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Voorwoord
door ON7CI
Er zijn twee belangrijke punten die ik moet
mededelen en die leest u seffens. Maar eerst even
zeggen dat het gast-voorwoord van ON3WAG in vorige
Micropajot erg gesmaakt werd. Ik leid dit af van het
aantal positieve reacties die ik kreeg (uw
Micropajot wordt hier en daar toch gelezen
blijkbaar). In dat voorwoord beschrijft Vincent hoe
hij radioamateur is geworden. Een mooi en bijwijlen
pikant verhaal. En dan hebben we het niet over
Vincents alimentatie. Moest u, zeer geëerde lezer,
geneigd zijn om ook zo’n verhaal te schrijven, laat maar komen.
Nu een eerste belangrijk punt. Dit is de laatste Micropajot die u
in gedrukte vorm krijgt. De volgende Micropajot komt in uw e-mail.
Ik ben gewoon erg jaloers geworden op ON7GZ die de prachtige VRA
INFORMATIEF uitgeeft. Zo mooi is onbetaalbaar op papier. En bijna
iedere PRA-er heeft een computer (of toch iets dat als computer
verkocht wordt). De foto’s komen in kleur. De lay-out is
oogstrelend. En een andere reden: cosi fan tutti. Alle belangrijke
tijdschriften schakelen over naar een elektronische uitgave. Wij
dus ook.
Daarbij komt, ik was het bijna vergeten, dat een elektronische
Micropajot een besparing is van meerdere honderden euro per jaar.
Maar voor wie echt niet kan leven zonder een gedrukte versie zal
getracht worden een kopie te maken op papier. Aanvragen bij de
penningmeester, ON4CCK.
Overigens een en ander kan besproken worden, en dit is het tweede
belangrijk punt, tijdens de statutaire (PRA Statuten) Algemene
Vergadering van 2 oktober 2009 om 20 uur in de PRA shack in
Londerzeel. Belangrijk omdat daar het programma van het voorbije
jaar onder de loep gehouden wordt maar vooral omdat een derde van
het bestuur verkozen wordt en omdat de activiteiten van volgend
jaar aan de orde zijn. Ook moet u het budget voor 2010 goekeuren.
En tenslotte en niet in het minst, al uw vragen over “het huidige
bewind” kunnen besproken worden. Ook de elektronische Micropajot.
In volgende Micropajot: meer dan 50 volt opwekken uit een bijna
lege 1,5V batterij of NiCd/NiMH. Zeer spectaculair!
ON7CI

Ik heb geen tijd
door ON7CI
Men hoort het vaak zeggen: “Ik heb geen tijd”. Meestal door
mensen die niets te doen hebben. Niemand heeft tijd. Lengte,
breedte, dikte hebben we allemaal. Maar de vierde dimensie heeft
niemand. En niemand kan tijd maken om dan tijd te
hebben.
Wat is “tijd” eigenlijk? Niemand weet het. Ja
zeker, we kunnen allemaal een tijdsinterval meten
door op een chronometer te kijken. En in die zin
is tijd relatief. Maar hoe groot is de dimensie
tijd? Wanneer is tijd begonnen? Komt er ooit een
einde aan?
De dimensie van tijd is onmeetbaar. Zij is
oneindig. Zoals twee plus twee altijd vier is
geweest en altijd, eeuwig, vier zal zijn. Een
interval kunnen we meten. Voor de radioamateur is
dat zelfs een essentiële zaak want frequentie is
1/T. Een sinusgolf die een miljardste deel van een
seconde duurt, heeft een frequentie van 1/10-9 =
109 hertz, of 1 GHz.
De afstand van de aarde tot de zon is 150 miljoen kilometer.
Voordat het licht van de zon hier geraakt zijn er 8 minuten
voorbij. Een immense tijd? Neen, absoluut niet. Men heeft
recentelijk een nieuw zonnestelsel gevonden dat 13 miljard
lichtjaar van hier zit! Het is ontstaan 800 miljoen jaar na het
begin. Het begin? Was dat toen het begin van de tijd? Neen, zeker
niet. Want er was al “tijd” vóór de big bang (als die al ooit
plaats gehad heeft – de big bang is slechts een van de
theorieën).
Tijd is verschrikkelijk relatief. Gij beste lezer, gij hebt uzelf
nog nooit echt gezien. Nooit. Als je in de spiegel kijkt dan is
wat je ziet al 3 nanoseconde oud (tenminste als je niet verder
dan een halve meter van de spiegel staat).
De tijd kan niet nul zijn. Tijd kunnen we niet maken. De tijd is
eeuwig. Wanneer begon de tijd? Wanneer gaat de tijd eindigen?
Alleen “iets, iemand” veel wijzer dan wij, weet het. “Hij, zij,
het” heeft namelijk wél tijd gemaakt.
ON7CI

PSK31
door ON3WAG
Voordat ik zendamateur geworden ben, was ik soms eind
van de jaren negentig , als SWL bezig met signalen te
decoderen van RTTY, SSTV, Pactor enz… Toen in 1999 een
nieuwe digitale mode op de markt kwam, zegde ik in
mijn eigen: nog een digimode bij, wie heeft er nog
iets aan, wie gaat deze gebruiken, er zijn er al
zoveel beschikbaar… Niemand dacht toen dat
deze nieuwe digitale mode in 1999 voor een kleine
”revolutie” ging zorgen in de radio wereld.
Ik heb het namelijk over PSK31. Toen dacht ik: laat mij eens deze
PSK31 digimode proberen. Ik vond direct deze mode het prachtigste
wat ik al gezien had, het eenvoudigste om te gebruiken dat er was ,
dus in één woord, ik was verkocht en wou alles weten over deze
nieuwe digitale mode. Deze “liefde” voor PSK31 heeft mij nooit meer
losgelaten. En nu ik zendamateur ben, probeer ik zoveel mogelijk
(als mijn vrije tijd het toelaat) qso’s te doen met dit programa.
Voor we verder gaan eerst even dit. Ik ga in samenwerking met Beni,
ON3BL, eens een thema voordrachtavond geven in de PRAC shack over
dit onderwerp. Zie PRA-cese activiteiten achteraan.
Dit artikel zal in twee delen verschijnen. In dit eerste deel gaan
we het hebben over het technisch aspect van PSK31 en in het tweede
deel, over
het gebruik
van deze
digimode.
Daarna, op de
thema avond,
zullen we
“life“ werken
en qso’s in
de ether
doen, en een
vergelijking
maken tussen
de meeste
software die
actueel beschikbaar zijn om deze mode te gebruiken.

PSK31 is in 1999 ontwikkeld door een “famous” HAM, Peter Martinez,
G3PLX. PSK staat voor: PHASE SHIFT KEYING. Deze digitale mode
communicatie is gebaseerd op “two-way” RTTY amateur radio
verbindingen. Het werkt op 31,25 Baud, is smalbandig en is
ongevoelig voor stoorsignalen. De codering is zoals bij morse,
geoptimaliseerd voor efficiënt spectrum gebruik.
Daar waar andere modes gebruik maken van het variëren van de
draaggolfrequentie (FM), of in- en uitschakelen van de
draaggolf(CW), of verschuiven van de draaggolf (FSK), wordt bij
PSK31 geen zendvermogen verknoeid.
Men merkt hier al direct dat de voordelen van deze digimode zijn:
1. Ongevoelig voor storingen.
2. Weinig zendvermogen nodig.
Dit laatste is een belangrijke punt. Met 10 watt zendvermogen
kunnen we gemakkelijk vanuit België b.v. qso’s maken tot in de
Verenigde Staten van Amerika. Dit is dus interessant voor wie zoals
ik een Basis Vergunning hebben, en die op de HF banden gelimiteerd
zijn - door de wetgeving - op 10 watt zendvermogen.
Voor al wie een HAREC vergunning heeft, en wie de hele wereld met
deze digimode wil bereiken, is 30 tot 40 watt zendvermogen meer dan
genoeg. Met PSK31 hoeft men echt geen power. Meer over dit laatste
in het tweede deel en tijdens de voordracht avond.
Natuurlijk jullie weten ook dat een goed afgestemde antenne kapitaal
is en zeker als we qrp werken met PSK31.
Naast de 31,25 Hz bandbreedte is het gebruik van de varicode een
karakteristiek voor deze digitale mode. Peter Martinez, G3PLX, heeft
een varicode ontwikkeld die de ASCII lettertekens omzet in “tokens”.
Die tokens hebben evenals bij morse(cw), een variabele lengte. Elk
token bestaat uit meerdere bits, 1 en
0 overgangen.
De meest gebruikte letters hebben
korte tokens. De letters die het minst
gebruikt zijn hebben langere tokens.
De gemiddelde tokenlengte die nodig is
voor Engelse tekst is 6,5 bits. De
letter “e“ b.v., die het meest gebruik
is in de Engelse taal, heeft als code
11. Het minst voorkomende teken “[“,
heeft als code 111110111. (Voor wie in
al de codes geinteresseerd zijn zal ik die meebrengen op de
voordracht avond).
Als gevolg van de opbouw van het varicode alfabet is de
transmissiesnelheid van kleinere letters, twee maal zo groot als die
van de hoofdletters.
Zoals reeds gezegd, wordt PSK31 uitgezonden met een baudrate van
31,25 bits per seconde. Deze bandbreedte is veel kleiner dan bij
welke andere telegrafie mode.

Dankzij de 31,25 bits per seconde, is een snelheid van ongeveer 50
woorden per minuut bereikt. Dit is dus uitstekend voor een “two-way”
radio verbinding.
Er bestaan verscheidene
uitvoeringen van PSK. De
bekendste zijn: BPSK (Bifase
PSK) en QPSK (Quadro fase
psk) en met verschillende
baudrates: 31 en 63 baud.
Bij QPSK b.v. heeft het
signaal een verdubbelde
informatie capaciteit zonder
dat de snelheid en
bandbreedte verdubbeld is.
Er wordt bij QPSK een tweede draaggolf – verschoven in fase toegevoegd, maar hier moet het beschikbare zendvermogen over beide
kanalen verdeeld worden. Maar QPSK heeft een paar nadelen met
betrekking tot het afstemmen (binnen 4 Hz nauwkeurig). Deze
afstemming is niet altijd gemakkelijk te doen b.v. op oudere
transceivers.
De meest gebruikte mode van PSK31 blijf dan ook het BPSK systeem wat
de meeste onder ons gebruiken.
Dit hebben we nu nodig om met PSK 31 te werken:
- een transceiver (natuurlijk aan een antenne angesloten)
- een pc met ingebouwde soundcard
- een interface
- en last but not least, een software die de signalen gaat
decoderen en uitzenden.
Over deze laatste punten zullen we het hebben in ons volgende
artikel. Dan gaan we zien hoe de Digital Master 780 software te
gebruiken. Deze software is wat mij betreft, een van de beste met
“Multipsk”. Ik zal jullie uitleggen hoe met macro’s te werken, een
signaal te analyseren enz… En dan zoals beloofd op de thema avond,
zullen we ”live” te werk gaan.
Ik heb geprobeerd dit eerste deel zo simpel mogelijk te houden en ik
hoop dat het jullie heeft geïnteresseerd. De foto’s tonen een paar
“screensavers” van logs dat ik met PSK31 gedaan heb.
ON3WAG

Geheugensteuntje bis
ON7CI
U herinnert zich nog de Micropajot editie Herfst 2006, waarin een
beschrijving stond voor het bewaren van de instellingen opgeslagen
in het geheugen van toestellen, zoals mobiele zenders die als vast
station gebruikt worden. ’s Avonds voor het slapengaan wordt de
voeding afgezet en weg instellingen (buiten de frequenties in de
geheugenbanken misschien). In de auto is dat geen probleem want de
zender staat continu onder spanning, ook als die af staat.
Het toen beschreven geheugensteuntje zorgt ervoor dat alle
instellingen bewaard blijven. Het schema werkt en alles zit hier nu
in een mooi kastje.
Ter herinnering, voor wie dat nummer niet terugvindt of voor wie
toen in 2006 nog niet het genoegen had lid te zijn van de PRA, hier
nogmaals het schema en de hoofdpunten.
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Werking
Door D1 passeert alle stroom die de zender nodig heeft. Voor alle
veiligheid heb ik drie diodes in parallel gezet.
Wanneer de voeding af staat houdt batterij B continu een spanning
over de zender via diode D2. Tijdens het aan staan van de voeding,
wordt de batterij opgeladen.

In mijn uitvoering heb ik C weggelaten (1 µF) want die dient alleen
om kortstondig tijdens het wisselen van de batterij de zender onder
spanning te houden. De batterij bestaat bij mij uit twee 6 volt
batterijen in serie. Er vloeit een 3 mA wanneer de voeding af staat.
Een batterij kiezen dus die een langere periode (vakantie) kan
stroom leveren.
Weerstand R
De stroom uit de voeding gaat via R naar de batterij.

R=

Vvoeding  (0.6+ Vbatterij )
I laadstroom

In mijn geval heb ik R = 5  genomen (twee keer 10  in parallel).

Afwerking
Het printje is extreem eenvoudig: in
een stukje printplaat, groot genoeg
voor de componenten, een kruis
trekken zodat vier vlakken verkregen
worden waarop de componenten en de
verbindingen gesoldeerd worden.
De rode en grijze draad die naar
boven wijst gaat naar de voeding. De
rode en zwarte draad die naar rechts
wijst gaat naar de batterij.
Voor de duidelijkheid: de aansluitingen voor de meters staan er niet
bij.
Alles zit nu in een afgedankt
teledistributie kastje (ik kan niets
wegsmijten). Op het kastje zit een
voltmeter die de spanning op de batterij
aangeeft (links) en een ampèremeter die
aantoont hoeveel stroom de zender
verbruikt (rechts). Ik had die meters
nog liggen. Ergens.
De rode en de zwarte draad gaan naar de
zender (in zwart-witte afdruk is de rode
draad iets minder donker dan de zwarte
draad...) Met de elektronische Micropajot is dit kleurprobleem ook
opgelost!
ON7CI


International Space Station ISS en de radioamateur
door ON3BL
Het kwam de laatste tijd regelmatig in de media: met Frank Dewinne
als commandant van het ISS, hebben we weer een Belg in de ruimte.
Wie het nieuws volgde kreeg regelmatig een verslag over langdurig
verblijf in de ruimte, ruimtewandelingen, uitgestelde lanceringen
van de spaceshuttle, enz.
Toen Eddy, ON4CCK een tijdje geleden op een
vrijdagavond in de clubshack een briefje uit
zijn zak toverde en zei :
"Jongens binnen 5 minuten komt het ISS over"
was mijn interesse gewekt.
En inderdaad, we konden op de juiste tijd een
snel bewegende schitterende 'ster' zien
overkomen.
s'Avonds kan je dus bij wolkenvrije hemel de
weerkaatsing zien van de zon op de
zonnepanelen.
Alleen moet je op het juiste moment op de juiste plaats zijn en nog
in de goede richting kijken ook.
Gezien het ISS op een hoogte van 360 km met een snelheid van 8 km/s
rond de aarde draait, en de aarde zelf ook nog eens om haar eigen
as draait, is het vinden van dat juiste moment niet zo evident.
Na wat informatie
ingewonnen te hebben bij
de specialist ter zake
(de man met het briefje)
ging ik zelf op het
internet op zoek naar het
elektronisch spoorboekje
van het ISS.
Via het gratis programma
orbitron
(http://www.stoff.pl/)
kan je voor jouw locatie
laten uitrekenen wanneer
het ISS overkomt, en of
het zichtbaar zal zijn.
Dit progamma kan je op je
pc installeren en offline gebruiken.

Wel moet je regelmatig de
baangegevens (de
zogenaamde Keppler sets)
updaten.
Een on-line alternatief
is de site Heavensabove
(http://www.heavensabove.com/).
Gewapend met de printout
van de passages en een
kompas, trok ik tijdens
mijn nachtshift op
verkenning op het terrein
van de QRL.
Samen met een paar
collega's, aan wie ik
moest verklaren waarom ik
steeds op mijn horloge
zat te kijken, ging ik op
zoek naar een geschikte
locatie om de doortocht
te zien.
Deze ideale positie, met
vrij zicht op de horizon, zonder storende verlichting van de
loskade, zonder nieuwsgierige blikken of vervelende vragen werd
gevonden op het 12 m hoge dak van het QRL gebouw.
En inderdaad exact op de berekende tijd kwam het ISS over.
Wat minder in de media kwam is dat het ISS via het ARISS project
(Amateur Radio on the ISS) een radioamateur station aan boord
heeft.
Dit zal wel een speciaal toestel zijn zou je denken.
Niets is minder waar. Het on-board toestel is een TMD-700
dualbander van Kenwood zoals redelijk wat clubleden in hun wagen
staan hebben.
Daarmee heeft de bemanning de mogelijkheid om zowel in fonie als in
de verschillend digimodes te werken. Zie
http://www.issfanclub.com/frequencies.
Toen Eddy, ON4CCK vertelde dat zijn APRS station al eens gedigipeat
was over het ISS, en dat zijn broer Luc, ON3LVC APRS gedaan had
over het ISS met zijn portabele THD-7 in combinatie met de door ons
in clubverband gebouwde rolmeter yaggi ,was het hek helemaal van de
dam.
Dat moest ik ook proberen!
Tijdens mijn 2e week nachtelijke QRL ,na gecheckt te hebben op de
issfanclubsite (http://www.issfanclub.com) of de APRS actief was,
smokkelde ik mijn THD-7 mee naar binnen.
De rolmeterantenne was, alhoewel plooibaar , nog iets te omvangrijk
om mee binnen te krijgen.
Op een nieuwe locatie (een rustig graspleintje) stonden we met de

THD-7 in aanslag te wachten op de doortocht van het ISS.
Ik schrijf "we" want ondertussen had ik al een hele schare ISS fans
achter mij staan, die er een sport van maakten om het ISS als
eerste te spotten.
En de winnaar was .... ik
natuurlijk.
Toen nog niemand het ISS
gezien had, kon ik aan de hand
van de welbekende APRS data
uit de luidspreker trots
melden: "jongens hij is op
komst".
Tijdens die doorgang kreeg ik
verscheidene APRS stations op
de display. Na deze geslaagde
ontvangst was het tijd voor de
volgende stap : mijn eigen
station laten digipeaten over
het ISS.
Tijdens de nachtelijke uren van de VHF velddag was de
velddaglocatie op de Hondsberg in Brussegem de ideale plaats om een
verbinding proberen te maken.
Bij de eerste doorgang die nacht probeerde ik met de gewone antenne
op de portabel. Dit lukte echter niet rechtstreeks omdat er naast
mij een sterker concurrerend mobiel station als digipeater stond te
werken.
Maar het ISS had mij wel gezien
,welliswaar via het mobiele
station van ON4CCK. Eddy gaf mij
de raad om het pad in mijn APRS
instellingen zo te wijzigen dat
mijn toestel niet zou kiezen
voor het sterkste station, maar
enkel voor het ingestelde pad
RS0ISS-4.
Met deze instelling en mijn
geheim jachtwapen (de rolmeter
Yagi), was ik bij de volgende
doorgang de eerste om het ISS te
peilen.
Met de terugmelding op de
display "my position" kon ik er zeker van zijn dat mijn
rechtstreekse verbinding gelukt was. Dit kon ik achteraf
controleren via het internet.
Wat wel heel even het VTM nieuws haalde was het contact van een
school uit Heverlee met ON1DWN, Frank Dewinne in het ISS. Via het
ARISS project konden de leerlingen vragen stellen aan de
astronauten in de ruimte. Tijdens de doortocht van het ISS kan elk
amateurstation dat zich in het ontvangstgebied bevindt, de
antwoorden op deze vragen horen via de downlinkfrekwentie 145.800
MHz. Op de ARISS website (http://www.ariss-eu.org/)kan men zien

wanneer een
schoolcontact gepland
is. Men kan zich hier
ook inschrijven op een
mailing lijst zodat je
automatisch op de
hoogte gebracht wordt
van het volgende
contact.
Zo hoorde ik al
contacten met een
school in Italië,
Portugal, Canada,
Duitsland en België.
Een contact met de
Belgische Militaire
School Saffraanberg,
was gepland op
vrijdagavond rond 19 u. Snel belde ik een paar clubleden op, en
stelde voor om vroeger naar de clubshack te komen om samen het
contact te volgen.
Met de portabel en onze richtantennes in aanslag stonden we op het
geplande uur te wachten, en hoorden ... niets.
Mijn vermoeden was dat er radiostilte heerste omdat het ruimteveer
Endeaver bezig was geweest met de docking aan het ruimtestation.
Anderhalf uur later, bij de volgende doortocht, had het
schoolcontact wel plaats.
Mijn vermoeden bleek juist: Frank Dewinne bedankte op het einde
iedereen om anderhalf uur te
wachten daar hij bij de vorig
doortocht, inderdaad bezig was
Rechtsreeks QSO met ISS
met de docking van het
ruimteveer Endeaver.
Ondertussen hadden we in de
monitoren van de speelpleinwerking naast de shack al een groepje
medeluisteraars gevonden.
Na wat uitleg konden we hen, in het duister van de invallende
nacht, bij de volgende doortocht de blinkende "ster" ISS laten
bewonderen.
Tot zover mijn ervaringen met het ISS.
Dit ruimtestation zal waarschijnlijk nog een paar jaar meedraaien
rond onze aarde , en hebben we nog wat tijd om een satelliet
tracking systeem te bouwen zodat we hopelijk ooit een rechtstreeks
QSO kunnen maken met een astronaut in het ISS.
Beni, ON3BL

Dierlijk

door ON7CI
De twee essentiële zaken waarover een radioamateur moet
beschikken zijn: toestellen en taal. Radio is gebruik
maken van zenders en een taal, zij het in fonie, morse,
FSK of RTTY. Onderhavige bijdrage is de taal. Ons mooi
Nederlands gebruikt veel namen van dieren. In mijn
opstelletje staan 30 beestjes. Steek ook eens een dier in
uw QSO!
De arme schaapjes stonden met hun moeder te bedelen. Hun
vader kon drinken als een snoek en zij konden een paard de
rug uit eten van de honger. Ze hadden een hondenleven.
Eentje was zo scheel als een otter. Het regende
kattenjongen. Ze waren drijfnat. Een van de broertjes was
vuil, zo zwart als het gat van een mol, een luizenjong
eigenlijk. Maar hij kon zingen als een nachtegaal. Voor
hem lagen de mensen op vinkenslag om niets te missen.
Een man die op een slakkengangetje voorbijkwam, wierp wat
geld in de hoed. Maar algauw kwam de aap uit de mouw. Het
was een controleur. Het leeuwenaandeel van hun opbrengst
moest naar de belastingen. En die hyena’s steken als
struisvogels hun kop in het zand om de armoede niet te
zien die zij veroorzaken.
Het is geen kattenpis om op die manier iets over te
houden. De mierenneukers willen de laatste centjes zien.
Een van de kindjes was een geslepen vos. Hij deed of hij
ziek was en spoog als een reiger de vloer vol. Een van de
voorbijgangers schrok. Bang als een wezel liep hij weg als
een kieken zonder kop.
Toen kwam een meneerke langs met een hoedje op en een boa
in nerts rond zijn nek, fier als een pauw. Tegen de moeder
zei ie “gij addergespuis, gij kweekt als konijnen en
steelt gelijk de eksters”.
En toen werd het muisstil. “Gij steenezel” zei ze en ze
vertrok met haar kindjes achter haar aan als eendjes op
een rij.
ON7CI

• Elektriciteit
• Metaalconstructies
• Centrale verwarming
Croes
Haachtsesteenweg 17 Steenokkerzeel
Tel : 016.656 668

Altijd tijd voor de NE555

door ON7CI
Ik zocht naar een schakeling die een lichtje deed branden voor een
paar minuten. In het toilet. En toen viel ik op de NE555, een timer
IC en een heel oud boekje van Tandy (Radio Shack). Wat een plezier
om daar wat mee te experimenteren! De IC kost ocharme 0,5 euro!
We gaan eerst kijken naar een schakelaar (een monostabiele
schakeling), dan bespreken we hoe de NE555 werkt en in volgende µP
maken we een flip-flop, alternerend oplichtend, astabiele
schakeling. Het schrijven van deze zin neemt meer tijd dan het
opbouwen van de schakeling! En een morse oefentoestel met de NE555
volgt ook.
De NE555 als schakelaar

Dit is het schema. De aanraakschakelaar. Het volstaat om even de
twee plaatjes (tegelijk) aan te raken om de LED (Light Emitting
Diode, lichtgevende diode) te doen oplichten. Ik bezit voldoende
“basis” zodat het aanraken van alleen pin 2 al voldoende is. Pin 2
is de “trigger input” pin. Straks meer daarover. Met de waarde van

de weerstand (R = 100k) en de condensator (C = 100 µF) brandt de LED
14 seconden. In de onderstaande tabel staan de gemeten tijdswaarden
voor verscheidene combinaties van R en C. De 10 nF condensator aan
pin 5 is niet echt nodig en dient alleen om te vermijden dat de LED
vanzelf aangaat (door een uitwendige, ongewenste “trigger”). Ook pin
4 hoeft niet noodzakelijk aan de spanningsbron verbonden te worden.
Men kan de aansluiting weglaten. Pin 4 is de “reset pin”. Meer
daarover seffens. En de 1k weerstand beschermt de LED tegen
overmatige stroom.
Gemakkelijkst is eerst het schema rap na te bouwen en dan te zien
wat de effecten van R en C zijn. Even er op wijzen dat de nominale
waarden van de (elektrolytische) condensatoren die op de behuizing
staan, erg kunnen afwijken van de echte waarden. Alle condensatoren
dus nameten.
De tijdsconstante t, is de tijd waarin een condensator 63 % van de
voedingsspanning behaald heeft.
t = R C
Maar met de NE555 moet daar een correctiefactor aan toegevoegd
worden en wordt de formule:
t = a R C
De waarde van a, de correctiefactor, wordt in veel publicaties
aangegeven als zijnde 1.1, maar eigen metingen duiden eerder op a =
gemiddeld 1.2! Of a nu 1.1 of 1.2 is, het zal weinig verschil maken
voor het berekenen van de R en C waarden om de LED t seconden te
laten branden…
C in µF nomi C in µF echt R in ohm

t in s

a= t/RC

100

121

100 k

14

1.2

100

121

1 M

152

1.3

100

121

200 k

29

1.2

1000

1017

200 k

273

1.3

1000

1017

100 k

125

1.2

1000

1017

10 k

12

1.2

220

286

100 k

34

1.2

220

286

200 k

70

1.2

Tijdsconstante t = 1.2 RC. Benieuwd wat de uwe is! U merkt dat de
langste tijd gehaald werd
met 100 µF en 1 M, namelijk
152 seconden = 2 minuten en
32 seconden. Met 1000 µF en
1 M zouden we t = 1.2 x 1 X
106 x 1000 x 10-6 = 1200
seconden of ongeveer 20
minuten kunnen halen.

Hier
H
Hi
ier
e aanraken
Hier aanraken

De gemakkelijkste manier om
de schakeling op te bouwen
en te experimenteren met de
R en C waarden, is
“breadboard” (kent iemand
een goed Nederlands woord?)
gebruiken. Zie foto.

De NE555
De NE555 heeft vele namen:
LM555, SA555, XR555, LC555, CA555 en misschien nog andere. Maar de
NE555 van Fairshield is de meest bekende. De cijfers 555 komen van
de drie 5 k weerstanden in serie binnenin het IC (Integrated
Circuit).
De NE555 is fundamenteel een tijdschakelaar, een oscillator die
ultrasound tot 200 kHz kan produceren. Zelfs uw hond hoort dat niet
meer, laat staan de ouden van dagen zoals ON7CI. Er zitten 25
transistoren in de IC naast een pak weerstanden en diodes. De
voedingsspanning Vcc gaat van +5 tot +15 V. De uitgangsstroom is
maximum 200 mA (een LED gebruikt 20 mA).

Pin 1 gaat naar massa (waarmee ook de min van de voeding is
verbonden).

Wanneer pin 2 een (korte) negatieve
trigger puls krijgt door pin 2 aan massa
te leggen, gaat in de IC een transistor
sperren die normaal de condensator C
kortsluit naar massa. Hierdoor kan C
beginnen opladen via weerstand R en wordt
de uitgang op pin 3 (output) hoog. Hoog
wil hier zeggen ongeveer 1.7 V minder dan
de voedingsspanning VCC. Wanneer C
opgeladen is tot 2/3 van VCC ontlaadt C
snel naar massa en de output wordt weer
laag. Tussen pin 3 en de massa of de
pluskant van de voeding kan bijvoorbeeld
een LED of een luidspreker geschakeld
worden (zie volgende µP). Herinner u dat
niet meer dan 200 mA mag afgenomen
worden. Een LED verbruikt een 20 mA.
Een nieuwe trigger puls tijdens het opladen van C heeft overigens
geen enkel effect.
Wanneer pin 4 aan massa wordt gelegd, dan gebeurt er een reset. Het
ganse proces, laden en ontladen van C, begint van voor af aan. Er
weinig reden om een reset te doen en daardoor kan pin 4 aan VCC
gelegd worden of gewoon vrij blijven.
Hieronder het verloop van de trigger puls (eerste lijn), het opladen
van de condensator C (tweede lijn) en verloop van de output.

C en R kiezen
Als men een bepaalde tijd wil instellen dat de LED brandt, moet een
waarde voor C en R gekozen worden. Begin met een C van 100 µF.
Bereken dan de waarde van R.
t
R=
6
1.2 •100 •10

R in ohm, t in seconde, 1.2 is “mijn” aanpassingsfactor, 100 x 10-6
is waarde van de 100 µF condensator uitgedrukt in farad.
Moest na berekenen R groter zijn dan 1 M of kleiner dan 1 k, dan
moet men de waarde van C verhogen of verlagen.
Hogere stromen
Wil men stromen die meer dan 200 mA
bedragen (om een lampje te doen branden),
dan kan men op pin 3 de basis van een
transistor aansluiten via een 1k
weerstand. Ik gebruikte een 2N2222 maar
eender welke pnp transistor zal wel
werken. De transistor kan indien gewenst
op een aparte voeding aangesloten worden.
De bel gaat
Wanneer de tijd om is, dooft in de
schakeling die vooraan in dit
artikel staat, de LED. Handig is
een andere LED doen oplichten of
nog beter een zoemer te plaatsen.
Dan hoort men wanneer de tijd om
is.
Als men kijkt naar het verloop van
de spanning op de uitgang (pin 3)
dan ziet men dat wanneer de tijd om
is, pin 3 laag is, op nul volt
staat. Men kan dus een (rode) LED
schakelen tussen pin 3 en VCC, de
plus spanning van de voeding. Die
LED gaat oplichten zodra de tijd om
is. En nu de truc met de duif: over die LED kan je een zoemer
zetten. Ik had nog een oude wenskaart liggen.
Zoemer
Zo
oem
emer
e
Zoemer
Als men de kaart openvouwt, begint een liedje te
spelen (of in mijn geval een telefoonbel te
rinkelen). De schakeling van die bel heb ik uit
de kaart gehaald en op de plaats waar de twee
1.5 V batterijtjes zaten, pin 3 en de
voedingsspanning aangesloten. Tijd is om? Bel rinkelt en rood LEDje
brandt!
Volgende aflevering de astabiele schakeling waarbij een LED knippert
of twee LED’s alternerend aan en uit gaan op tijden door u
ingesteld. En als er nog plaats is maken we muziek met de NE555. Aan
deze NE555 beleef je gegarandeerd plezier. Deel uw plezier met de
collega’s en laat mij uw evaringen weten.
ON7CI

DVB-T Bierblik antenne
door ON7CI
Een mobiele antenne voor TV ontvangst thuis of in de
motorhome is heel handig. Vroeger gebruikte ik daarvoor een
lusvormige antenne of soms “konijnenoren”. Nadeel van deze
antennes is dat zij erg smalbandig zijn. Maar toen zag ik
in het Nederlandse forum voor motorhomers een antenne
beschreven door PI4ZLB: de “Bierblikjes Breedband DVB-T
Antenne”. Die heb ik nagebouwd en uitgebreid.
Principe
De titel is een beetje misleidend want een antenne die
werkt voor het digitale DVB-T (Digital Video Broadcasting –
Terrestrial) signaal, werkt ook op analoge signalen. De
zendfrequenties in de UHF band zijn namelijk dezelfde.
Die zendfrequenties liggen tussen de 470 en de 862 MHz.
Meestal. Want in sommige landen begint de TV band lager.
Een goede antenne moet dus heel breedbandig zijn.
Daarenboven stralen sommige TV zenders horizontaal uit
(onze B(V?)RT bijvoorbeeld), anderen stralen verticaal (de
Waalse RTBF).
Breedbandigheid lossen we op door een dipool te maken die
een heel grote diameter heeft. Een typische dipool met
grote diameter is de “dubbelconische kooi antenne”.

Dubbelconische kooi dipool

De draden van de kooi antenne zijn hier de mantel van een
bierblikje. Hoogfrequente energie stroomt aan de buitenkant
van een geleider. Het bierblikje is dus zoals de kooi,
equivalent aan een heel dikke draad die een gestrekte halve
golf dipool vormt.
En… het moet nu toch lukken zeker, dat een bierblikje (en
andere drankhoudende blikjes) precies 12 cm lang zijn. 470
MHz komt overeen met 64 cm golflengte, 862 MHz met 35 cm.
De midden golflengte is 50 cm. Een halve golf antenne is
dus 25 cm lang! Twee bierblikjes (of ook andere blikjes van
cola, thee, of andere drank) vormen een halve golf dipool!

Bouw
De halve golf dipool wordt gemaakt met twee bierblikjes (of andere
blikjes) van 33 cL. Deze hebben zoals gezegd, de ideale lengte
voor het maken van een dipool: 12 cm. Het moeten wel blikjes uit
IJZER zijn want de TV aansluitdraad moet aan de blikjes gesoldeerd
worden. Dus de blikjes eerst testen met een magneet. En pas op! Ik
gebruikte (lege!) blikjes van Palm en dacht dat alle Palm blikjes
van ijzer waren. Niet zo!!! Sommige zijn van aluminium alhoewel ze
uiterlijk er allemaal hetzelfde uitzien.
De aansluitdraad is best klassieke TV 75 ohm coax kabel (de
impedantie van het voedingspunt van een halve golf dipool is 70
ohm!)

In de bodem van één van de blikjes boren we een gat breed genoeg
om de TV aansluitdraad door te steken. We steken de draad door de
verwijderde openingslip en dan door het vers geboorde gat. Nu
verwijderen we de buitenmantel van de coax over een lengte van 3
cm en spreiden de gevlochten mantel open (of draaien die in een
draadvorm) en solderen die aan de bodem van dit blikje.
De isolatie verwijderen van de binnengeleider van de coax en het
einde van de naakte draad in een
hoek van 90 graden plooien zodat de
Halvegolf dipool
twee blikjes op 15 mm van elkaar
liggen. Die afstand zou kritisch
zijn naar verluidt. Dan de draad
vast solderen aan de bodem van het
tweede blikje.
Op de foto links zijn de blikjes
vastgeplakt op een lat wat het
gebruik van de antenne
vergemakkelijkt.

En hiernaast een detail van het
soldeerwerk. De afstand op 15 mm
regelen door de naakte
binnengeleider op de juiste lengte
om te plooien.

Uitbreiding
De blikjesdipool werkt goed. Maar ik dacht – gezien ik toch
meerdere blikjes gespaard had (na consumptie van de inhoud) –
waarom de dipool niet uitbreiden en er een volle golf antenne
van maken met voeding op een kwartgolf van een van de uiteinden.
Uit een presentatie in de PRA leerden we dat de
voedingsimpedantie op een kwartgolf van het uiteinde, ongeveer
100 ohm is, weinig verschillend van de ingang van de TV
ontvangers.
De uitbreiding was gemakkelijk. Eerst twee blikjes bodem
aan top solderen en dan een van de zijden van de zo
gevormde buis aan de halve golf antenne vast solderen.
Vermits de RF stroom aan de buitenkant van de geleider
loopt, dacht ik het best van de blikjes rondom rond te
solderen. Het resultaat ziet u hieronder.

Het moge duidelijk zijn dat ik onvoldoende Palm blikjes
had en mijn toevlucht zocht in de Tonic blikjes, restanten
van mijn gin-tonic aperitiefjes.
Nu is de antenne een halve meter lang geworden en om het
hanteren te vergemakkelijken kan men best de blikjes
vastmaken aan een plankje. Met tape zoals in de foto.
Maar er is een galantere oplossing: de antenne monteren
binnen in een plastieken afvoerwater buis van 7.5 cm
diameter. Opgepast: de plastiek mag geen metaal bevatten.
Als het kan, de microgolfoven test uitvoeren met een

stukje van de buis. Of gewoon testen en
zien of de RF signalen door de buis
geraken.
Aan de bovenkant heb ik met een klein
vijsje de rij blikjes vastgelegd zodat
ze niet uit de buis vallen.
Met een kap langs beide zijden is de
buis waterdicht te maken en buitenshuis
te gebruiken. De plastieken cap van een
Pringles doos (P&G Mechelen) is een
millimeterke te wijd maar past goed als
men
een
beetje
tape
rond
de
buisuiteinden
plakt.
Alleszins
goedkoper dan een de afsluitkap uit de
winkel.
De buis kan men monteren op een of
andere staander. Ik
gebruik een staander uit het analytisch
labo (herinnering aan een vroeger
leven).De buis wordt opgehouden door
een buret klem waardoor de antenne gemakkelijk van
verticale naar horizontale positie kan gedraaid worden.
Resultaten
Geen apparatuur hebbend om voldoende nauwkeurig
signaalsterkte te meten, heb ik gewoon het analoog signaal
bekeken van de RTBF zender La Deux die hier vrij zwak
binnenkomt. Analoog signaal omdat onze eigen B(V?)RT
alleen nog digitaal uitzendt. Met een digitaal signaal is
het alles of niets en kan men geen signaalsterkte
vergelijken door de ruis op het beeld te vergelijken.
De dipool met
blikjes volle
aanzetten tot
blikjes maken

twee blikjes werkte goed maar de vier
golf antenne werkte nog beter. Ik wil niet
verhoogd drankgebruik maar de twee extra
wel een verschil!

De radio en TV stations die ik in DVB-T met de volle golf
blikjes antenne kon ontvangen met de antenne binnen op
tafel:
TV: Een, Canvas, La Une, La Deux, La Trois, Euronews
Radio: 1, 2, Klara, Studio Brussel, MMM, Klara Continu,
Sporza, Canvas+, Nieuws+, MMM hits, La Première, Musiq3,
Classic21, Viva Cite, BRF, Pure FM.
De ontvanger was een Vaio schootcomputer van Sony met de
PCTV Hybrid Tuner kit.
ON7CI

Sfeerbeelden VHF
velddag 2009
ON3WAG aan de log en
ON4CCV aan de microfoon
Zonsopgang. Er werd opnieuw
gewerkt met de “grote”
TONNA.
“Mobiele” opstelling van de
hand van ON8CW

Foto’s en tekst: ON4CCK

Medewerking Fietsdodentocht Bornem
door ON4CCK

gebracht.

Op zondag 9 augustus
2009 hadden we het
genoegen om mee te
werken aan de
organisatie van de
meest succesrijkste
Fietsdodentocht ooit;
er waren 7.274
deelnemers op deze
23ste editie. Het
aantal tussenkomsten
van ons viel (spijtig
genoeg) heel goed mee:
een minimum aantal
opgevers. We hebben
ongeveer 20 oproepen
tot een goed einde
Voor ons had het ook dit jaar iets drukker mogen zijn.

Wij PRA-ers hebben toch wel onze
hobby in de praktijk kunnen
brengen als radio-oefening. We
hadden voor een crossband
repeateropstelling gezorgd in
Bekkerzeel en konden ook
beschikken over rechtstreekse
verbindingen. We hebben hieruit
geleerd dat de opstelling van
basisantennes op de vaste posten
toch wel een noodzaak is. Dankzij
enkele extra (mobiele)
digipeaters, heeft de APRS beter
gefunctioneerd dan vorig jaar.
De medewerkers waren dit jaar:
Centrale post Bornem: ON3WAG (met
de nodige stress, maar alles goed
afgelopen)en ON8CW.
Controlepost Eizeringen: ON3DCL en
ON3DBC.
Controlepost Steenhuffel: ON3LH en ON4LM.

Bevoorradingspost
Bekkerzeel: ON7CI en
ON6ZJ.
Wagen 1: ON3BL - ON4CCV.
Wagen 2: ON3LVC - ON4CCK

De 24ste editie van de
Fietsdodentocht gaat door op zondag 8 augustus 2010. Dan zullen
we opnieuw van de partij zijn.
ON4CCK

Silent Key

Philippe Verswyvel
We hadden Philippe al een tijdje niet meer gezien
in de shack. Op het Driekoningenfeest was hij er
nog met zijn eega en kindje. En nu vernemen we
dat Philippe gestorven is op 15 juli 2009.
Ik zie hem nog voor mij zitten, rechts aan tafel tijdens de
cursus Basisvergunning. Een stille man. Weinig woorden maar wel
een harde werker.
We gaan u missen Philippe. Aan de familie de oprechte deelneming
van de ganse PRA groep. Dat hij in vrede ruste.
ON7CI

Verslag Bestuursvergadering van 22/05/2009
Aanwezig:
ON3BL, ON3DBC, ON3DCL, ON4CCK

Verontschuldigd:
ON7CI, ON3LH, ON8CW, ON7YQ

Afwezig:
ON1AOX

Agenda :
- verslag vorige bestuursvergadering van 27/02/2009
- kasverslag en ledentoestand
- nabespreking voorbije activiteiten (glasvezeltechnologie, langdraadantennes, Ladies
Night)
- activiteiten: - 29/05/2009 : barbeque
- 05/06/2009 : PRRC
- 19/06/2009 : lokaal niet beschikbaar; geen clubbijeenkomst
- 03/07/2009 : opzetten mast VHF velddag
- 04 en 05/07/2009 : VHF velddag
- 09/08/2009 : Fietsdodentocht
- 05 en 06/09/2009 : HF velddag – medewerking met NBT
- 02/10/2009 : Algemene Vergadering
- 06/11/2009 : voordracht over sprinklers door ON3DCL
- nieuwe activiteiten: graag reeds nadenken voor voorstellen
- testen antennes + coaxen brandweer
- passieve woning (ON4ADF & ON1ACB)
- bezoeken: - Technopolis
- Kempisch radiomuseum
- Radiomuseum Heist op den Berg
- Canadian War Museum
- Spoorwegen seinhuis (via ON4CIR Karel Praet ?)
- ON0VRT niet mogelijk (cfr ON7WP)
- PRAC website
- Micropajot
- varia: - gebruik coaxen PRA door ON4VRA

Verslag vergadering van 27/02/2008: wordt goedgekeurd
Kasverslag
ON4CCK geeft een overzicht van de kassituatie.
Nieuw saldo : 1.198,21  ; bij de vorige bestuursvergadering was het saldo : 960,28 ,
dus + 237,93 
Drank : + 202,70 
Micropajot : editie lente : - 112,32 
Versturen QSL : - 2,95 

Ladies Night : - 50,00 
Inschrijving BBQ : + 75,00 
Giften : + 2,00 
Lidgelden : + 123,50 

Ledentoestand
2 nieuwe leden bij : ON4AKO en ON3PCT
Nog 2 leden (ON6LUQ en ON3EW) moeten lidgeld 2009 betalen; diverse herinneringen gestuurd.
Momenteel 73 betalende leden die met 2009 in orde zijn

Nabespreking voorbije activiteiten
glasvezeltechnologie: heel interessant; heel goede opkomst
langdraadantennes: ook heel interessant; ook heel goede opkomst
Ladies Night: veel volk; goed restaurant

Activiteiten
- 29/05/2009 : barbecue
- slagerij Burms ligt vast: vlees, groenten, sauzen, brood + bakken
- ongeveer 40 personen
- ON3LH zorgt voor wijn, wijnglazen, borden, bestek
- ON4CCK zorgt voor fruitsap en voldoende bier, frisdrank, water en ijs
(nagerecht)
- ON3DCL heeft lijst van alle benodigdheden; zorgt voor al de rest
- 18:30 alles klaarzetten (bestuur)
- 19:00 aankomst ingeschrevenen
- 20:00 eten
- 05/06/2009 : PRRC
- organisatie : is OK
- combinatie met GPSC
- catering door ON3DCL: - geuze, kriek en boterhammen met kop
- dubbel voorzien van vorige keer : 15 personen
- mail sturen voor inschrijving
- 19/06/2009 : lokaal niet beschikbaar; geen clubbijeenkomst
- 04 en 05/07/2009 : VHF velddag
- met NBT
- tent bestellen; Louis haalt af en doet weg
- BBQ zeker doen; later te regelen
- rotor roeperke aan NBT vragen
- vrijdagavond opstellen
- 09/08/2009 : Fietsdodentocht
- ON4CCK organiseert
- APRS : zorgen voor extra node bij ON3DBJ
- later verder te bekijken qua materiaal

- 04/09/2009 : testen zelfbouw dualband antenne
- 05 en 06/09/2009 : HF velddag – medewerking met NBT - zeker gaan helpen
- 02/10/2009 : Algemene Vergadering
- 06/11/2009 : voordracht over sprinklers door ON3DCL

Nieuwe activiteiten
- testen antennes + coaxen brandweer : juli of augustus
- oefening met Vlaamse Kruis: ON7GY heeft meeting op 2/6 en laat iets weten
- passieve woning (ON4ADF & ON1ACB)
- bezoeken: - Technopolis
- Kempisch radiomuseum
- Radiomuseum Heist op den Berg
- Canadian War Museum
- Spoorwegen seinhuis (via ON4CIR Karel Praet ?)
- ON0VRT niet mogelijk (cfr ON7WP)
- voordracht door ON7BAU over ILS

PRAC website
- ON3EW is gehuwd en heeft weinig tijd voor onze website
- ON4ATX is ingezet
- ON3BL wil beheer overnemen

Micropajot
- artikels bij ON7CI tegen 02/06
- voorwoord: ON3WAG
- verslag BV 27/02/2009 opnemen
- fotoverslag Ladies Nigth : ON3DCL
- VHF velddag : ON3DCL
- Fietsdodentocht : ON4CCK
- Artikels van ON4TOM

Varia
- gebruik coaxen PRA door ON4VRA: ON8CW kan via VRA budget nieuwe coax
aanschaffen zodat deze van PRA terug kunnen komen : Gust rappelleert Walter

Volgende vergadering : vrijdag 28/08/2009 om 19.00 uur in clubshack
De secretaris sluit de vergadering omstreeks 20.45 uur.
ON7YQ
Voorzitter

ON4CCK
Secretaris

PRACese ACTIVITEITEN
2 oktober 2009: Algemene Vergadering van de PRAC.
17 oktober 2009: VRA Activity Day van uit de shack.
23 oktober 2009: Testen van de zelfbouw dual band antenne.
ON3BL, ON3DCL en ON4TOM. Was oorspronkelijk gepland voor 4
september.
6 november 2009: Brandbeveiliging: hoe werken sprinklers?
Door ON3DCL. Om 20 uur in de shack. Regenscherm
meebrengen.
4 december 2009: Voordracht over en door Wireless
Antwerpen.
11 december 2009: Start cursus Basisvergunning. Het
onderdeel "Praktijk" wordt nu gespreid over twee avonden
(22 en 29/1/10) op vraag van de lesgever (ON6ZJ).
Organisatie ON7CI. Inschrijven bij ON4CCK. Alle lessen
starten om 20:00.
18 december 2009: Cursus Basisvergunning. Theorie.
8 januari 2010: Driekoningenfeest met de ganse familie.
15 januari 2010: Cursus Basisvergunning. Theorie.
22 januari 2010: Cursus Basisvergunning. Praktijk.
29 januari 2010: Cursus Basisvergunning. Praktijk.
5 februari 2010: PSK31 door ON3WAG en ON3BL.
12 februari 2010: Examen Basisvergunning.
5 maart 2010: Goede Power Point presentaties maken. Door
ON7GZ.
7 mei 2010: Ladies’ Night in Het Molenhuis.
28 mei 2010: BBQ met de familie rond de shack (15 pp).
4 juni 2010: PRR/GPS Contest. Start om 19:00 aan de shack.
Organisatie ON3BL en ON3DBC. Daarna geuze bier en kop.
3 en 4 juli 2010: VHF Velddag. Organisatie ON3DCL.

call
ON1ACB
ON1AOX
ON1AQU
ON1DKG
ON3AGX
ON3AJE
ON3AMC
ON3APS
ON3AS
ON3ATT
ON3BL
ON3DBC
ON3DCL
ON3DCT
ON3HB
ON3HN
ON3KTS
ON3LH
ON3LVC
ON3MCL
ON3MIF
ON3PCT
ON3RBJ
ON3RTJ
ON3SL
ON3VAJ
ON3VU
ON3WAG
ON3WST
ON4ADF
ON4AFB
ON4AKO
ON4ANN
ON4ATX
ON4BCI
ON4CAJ
ON4CCK
ON4CCV
ON4CHK
ON4CJR
ON4DAS
ON4DKP
ON4DTO
ON4LM
ON4RL
ON4TOM
ON4WVK
ON5CE
ON5CIZ
ON6FP
ON6QB
ON6SN
ON6VI
ON6ZJ
ON7ABG
ON7CI
ON7CQ
ON7DVJ
ON7GY
ON7HPE
ON7WN
ON7XM
ON7YQ
ON8CW
ON8UM
ON9BGK
ONVL
ONVL
ONVL
ONVL
ONVL
ONVL
ONVL
ONVL

naam
vnaam
straat
post stad
MEERT
PETER
NEERVELDLAAN 66
1740 TERNAT
DE CONINCK
STEFAAN
PETRUS ASCANUSSTRAAT 106
1730 ASSE
NEIRYNCK
AXEL
GANZENKUIL 41
2390 WESTMALLE
BROOTHAERTS
BART
STEENHUFFELDORP 27
1840 STEENHUFFEL
VAN ZEEBROECK
ETIENNE
OUDSTRIJDERSSTRAAT 93
1654 HUIZINGEN
LUYCKX
INGRID
GANZENKUIL 41
2390 WESTMALLE
CLINCKEMAILLIE
ARNOLD
K. PLANTIJNSTRAAT 20
8510 MARKE
STEPPE
FONS
KAPELLEVELD 6
1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK
SAELEMAEKERS
ANNE
TERVUURSESTEENWEG 96
3001 LEUVEN
WAUMANS
REBECCA
LENAERTSSTRAAT 88
3800 SINT-TRUIDEN
LANNAUX
BENI
DE BEUGHEMLAAN 23
1880 RAMSDONK
DE CONINCK
BART
MIDDELVELD 8
1860 MEISE
DE CONINCK
LOUIS
MIDDELVELD 8
1860 MEISE
DELCOURT
THEO
ASSESTEENWEG 54
1740 TERNAT
BOSMANS
FRANK
VREDELAAN 149
1982 WEERDE
GRUDAJ
MARKO
THEO VERELLENLAAN 6
2990 WUUSTWEZEL
KETS
MARCO
PROVINCIAALSESTEENWEG 293 BUS 3 2627 SCHELLE
HAUCOURT
LEO
PROVINCIALE STEENWEG 171
2627 SCHELLE
VAN CAMPENHOUT LUC
KRUISBAAN 20
9255 BUGGENHOUT
CLAES
MARC
NOEVEREN 309
2850 BOOM
HENDRIKX
DANIEL
PLOEGSTRAAT 5
1703 SCHEPDAAL
COPPENS
PATRICK
TWEEBRUGGENSTRAAT 57
9160 LOKEREN
GRUDAJ
ROBERTO
MONNIKENHOFSTRAAT 45
2040 BERENDRECHT
CEULEMANS
TRISTAN
KLEEMSTRAAT 17
1741 TERNAT
LOHR
SUSANNE
LENAERTSSTRAAT 88
3800 SINT-TRUIDEN
VAN ACKER
JAN
EEKSKEN 91
1745 OPWIJK
VUYLSTEKE
MARC
WATERMOLENSTRAAT 3
1654 HUIZINGEN
WAGNER
VINCENT
MEERSTRAAT 174
1840 LONDERZEEL
WIJNS
STEVEN
JULES ANDRIESPARK 38
9255 BUGGENHOUT
MEERT
MARK
VANCAUWELAERTSTR 155
1740 TERNAT
MARIT
OSCAR
BRUSSELBAAN 273
1600 ST. PIETERS LEEUW
DE KOSTER
AUGUST
KAPENBERGWEG 15
1745 OPWIJK
DE MEY
ERIK
NELEMOLENSTRAAT 7
1700 DILBEEK
MEERT
ERIK
STERRELAAN 20
1740 TERNAT
LEEMANS
IGOR
GUDRUNSTRAAT 6
1850 GRIMBERGEN
RAEMDONCK
JEAN-PIERRE FRANS WEYENBERGSTRAAT 17
1600 OUDENAKEN
VAN CAMPENHOUT EDDY
OUDENHOVE 17
1840 LONDERZEEL
CRABBE
ERIK
HEYGEMSTRAAT 21
1700 ST. MARTENS BODEGEM
NOëT
ERIC
KASSELSTRAAT 54
9080 ZAFFELARE
DE MELIO
ROLAND
BEIGEMSESTEENWEG 129
1850 GRIMBERGEN
DEPUYDT
FREDDY
STWG NR MERCHTEM 259
1780 WEMMEL
DE KOSTER
PATRICK
FAZANTENLAAN 63
1600 ST. PIETERS LEEUW
JOOS
ANDRE
LENAERTSSTRAAT 88
3800 SINT-TRUIDEN
LAMBRECHT
MARC
HOEKSKEN 20
9280 WIEZE
DE GANCK
CHRIS
LANGESTRAAT 115
1730 KOBBEGEM
DECUYPER
TOM
STATIONSSTRAAT 14
1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS
VAN KEER
WIM
PALINGSTRAAT 23
2870 PUURS
VAN HOUT
MARK
BERKENLAAN 44
1840 LONDERZEEL
ZELDERLOO
MARC
WESTHOEKLOS 3
1700 ST. MARTENS BODEGEM
MICHIELS
RONNY
BRUSSELSE STEENWEG 458
1731 ZELLIK
THIELEMANS
FRANS
POPULIERENLAAN 18
1861 WOLVERTEM
VAN NIEUWENHUYZEGEERT
MIDDENWEG 9
9310 HERDERSEM
VAN DE WIELE
RENE
GENTSESTEENWEG 158
9200 DENDERMONDE
CLAEYS
LEON
MORGENLANDSTRAAT 120
1040 BRUSSEL
DE MESMAEKER
GEERT
PRIEELSTRAAT 94
1730 ASSE
CLINCKEMAILLIE
GUIDO
SCHUTSTRAAT 45
1730 BEKKERZEEL
TORFS
RONALD
HALLAARDREEF 2B
2580 BEERZEL
DE VOS
JEAN-PIERRE KALKENSTRAAT 138
9255 BUGGENHOUT
DE WITTE
ROGER
NANOVESTRAAT 153
1745 OPWIJK
PELICAEN
HANS
WEVERSSTRAAT 45
1730 ASSE
REMMERY
ETIENNE
MOLENEED 19
9260 SERSKAMP
VERHEYDE
JULES
BOVENVRIJLIGEM 40
1730 MOLLEM
MEERT
YVO
MAANBEEKSTRAAT 5
9270 LAARNE
CROES
WALTER
HAACHTSESTEENWEG 17
1820 STEENOKKERZEEL
VAN GEYTE
LUC
ALBRECHT RODENBACHLAAN 4
2547 LINT
KONINCKX
LIEVE
BERKENLAAN 44
1840 LONDERZEEL
CLAEYS
ELS
WATERMOLENSTRAAT 9 A
1742 TERNAT
DRAPPIER
EDDY
APPELBOOMSTRAAT 185
1602 VLEZENBEEK
HAYS
PATRICK
TERLOCHTLAAN 33
2070 ZWIJNDRECHT
SAERENS
GINO
ZUREMEERSWEG 2
9310 MELDERT
STEPPE
PHILIP
BORREDAM 25 BUS 3
1740 TERNAT
STOELZAET
TIM
WATERMOLENSTRAAT 9 A
1742 TERNAT
VANDENHENDE
LUC
REUSESTRAAT 46
1761 BORCHTLOMBEEK
VAN LEUVEN
GUY
ARENDWEG 11
2620 HEMIKSEM
053/68.09.99
03/877.55.37

052/30.90.06

016/65.66.68

02/306.45.04
09/369.61.08
02/452.34.72

052/30.90.06
02/582.19.33
02/466.29.96
02/269.62.74
053/41.74.55
052/21.50.19
02/649.74.36
02/453.02.70
02/466.51.40
011/45.91.64
052/35.12.05

053/70.28.74
02/452.68.15

09/355.03.49
02/267.09.22
02/460.01.86
02/361.45.22

052/55.00.56

02/463.45.33
02/582.05.15
02/269.31.43

02/582.33.85
02/378.21.25

02/569.70.74
09/348.14.91

03/288.96.31
052/31.10.08

02/269.83.86
02/269.83.86
02/582.07.52
015/61.67.71

016/23.59.34

02/356.61.58
03/309.44.09
056/21.57.05
02/582.12.18

tel
02/582.56.88
02/305.31.51

e-mail
pmeert@telenet.be

theo@delcocenterjans.com
on3hb@telenet.be
markohayabusa@hotmail.com
marcokets@yahoo.co.uk
leo.haucourt@gmail.com
on3lvc@hotmail.com
marc.claes@gmail.com
daniel.hendrikx@lar.be
develop@skynet.be
scania-143@hotmail.com
trceulemans@hotmail.com
susannelohr@hotmail.com
jan.van-acker@ec.europa.eu
on3vumarc@gmail.com
vincent.wagner@telenet.be
steven_wijns@belgocontrol.be
markmeert@hotmail.com
on4afb@hotmail.com
august.de.koster@skynet.be
on4ann@telenet.be
on4atx@skynet.be
igor.leemans@versateladsl.be
on4caj@telenet.be
on4cck@telenet.be
on4ccv@telenet.be

0479/56.56.12
0495/53.93.74
0479/91.52.71
0472/99.69.55
0476/32.38.67

philip.steppe@gmail.com
destoelie@hotmail.com
luc.vandenhende@telenet.be
guy_van_leuven@telenet.be

elsclaeys@gmail.com
e.drappier@intergestion.be
patrick.hays@telenet.be

0495/57.91.38 yvo.meert@telenet.be
0496/87.26.97 on6dff@vra.be
luc@ballooning.nu

0497/88.81.72 on6zj@versateladsl.be
on7abg@telenet.be
0475/52.32.61 guido.clinckemaillie@telenet.be
0479/79.30.88 ronald.torfs@borealisgroup.com
jean-pierre.de.vos@skynet.be
de-vloot@skynet.be
0495/58.85.52 hanspelicaen@hotmail.com
on7wn@telenet.be

on6qb@skynet.be
0486/25.11.15 geertvn@telenet.be

demelio.r@dalkia.be
0495/69.56.37 freddy.depuydt@versatel.be
on4dkp@hotmail.com
0475/30.39.25 on4dto@hotmail.com
0487/34.32.48 marc@qbus.be
chrisdeganck@hotmail.com
tom.decuyper@telenet.be
0473/32.64.51 nathalie.van.keer1@telenet.be
on5ce@telenet.be
0479/50.60.14 marc.zelderloo@telenet.com

0499/29.51.06

0485/57.37.43
0495/45.54.93

0497/44.04.81

0476/24.42.71
0477/34.71.10
0486/39.47.99

0474/98.78.97
0472/23.71.71
0478/28.47.37

0486/13.52.54
0497/23.50.90
0474/38.51.60
0487/17.96.54
0475/65.69.57
0495/71.22.04
0499/80.23.77

ingrid_luyckx@skynet.be
arnold.clinckemaillie@skynet.be
fons.steppe@gmail.com
annesaelemaekers@hotmail.com
0473/69.59.67 r_waumans@hotmail.com
0495/32.76.49 lannaux@skynet.be
0499/38.71.96 on3dbc@hotmail.com

0478/38.90.14 on1dkg@telenet.be

gsm

