door...
dan zou ik eens proberen om met afgestemde kringen te koppelen. Dat geeft vast
een sóoner signaal en minder problemen.
Het uitgangssignaal is uiteindelijk goed schoon geworden (100 MHz =
omroepbandl) maar dat had heel wat voeten in aarde. De eintrap is ongeveer zo
geworden als die van PAoVRE in NB 79, echter met twee verschillen.
lk gebruik Íwee van die trappen achter elkaar en krijg daardoor wat meer vermogen
en de Dias-instelling is anders. Voor iedere tor is een gloeilampje uit een
kerstboomverlichting gebruikt met een weerstand van 250 A (brandend) en èen
spanning van 14 volt. Het vermogen van één van die lampjes wordt benut voor de
verlichting van de $meter. Voor de QRP-eindtrap voldeed de 2N2219 het bêste en
voor de I W-trap de 2N3632, waaÍvan sommige exemplaren zelfs tot 2 W kwamen.
De BLYs, de veel gebruikte 2N3553 en de 27 Mc/s Japanners (2SC...) kwamen
net boven 0,5 W met een slecht rendement. Voor de laatste trap zijn de
verschillende BLY-achtigen geprobeerd en veel verschil maakte dat niet.
Uiteindelijk zitten er nu een 2N3632 en een PT4555 (laatste trap) in de eindtrap.
Die PT4555 komt uit een PYE mobilofoon en daar heb ik er nu eenmaal een Ílink
aantal van. De BLY67 en 88 voldoen ook prima.
Inmiddels is het werk gestart aan een digitale afstemming/uitlezing van de PLL en
als dat klaar is hoort u er natuurlijk meer van in een volgende Nieuwsbrief.

Bastiaan PA3FFZ

1 5

driun UTC Gontosf nodr band

í dec.
Í dec.

6-8 dec.
7-8 dec.

14-'15 dec.
14-15 dec.

21 dec.
21 dec.
22 dec.

26 dec.-1Jan.
26 dec.-1 jan.

26 dec.
28 dec.
29 dec.
29 dec.

I jan.
1 jan .
1 jan.

4-5 jan.
í0-12 jan.
11-12 jan.

19 jan.
25 jan.

27-28 jan.
26-28 jan.

3 feb.
lG11feb .
17-18 feb.
23-25 feb.
23-25 feb.
242,5íeb.

25 feb.
25 feb,

CWSSB
CW
CW
CW
CW/SSB
CW
CW
CW
CW
cwrssB
GWPhone
CW/SSB
cw
CWSSB
cw
CW
CW
cw
CW
CW
CW
SSB
CWSSB
SSB
CW
CW
CW/SSB
CW
CW
ssB
CW
CW
CW

80-10
160-10

160
80
10

80-40
80-10
80-10
80-10

í60-t0
V'UHF
8040
8040

160-Í0
8040
80-20

2
70 ent
80.10

r6040
160-10
í60.10
160-10
80-10

160
80

160-10
160-10
80-Í0

160
80-10
80-10
80-10

0000-2400 SRAL Indep. OH
2000-2400 ARC| H'day SpirÍts
2200-1600 ARRL 160 m
1800-1800 TOPSAct.
0000-2400 ARRL 10 m
1800-0559 9A-QRP Champíonship
1400-í700 UFT
2000-2200 idem vervolg
0700-í000 idem vervotg
0000-2400 Benetux eRp AcL
0000-2400 Benetux eRp AcL
0830-1100 DARC Xmas
0800-1000 Benstux eRp Foxhunt Z
0000-2400 RAC Canada Wnter
í300-í500 Benelux QRp Forhunt g
O9OO-1200 AGCWHF HNY
1600-1900 AGCWVHF HNY
1900-2100 AGCW UHF HNY
1 500-1 500 AGCW Wintercontest
2200-2200 Japan Int. DXcontest
120G'2359 Michigan QRp
2000-2400 ARCI Winter Fireside Spr.
2200-0359 CQC Winter QSO party
1300-1300 UBASSB
2200-1600 cQ !\M/-DX 160 m
1600-í900 AGCW HT Party
1200-1200 VERONPACC
0000-2400 ARRL lnt. DX
1600-2359 CzeBrit g7
2200-1600 cQ !\,W-DX 160 m
1300-1300 UBACW
0900-1100 HSC
1500-Í700 idem vervolg
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SRAL lll DEPtllott{Í tllllll{D CollÍESÍ Lo$: per band + summary tinn n 30 dasêír z€nd.n Êrn: oRp ARcr coíbli
werken mêti oG en oH-slrtt ns 

chaiínán, cam Hertbíd N6GÀ 1959 Bítg5poÍtAr/8., clarenron! CA9í71í, USÀ

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

volgnr. I ARRI ló0 r' C0NTEST
Deelnameklassen: A= singleop. multi band, B = singleop. single band, C: multi I Werken met: alleen USAenVE.

op. 3ingle ÍX, D = shgl€ op. muiti b.nd ORP (màx. 5 W uit), Ê = SïrL. I UíM$eel€n: RST + landánttin( OS RST + ARRL./CRRLa€ctió).
PuÍÍontel l ing: í  Ê. lnt  perOSO D€€lmmckb!€nA=dÍtdaop, l .QRPtot5wuit ,2: t .Pbt160wdl3EHp

Multiplier 1 punt per OHC, 5 punten per OG-station met suffix FIN per band. > 150 W uit.

Score: som van de QSO-punten x som van de multiplierpunten. 1 B = multi oP. / single TX en DX-cluster.

B i j z o n d e r h e d e n : e l k s t a t i o n 1 x m e t C W e n . | x m e t S S B p e r b a n d . D u p e 3 h e e t s b i J > � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
300 eSO's. Multiplier 1 punt perARRL-sectie (incl. VE8MYI), totaat77.
Aanbevofen frequenties: CW 3525, 7025, 14025,21025,28025, SSB 3775, 7075. Score: som van QSO-punten x som van multiplierpunten.
14225,2'1295,28525kH2. i Btjzonderheden:checklist bijmeerdan 200 QSo's.

Logli |n€t lummá.y vóór 3l d6c. zendên aán the Finnislr Arnabur Rrdo Lalus, I bgl: net lummary vóóÍ 7 j.n. z€ídqn esn: ARRL 160 m Crílbri BfrÍdt, 22!
Jukka Kovanen OH3GZ, P.O. Box 44, SF-0O441 Helsinki, Finland. I Main Streel, Newington, CT 06111, USA.

QRp ARC| tt0uDAY SplRtTS t{otÍtE BREW CW SpRffiT I T0PS ACTIVIW CoilÍEST ITAC)
Werken met elke aÍnateur. I Werken met: elke amateur,

Uitwisselen: ARClleden RST + SPC + ARCI membemr.; nietleden RST + SPC + | Roepen: CQ TAC oí CQ MF.

output. I UitwissElen: RST + ye|gnr. (+ /membemr. ToPS).

c|..|nÍr|stdeE en: stngtr band, ,tl baÍrÍ, ài.à6nd (1'0"10 m). lGbeíld (í60-aO tnt I D€elnam€kla6s€n: A: .lngta op-, g = m|llli op., C . Éela op. ORP (mrx. 5 f|v}.
PuítEnt€{tiíEi ARCt-tedên 5 puntên, Eu+tetloG2 Fnt€n, D)(d.[ioó 4 puntên. I Punlent llh8: PA= I puÍlt, EU = 2 punt6n, OX= 6 punbn. rtíM = 6 Ènt€h, TOP&
Muttiptiofi &.om van dla SPC! op sll€ bsndgt. I l€dan 2 bonuapuntêo pêr OSO. ÍOP$lêd€n oíd6.iine 3 bonu!Ènbn p.a OSO,
Score: som van QSO-punten x SPC's x vermogensmultiplier x voedingsmuttiplier + | GB6AQ levert 10 bonuspunten..

Doírrlqrnlen. I Multipli€Í: €lke ptaÍxyolg€ÈCo WPx-lijÍ (dus \2t^/22, SM8/SX6)
Bijzonderheden: alleen zelfbouw of 25 jaar oude appaÍatuur gebruiken. Hetzelfde I Score: som van QSO-punten x multiplierpunten.

3tston mog op m€€ÍdêÍ€ bàÍdsc \roÍd€n g€lrJêÍkt Dup6 shêeE voor > too OSOa. Biizondêá€dan: calldi$ilen van USA VE, VK PY, USsR.n JA Hl€n.b lrd.
In auhm.Íyv€Ímêld€n deblalê tiÍt Oabíri(voorz€írd€írcn tubbírn €n ér Aanb€vol6í ÍlqucntisbárÉ: 35í2 _ 3560 kHz (3500 - 35í5 sll€ v@rDX),
uttvo€rlgê 3iítorBbe3óÍiiving. Log.: ílst sumfiary Yóór 31 jen. z€i&n aan: H.lnd |(I.h OEIT(W.
BooGpunien voorzelibolwepparstlu: Frbdnd mogÊír d€ OSOFlnT€n eb volgt NeuÊêagaise 24128, A_1160 W€n, OrbíÍlich.
vrorden verhoogd: HB TX 2000 punten, HB RX 3000 punten, HB TRCVR 5000
punten per band. I ARRL f0 m COIITEST
Vermogensmultiplier: bíj max. 1 W uit de score vermenigvuldigen met 10, bij 1-5 W I Werken met: elke amateur.
íl€i 7. I ujtwi$êl€n: a) wÍvE-6lá0onr (ind. ÍHr ao KL7) Rsm + $r!a/Prc{,+ tE\rtca.l
vo€dlngfiitidler bii lm% gebruik van zoílne'sÍr€ígis, 'mturál€íl6t9i. oÍ | bchnician rN an /Í; b) Dx€tations Rs[Í) + votgn ., od( KHzKpa €b., ÀlM otrÁli.
battedjen welke met'natural'energie worden opgeladen mag de eindscore met | .tations RS(T) + ITU Region (1, 2 oÍ 3).
1,25 worden vermenigvuldigd. I Oeelnameklassen:
Aanbevolen frequenties: 1810, 3560, 7040, 14060, 21060,28060 kHz.
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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 I = mixed CW/SSB, 2 = alleen SSB, 3 = alleen CW.
B) multiop.:l TX (met DX-cluster) en alleen mixed CWSSB.
Puntentelling: SSB-QSO's 2 punten, CW-QSO's 4 punten, 8 punten voor /N- en ff-
statiom.
Multiplier 50 uS-staten + DC, 13 VE-prov., DXCC-landen (excl. USA en VE), ITU-
zones per mode per band.
Score: som van QSO-punlen x som van multiplierpunten.
Bijzonderheden: alle stations max. 36 uur in de contest. Luistertijd is ook
contesftijd. Geen crossmode QSO's. Elk station 1x per mode. Eén signaal per
station. CW QSO's niet boven 28,3 MHz. Bij meer dan Sfl) QSO's een dupe sheet
meesturen.
Logs: met summary binnen 30 dagen zenden aan: ARRL í0 m contest, 225Main
Strêet. Newington, CT 06111, USA

9A.QRP CHAIIPIOI,ISH IP
Werken met elke amateur.
Roepen: CQ QRP TEST.
Uitwisselen: RST + volgnummer + klasse. ln elke peiode starten met 001.
Deelnameklassen: VLP = max. 1 W uit, QRP = 1-5 W uit, MP = 5-25 W uit, QRO =

meer dan 25 W uit.
Puntentelling: 6 punten per QSO in de WP-klasse

4 punten per QSO in de QRP-klasse
2 punten per QSO in de MP-klasse
1 punt per QSO in de QRO-klasse.

DX-strations: 12 punten per QSO in de VLP-klasss
8 punten per QSO in de QRP-klasse
4 punten per QSO in de MP-klasse
2 punten per QSO in de QRO-klasse.

Multipliec elk DXCC-land 'l x per band en per periode.
Score: QSo-punten x multipliers op 3,5 MHz in de 1e periode +

QsO-punten x multipliers op 7 MHz in de 1e periode +

QSo-punten x rnultipliers op 3,5 MHz in de 2e periode +

QSO-punten x multipliers op 7 MHz in de 2e periode = de totale scora.
Perioden: 1 = zaterdag 1600-2359 UfC,2 = zondag 0000'0559 UTC. In elke
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periode mag hetzêlÍde station zowel op 3,5 als op 7 MHz geurerkt worden, maar
niet op dezelÍde tijd.
Bijzonderheden: pauzes van minimaal I uur in elke periode aangeven in het log.
Contest log en summary sheet zijn bij pAoATG te verkrijgen met SASE.
Aanbevolen Írequenties: 3b60 r 20 kHz en ZO3O r 10 kHz.
Log: met summary vór 15 januari 1997 zenden aan: NC Manager, Denís Vincek
9A3ZG, K. Tuskana 8, HR-4921E pregrada, CroaÍa.

UFT CONTESÏ
Werken met: elke amateur.
Uitwisselen: RST + UFT nr. voor UFT-leden. RST + NM voor niet-leden.
Puntentelling: voor QSo's tussen UFT-leden s 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 eso met FguFT telt voor
20 punten (F8UFT geeft RST/uFT als eSO-nummer). Voor swL's geldt hetzelÍda
Multiplier: elk UFT-lid + FBUFT I punt voor elke band.
Score: de som van de QSO-punten x multiplierpunten.
Bijzonderheden: elk station mag maar êenmaal per band worden gaterkt.
checklogs zijn welkom. Alle QSo's binnen de aanbevolen frequentiebanden (hct
wordt gecontroleerd).
Aanbevolen trequentiebanden: 3520-3560, 701 S-703S, I 4030-i 4060, 2Í 03G
21060. 28030-28060 kHz.
Logs: voor 31 jan. versturen aan Piene Gallo F6FXS, Les Hibiscus, La chartreuse,
83000 Toulon, France.

BE}IEIUX QRP CtUB ACTIVITEITENWEEK
Dit is geen contest. start 2e Kerstdag om 0000 UTC en einde NiernvjaaMag 2400
UTC.
Werken met elke amateur.
Puntentelling: 1 punt per QSO.
Multiplier elke preÍix en elk DXCCM|AE-land telt voor I multiplierpunt per bard
Score: som van de bandtotalen. Bandtotaal is de som van de QSO-punten x de
som van de prefix- en landenpunten.
Bijzoncefiecen: werken onder QRP-regels. crossband eso'e en/oÍ -mode tellsn
niet. QRP-QRP QSO'a tellen dubbel, dus 2 QSO-punten.
Logs: per band + summary met QRP-verklaring vóór eind Íebruari zenden aan:
Adriaan Willeboordse PAoATG, Wilgenlaan 86, 4S71 VE Etten-Leur.
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DARC IO{AS COTITEST
Werkêri líèt èlke amateur.
Uitwisselen: RS(T) + DOK. Niet-leden geYen i.p.v. DOK een volgnr.
Deelnameklassen: geen.

Puntententelling: 1 punt per QSO.
Multiplier: 'l punt per prefix en/oÍ 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 antraoordende station.
Logs: per band + summary voor 31 jan. vezenden aan H.P. G0nter DLSXW Am
Strampel 22, W 4460 Nordhom, Deutsóland.

Benolur QRP Club Forhunt
Zie Nieuwsbrief 76 van december 1995.

RAC Cmade Wintsrconlesf
Werken met elke emeteur.
Uitwisselen: RS(T) + volgnummer, de stations uit Canada geven RS(T) en
provincie.
Deelnameklassen: so, sosb, so/QRP, mo.
Puntentelling: 10 puten per Canadees QSO. De Canadese stations met suffix RAC.
VCA of QST tellen voor 20 punten. De Canadese /MM stations tellen voor 10
punten. Stations buiten Canada tellen voor 2 punten.
Multiplier per band en per mode de ge!'/erkte Canadese prov.
Score: de som van de QSO-punten x de som van de multiplierpunten per band.
Bijzonderheden: elk station mag I x met SSB en í x met CW per band galrerkt
worden.
Logs: per band + summaÍy vóór 31 januari vezenden aan F{AC, P.O. Box 356,
Kingston, Ontario, K7L 4W2, Canada.

Aect|/ HF HAppY NEW YEAR CoNTÉST ltllrYl
Werken met elke amatêur.
Roepen: CQ HNY.
Uitwisselen: RST + 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) SVVL
Puntentelling: 'l punt per QSO.
Multiplier: elk AGCW-lid per band.
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score: som van QSo-punten x som van murtiptierpunten van aile banden.
Bijzonderheden: elk station lx per band. Geen keyboards en computers
toegestaan. Alleen single op.
Aanbevolen íreguenties: 3510-3s60 kïz,701o-7040 kHz, 14010-14060 kHz +
summary vóór 31 januari zenden aan: A Recker DLíyEX, Hegerskamp 33, 4g155
MUnster, Deutschland.

Aoct|/-DL t,Hr/UtfF HAppy itEt|/ YEAR CoNTEST tHNyl
Werken met elke amateur.
Roepen: CO AGCW TEST .
Uitwisselen: RST + volgnr./klasse/tocator.
Deelnameklassen: A = max. 3,S W uit, B = max. 25W uit, C ; > 25 W uit
Puntentelling: 1 punt per kilometer.
Score: som van de eSO-punten.
Bijzonderheden: klasse en locatie mogen tijdens dê contest niet veranderen. Alleen
single op., ook voor clubstations. Niet-complete eso,s tellen nier, maar stiaan vuel
in het log.
Aanbevofen frequenties: 144,010-1U,1 5O en 432,025432,1 S0 MHz.
Logs: per band + summary vór eind februari zenden aan: Oliver Thye DJ2e&
Hammerstrasse 367b, 4Bl 53 Miinster, Deutschland,

AOCW WINÏER CO}ITEST
Werken met elke amateur.
Roepen: CQ QRp TEST.
Uitwisselen: RST + volgnr. + klasse.
Deelnameklassen: VLP = Ínax. 1 wuit, eRp - ínax. g w uit, Mp = max. 25 wui!
Q R O = > 2 5 W u i t .
Puntentelling: 1 punt voor EU-stations, 2 punten voor DX-strations. De
@nlestmanager geefr 4 punten per QSo met wp-, QRp- of Mp-stations als hun
log is ingestuurd.
Multiplier I punt per band per DXCC-tand. ook hier 2 punten per DXGC-land voor
QSO's mel VLP-, QRP- en Mp-stations die hun log hebben ingestuurd.
Score: som van de QSO-punten x som van de multiplierpunien,
Bijzonderheden: QSO'g buiten de contest mogen ook geteld worden, opgave van
RST is dan voldoende. Rustpauze van 9 uur in max. 2 perioden in het log
aangeven. slechts 1 DíRX of rRGVR mag in werking zijn tijdens de eso,s. voor
QRO-stations tellen atleen de QSO,s met VLp-, eRp- oí Mp-stations.
Logs: per band + summary vóór 15 Íebruari zenden aan: Dr. Hartmut Weber
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DJ7ST, Sólesierweg 13, D'38228 Salzgitter, Deutschlánd.

JAPAI'I I}ITER}IAïIONAL DX COIITEST
Werken met JA-stations.
Uitwisselen; RST en CQ zone-nr., JA-stations geven RST en Prefecture-nr.
Deelnameklassen: singlê op" multi band, single op. single band, single op. multi
band QRP.
Puntentelling: 4 punten per QSÓ op 1,8 MHz, 2 punten per QSO op 3,5 MHz en 'l

punt pêÍ QSO op 7 MHz.

Multiplien totaal aantal JA-preÍecture3 + 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,
lGmata Tokyo 144, Japan.

MtcHteAN QRP Crr' ooNïEST
Werken met Michigan QRP leden.

Uitwisselen: RST + SPC en clubnr., nietJeden geven output.
Deelnameklassen: A = 250 mW of minder uit, B = max. 1 W uit, C = max. 5 W uit,
D = > 5 W u i t .
Puntentelling: 5 punten voor QSO met clubleden, 1 punt per QSO met niet-leden.
Bonus van 1 ,25 voor 1000/o batterijvoeding en 1,5 voor 'natural' voeding.

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

een bonus van 1,25. Home brew transceiver of R)UTX+ombinatie geeft een bonus
van 1,5. Dit geldt niet voor een HW8/9.

Score: som van cle QSO-punten x SPC's x voedingsbonus per band.
Bijzonderieden: Max. 36 uur in de contest. Stations 1x per band. SPC = State,
Province of Country.
Aanbevolen frequenties: 1810 (niet voor Nederland), 3560, 7040, 14060, 21060,

28060,50060kHz.Novice-frequenties:3710,7110,2110,28110kHz. \
Logs: per band + summary vóór'15 februari zenden aan L.T, Switzer NSCQA, 654

Georgia. Marysville, M|48040, USA

ARCI WIIITER TIRESIDE SPRIIIT
Werken met elke amateur.
Roepen: CQ QRP.
Uifwisselen: ARCI-leden RS + SPC + ARCI-nr., nlet-leden RS + SPC + outout.
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Deelnameklassen: síngle band, all band, hi-band (20-i0 m), lo-band (160-{0 m).
Puntentelling: ARCI-leden 5 punten, EU-stations 2 punten, Dx-stations 4 punt€n
Multiplier: USA-staten, VE-prov. en DXCC-landen.
Score: som van de QSO-punten x SpC,s x vermogensmultiplier x
voedingsmultiplier + 6snuspur1...
Bijzonderheden: sPC = state/pRovincie/DXCC-land. Alleen zelborw oí 2s jaar
oude apparatuur toegestaan. Hetzelíde station mag op meerdere banden worden
gewerkt. oupe sheets voor > 100 eso's. ln summary sheet vermelden de torab
trjd gebruikt voor zenden en luisteren. Eveneens opgave van output per band.
Uitvoerige zenderbeschrijving per band.
Bonuspunten voor zelbouw apparatuur per band mogen de eso-punten als volgt
verhoogd worden. Zelfbouw TX 2000 erÍra puntên, zelfrouw RX 30oo extra punten,
zelfbouw TRCVR 5000 eÍra punten.
Vermogensmultiptier; bij output tot 1 w de scoro veÍmenigvuldígen met lo, bit t-
5 W m e t 7 .
Voedingsmultiplíer: bij 100o/o gebruik van zonne-energio, ,natural,energie oí
batterijen die met'natural'energie worden opgeladen mag de eindscore met l,2s
worden vermenigvuldigd.
Aanbevolen Írequenties: í810 (niet voor Nederland), 3ggs (niet voor Nederland),
7090, 14285, 21385, 28385 kHz.
Logs: per band + summary binnen 30 dagen zenden aan: eRpARC| conteet
chairman, cam HartÍord N6GA, 19s9 BridgeportAve., Glaremont, cAgl7l1, usA

OQC tillNTER QSO PARTY l0QC = Cotondo QRp Ctubl
Werken met: amateurs uit Colorado.
Uitwisselen: voor W- en VE-stations RS(T) + state + voomaam en CeC-nr. en voor
de overige stations RS(T) + landenprefix + voomaam en uitgangsvermogen.
Deelnameklassen: single band, multiband en novice/techn.
Puntentelling; cw-Qso = 6 punlen voor cec{eden, 4 punten voor niet-leden.
SSB-QSO = 3 punten voor CQC-leden en 2 punten voor niet-leden.
Multiplier: alke USA-state (48), etke VE-prov. (í3), etk DXCC-tand (ind. KL7, KH6
en de WAE-lrjst).
score: de som van de QSGpunten x de som van de multiplierpunten x het totaal
aantal namen volgens de Name Sheet.
Eijzonderheden: hetzelfde station mag op verschillende banden gewerkt uorden
voor de multiplierpunten. ook op dezelfde band werken onder verschillende modet
levert QSo-punten op, maaÍ geen nieuwe multiptier. usA en vE tellen niet als
apart land. Naam: het totaal van de gewerkte namen per letter van het alfabet
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Maximum dus 26 totaal. De naam moet wel conesponderên met het callbook of
met de QSL-kaart. Vermogen: uitgangsvermogen maxiamaal 5 wafl met zowel CW
als SSB. Er is geens vermogensmultiplier.
Aanbevofen frequenties voor CW: 1825, 3560, 3710',7040,71 '10., 14060, 21060,
28060, en 281'lO kH.z.
Aanbevolen ftequenties voor SSB: 1910', 3985', '14285,21385 en 28305 kHz
'= geldt niet voor Nededand.
Log + guínmsry: binnen 30 dagèn na de contest sturen aan: Jim KGoPP, CQC
Contest, P.O. Box 31575, Aurora, CO 80041-0575, USA.

UBA COIITEST
Werken met elke amateur.
Roepen: CQ TEST UBA.
Uitwisselen: RS(T) + volgnr., ON-stations geven ooi nog hun provincie-afl<orting.
Deelnameklassen: A = single op.1 band, B = single op. alle banden, C = multi op. 1
TX alle banden, D = single op. alle banden QRP 10 W input, E = SWL.
PuntedÍelling: QSO's me,t ON, DA1 en DA2 10 punten, EEG-QSO,s 3 punten, rest
1 punt.
Multiplier elke ON-prov., elke ON-preÍix en DAl+2, elk EEG-iand. ON-provinciea:
AN, BT, LB, Lc, LU, NR, OV, VVV. ON-prefixen: ON4 Um 9, DA1, DA2. EEG-
landen:CT, CU, DL, EA, EA6, El, F, c, cD, c], cJ, cM, cU, GW !,1S, A,OZ,
oY, PA, SV SVs, SVg, SY, TK,ZBZ.
Score: som van de QSO-punten x som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: minimaal 10 minuten op een band blijven. DX-cluster ig
toegeslaan.
Logs: per band + summaÍy binnen 20 dagen zenden aan: UBA HF Contest
Committee, P. Loy ONGLO, Av. des Gloires Nationates 7, B-1080 Brusse[ Belgiê.

CQ [íW-D}( 160 m C0IITEST
Werken met elke amateur.
Uitwissèlen: W-stations RS(T) + state, vorVE-stations RS(ï) + prov., overige
stations RS(T) + landenprefix.
Deelnameklassen: SO l-ligh power = nneer dan 150 W out, SO Lor power = max.
150 W out, SO QRP = rnax. 5 W out, MO incl. DX cluster of DX waarschuwingsnet.
Puntentelling: 2 punten per QSO met eigen land, 5 puinten per QSO met Europa, S
punten voor een /MM QSC (geen multiplier), 10 punten per QSO buiten Europa
Multiplier: elke UsA-state (48), elke VE-prov. (13), elk DXCCiand (inct. KL7, KH6
en de WAE-lijst).
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Score: de som van de eSO-punten x de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: dupe sheet bij meer dan 200 eso's. op enveroppe vermerden
CW- resp. SSB-contest.
Log + surnÍn3ry; voor í maart resp. 1 april versturen aan: ce-í60 m contest
Direc{or, David L. Thomson K4JRB, 4166 Mill stone court, Norcross, GA30092.
USA

Aect['-Dr HANDTASTEN PARTy íHTPI
Werken mot elke amateur.
Roepen: CQ HTP.
Uitwisselen: RST + y6lgn1. / klasse / naam / teeftijd (teeftijd (X)yL = XK).
Deelnameklassên: A = max. 5 w uit, B = max. s0 w uit, c = max. isO w uit, D r
SWL.
Puntentelling: QSO'sA met A = g punten, A met B = 7 punlen, A met C = 5 punt€n,
B met B = 4 punten, B met C = 3 punten, C met C = 2 punten.
Score: som van de eSO-punten.
Bijzonderheden: alleen handsleutels toegestaan.
Aanbevolen frequentieband: 3S1 0-3560 kHz.
Logs: met summary vóór 28 íebruari zenden aan: Friedrich Fabri DFloï
Gninwalderstrassa 104, D gl*l MUnchen, Deutschland.

VERON PACC CO}ITESÍ
Werken met elke amateur.
Roepen; CQ TEST.
Uitwisselen: RS(T) + prov., overige amateurs geven volgnr.
Deelnameklassen: A = singre op. cw, B = singre op. ssB, c = singre op. cwssB.
D = multi op. 1 TX CWSSB, E = multi op. multi TXCWSSB, F = single op. 1 TX
QRP max. 10 W uit CW/SSB, G = SWL
Puntentelling; I punt per eSO.
Multiplier; elk DXCC-land per band.
Score: som van de QSO-punten x 6om van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: calldistricten van CE, JA, LU, py, VE, USA, VK, ZS, UAg, UAo
tellen als apaÍt land. Geen cross-mode eso's. Frequentiebanden volgens IARU
Region I aanbevolen contestsegmenten. ssB-esos op 160 m zijn niet toegestaan.
Logs: per band + summary vóór 3Í maart zenden aan F.E. van Dijk PA3BFM.
Middollaan 24, 3721 PH Bilthoven.
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ARRI INTERNATIONAI DX COIITEST
Werken met elke WA/E amateur.
Uitwisselen: RST + eu1pu1, WA/E-stations geven RST + 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
tuit), D1 = multi oP. 1 TX, D2 = multi op. 2 TX 1= op verschillende banden), D3 -
multi op. onbegrensd (gescheiden logs voor elke band).
Puntentelling: 3 punten per QSO met WA/E.
Multiplien I punt per band per UsA-state, VE-calldistrict, VO en W1.
Score: de som van de QSO-punten x de som van de multiplierpunten.
Bijzonderheden: KH6 en KL7 tellen niel, VE-calldistricten zijn VE1 Um 8, USA-
states dus 48 + DC. Elk station 1x per band. Dupe sheet bÍ > S00 eSO'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
Maín Street, Newington, CT 06111, USA.

CZEBRIT 97
Werken met G-, OK- en elk ander station.
Roepen: CQ QRP"
Uitwisselen: RST + uitgangsvermogen + naam.
Deelnameklassen: Ol(OM-stations, UK-strations, EU-stations en DX-stations.
Puntentelling: zie tabel.
QRP-stn
in

QSO met QRP-stn in
UK OK/OM EU DX

UK
OK/OM
EU
DX
Muftiplier geen,

2
1
4
4

4
2
4
4

2
2
1
2

3
3
2
1 punten.

Score: het totaal van de punten op elke band.
Bijzonderheden: alleen QRP/QRP-QSO's tellen. Stations 1 x op elke band. Stations
met mW uitgangsvermogen gebruiken 01 voor 100 mW, etc. Het
uitgangsvermogen niet meer dan 5 waft HF. Indien het uitgangsvermogen niet te
meten is gebruik dan het ingangsvermogen gedeeld door 2. Logs als volgt indeten:
datum-tijd-call-rapport send/rec-punten. QSO's voor multiplier onderstrepen.
Summary sheet met adres, telling per band, totaal telling en een korte
stationsbeschrijving.
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Aanbevolen frequenties: 3560, 7030, i4o6o, 2Í060. 21060, 28060 kHz +/- 5 kHz
Logs: met summary per band voor 1s april versturen aan oK eRp ctub, c/o petr
Doudera OKICZ, Uí Baterie Í, 16200 praha 6, Czech Republic.

CQ WW-DX ló0 m CONTEST
Werken met elke amateur.
Uitwisselen: W-stations RS(T) + Etate, vor VE-stations RS(T) + prov., overige
stations RS(T) + landenprefix.
Deelnameklassen: so Hígh poaor = meer dan .rsO w out, so Lor power = max
í50 w out, so QRP = max, 5 w out, Mo incr. DX cruster of DX waarschuwingsnel.
Puntentelling: 2 punten per eso met eigen land, s puinten per eso met Europa, 5
punten vooÍ €en /MM Qso (geen multiplier), '10 punten per eso buiten Europa
Multiplier: elke usÀstate (48), elke VE-prov. (13), etk DXCC-tand (inct. KL7, KH6
en de WAE{ist).
score: de som van de eso-punten x de som van ds murtiprierpunten.
Bijzonderheden: dupe sheet bij meer dan 200 eso's. op enveloppe vermeldEn
GW- resp. SSB-contest.
Log + surnrn3ry: voor 1 maart rosp. I aprir versturen aan: ce-Í60 m contest
Director, David L. Thomson K4JRB, ,t166 Mill stone court, Norcross, GAgo0sa
USA.

HSC CW CONTEST
Werken met elke amateur.
Uitwisselen: RST + votgnr. (+ clubnr. voor HSC-leden).
Deelnameklassen: 1 = HSC-leden (max. 150 w uit), 2 = nist-leden (max. 150 w
uit), 3 = QRP-stations (max. 5 Wuit), 4 = SWL
Puntentelling: t punt per QSO, 3 punten per DX-QSO.
Multiplien elk DXCCJand per band.
Score: som van de QSO-punten x som van de mufliplierpunten.
Bijzonderheden: elk station 1x per band en tijdblok.
Te gebruiken Írequenties: telkens de eerste 30 kHz van elke band.
Logs: per band + summary binnen 6 weken zenden aan Det Reinecke DKgoy,
Katenser Hauptstr. 2, D-9162 UtzelGtensen, Deutschland.

De QRP-conlastltalender uan da Banalux QRP-club ls een
unicum in da wereldt
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ONZE JAARTIJKSE QRP-DAO
Folo-improssio uen PA3BHK

29

De li'larathon trekt elkjaar
weer meer deelnemers. Een
verheugend verschijnsel ! Op
defoto links ziet u de
gelukkige winnaar Bert
PÁ3FSC die uit handenvan
Ádriaan PAoATG het
winnaars-certiJicaat
onttangt. Bert is aljaren
een enthousi asle de elnemer.
Proficiat Bert!

Op 7 septemberwas
het weer zover. Van
heinde en verre
kwamen onze BQC-
leden naar Apeldoorn
teneinde de jaarlrjkse

QRP-bijeenkomst mêe
te maken.
Het programma

vermeldde o.a. de
prijsuitreiking van de
Marathon en e6n
boeiende lezing met
lichtbeelden van Ger
PAoOf.
De foto's spreken

I
lÈ

jÊ

I
I

$
,gr,

verder voor áchzelf en we kunnen met plezier terugkijken op een geslaagde dag.

Ger PAoOI vertelde ap humoristische wijze
over het opnkelen (en neerstorten) van enorme
antennesytemen.

l
I

Ceanimeerd
gespreh over
technische (?)

ondenverpen,
V.l.n.r.:

Gerard PEL..,
Benus PAoIDZ,
Peter DIoGD.

l{e herkennen o.a. (v.l.n.r.) Rins PEINLI, Sl(L Hans, Jan PÁoNDS, Jaap PA3CVE
Jil PÁoHS, David PAoWNN, Dick PA3ALM, Gerard PEL.., Herman PA3ALX,
Karel PAqTAP, Bertus PAolDZ" Mil@ PA3ASC, Arie PAoABU, Bert PÁ3FSC.
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De Benelux QM club is lid van de European cw Association (EUC\ï). Deze
organisatie geert een bulletin uir, vaaruil wij zo nu en dqn wat overnemen.
onderstaand artilcel is een kopie van een brief die G3xJS (de ElJcwgonrac,mon
van Engeland) onlangs aan de voorzirter van de EUCII/, )NíME, sruurde. Het
betreft o.a. de hinder die eRÈstations ondeninden van het baken DKoIVC\ op
1557,5 kÍIz. ll/e laten de brief en her comnenlaar onverkort volgen:

40 Watchet Lane
Holmer Green
High Wycombe
Bucks HP15
UK
22 July 1996

Oscar Veóanck, ONSME, Chairman EUCW.
Pylyserlaan 1 09, 8-8670 Oostduinkerke
Belgium

Dear Oscar.
You may have seen the itêm in sprat conceming rhe amateur radio beacon,
DKowcY, which has been transmitting propagation data on approximatery
3557'5 kHz Íor the rast 2 years. The beacon, operrted by DARC (with the approval
oÍ li{RU)' has been praced on Bo m as an addition to the main (30 m) frequency
becauseoípoorreception in Europeon 10144 kHz
The presence of this beacon has caused probrems to many eRp cw operato*
using the seciion oÍ band around 3s60 kHz (the internationally agreed eRp cw
Írequency Íor 80 m), particularly in November 1995 when the beacon drifted onto
3559 kHz. Although it has since been kept to its assigned Írequ.ency, it remains o
source oÍ QRM to low power operators in what is already an over-crowded part oí
the band.
It is true, oí course, that 3s6o kHz has no status in band prans, and eRp operatoÍs
lhereÍore do not attempt to 'ray craim' to it, or any oÍ the other internationaily
recognised QRP Írequencies, but it is Íelt that perhaps the beacon could bo better
placed in a part oí the band more suited to beacon operation.
I understand that DARC is to prace the issue oÍ DKowcy on the agenda oí the

3 1

bÍthcoming IARU conference, and am thereÍore writing to suggest that thê
European CW Association lend his suppoÍt to the suggestion of a more
sympathetic frequency for the beacon.
In addition, many o^/ operators are becoming very concerned by the intrusion by hf
data operators into the cw segments of both 40 m and 20 m. ln many cases, there
seems to be little attempt on their behalf to recognise intemationally agreed band
plans, or even the cw QSO's, that are in progress on frequencies they decide to
use. There are many occasions when it is almost impossible to conduct a orv QSO
around 7030 kHz, or 14060 kHz. because of severe levels oÍ QRM ftom amateur
data transmissions. ln fact, there is some evidence to suggest that data operators
are making a concerted effort to'take ove/ frequencies which currently fall well
within the cw band plans. Band plans are not mandatory, but if we are all to live
logether harmoniously on the bands, then there has to be broad agreement on (and

acceptance of) frequency allocations for individual modes on each band. lt cannot
be for one (minority) interest group to unilaterally adopt its own band plan, at the
expense of otherc.
I believe this is another issue which EUCW should be looking at, with a view to
taking appropriate action.

Yours sincereíy

Peter Barvi|Ie, G3XJS, ECM G-QRP

cc G3RJV, Secretary, GQRP Club
G3DNF, Chairman, G-QRP Club
G3MSCK, Communications Manager, G-QRP Club
G8PG, Past Chairman, EUCW

G3HTA, UK Rep, IARU

G4FA|, Consultant Editor, Morsum MagniÍicat

Comment
Peter is absoÍutely right and we must try to avoid the intrusion by HF data

operetorc into our CW paÍts of all bands, othenrlse they will claim our parts of the

bands in the very near future.

Verbanck Oscar. ONSME

Chairman EUCW

b*
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door PAoOl|S
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uitgangsimpedantie is 50 Q met een SWR van i,5 : .l over het gehele
Írequentiebereik. Het output interceptpoint is liefst +25 dBm, teÍwijl het
ingangssignaal voor -60 dB intermodulatieproducten -4 dBm mag zijn, dit is
14í mvl De opgenomen stroom bedraagt 25 mA en het ruisgetal ligt bij 4 dB. Deze
waarde is laag genoeg omdat op de kortegolf de atmosferische ruis gemiddeld
10 dB bedraagt.
Mijn broer, PAoHOY, heei met veel gucces dit versterkertje gebouwd en er
vervolgens metingen aan venicht. Met dank voor zijn bijdrage in deze,

succes es best 73 de Henk pAoGHS.

Het grootste probleem bij het vemaardigen van een antennevoorversterker of HF--
versterker is niel de versterking zelf, maar het inlermodulatiegedrag. Hel maken van
een versterker die de duizenden.korlegolísignslen alleen versrerkl en niet meng, is
nogelijk indienwe hiervoor transistoren gebruiken die de eigenschap bezitten van
een zeer constante stroomversterking bij willekeurige grole collector stromen. I)eze
rypes worden o.a. gebruiW bij centrare Antenne Instailaries. Enkere daaman zijn de
2N5109 en de BFWI6Á. In onderstaand artikel vindt u de toepassing.

Schsnr
In de schakeling is
tweevoudige
tegenkoppeling

toegepast:

1. via de opdeling en
ontkoppeling van
de weerstanden ln
het basiscircuit,
bestaande uit
390 f,t en 3 ke;

2 .  v i a d e 5 Q

emittenrreersliand,
Prahiccha aanwijzingen
Gebruik als emittenrveerstand Íwee weerstanden van 10 o parallel en vsrvang deze
niet door één weerstand van 4,7 e. ook voor de weerstranden tussen collector en
basis geldt niet een enkele weerstand van 3,3 ke maar echt lwee weerslanden
van 1,5 kQ in serie gebruiken.
Alle condensatoren zijn van het keramische type. Houd de bedrading zeer kortll

Spocificatlor
De versterking van deze versterker lg circa Í4 dB tusscn t en 70 MHz. De in- en

l t
ui

,]
. f

s
i*.

ff'
QRP-AWARDS {2)

door PAoAï0

CW-QRP-|00 diplome
Dit diploma wordt uitgegeven door de AGGW-DL.
1. Maak binnen een kalenderjaar (vanaf 1985) 100 eRp-eSO's met CW (ook

contest CW-QSO's tellen mee).
2. Maak een QRP-verklaring voor een zenderuitgangsvêrmogen van 5 W.
3. Alle veóindingen moeten op de banden 1,8 - 28 MHz hebben plaatsgevonden.
4. Maak een logboekuittreksel van het gehele jaar en stuuÍ dat met een eRp-

verklaring naar de Award Manager.
5. Award ManagenTom RoIIDL2NBY

Richard Wagnerslrasse 1 I
D-90513 Zimdorl
Deutschland.

6. Diplomakosten zijn DM 6 of US$ 5 of 5 IRC's.
Hel CW-100 diploma is elk jaar opnieun le behalen.
Een gervaarmerkte lijst is een GCR-lijst

World tt/idc QRP Award
Dit award wordt uitgegeven door de Clube de CW Aginas Do Sul (CWAS), Brazilió.
1. Maak 50 QSO's, na 1 meí 1987, met minimaal5landen (incl. PA).
2" Maximum output 10 W alleen met mode CW.
3. Maak een GCRJijst + QRP-verklaring met uitvoerige stationsbeschrijving en
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stuur dit alles naar de Award Manager.
4. Award Manager:CWAS - Award Manager

p.O. Box27
88001 Florianopolis - sc
Brasilia.

5. De kosten van het award zijn 7 lRC,s.
Een gewaarmerkte lijst is een GCR-lijst

WAC.QRPI-QRP Club Award
Een award zoals dat van de BeC, uitgegeven door de l-eRp Club.
1. Werk 25 reden van de r-QRp crub, erk r-QRp crubrid srechts í x
2, Het minimum aantal QSO-punten moet S0 ljn.

Een QRP-QRO eSO telt voor 1 punt.
Een QRP-QRp eSO tett voor 2 punten.

3' Geen beperking in mode of band, behatve dan dat het QRp moer zijn (GEEN
WARC-band).

4' Maak een GCR-rijst, aangevurd met de ridmaatschapsnummeÍs werke op de
Qsl-kaarten le vinden zijn en sluur die naar de Award Manager.

5. Award Manager: Marcello Sunace, tKTHll{
Via Dante 239
TO122Bari
Italy.

6. De kosten van het award zijn S tRC,s of US$ S.
Een gaaraarmerkte lijst is een GCR-lijst.

f 000-Mi lo-pcr-Wail Cortificato
Uitgegeven door de eRp-ARCt.
1. Maak een QSO met een station, teruijl men met eRp werkt.
2. De grootcirker aÈtand tussen beide stations moet, gedeerd dmr het

uitgangsvermogen, 1000 mile oÍ meer zijn.
3' Na ontvangst van de esL-kaarten een roguittrekser maken, aàngevutd met

locatiê in lengte. en breedtegraden.
Indien de amateur toevailig ook nog ARcr{d is her ÍdmaatschapsnumÍn€r
vermelden, het helpt.

4. Maak een GCRJijst ên stuur deze naar de Award ManaEer.
5. Award Manager:eRp ARCI Award Manager

Chuck Adams KSFO
P.O. Box tBt lS0
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' Dallas. Texas
75218-8150 USA

" 6. De kosien zijn US$ 2 of i0 IRC'a.
7. Stickers zijn aan te vragen voor 1 band, 'l mode, 'natural' power, novice of two-

. way QRP voor dezelfde kosten.
Een gewaarmerkte lijst is een GCR-lijst.

Een award van de QRP-ARCI
1. Werk met QRP al de 6 continenten.
2. Geen tijd- mod+ of bandbeperking, behalve dan dat het QRP moet zijn.
3. Maak een GCR-lijst, aangevuld met eventueel de lidmaatschapsnummers welko

op de QSL-kaarten te vinden zijn en stuur die naar de Award Manager.
4. Award Manager:QRPARCI Award Manager

Chuck Adams KSFO
P.O. Box 181í50
Dallas, Texas
75218-8150 USA

5. De kosten zijn US$ 2 of 10IRC's.
6. Stickers Ájn aan te vragen voor í band, 'l mode, 'natural' poarer, novice of two-

way QRP voor US$ 1 of 5 IRC's.
Een galaarmerkte lijst is een GCRlijst.

WAS-QRP
Een award van de ORP-ARCI
1. Werk met QRP 20 van de totaal 50 staten van de USA
2. Geen tijd- mode- of bandbeperking, behalve dan dat het QRP moet zijn.
3. Maak een GGR-lijst, aangevuld met eventueel de lidmaatschapsnummers welke

op de QSl-kaaÍten te vinden zijn en stuur die naar de Award Manager.
4. Award Manager:QRP ARC|Award Manager

Chuck Adams KSFO
P.O. Box 181150
Dallas, Texas
75218-81s0 USA.

5. De kosten zijn US$ 2 of 10 IRC's.
6. Na het behalen van het basis-award zijn er stickers voor elke 30, 40 en 50

staten. Eveneens zijn er stickers aan te vragen voor I band, 1 mode, 'natural'

porver, novice of tweway QRP voor US$ 1 of 5 IRC's.
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Een geuaarmerkte lijst is een GCR-líjst. 2. Klasse 2: Werk 100 OK-stations op 160 m.
3. Klasse 3: Werk '100 OK-stations met eRp.DXCC-QRP

Stickers voor 200, 300 en 400 stations.
Het uitgangsvermogen moet duidelijk op de eSL zljn aangegeven.
ol(ouoM-stations van 't januarl í97s tot 3í december 19s2 eÍi oK-stailons
na I januari 1993.
Geen bandbegrenzing, behalve voor klasse 2.
Maak een GCR-lijst en stuur die naar de Araard Manager.
Award Manager: Jaroslav Formanek OK1 DCE

4.
5.

6.
7.
8.

U vodarny 398
278 01 Kralupy n./vlt.
Czech Republic.

9. De kosten van het award zijn '10 IRC's of US$ 7 oÍ DM i0.
Een gewaarmerkte lijst is een GCR-lijst.

W-0K-QRP-C Award
Uitgegeven door de OK-QRP Club.
1. Werk 20 leden van de OK-QRP Ctub, vanaf 1 januari 1984.
2. Geen mode. of bandbeperking, behalve dan dat het eRp moêt zijn.
3. Maak een GCR-lijst, aangevuld met evenfueel de lidmaatschapsnummers uelke

op de QSl-kaarten te vinden zijn en stuur deze naar de Award Manager.
4. Award Manager:Petr Doudera OKICZ

U1. Baterie 1
í62 00 Praha 6
Czechia.

5. De kosten van het award zijn 5 IRC's en 1 lRc voor de aanwllende stickers.
Stuur ook een SAE mèè, vooral voor de stickers. Een SAE (Self Addressed
Envelope) is een aan jezelf geadresseerde enveloppe.

6. Na het behalen van hel basis-award zijn er stickers voor elke 10 leden die
daama gewerkt worden.

Een gewaarmerkte lijst is een GCR-lijst,

QRPp low Powor Award
Sponsor van dit award is Earth Friendly Technologies.
1. Elke amatêurfrequentie en elke mode, volgens de machtiging, mogen worden

gebruikt.
2. Geet een uitvoerige beschrijving van de gebruikte zender en van de meting van

het uitgangsvermogen van minder dan 1 watt.
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Een award van de QRP-ARCI
Í. Werk met eRp í00 landen volgens de ARRl-landenlijst.
2' Geen tijd- mode- of bandbeperking, beharve dan dat het QRp moet zijn.
3. Maak een GCR_lijst en stuur die naar de Award Manager.
4. Award Manager:eRp ARCI Award Manager

Chuck Adams KSFO
p.O. Box íAí.t50
Dallas, Texas
752í8_8150 USA.

5. De koston zijn US$ 2 oÍ t0 lRC,s.
6' Stickers zijn aan te vragen voor I band, 1 mode, ,naturaf power, novice oÍtr{o-

way QRP voor US$ 1 oÍ 5 tRC's.
Een gewaarme*te lijst is een GcR_lijst.

QRP.ZT
Een award van de QRP-ARCI
t. Werk met 25 leden van de eRp-ARCl.
2. Deze 25 stations mo€t€n een uitgangsvermoggn hebben van 5 w oí minder

tijdens de gecalimde eSO's.
3' Maak een GCRJijst, aangevurd met de rÍdmaatsctrapsnummers werke op de

QSL-kaarten te vinden zijn en stuur die naar de Award Manager.
4, Award Manager:eRp ARCI Award Manager

Chuck Adams KSFO
p.O. Box t8t1S0
Dallas, Texag
75218_8150 USA.

5. De kosten zijn US$ 2 of 10 lRC,s.
6. stickers zijn aan re vragen voor s0, í00 en erke vdgende toà roen voor USO I

of 5IRC'g.
Een ganvaarmerkte lijst is een GCR-lijst.

Supor 0K-CW Arrard
Uitgegeven door de Telegraphy Friends Club,
1. Klasse í: Werk lOO OK-stations.

#
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3. Geef een nauwkeurige berekening van de positie van het ontvangstation en van
de afstand welke meer dan 63 mijlen (iOO km) moet bedragen.

4' voeg een verkraring bij dat geen actieÍ reraisstation (') is gebruikt om het eso tc
doen plaatsvinden en in stand te houden.
(') = repeater, satelliet-transponder, digi-peater, landlijn, etc.
Reflectie door ionosfeer, bergen, meteorieten, de maan, sat€fiieten, gebouwen,
vliegtuigen en andere passieve ref,ectoren zijn toegestaan.

5. stuur de Award Manager een getekende verklaring dat het gebruikte
uitgangsvermogen minder dan I w was, de aÊtand meer dan 100 km becroeg
en dat geen actief relias was gebruikt.
stuur een kopie van het siationsrogboek van het eso en ook een kopie van de
QSL'kaart. op deze esL-kaart moeten duiderijk reesbaar de datum, tijct, mode
en Írequentie zijn aangegeven.
Indien gewenst en aangegeven kan de Award Manager endorsement-sticker3
verstrekken voor grotere afstanden, ragere vermogêns, zonn€-energie, etc.

6. Award Manager: Low PovrrerAward Manager
p.O. Box46t0l
Aurora
co 8004mÍ01
USA.

7. Oe kosten van het award zijn US$ S.
Een geuaarmerktê lijst iseen GCR-lijst.

CW llovico Ayard
Een award van de G{Rp Club.
í. werk met 50 verschillende amateun met cwgedurende de eerste Í2 maanden

na de ingangsdatum van de machtiging.
2' Maak een kopie van het rogboek en raat dat door 2 amateurs onderrekenen.
3. Stuur deze kopie met een eRp-verklaring naar de Award Manager.
4. Award Manager A.D. Taylor GBpG

3Z pickerill Road : .

Greasby
Mereseysida L4g gND
England.

5. De kosten zijn 3 tRC's.
Een gewaarmerkte lijst is een GCR-lijst.

t t t t t
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K0PIE- en PRINTSERVICE
door PAo0HS

Tijdschriftartikslcn ?oslz. à E0 ct.
502 The Epiphyte: A simple QRP SSB Transceiver on 80 m
503 Low-cost Bi-directional Wattmeter (PW $96)
504 Einfache Experimente mit Aktiven Antennen (Funk a-96)
505 A Potent CubicalQuad for 144MHz (PW 4-96)
506 A'sure fire'antenna tuner by G3RJV (PW +96)
507 A 160 meter AM-Transmitter (RadCom 4-96)
508 The PW-Brassica Vertical 14 to 28 MHzAntenna (PW 6-96)
509 The HF Skeleton Slot Antenna (RadCom 6-96)

Cefalogus
Cat001 Catalogus Kopie-Service (meer dan 500 artikelenl)
Cat0í0 ldem maar nu op floppy 3.5" 'l.44Mb (wps.1)
Cat002 Catalogus Technische Artikelen verschenen in vorige uitgaven

4
2
3
2
2
2
2
2

5
7

van de BQC-Nieuwsbrieven
Cat020 ldem maar nu opfloppy 3.5" 1.44Mb ( Dbase 4 )
8015 FJoppy3/i'1.44MbHam-radioprogramma's

B0UUPRI llTE N i nclmicf bcschdfying cn portokostcn
801 D0-OnVanger voor de 80, 40 of 20 m (beginnersprojec{)
B01a Tokospoelen voor DC-80
B,02 Eleclronische keyer (beginnerspÍoject)
806 X-Tal CW zender 40 m, max. 5 watt (beginnerspoject)
807 VFO voor 806 (beginnersprojecl)
8013 Hêt PA3ANG-MINI-WIEL 80,40 of 20 m transceiver incl. spoelen
8014 Losse TOK0spoelen o.a. yoor 801 en 8013, per stuk

5
7

112,50

/ 19,50

Í 11,8s
/ 16,50

/ 10,50
/ 10,s0
/ 2s,00

t 3,e5

Bestellên doet u door het verschuldigde bedrag over te maken op giro 38061&{
t.n.v. G. Henk Sibum te Emmen of door insluiting van het aantral postzegels,
cheque' etc' 

Best73es72, Henk pAoGHs
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De antenneruner is de raatste jaren weer uitdrukkerijk in beerd. Het gebruik van
multiband dipolen en de breedbandige zendereindtrappen mer Eansistoren is hrer
debet qan. voorar deze transistdreindtrappen zijn uiterst kritisch ten aanzien van dejuiste belasting. De meesre transisroreindtrappen zijn n.r. van een schakeling
voonien, die bij een onjuiste berasting het vermogen drasrisch vermindert.Èen
afwljkende belasting, ontstaan door de contbinatie van voedingsrober en antenne,
moet dan eerct worden gecompenseerd met behurp van een aanpassingsnetwerk
lussen zender en antenneleabe!. Meestar regert men dir oanpassingsneÍwerk
(antennetuner) afmer het voile uitgangsvermogenvsn de zender. ceenfraaie
methode, zoals we verderop zuilen zien. In dit errikel wordt een betere merhode
beschreven Dit systeem is bij mij al jaren in gebruik

De mreci gebruikollJkr opdelling
Laten we eerst eens gaan kijken naar de meest gebruikerijke opstelring. In fguur tis dit aangegeven.

Fig. I De meest gebruileelijke opsteiling

Nadat men van band heeft ger,visseld o.i,tl. moet erweerop maxímum
uitgangsvermogen worden afgeregeld. Hiertoe wordt de zender (via een
schakelaar) eerst met de dummy-road berast. wanneer cre zender is aígeregerd
woÍdt de sctakeraar omgezet naar de antennetuner en vervorgens wordt deze
zodanig aÍgesterd, dat de sGV tussen tunor Ên zender zoveer mogerijk de waarde
van l : Íbenader t .

Er kleven twee grote bezwaren aan deze manier van werken:
. Ten eerste straalt de antenne, tot grote ergenis van uw mede-arnateuns, een

stêvig signaal uit tijdens het afregelen van de antenneluner.
o Ten tweede ziet' de zender tijdens deze procedure allerlei impedanties welke

afirijken van de gewenste 50 o, waardoor genereren en zelfs ernstige
beschadiging van de eindtransistoren kan ontstaan. Het is een misveÍstand te
denken dat uw eindtrap zodanig beveiligd is, dat u dit niet kan overkoment

Stillc afsicmming
Een veilige oplossing, die beide problemen kan voorkómen, is het gebruik van
zogenaamde'stílle' afstemming, zoals afgebeeld in Íig. 2.

v.n tRX Naar Antcnna ?unaF

] " ' * ' t  (

Rl Ll<6 2q

R? glohn 2e

R, Stohh 2s

R4 sl.Ohn 2s

R5 IK

R6 tok

Cl  .O l  X . r .  25Oy

C2 .Ot  k . r .  EOv

Dl 5ll tct uíÉloda

Fig. 2 Stille-afstemhulp bij het afregelen van de antennetuner

De zender is, bij ingeschakelde stille afstemming, belast met een 50 a dummy-load.
Daarin verdwijnt het grootste gedeelte van de energie; een klein deel wordt via R.!
afgenomen en vordt gebruikt voorde voeding van de SGV-meetbrug, gevormd
door de weerstanden R2, R3 en R4 (brug van Wheatstone). De kabelaansluiting
naar de antennetuner is de onbekende impedantie ín deze brugschakeling. Bij
juiste eÍstelling van de tuner is de impedantie op de kabelaansluiting naar de tuner
gelijk aan 51 o en de brug is in 'evenwichf. Hiema wordt de SGV-rneter
afgeschakeld en wordt de antennetuner rechtstreeks met de zender verbonden.
Het geheel is ftequentieonaÍhankelijk.

G. Henk Sibum, PAoGHS
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QRP BOVEN 30 MHz
door PA3BHK

42

Propagrtlr

43

Acfivitcilon
Nog steeds ben ik zerf, beharve lokaar op 2 m en 70 cm met een verticare
rondstraler en soíns op 6 meter, niet actief op VHF en uHF. om de één of andere
reden ben ik er nog steeds niet aan toe gekomen het antennepark in orde tê
maken. Na een vêrmoeiende werkweek is de fut er meest uit om aan de knutsel le
gaan en de avonden zijn zelfs in de zomer te kort om echt wat voor elkaar te
krijgen. Mijn log laat op de hogere banden dan ook vrijwel niets anders zien dan
een enkele lokale verbinding.
Gelukkig zijn erAlex PDoSES uit Huizen en Bert pAoBl4ly uit Voorhout. Alex heefr
sinds kort de mogelijkheid om op 2 m en 70 cm met sSB te werken. Helaas werkt
Tante Pos tegen; de post van Alex is tijdens het schrijven van de rubriek al ruim
een week onderweg van Huizen naar Sassenheim en de sluitingsdatum voor de
Nieuwsbrieí komt snel dichteóij zonder dat ik iets gezien heb! En wanneer ik Alex
vanuit de auto op weg naar mijn werk spreek kan ik naluurlijk geen aantekeningen
maken.
Bert vertelde me van schitterende tropo in de week van 20 um 26 oktober. Met zijn
nieuwe 13 elements yagi voor 2 meter hoorde hij loeiharde Engelsen die echter niet
in PA waren geihteresseerd omdat ze met dikke s9-signalen mel polen werktent
Bert vond die S9-rapporten vreemd want hij hoorde geen enkele pool. Maar dit was
typisch weer zo'n geval van 'ducting' waarbii de signalen door een tunnel op een
paar honderd meter hoogte lijken te gaan. Zijn overigens binnen de Bec Bert en
Afex de enige actievelingen boven 144MHz?

En vcrdcr
wil ik u nog wijzen op de Acliviteitenweek van Twéede Kerstdag tot en met
Nieuwjaarsdag. Het zou leuk zijn vvanneer onze leden wat vaker hun
vl'lFluHF/sHF-stations zouden gebruiken. tk hoop dan ook halvenrege januari van
u te horen wat de winter u boven 30 MHz aán mooie vèóindingen en interessante
crvaringen heefr opgeleverd.

irrt t 
Best 72 es 73 de Robert pA3BHK

AMAÏEUTTRAIITOMUSEUM
Wanneer u zich nu opgeefl als donateur van het amateunadiomuseum-in-
oprichting onfuangt u t.z.t. een uitnodiging om de opening van het museum bij te
wonenl u wordt donateur door een bedrag van minimaal | 2s, maat uiteraard lieÍst
wat meor want het is hard nodig, over te maken op girorekening 549509 t.n.v.
Stichtíng WS-l9 te Budel. - Mni tnx, Cor PAoWL -
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winterr ofvver: dè tijd Èn het jaar om rekker binnen te rommeren. Zij die graag opserieuze manier gebruik maken van <te VHF/uHF/sHF-banden (dmr te Àn wat demogefijkheden zijn voor directe communicarie zonder reraissÍarions) worden
regelmatig venast door mooie propagatíe, vooral wannoer een sterk
hogedrukgebied boven scandinaviè de Friese schaatsharten weer snelsr doetkroppen en tropo fiaaie DX-mogerijkheden biedt op a//e banden boven 50 MHz.
Tropo treedt op wannêer signalen worden teruggebogen in ,temperatuurinversíes, 

incre atmosÍeer' ofrver wanneer warmere lucht boven koerere rucht uitvroeit. Dit
verschijnser ziet men voorar gedurende periodes van stabier weer, dus bij hoge
ruchtdruk' De kans op Aurora is door de nog anijd geringe activiteit van de zon zeerklein, maar rieÍtrebbers van sporadische E (Es) moeten rond de zonnewende
voorar 50 MHz in de gaten houden. Es kent rond Midwinter een tweede piek, zi| hstlang niet zo spectaculair als in de zomer. Zelfs op 144 M+zis in deze periode aleens Es waargenomen! ook zijn er weer twee grote meteorenregens op komst,
Rond 13 december vaten de Geminiden en rond 3 januarÍ de Quadrantiden.
verbrandende meteoren raten ge'rbniseerde sporen na die korte maar vaak sterkc
Es'achtige renecties veroozaken van signaren tot 144 MHz. Zerfs op 432MHz isMeteorscatter (Ms) waargenomen maar QRp'ers hebbEn de beste kansen opgeslaagde Ms-QSo's op s0 MHz. Het lijkt's zomers wel of Es en Ms elkaar
versrerken. Dit maakt de tweede Es-piek rond Midwinter nog interessanrêr, want
misschien treedt dit verschijnser ook rond de Geminiden en euadrantiden op.
Overigens kunnen ook niet-amateurs en HF_mensen genieten van
meteoÍenregens: op herdere avonden zijn veer ,vailende stenen,te zien die rijken tekomen uit de stenenbeerden waamaar ze zijn vernoemd. Deze meteoren (die
wanneer zê niet geheet verbranden en op aarde landen ,meteoriéten,worden
genoemd) zijn veelal stof en gruisdeeltjes die rond banen van kometen
rondzwerven en ín onze atmosfeer komen wanneer de aarde in de buurt van dezokomeetbanen komt. Vandaar de vaste 'regens' op bepaarde tijden van het jaar. Demeteorier die op Antarctica is gevonden, waarschijnrijk fossiere sporen van reven
heeft en vermoederijk van Mars afl<omstig is, heefr niets met deze regens te
maken, maar is één van de stukken 'ruimtepuin' die:o af en toe toevailigeÍwiF opaarde neerstortên.
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SÏAND BQC-MARATHON
biiqewerkt l/n 5 novembeÍ 1996 door PAoAï0

mll lfcfixon lrnden sc0rc enlsnn!Í Ígebai*en als VERZWÁKKER, speciaal indien I
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van coaxiale Fabel laat zich eenvoudig samenstellen.

Hot-CoÍrlct
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HP 5082 -
2800 s 2835
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I PA3BXC
2 PA3FSC
3 PA3BHK
4 PAoTA
5 PAoRBO
6 PA3CLQ
7 PA3FFZ
8 PA3ËXS
9 PAoATG

íO PA3GBK
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472
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long wire
long wire
3 el. beam
long wire
long wire
long wire
2 el. beam + hr
gound plane
long wire
inv. V
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Zo, het nieuwe seizoen is begonnen. De map is weer leeggehaald en de oude Íiles
zijn venrtijderd. We hebben nu al trbn deelnemers, maar er kunnen er nog meer bijl

PA3CLQ Jan Pieter, bedankt voor je brief en het marathonlog. FB lijstje met HBo,
OHo en HAM.
PAoTA Kees, fjn je log weer te ontvangen. Ook jij had weer een leuke l'rjst van
ganterkte stations met o.a. T7, lSo en HBo.
PA3BXC Ben, niewv in de marathon maar direst al op de eerste plaats. Je zietwat
0,1 en 0,5 watt uitgangsvermogen doen met de punten. Bedankt voor je brief en
wat een loglijstl Je hebt er veel werk van gernaakt, vooral het overzicht, FB. En dan
de stations zoals OHo, UA2, EA6, ZB2, HBo en OY, prachtig.
PA3FFZ Bastiaan, prima op deze wijze je log te ontvangen. Leuk dat vakantielogjc
erbij, het telt ook mee.
PAoRBO Rob, ook nieurrr en ook al direcl in de top 5. Nu volhouden. Leuk lijsge
trouwens.

tlw eerstvolgende opgave zie ik gaame uiterlijk 1 februari 1997 tegemoet

Adriaan PAoATG
t i t t t
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we nog een Paar ondêrdelen vezamelen alvorens
overgaan. Eel hot-canier diode HP 5082,2800 ol

/; twee wssÍsíanden en een @ndensator van 10 pF

,"n,|5 meter lengte bij maximaal 2 watt
niet b€nden de 400 ofboven de 13OO MHz De

kritisch,xTt betreft zijn ohmse waarde, echter, het

verkrijgFre commercièle dummy-loads.

Naareen idee van K2MOJ
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{nogmaals) SP0EIEN WIKKELEN -

door PAoRBO

onderstaand artikel is bedoeld als aanvulling op het artikel ,spoelenwiklcelen'van

Bastiaan PA3FFZ in Nieuwsbrief 79 van september 1g96.

Dc ttijfde formufr
In het boek'KortegolÍ-Amateuísme'van J. schaap pAoHH, philips Technischc
bibliotheek, uitgave 1962, staat nog een vijÍde Íormule, die goed bruikbaar is voor
het zelíwikkelen van spoelen. Met behulp van deze íormule heb ik zelÍ diverse
spoelen gewikkeld, die in de praktijk goed bleken te kloppen.

L = n ' x D x F

L = zelfinductie in pH

n = aantal wikkelingen
D = buitendiameter van de spoel in crn (ind. 2 x draaddikte, le fg. 1)
F = vormÍaclor, welke van de construc{ie afrangt (zie Íig. 2)

b = wikkelbreedte in cm
d = draaddikte in cm
Dk = buitendiameter koker in cm
D = buitendiameter spoel in cm

Fig. I Scheu voor de spoelqfmetingen

Deze bÍmule is bruikbaarvooc *
o een spoel zonder ijzerkern; Ë
. een spoel zonder afschermbus; ï'

o een spoel, die in één laag is gewikkeld;
. een spoel van massief draad (geen litze o.i.d.);
e frequenties boven 3 MHz

fr
rl,
i_l

Fig.2

Grafiek ter bepaling van de

vormÍactor F uit d/D en b/B

2  t  a  t  6  7  a  t  t 0 - ,
+F 1tlo7

Met behulp van de gegeven formule en de gebruiksformule fres. = 159,2 : { LC,

waarbij Í in MHz, L in pH en C in pF of f in kHz, L in mH en C in nF of het

nomogram van PA3FFZ (waarin e.e.a. al is uilgerekend), is het aantal wikkelingen

van de gewenste spoel eenvoudig te berekenen. Met de huidige elektronische

zakrekenmachines zijn deze berekeningen zeer simpel geworden.

Corsdiefacf or voor niei-rundc rpoelkokerr
Voor spoelkokers, die geen ronde doorsnede hebben, zijn de volgende correctieE
voor de buitendiameter (Dt) nodig:
vierkante doorsnede: 0,8 x overhoekse diamete[
zeskante doorsnede: 0,9 x overhoekse diameter;
achtkantige doorsnede: 0,95 x overhoekse doorsnede.

Q-frclor
Ook voor een globale bepaling van de Q-faclor geefi PAoHH in zijn boek een

aantal handige gebruiksgegevens. Op de volgende bladzijde wordt een

benaderingsformule voor de kwaliteitsfactor gegeven.eë
.'.:j

; i
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f = frequentie in Hz
b = lengte van de spoel
D = buitendiameter van de spoel
P = Íactor, te halen uit de tabel als b / D bekend ig:

Het is welíswaar een benadering van de e_íactor, maar het geeft een goede
indicatie en is goed bruikbaar voor onderringe vergeríjking van spoeren.

Íoapasling afccherming
Het toepassen ven een abchermbus (zie Íguur 3) om de spoer beinvroedt zower de
zelfinductie als de Q-íactor van de spoel. Beiden worden kleiner.

busafmetingen, ook af van het gebruikte materiaal. De
Q-aftrame laat zich echter niet eenvoudig berekenen.

Bron:'KortegolÍ-Amateurisme, door J. Schaap pAoHH

73, Rob pAoRBO
f r t a

NIEUWE TEDEN - HARTEIIJK WEtKOrul
door PA3DNN .

Hierbij stellen wij de volgende nieuwe leden aan u voor:

787 PE1REE G.J. Hekkert, Blokkeenrreg 29,zgïgMAlblasserdam.

789

ls actief op 2 m met ICOM 260-E en FRG-7700.

PA3FCB E.F.L. de Witde, J. Jordaensstraat 64, 4567 DE Clinge.
Actief op HF en 2 m met de volgende antennes: FB53 yagl,
FD4 en Cushcraft 1382.

PDoSES A.G. Oosterloo, Naardingerland 59, 1273 NJ Huizen.
Actief op 2 m en 70 cm met o.a. TR-751E een 7230.

PA3FNE P.W.M. Merx, Kleefl<ruid 66, S4g2 EE Cuyk.

PA3CJL H.J. Rabouw, Zwanebloem í3, 9BOÍ LC Zuidhom.
ls voornamelijk actief op 10 en iS m met HW-9 en home{rerrr.

792 PAoKSBK. Spaargaren, C. v.d. Lindenplantsoen 13, 118Í Xp
Amstelveen.
Aclieí op HF met zelÍbouw appamtuur.

A.J.E. Hulst, Cloecklaan 34, 6931 BX Westervoort.
Werkt op HF met FT-7, antennes: GP en draad.

P.J. Tasman, Mient 213, 2564 KL Den Haag.
Reeds aclief met QRP, werkt met lndex QRP Plus.

793 PA3FHM

788

790

7E1
Oe procentuele ahame van de zelfinductíe volgt uit:

|  ^ L ( % ) = í , 4 7 x D ' : B ' r b : H  I

De kwaliteitsaframe hangt, behalve van de

PA3GGE

I oocuMENTAii
wie kan mij herpen aan het schema ervof documentatie van de HEATHKTT
Vacuum Tube Voltmeter modelV.Ta?

Bert, PA3Blt/X, Huizen, tel. 035-525460,í.

Beneh* eRp Club - Nieuwsbrief nr. g0 - december t9g6

ledereen hartelijk welkom bij de BQC.

73, Cees PA3DNN

BQC.IEDEN QRV II{ET HEtt
De Hell-dêmo op de QRP-bijeenkomst in '95 heefl tot gevolg gehad dat thans ook
Bert PA3FSC en wm PAowDW met Hell in de lucht zijnl Meer hierover in NBr. Bt-

Benelux QM Club - Nieuwsbrief nr. 80 - december 1996
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DE BQC-VOSSENJACHÍ
door PAoAT0

Do stand lol nu lor
Zes van de acht BQC-vossenjachten hebben reeds plaatsgevonden en u zult wel
benieuwd zitln naar de tussentÍdie uitslag.

acaff |  2 7 I 5 6 I 8 podon kmper{W

oN4KAR 20 20 206.2

51

ledsn 4n die het BQC-award kunierl gaah aanvragen. Ook een positiêve bijdrage
aan het QRP-gebeuren!
Ofschoon dit alweer de derde jacht ls dit jaar zijn er kennelijk nog wat
onduidelijkheden. De jagers oÍ honden mogen onderling QSO-en, de vossen niet
Ook mogen de jachthondstations een QSO maken met niet aan de jacht

deelnemende stations, echter voor de kilometer-per-wortel-watt-punten moet je dat
stiation, naast zfin QTH, ook zijn stationslocator ontfutselen.

Dlets PA3BS|, de door ons gebruikte locator is die volgens het World Widê
Locator systeem, de vervanger van het Europa-gebonden locatorsysteem. Voor
5,55" OL en 51,43' NB wordt jouw \ÁMrLoc.: JOS2SK.
Robeí PA3BHK is momenteel de absolute winnaar van de afstandsklasse door
met 200 mW 588 km te overbruggen. PÍoficiatl
Alhoewel PAoATG alleen zondag kon meedoen (zaterdag was ik nog ondenveg
van vakantie) is het m'rj toch gelukt alle vossen op die dag uit de QRM te halen en
met nog twee'wilde'QSO's leverde mij dat 68 QSO-punten op. Zondagochtend
moest ik eerst mijn (door de schilder) venrvijderde draadantenne ophangen om aan
de activiteit mee te kunnen doen.
Bert PA3FSC heeft 's zaterdags Benie PA3CZA niet kunnen werken door de
drukte van de andere deelnemende stations. Zo moet het!
Bastiaan PA3FFZ, bedankt voor je log via packet. Zo gaal het dus ook prima.

Dc resicronds BQC-vossonjachton
Hieronder treft u het schema aan van de nog resterende jachten van dit jaar.

Voor het volledige reglement wordt verwezen naar Nieuwsbrief nr. 76 van
december 1995. Lees ook nog eens het aanvullend commentiaar in de
Nietnrsbrieven, die daama zijn verschenenl

nr ddum UTC y03s0n

28-12-$ 0800-1000 PAoDML, PAoWNN, PA3ASC, PA3CZA, PA3FSC

29-12-98 130G1500 ON4lqR, PAoRBC, PA3AFF, PA3BHK PA3FFZ

En dan nog een vriendelijk vezoek. Vergeet u niet wr log iijdig in te sturen?
lk wacht wesr mel spanning op uw inzending!

73, Adriaan pAoATG
a a a t t
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PAoATG 48 48 80 88
PAoRBC - 32
PAoWDW- 20 52
PÁ.oWNN - 45
PA3AFF 22 20
PA3ASC 20
PA3AQL 54 20 20
PA3BHK 45 48 51
PA3BSI 45
PA3CZA
PA3FFZ
PA3FLV 20 45
PA3FSC 20

De cijfers I Um 8 zijn dê jachtnummers:

264 118,2
32 208,9
72 286,8
45 75,2
42 118,2
20 87,2
94 59,9

144 13í4,5
45 72,6

85,4

*ï

;
20

258,1
66,3
7E,3

1 29-12-95
2 30-12-95
3 29-06-96
rt 30{6-96

5 28-09-96
6 29-09-96
7 28-12-%
E 29.t2-96

#{*
7
I

Do vocrenjachl vaa 28/29 sapfonber 1996
Gezien de ontvenoen logbladen waren er toch meer gtations eRV. En uit dr
opmerkingen op de logs proef ik dat mên er echt plezier aan belaeíd heeft. Zoalt
Frank PA3FLV het uitdrukte: 'Lekker graven in de eRM, op zoek naar voss€n,.
Door deze Bec-activiteit en de bijbehoronde esL-uitwisseling zullen er weer meer

Benelux QM CIub - Nieuw$riefnr, B0 - december lg96
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WAS + PY7 MET TIEN IUIITLIWATT
door PAoWDW

op 16 april 1995 had Mark wASsAE een eso met caÍlos pyzHe op 20 meter,
Niks bijzonders, zult u zeggen. lnderdaad, maar let even op! Mark gebruikte
aanvankelijk 5 watt (een echte QRP-er...) maar draaide het vermogen terug tol
2 watt, daarna tot 100 millíwatt en tenslotte tot slechts TIEN MILLIWATTI

Mark gebruikte weliswaar een zeg elements beam (KT34)G), maar het blijft toch
een bijzondere prestatie (van PYTHQ uiteraard, want f,i moest tenslotte luisteren).
De afstand tussen Toledo (Ohio) en Récife bedraagt maar liefst 2o,6000 km.

Gelezen in'La Pioche' (bulletin van de UFT),

DOEÍ U OOK MEE Í'IET DE BQO.VOSSENJACHT OP 2S EN 29 DECEMBER?
U hoeft er de kou niet voor in en het duurt slechts twee uurtjes, zodat de
huisgenoten geen beadaar zullen maken... Laat de vossen niet vergeefs wachtenl

Reactie op TEN-MINUTE T)(
door DJoOD

Feter van den Akker DJoGD ex-PAoPAH en BQC-lid nr. 764 heefi het artikel over
de Ten-Minute TX (zie Niemtsbrief 78 van juni 1996) net belangstelling gelezen en
is de uitdaging aangegaan. Peter stuarde mii (PAoGHS) onderstaand verslag *)

van zijn enaringen.

DrOm Henk,
Naar aanleiding van het artikel 'Ten Minute Tx' hier een kort bericht. lk had dat
'ding'in mei in een oude seinsleutel gebouwd. Het kristal is voor 7025 kHz, maar
door de antennebelasting verschuift de frequentie wat omhoog. lk kan een beetie
shiften door de antenneluner te verstellen. De antenne is een dipool van 2 x 10
meter op zolder. lk heb de output op 100 mW ingesteld. Na í uur wachten tot er
iemand op de QRG kwam, riep FOGYH. lk kreeg van hem 5 voor leesbaarheid, 2
tot 4 voor sterkte en I voor toonkwaliteit. Afstand t 550 km. De volgende dag
tweemaal een QSO mel een DL-station en met SPIAEN op * 750 km. In een
contest werkte ik YUoHQ op i '1200 krn. lk moest vaker roepen voordat hij mij
hoorde, maar het QSO zelf was probleemloosl

Of er ook een RX in de sleutelbehuizing past? lk heb meer dan tien minuten

gebruikt om de zaak in te bouwen en hem een toepasselijker naam gegeven zoals
jê op dê foto kunt zien (FUN KEY 596).

'72 es hpe fer QSO, Peter OJoGD
') tekst aangepasl door de redaclie

OHIO
LUCAS COUIITTY

HOI{OR ROLL,T,IIXED ARRL.LIFE }iE},I8ER

ln|ASSAE
DXCC-Ct{

Pwrr 1O tn
flrsrgsrflnxqsl AW4MEíQSL

MARK SCHNABEL
722 Oakdale Avenue
Toledo, Ol'l 43605
u.s.A.

T o : P Y 7 H Q
FÍom :WA&9AE/QRP
ConÍirming the following QSO I
DÊte Time MHz BST 2x eSL
l6Apr95 23:282 14 579 CW Pse
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zulver is en of er geen tjoep optreedt tijdens het schakelen van de
voedingsspanning.

, 2. Buffer en eindtrap
Sluit een dummy-load van 50 O aan op de anlenne-aansluiting alsmede een
hoogfrequent indicator. Sluit een amperemeter (0-1,5 A) aan op testpunt Tp2.
Zet CM, CA3, CVI en CV2 op minimum capaciteit. Sluit de
voedingsspanning aan. De amperemeter mag nu niets aanwijzen. Vergroot de
capácitêit van CA2 en CA3, totdat er stroom gaat lopen. Zoek een stand op
waarbij de output maximaal is. Kijk hierbij alleen naar de output en niet naar
de collectorstroom. Hiema met CV1 en CV2 een maximum zoeken. Sluit
tenslotte de antennekabel aan en conigeer zonodig de instelling van CV1 en
CV2. Hiermede is de aftegeling voltooid.

Resuhalen
Het apparaatje werkt FB op een accu van 12 V 55 Ah. Er zijn reeds comfortabele
QSO's (portable) gemaakt met EA, l, 01, ON, GW, YU, OK en UA

Ovèrgenomen uit'La Piochs' (bulletin van de UFT).
Ned. vert. PAoWDW

E Pl P[| YTE -2 schemacorreotios
door VEzQK

fn Nieuwsbrief 77 van maart 1996 staat op bladzUde 4 een kopie van het originela
principeschema van de EP-2. In dit schema moeten de volgende (vet gedrukte)

conecties worden aangebracht:
. C6 - 56 pF moet zíjn C6 - 24 pF (aán pin I en 4 van U1 Switch MC 4066)
. C9 - 330 pF moet zijn C7 - 330 pF (aan pin 3 en 10 van U1 Switch MC 4066)
. C8 - 330 pF moet zijn C9 - 330 pF (aan pin 2 en 9 van U1 Switch MC 4066)

ln de stuklijst en de printtekening staan deze componenlen wel corect

aangegeven.
Volledigheidshalve wordt nog eens verwezen naar NieuwsbrieÍ 78 bladzijde 13 en
Nieuwsbrief 79 bladàjde 52, waar eveneens correcties, modificaties en

aanvullingen zijn aangegeven.

QRP.ZENDER VOOR 40 IYIETER
F5)(0

Schoma
De QRP-zender van FSXo is een drietraps zendertjê met kristalsturing. De eindtrap
is in staat om ruim 5 wau aan de antenne te reveren, Het schema spreekt verder
voor zichzelf.

6 WATT CW ZENDER VAN FsXO

Spoelgegevens:
Ll dia. 10 mm, 22wdg zonder spatie, aftakkingen op resp. 5 wdg (coilector) en 6

wdg. (Íal) vanaf koude zijde
L2 3 wdg. koppelspoel over de koude zijde van L1
L3 dia. 15 mm, 20 wdg. met spatie, wikkellengte 20 mm
L4 dia. 25 mm, 9 wdg. met spatie, wikkellengte 20 mm
LS dia.25 mm, 1Í wdg. met spatie, wikkellengte 20 mm

Afrogeling
l. Oscillator

zet cA1 in de middenstand. Voer 12 V toe en meet de stroom m.b.v. een
milliamperemeter op testpunt rp1. plaats het Íal. De collectorstroom moet nu
dalen, zoniet, dan cAl bijregelen. controreer op een ontvanger of de toon
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.THE ETECTRONIC DATA BOOK FOR
HOMEBREWERS AND QRP-ERS' 

'

In Rochdale vond ik bovengenoemd boekwerkje. paul Harden NASN beschrijft in
het eerste hooÍdstuk schakelingen voor modeme eRp-zenders €n ontvangers
opgeboLr'/'/d rond de NE602. In de volgende hoofdstukken is een vezameling van
gegevens opgenomen over onderdelen varíërend van de gegevens zoals verstrekt
door de Íabrikant tol het fisisch gedrag van kabels, condensatoren, spoelen en
halfgeleiders. ook zijn er veel gegevens oveÍ populaire (analoge!) lc,s en hun
toepassingen. Tenslotte zijn er testrappoÍten van populairc eRp-apparaten, zowel
kant en klaar als uit bouwpakketten en een 'Gele Gids'voor de eRp,er met een lijst
van wereldwijde QRP-clubs (ja, wij staan er ook in) en Íabrikanten en leverancierg
van QRP-apparatuur, onderdelen en bouwpakketten in Groot Britannie en Noord
Amerika. Kortom, een boekje dat brj iedere eRp-amateur een waardevolle
aanvulling is voor de boekenplank binnen handbereik van de werktaÍet.
De prijs? s 5,00 inclusief luchtpost naar Nederland. Beialing kan via VlsA of
MasterCard credit card.
Het lsBN nummer is #0-91394s-sz-9 en het boek wordt uitgegeven door s watt
Press, 740 Galena Streei, Aurora, Colorado, 8OOIO-3922 USA.

r..,. 
Robert PA3BHK

NIEUWE WERETDBUREER
ons bestuurslid Gerard PA3EKK, zijn vrouvtr ]Grin en hun zoontja Envin zijn op 26
oktober verblijd met de geboorte van hun dochter en zusje

Irís Manon
Gerard fruisterde al eerder in mijn oor dat hij nog niet wist oÍ het een meisje oÍ een
jongen zou worden, maar dat het in ieder geval een zendamateur werdl
We merken het wet.
Namens de BQC van harte geÍeliciteerdt 

Rob€Ít 'A3BHK

he rednJle ua$J u ger',g'lnleKerctdagffi en r,iln gnunl tgtT
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tAmldon ringkernen
*Toko spoelen en trafo'g
+Chip/SMD spoelen
*Snroorspoclen
*Neosid spoelsetjes
*LF spoelen
*Helicalfilters
tHF I'ransistoren
iI{F diodcn
rSchottky dioden
*PIN dioden
í'Zenerdioden
rKristallen

::Kent Electronics =--
Uw HF Onderdelen specíalíst !iVoedlngstrafots

Kent Electronics
Koudepolderstraat 26
4542 AL Hoek.
Tel/Fax 0lL5-442450
Telefonisch bereikbaar op werlidagen
tussen l70O en 2000 uur

*I(rfstalfittcrs r2 n n
*Kcramische resonaloren f I ll '++
tHF (Dummy)weerstanden l--l +*- illrKoolrvecrstandcn 

| 
' 

ll 
-l

*Ringker Lren U r---\

ii;!;ï*:,ïi,".." n hril
ïl".rï*.n. nn.., {l ,-r'*Kcrantische litters ll 

-<t'*llattio- /Audio buizen en componruten P'tKcramische condensatoren

iil'.ïlï]ii"saroren It {:iilj;,iïl- n*lloogspannirrgscondenatoren 
ïfJtT*Hoogspanningsetko's lt lllttf)oorvoercondcnsatoren ll U u

:$il:,i.ffi:__ ffi ffi
iËiHi, "ro
*SPanningsregelaars -:lr
*speciale aanbiedingen, neem een abonnement op onze K€Ilt Gàiz0tt€ !


