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Voorwoord
Het is de ondankbare taak van een penningmeester
om in de huidige crisis de leden er aan te
herinneren om het lidmaatschap te hernieuwen.
We kunnen er echt niet onderuit vermits we
fondsen nodig hebben om activiteiten in te
richten, al eens wat nieuw materieel aan te
schaffen, onze abonnementen op QST en Practical
Wireless te betalen, de huur van de clubshack te
betalen en nog zoveel meer.
Gelukkig kunnen we op onze grootste kost flink
besparen: de Micropajot verschijnt vanaf dit
nummer alleen maar in elektronische vorm.
Dit is op de Algemene
Vergadering van 2 oktober 2009 door het bestuur voorgesteld en door
u, beste leden, goedgekeurd. Bedankt dat we hierdoor de hoge kost
van het drukken en verzenden van de Micropajot kunnen annuleren.
Het budget laat waarschijnlijk toe dat we een nieuwe VHF allmode
transciever kunnen aanschaffen ter vervanging van onze potdove
Kenwood TS-711 E.
De andere deelnemers aan de VHF contest wezen
gewaarschuwd.
Vorig jaar heb ik het ook aangekaart:
het is verbeterd, maar het kan nog
veel beter: de ledenopkomst tijdens
voordrachten en andere activiteiten.
We
proberen
nieuwe,
interessante
onderwerpen aan bod te laten komen
tijdens voordrachten, zoals daar waren: sprinklers en Wireless
Antwerpen. Volgend jaar in april hebben we ook nog een voordracht
over D-Star gepland, waar we ook veel volk verwachten. Het bestuur
stelt het zeker op prijs dat haar inspanningen (want de meeste
activiteiten vergen toch enige voorbereidingen) geapprecieerd
worden door de leden door er op af te komen.
Tips voor nieuwe
activiteiten,
(bedrijfs)bezoeken
of
voordrachten
zijn
steeds
welkom.
Elke eerste vrijdag van de
maand is er een speciale
activiteit voor de leden

Onze bestuursploeg is gewijzigd.
Stefaan De
Coninck, ON1AOX, heeft zich niet meer herverkiesbaar
gesteld.
In naam van het hele bestuur, dank ik
Stefaan voor zijn jarenlange inzet.
Op voordracht
door de aanwezige leden is er tijdens de Algemene
Vergadering
een
nieuw
bestuurslid
bijgekomen,
namelijk ON3WAG, Vincent Wagner. Vincent zal zeker
met nieuwe ideeën en zijn PSK-kennis onze club
verder laten vooruit gaan.

ON3DCL
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Wegens drukke QRL activiteiten heeft ON7YQ, Yvo Meert, te kennen
gegeven dat zijn functie door iemand anders mocht overgenomen
worden. ON3DCL, Louis De Coninck, is onze nieuwe voorzitter. Louis
is een oude getrouwe PRA-er die er bijna van in den beginne bij is en
het reilen en zeilen van de PRA door en door kent. Wij wensen Louis
veel succes en danken Yvo voor zijn jarenlange inzet voor de PRA.
Het lidgeld dan: dit blijft behouden op 13,00 euro. We rekenen er op
dat iedereen zijn lidgeld voor 2010 betaalt en bij voorkeur op onze
rekening 734-1761488-74 t.n.v. PRA, Oudenhove 17, 1840 Londerzeel.
Gelieve uw call in de mededeling te vermelden.
Ter herinnering:
indien meerdere leden op hetzelfde adres gehuisvest zijn, hoeft
slechts één persoon 13 euro te betalen; de andere betaalt slechts
6,50 euro. En dan zijn er nog onze ON3-ers; zij hoeven pas opnieuw
lidgeld te betalen vanaf het vierde jaar dat ze lid zijn. Wij danken
u alvast voor het vertrouwen in het bestuursteam en we zullen ons
best doen om dat volgend jaar niet te beschamen.
Namens het bestuur van de PRA wil ik u allemaal en uw families een
Zalig Kerstfeest wensen en mijn allerbeste wensen aanbieden voor
een gelukkig, gezond, voorspoedig en radioactief 2010.
Eddy Van Campenhout
ON4CCK
Penningmeester – Secretaris

Driekoningenfeest
Vrijdag 8 januari 2010
Inschrijven bij ON4CCK
Iedereen brengt een geschenkje mee van
rond de 5 euro
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Windsnelheid
ON7CI
Heel lang geleden kreeg ik van ON7XM een lijst voor het bepalen van
de windsnelheid zonder gebruik te maken van een anemometer
(windsnelheidsmeter). Ondertussen is die lijst aangepast geweest.
Ze is nuttig voor de radioamateur bij het bepalen wanneer de
uitschuifbare antennenmast moet ingedraaid worden. De kracht is het
getal op de schaal van Beaufort. Die gaat van 0 tot 12.

Kracht

Benaming

Snelheid in km/h*

Uitwerking boven land en bij mens

0

stil

0 tot 1

rook stijgt recht of bijna recht omhoog

1

zwak

1 tot 5

windrichting goed af te leiden uit rookpluimen

2

zwak

6 tot 11

wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt

3

matig

12 tot 19

opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer

4

matig

20 tot 28

papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer

5

vrij krachtig

29 tot 38

bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen,
vuilnisbakken waaien om

6

krachtig

39 tot 49

problemen met paraplu's en hoeden waaien af

7

hard

50 tot 61

het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen

8

stormachtig

62 tot 74

twijgen breken van bomen, voortbewegen zeer moeilijk

9

storm

75 tot 88

schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg, kinderen waaien om,
takken breken af, alleen zwaluwen en eenden vliegen nog

10

zware storm

89 tot 102

grote schade aan gebouwen, volwassenen waaien om, bomen raken
ontworteld, vogels blijven aan de grond

11

zeer zware storm/
orkaanachtig

103 tot 117

grote schade aan bossen

12

orkaan

>117

verwoestingen

De benaming is wat weermannen gebruiken in hun weerpraatje. De
snelheid is de gemiddelde snelheid over een periode van 10 minuten
en is niet de snelheid van mogelijke windstoten tijdens de
meetperiode. De snelheid van windstoten kunt u wel bepalen door
naar de natuur te kijken (laatste kolom).
ON7CI
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PSK31 Deel 2
door ON3WAG

Na een paar gesprekken met leden op vrijdagavond in de club, heb ik
ondervonden dat veel onder ons al geprobeerd hebben om met PSK31
een paar qso’s te doen, maar dat het hun niet lukt. Ze hebben
bijvoorbeeld, de nodige software geïnstalleerd op hun pc, om de
signalen te decoderen, hun transceiver en antennes zijn op punt,
zij zien een signaal op hun “waterval” binnenkomen, maar als ze

willen zenden en zo op een binnenkomend signaal willen antwoorden,
lukt het niet. Niets gaat de lucht in. Dat is natuurlijk
frustrerend. Na dieper in het gesprek te gaan, zie ik dat het
meeste niet weten dat er een SOUND CARD INTERFACE nodig is als je
wilt gaan zenden. Zonder deze interface jongens, ga het echt niet.
Jullie kunnen op jullie scherm zien dat er veel qso’s gedaan worden
tussen Hams maar om mee te doen, om mee te “spelen” met deze
prachtige mode, moet er een interface aangekoppeld zijn tussen
jullie transceiver en pc. We gaan het hierover verder hebben maar
laten we met het begin beginnen, zou ik zeggen.

Na de theorie (deel 1) nu de praktijk: hoe werken we met de
digimode PSK31 ?
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De software
Eerst en vooral: een programma downloaden dat de signalen gaat
decoderen.
Er bestaan meerdere software om met PSK te kunnen werken. Ook voor
wie niet met Windows werken maar met Linux of Mac, is er een pak
programma's beschikbaar.
Gewoon eens op google search gaan zoeken en jullie zullen verrast
zijn hoeveel er te verkrijgen zijn. Wat mij betreft, ik vind de
software geheten Digital Master 780 van Ham Radio de Luxe (HRD) en
het programma Multipsk, de twee betere die op de markt zijn.
Multipsk kan ook gebruikt worden om sstv, fax, navtex, sitor enz.
te decoderen. Multipsk is ook niet volledig gratis. Als men het
volledige programma wil gebruiken moet men iets van een 25 euro
betalen om een sleutel (op callsign) te krijgen en zo al de
mogelijkheden van het programma te gebruiken. Daarentegen is HRD,
Ham Radio De luxe volledig gratis (alleen een klein beetje
“sponsoring” wordt gevraagd maar is niet verplicht). Ik werk het
meest van de tijd met DM780 van HRD en we zullen dit program ook
gebruiken op de voordrachtavond in februari 2010 die voorzien is
over dit onderwerp.
Dus ik zou zeggen voor diegene die nog geen software hebben, gewoon
op de site van HRD gaan en daar het program downloaden op jullie
pc. Als deze op de pc zit, gewoon opstarten en op het icoontje
DM780 klikken.

Sound Card en Interface
Voor we verder gaan nu eerst iets over de
sound card interface. Jullie pc heeft normaal
een ingebouwde sound card (geluidskaart). Deze
sound card is genoeg om aan de slag te gaan.
Jullie sound card levels configureren om het
binnenkomende signaal te horen is één zaak, maar om jullie
transceiver op RX en TX te doen switchen en zo te kunnen zenden en
ontvangen via de pc, dat is een andere zaak.
Hiervoor heeft men een sound card interface
nodig. Zonder deze interface zullen jullie
kunnen ontvangen maar nooit zenden. Zo'n
interface kunnen we kopen: MFJ, West Mountain
Radio, Tigertronics en andere, hebben enkele
uitgebreide assortimenten sound card interfaces,
gaande van een 20 euro tot ver over de 500 euro.
De beste Hams onder ons die nog veel zelfbouw
doen, kunnen natuurlijk ook zo'n interface zelf
ineen steken. In elk geval (kopen of maken), elk
type transceiver heeft een andere bedrading (6 pin - 8 pins ...) en
men moet zien dat deze kabels (audio – alc-bridges) correct
aangesloten zijn tussen transceiver en interface. Anders lukt het
niet!
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Ik gebruik het meest een interface van
Tigertronics, het type Signalink usb+ (zie
foto). Dit interface is heel compact en heeft
het voordeel van met een usb fiche direct op
de pc aangesloten te kunnen worden. Deze
heeft ook het voordeel van een ingebouwde
soundkaart te hebben, zo kan ik dit toestel
gebruiken voor het zenden zonder dat ik iets
hoef te veranderen aan de pc sound card, die bv ingesteld staat
voor Windows Media, muziek of Echolink. Met deze Tigertronics
Signalink usb+ interface wordt het heel gemakkelijk om te werken,
gewoon dus een usb fiche naar de pc en een audiokabel naar de
transceiver en klaar is Kees, we zijn “paraat” om te zenden. Deze
interface is overal te vinden en kost maar iets van een 110 euro.

PSK31 frequenties
We hebben nu dus een interface geplaatst tussen pc en de radio, een
programma klaar (DM780), wat mankeren we nog?
Niets. We kunnen aan de slag. Maar nu nog eerst de frequenties
kennen die gebruikt worden op deze digimode.
Dit zijn de frequenties die sinds 1 oktober 2009 toegekend zijn
voor PSK31 gebruik:

160 m

1.838 -

1.843 MHz

80 m

3.580 -

3.590 MHz

40 m

7.040 -

7.050 MHz

30 m

10.140 - 10.150 MHz

20 m

14.070 - 14.080 MHz

17 m

18.095 - 18.105 MHz

15 m

21.070 - 21.080 MHz

12 m

24.915 - 24.925 MHz

10 m

28.070 - 28.080 MHz

6 m

50.250 - 50.260 MHz
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Allee, nu gaan we eens proberen.

On the air
We zetten onze transceiver op bv 14.070 MHz (20 meter). De meeste
moderne transceivers hebben een toets digi of psk, anders gewoon op
usb zetten en het programma Digital Master 780 bv. laten draaien op
de pc. Jullie zullen zien dat er op de waterval van het scherm
allemaal “kleine lijntjes” binnen komen. Wanneer we op zo een
signaallijn klikken, gaan we zien dat er een tekst te voorschijn
komt op het scherm, bv: “cq cq de on3wag on3wag pse k” of een
andere signaal. We gaan bv.
zien dat er al 2 ham’s aan een qso bezig zijn.

Hoe gaan we nu antwoorden op een cq of zelf eens een oproep doen?
Heel eenvoudig. Hiervoor gaan we voorgeprogrammeerde "macro’s"
gebruiken. Links van het programma zien wij een icoon met Macro's.
Als we daarop klikken komen er een hele boel tekens te voorschijn.
Bv: <Tx> <cq cq cq> <My Call> of <Rx> <His Call> de <My Call> loc
<My Locator>. Enzovoort.

Macro's gebruiken
Jullie moeten gewoon eens en voor altijd jullie eigen macro’s
ingeven en opslaan. Vervang gewoon de <my call> met jullie roepnaam
en <My Locator> met jullie locator, bv <jo21da>.
En zo verder. Jullie hebben hier ontelbare mogelijkheden aan
macro’s om toe te voegen. Men kan ook bv een andere kleur gebruiken
als tekst, tussen Rx en Tx. Over deze macro’s meer op de
voordrachtavond. Het is veel gemakkelijker te begrijpen wanneer we
“life” te werk zullen gaan. Natuurlijk kan men ook altijd via het
programma direct een tekst invoeren en uitzenden. De macro’s worden
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in feite gebruikt om vlug te kunnen antwoorden en bevatten wat we
meest gebruiken zoals callsign, locator, qth, installaties en
worden veel op contesten gebruikt. Maar ik kan jullie verzekeren
dat er ook veel gewoon getikt wordt gedurende een qso. We zijn
tussen Hams beleefd en het is vanzelfsprekend dat we antwoord geven
op wat er gevraagd wordt en dat kunnen de macro’s niet allemaal
weten hé!

Nu nog een paar tips
•

Gebruikt zoveel mogelijk het midden van je waterval. Daar is
het zend- en ontvangstsignaal het sterkst. Dat heeft te maken
met de frequentiekarakteristiek van de microfoon versterker
die geen fraaie rechte top vertoont tussen 300 en 3000 Hz maar
meer trekt op de positieve helft van een sinus. Jullie zullen
zien dan als jullie aan de extremen van de waterval gaan
zenden vaak verlies van zendvermogen zullen hebben.

•

Nooit te veel power gebruiken. Het is hier echt niet nodig.
Met 10 watt geraak ik regelmatig tot in Amerika. Overstuur
jullie geluidskaart ook nooit.

•

Gebruikt zoveel mogelijk kleine letters. Deze hebben in de
varicode van PSK31 minder databites nodig dan hoofdletters

•

De belangrijkste tip wat mij betref is: zorg altijd dat jouw
ALC (Automatic Level Control) zo laag blijf als het kan. Als
de ALC te hoog is krijg je een veel te breed signaal en je
gaat andere hams storen. Een lage ALC helpt je om je signaal
schoon te houden en je IMD (Intermodulatie Distorsie) op een
acceptabel niveau te houden (-24 dB is echt ideaal volgens
mijn ervaringen).
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Besluit
Zo, ik hoop dat er nog veel onder jullie met deze mode gaan werken.
PSK is ook ideaal voor diegenen die zoals ik, graag veel qso’s op
korte tijd doen en die ook graag massa’s qsl kaarten verzamelen en
op awards jacht gaan. Als men deze techniek goed beheerst is een
rythme van 30 qso’s per uur geen luxe. Ik heb op 8 maanden tijd al
3480 qso’s gedaan met verschillende hams in de wereld en al 25
verschillende awards binnen gehaald.

We zien elkaar terug over een goede maand, op 5 februari 2010 op de
voordrachtavond over dit onderwerp, hoop ik.
73, Vincent - ON3WAG

PSK31
Voordracht door ON3WAG en ON3BL
Shack Londerzeel om 20 uur
5 februari 2010
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Iets gehoord op 1420 MHz?
ON7CI
Die 1420 MHz is wel een heel speciale frequentie waarop liefst niet
op uitgezonden wordt. Tenminste niet door ons, aardse wezens. Het
is namelijk de frequentie waar de radioastronomen op luisteren om
te zien of er ergens in het heelal levende wezens zijn.
Waterstoflijn
De waterstoflijn (de H lijn, het symbool voor waterstof is H) is
een spectrumlijn die waterstof atomen uitzenden, dit tengevolge van
de ompoling van de spin van het elektron ten opzichte van de spin
van het proton in het waterstof atoom. Elektronen en protonen
draaien om hun as in een bepaalde richting en rond elkaar (gelijk
de aarde en de zon). Veruit de overgrote meerderheid van de
waterstofelektronen en waterstofprotonen (elk waterstofatoom heeft
1 elektron en 1 proton) draait in dezelfde richting om hun as: ze
draaien parallel. Maar er zijn enkele waterstof atomen waar een
ompoling gebeurt: het proton draait om zijn as in omgekeerde
richting van het elektron. Ze spinnen antiparallel.
Dit veroorzaakt, naast de vele zichtbare emissie spectrumlijnen van
het waterstofatoom die in het zichtbaar

Het zichtbaar emissie spectrum van H

gebied liggen, toevallig een lijn die in het radio gebied van het
elektromagnetisch spectrum valt. Nu zijn er wel heel weinig atomen
van waterstof die antiparallelle spin hebben. De kans is 3 x 10-15
per seconde. In het labo zal die H lijn wel nooit te horen zijn.
Maar het totaal aantal H atomen in het heelal is zodanig groot dat
de "1420 H lijn" wel te horen is (met radiotelescopen). Om precies
te zijn, de frequentie van de waterstoflijn ligt in de 21 cm band
en is 1420,405752 MHz.
Hydroxyllijn
Hydroxyl (OH) radicalen (ongeladen zuurstof-waterstof verbindingen)
komen in het heelal ook veel voor. Weliswaar veel minder dan H
radicalen ( = H atomen). De H radicalen is veruit de meest
voorkomende materie in het heelal.
Nu wil het toeval dat ook OH radicalen emissie spectrum frequenties
hebben in het radio deel van het elektromagnetisch spectrum. Er
zijn er vier en wel in de 18 cm band: 1612, 1665, 1667 en 1621 MHz.
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Gebruik van de H en OH lijn
Vooral de waterstoflijn wordt gebruikt om via het Dopplereffect (1)
te bepalen aan welke snelheid het heelal uitdeint. Maar ze dient
ook om te kijken of er leven is buiten de aarde!
Als er buitenaards leven is dat even ver
geëvolueerd is als wij of verder staat in hun
evolutie dan wij, dan weet het ook dat H het meest
voorkomend element is in het heelal. Misschien dat
het dan zenders heeft die op 1420 MHz, de
waterstoflijn, uitzenden om hun bestaan kenbaar te
maken. Dag en nacht wordt die frequentie
gemonitored met radiotelescopen over de ganse
wereld. Het zouden geen toevallige signalen zijn
als we van uit een bepaald punt in het heelal die
frequentie zouden ontvangen.

Effelsberg
Effelsberg

Er zijn al heel wat radiosignalen ontvangen van uit de ruimte. Het
begon in 1974. Taylor en Hulse ontvingen met de parabool van
Arecibo, pulserende signalen. De pulsen duurden iets minder dan een
seconde. Eerst dacht men natuurlijk aan buitenaards leven. Later
bleek dat de signalen echter uit pulsars kwamen. Pulsars zijn
restanten van uitgebluste sterren. De ontdekte pulsars waren twee
neutronen sterren die rond elkaar draaiden en waarvan er een
radiosignalen uitzond. Taylor en Hulse kregen hiervoor in 1993 de
Nobelprijs Fysica. Wanneer de zendende ster niet afgedekt is door
de andere ster, horen we de radiopuls.
De ARECIBO antenne
Deze schotel heeft een diameter
van 305 meter en ligt in een
schotelvormig dal nabij het stadje
Arecibo in Puerto Rico. De antenne
wordt niet alleen gebruikt om
signalen uit de ruimte op te
vangen. Hij heeft (had?) ook een
interessante militaire functie.
Hij spoorde namelijk
radarinstallaties in de Sovjet
Unie op door signalen op te vangen
die op de maan terugkaatsten!
Op de schotel zijn ook 3
radarzenders aangesloten: een van 300 MW op 47 MHz, een van 2500 MW
op 430 MHz en eentje van - houd u vast - 20 TW, 20 duizend megawatt
op 2380 MHz.
Recent, in 2008, werd met de antenne de prebiotica (mogelijke
voorlopers van leven) methylimine en waterstofcyanide ontdekt in
ARP220, twee sterrenstelsels die aan het samensmelten zijn op 250
miljoen lichtjaar van hier.
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Afstanden
Is 250 miljoen lichtjaar ver? Nogal!
•

•

•
•

De afstand aarde - zon is 0,000016 lichtjaar. Het licht heeft
8 minuten en 20 seconden nodig om van de zon naar hier te
geraken. Aan 300 duizend km
per seconde staat de zon
toch al een eindje ver.
De volgende ster, ietsje
verder dan de zon, is
Proxima Centauri. Die ligt
op 4,22 lichtjaar van hier.
De diameter van onze melkweg
is 100 duizend lichtjaar.
Het heelal heeft momenteel
een afmeting van 14 miljard
lichtjaar. Het licht dat we
nu zien van uit uiteinde van het heelal, vertrok 14 miljard
jaar geleden...

En wij zeggen soms: ik heb geen tijd (uw vorige Micropajot)
Is er leven?
Wij zenden alleszins enorm veel signalen het heelal in. Onze
radioamateur VHF en UHF signalen schieten dwars door de ionosfeer
het heelal in tot ver
in onze melkweg.

Thule

De uitgezonden
radarsignalen van het
Ballistic Missile
Early Warning System
kunnen meerdere
tientallen lichtjaren
ver ontvangen worden.
Die radars die door
de USAF gebruikt
worden om raketten op
te sporen, staan in
Groenland (in Thule)
en in Alaska. Die van
de RAF in Engeland.
De radar in Thule
zendt met een
vermogen van 870 kW.

In 1974 werd eenmalig met de Arecibo antenne een gecodeerd FM
signaal uitgezonden (op 2380 MHz) richting M13, een sterrenmassa op
25000 lichtjaar van hier. Als die aankomt na 25000 jaar dan zal het
nog eens 25000 jaar duren eer we antwoord krijgen. En tegen die
14

tijd is M13 al lang niet meer waar ze nu is. Maar het FM signaal
zou misschien onderweg wel ergens kunnen opgeschept worden.
Continu worden met een multikanaal analyzer 250
duizend frequenties gescand rond het H en OH
lijn gebied. Tot vandaag wijst niets er op dat
er buitenaards (intelligent) leven is.
Bodifée
We kunnen niet anders dan besluiten met wat
astrofysicus Dr. Gerard Bodifée (auteur van een
reeks boeken met filosofische bedenkingen over
het heelal) schrijft in zijn boek "Het vreemde
van de aarde" (1988, p.38):

"Een voorgevoel kan ik niet meer onderdrukken. 'Waar is
iedereen'(2). De vraag klinkt luider naarmate men meer zoekt.
Waarom die stilte? Zijn wij alleen? Of zijn de anderen zo anders
dat we niets herkennen, niets begrijpen, niets zien?"
En nu snel nog even luisteren op de 21 cm band...
ON7CI
(1) Het Doppler effect is de schijnbare verandering van
frequentie van een uitgezonden signaal (elektromagnetisch of
audio) naargelang het signaal naar de ontvanger toegaat
(frequentie verhoogt) of zich verwijdert (frequentie
verlaagt). Op het moment dat het signaal de ontvanger
passeert is de frequentie gelijk aan de uitgezonden
frequentie. Het Doppler effect heet ook roodverschuiving.
Hiernaast is het verschil tussen het zichtbare spectrum van
de zon (links) en ernaast van een sterrenstelsel dat zich
van ons verwijdert: de frequentie van het licht is
verschoven, verlaagd. Op de foto: rood is laag, violet is
hoog. Radioamateurs die satellietsignalen volgen moeten
continu hun frequentie bijstellen. De frequentie verhoogt tot de
satelliet dichtst bij is en verlaagt dan. De frequentie van de zender in
de satelliet verandert natuurlijk niet.
Christian Doppler was en Oostenrijks professor mathematicus en fysicus.
Geboren in 1803 in Salzburg en gestorven in 1853.
(2) 'Waar is iedereen' is een zin die Enrico Fermi ooit uitgesproken
heeft in verband met buitenaardse wezens. Fermi, een Italiaan, won in
1938 de Nobelprijs Fysica. Het scheikundig element Fm (Fermium) werd naar
hem genoemd.
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Joule dief
door ON7CI
Ik was net zinnens mijn doosje met platte batterijtjes weg te doen naar de batterijencollector,
toen ik een artikel las in Practical Wireless van september 2009 over een "Joule Thief". Daarin
stond een schakeling om met een platte batterij een LED (Light Emitting Diode) te doen
oplichten. Tot mijn grote verbazing was dat nog waar ook!

Wat is een Joule Dief?
De schakeling maakt het mogelijk om met heel lage spanningen, 0.5 volt en zelfs minder, hoge
spanningen op te wekken. Met een AA cel van 1.5 V waar nog een spanning van 1 volt op
stond, was de bereikte spanning 52 volt. U leest goed: twee-en-vijftig volt! Dit is meer dan
genoeg om een van die heldere LED's zeer helder te doen oplichten. Zelfs meerdere LED's in
parallel!
De naam "Joule Dief" is natuurlijk misleidend. Er wordt nergens energie "gestolen". Maar het
gelijkt er wel sterk op. Ter herinnering: 3.6 MJ (= 3 600 000 J) = 1kWh. De Joule is heel klein.
Eén Joule is de energie die nodig is om een gewichtje van 100 g één meter omhoog te heffen.
Hier op aarde. Of de arbeid geleverd wanneer 1 A door 1  stroomt gedurende 1 seconde.

De schakeling
Zo'n hoge spanning, met zo'n eenvoudige schakeling! Een transistor, een ferriet ringkern waarin
een twintigtal dubbele draad windingen liggen, een weerstand van 1000 ohm.

+
A1

A2

B2

B1

1k

2N2222

Joule dief
De enige moeilijkheid - en dan nog - is het wikkelen van de ferriet ringkern spoelen. En daar
komen we seffens op terug.
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De transistor is een NPN. Ik had nog enkele 2N2222 liggen en die werkten perfect. Ik vermoed
dat ongeveer elke NPN zal werken. De weerstand: 1000 . De LED: het meeste licht geven
natuurlijk de "ultrabright" LED's die een spanning nodig hebben van minstens 3 volt.

Spoel
Materiaal van de ringkern
Eerst het materiaal. Het moet liefst ferriet zijn en geen ijzerpoeder. Na menige consultatie met
slimme collega radioamateurs, gaf ON6ZJ mij een lijst met ferriet ringkernen
en een lijst met ijzerpoeder ringkernen. Er is wel degelijk een verschil. De
ijzerpoeder soort komt in allerhande kleuren (blauw, rood, geel en nog meer).
Die dus NIET gebruiken. Wel die donkergrijze, ongeverfde ringkernen. Die zijn
gemaakt uit ferriet.
De reden is dat de ijzerpoederkernen een lagere permeabiliteit hebben.
Hierdoor moeten veel meer windingen gebruikt worden dan bij ferrietkernen.
Bij gebruik van een gerecupereerde ijzerpoederkern (uit een voeding) was de spanning bij
eenzelfde aantal windingen, kleiner. Ijzerpoeder kán wel, maar dan zijn veel meer windingen
nodig.
Ter lering: ferrietkernen zijn ferrimagnetisch [Fe(III)], ijzerpoeder kernen zijn ferromagnetisch
[Fe(II)]…
Bouw van de spoel
De ringkern (uit recuperatie) heeft een buitendiameter van 1.6 cm. Kleiner mag maar het is
gemakkelijker winden met een grotere. Het aantal windingen? Zoveel mogelijk, maar een
twintigtal werkt al heel goed.
Als draad kan verniste koperdraad dienen. Gemakkelijker is geïsoleerde, gekleurde draad want
naar weerstand

A1

A2

B1

B2

naar collector

Begin eerste draad (draad A) aan einde tweede draad (draad B)

er moet "bifilair" gewonden worden en dan zijn de draden gemakkelijker te onderscheiden. Ik
gebruikte twee lengten verniste koperdraad van elk een meter.
Een uiteinde van de twee draden A en B werd in de bankvijs
geklemd. Die uiteinden noemen we A1 en B1. De winding
gebeurt met de twee draden zij aan zij, zo dicht mogelijk naast
elkaar, tot de ferrietkern vol is. Laat enkele centimeter draad
over voor de verbindingen. De einden die niet in de bankvijs
zaten, noemen we A2 en B2.
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Dan soldeert men een uiteinde A1 aan B2. De spoelen worden op deze manier tegendraads
verbonden.
Hiernaast is een voorbeeld van de spoel gewonden met gekleurde draad. De
ene draad is rose-wit en de andere is blauw-geel. Met de gelakte draad
moeten we met de ohmmeter nagaan welke draad A en welke draad B is op
het einde van het windingsproces. Met de gekleurde draad is dat geen
probleem.

Bouw van de schakeling
A1 samen met B2 worden aan de plus van de batterij of cel gelegd. A2 gaat via de 1k
weerstand naar de basis van de transistor. B1 gaat naar de collector. De emitter ligt

aan massa (de negatieve kant van de batterij of cel). De LED (of LED's) leggen we tussen de
collector en massa.

Werking
De Joule dief is een oscillator die de transistor in geleiding en uit geleiding brengt aan een hoge
frequentie door de eerste spoel. De tegen EMK (ElektroMotorische Kracht) die ontstaat in de
tweede spoel zorgt voor een hoge spanning tussen de collector en de massa.
Frequentie
De schakelfrequentie heb ik gemeten met een oscilloscoop en die hangt af van de batterij/cel
spanning. Voor een spanning van 1.1 V was de frequentie 20 kHz, maar voor een spanning van
0.5 V was de frequentie 70 kHz. Als de spanning laag is slaat de transistor duidelijk sneller aan
en af.
Dat er een oscillator in werking is merkt men aan een enorm gefluit op de AM band van een
transistor radio die men in de buurt houdt. De Joule Dief zou misschien wel gebruikt kunnen
worden als morse zender! Haastig aan toevoegen dat men hier misschien wel geen licentie voor
zal krijgen…
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Spanning open schakeling
De spanning tussen collector en massa gemeten tussen en LED en massa, voor een
voedingspanning van 1.1 V was 52 VOLT! Tussen een rode LED en massa met een voltmeter
gemeten: 36 volt bij een voedingspanning van 0.8 V!
Verbruik
Voor een heldergroene LED met een voorwaartse spanning van 2.8 V was het verbruik 25 mA.
Wat te verwachten is voor een heldere LED. Drie rode LED's in serie of in parallel, verbruikten
30 mA. Vier heldere witte LED's in serie verbruikten 23 mA, maar de LED's waren niet op volle
lichtsterkte.

Toepassingen
Naast het enorme genoegen dat men puurt uit een schakeling als de
Joule Dief, zijn er ook enkele nuttige toepassingen.
Een eerste toepassing is gewoon de schakeling rond een AA cel bouwen
en gebruiken als lamp tot de cel volledig uitgeput is. Een mooie
recuperatie van uitgeputte batterijen. De foto hiernaast is een voorbeeld
(ik heb dit niet zelf gebouwd).
Een andere toepassing is de Joule Dief gebruiken om een NiCd (moest u die nog hebben) of
NiMH cel op te laden. Ik kreeg en laadstroom van 7 mA met een spanning van 1.5 volt over een
NiCd met als voeding een 1.5 V AA cel die al tot 1.0 V ontladen was.
ON7CI
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Collins filter? Mechanical filter? Ceramic filter?
ON4TOM
Nu ik me meer en meer met CW inlaat heb ik ook, net
als zovelen voor mij, ondervonden dat een degelijke
middenfrequent filter goud waarde heeft. Zeker
wanneer er sterke PSK31 signalen in het 40m QRP CW
band-segment komen. Door deze sterke signalen wordt
de AGC (automatic gain control) van de ontvanger
dichtgedraaid en kan het zwakke CW signaal niet
meer gekopieerd worden. Door een degelijk CW
middenfrequentfilter te gebruiken zal het sterkere
PSK31 signaal, van in het bovenstaande voorbeeld,
de AGC niet meer kunnen beïnvloeden en zal het
zwakke CW signaal mooi te kopiëren zijn.
Onderstaand artikel zal 2 van de gangbare filters kort toelichten.
De bedoeling is om te weten te komen hoe een mechanisch en een
ceramisch filter werkt en wat de verschillen zijn tussen de 2. Een
belangrijke (en voor sommigen nieuwe) parameter in het objectief
beoordelen van een filter is de “shape factor”. Deze bepaalt hoe
scherp het filter filtert of met andere woorden, hoe goed het
filter de ongewenste signalen onderdrukt. Deze “shape factor” wordt
bepaald door de bandbreedte waar de verzwakking 60dB is te delen
door de bandbreedte waar de verzwakking 6dB is. Zie hiervoor fig.2.
De tweede parameter die veel gebruikt wordt in het beschrijven van
filters is de “pass band insertion loss” of het verlies van
signaalsterkte van het gefilterde signaal in de doorlaatband van
het filter.
1. Het mechanisch filter (mechanical Collins filter)
Bepaalde transceiver fabrikanten verkopen deze “mechanical Collins
filters” als een optie voor hun toestellen. Het is ook zo’n filter

die ik me heb aangeschaft voor mijn Yaesu FT-897.
Fig.1: Opbouw van het mechanisch filter en het vervangingsschema.
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Fig.1 toont de inwendige opbouw van dit type filter. Zoals de naam
reeds doet vermoeden is de werking van dit filter gebaseerd op een
mechanische trilling. Het filter bestaat uit kleine ronde metalen
schijfjes die in de langsrichting aan elkaar vastgelast zijn met
draadjes. Deze draadjes in langsrichting worden in het wiskundig
model van dit filter gerepresenteerd door de serie koppelspoelen.
De resonerende metalen schijfjes van het filter worden in het model
als high Q parallel L-C resonanties voorgesteld.
Het elektrisch signaal wordt via een magnetische transducer omgezet
in een mechanische trilling. Dit gebeurt door een spoel te wikkelen
op een beweegbare kern uit een ferriet materiaal of een nikkel
materiaal. Deze materialen hebben de interessante eigenschap van te
krimpen of uit te zetten wanneer ze aangesproken worden met een
magnetisch veld. Door nu ons wisselstroomsignaal door de spoel te
laten gaan ontstaat er een wisselend magnetisch veld die optelt met
het reeds aanwezige permanente veld van de bias magneet. Hierdoor
gaat het staafje krimpen of uitzetten en zal er zo een mechanisch
“signaal” ontstaan dat de eerste metalen plaat aanspreekt. Via de
draadjes wordt de trilling in langsrichting doorgegeven aan het
volgende schijfje die een torderende beweging zal maken. Zo beweegt
het signaal letterlijk door het filter en wordt het op het eind,
door de magnetische transducer, terug omgezet in een elektrisch
signaal. De magnetostrictieve transducer is net als een antenne en
een luidspreker omkeerbaar. Het kan elektrische signalen omzetten
in mechanische signalen en mechanische in elektrische signalen.
De centerfrequentie van het filter wordt uiteraard bepaald door de
resonerende metalen schijfjes in het filter. Door het aantal van
deze schijfjes op te voeren kan met de “shape factor” van het
filter verbeteren. Fig.2 toont een typische doorlaatkarakteristiek
van een mechanisch filter (pas op: de y-schaal is attenuation,
verzwakking).
De, in langsrichting, geplaatste verbindingsdraadjes bepalen de
bandbreedte van het filter. Dit valt eenvoudig af te leiden uit het
equivalente
schema
van
dit
filter.
Door
nu
meerdere
verbindingsdraadjes te gebruiken stijgt de oppervlakte (stijfheid)
van de mechanische koppeling en zal de bandbreedte stijgen. Zo
kunnen we “heel eenvoudig” de bandbreedte onder controle houden.
Het SSB filter in figuur 2 heeft een -6dB bandbreedte van 3,5 kHz
en de bandbreedte op -60dB is 4,2 kHz. Daaruit volgt dat de shape
factor 4,2kHz / 3,5kHz = 1,2 wat niet slecht is. Men kan ook
vaststellen dat de pass band "insertion loss" nogal varieert. Dit
is het gevolg van de “mindere” kwaliteit en mechanische opbouw van
het gemeten filter.
Door de resonanties van de
elk plaatje te plaatsen en
pass band "insertion loss
koppeling van de plaatjes

metalen plaatjes haaks ten opzichte van
een betere koppeling te voorzien kan de
ripple" zakken tot minder dan 1dB. De
met de koppeldraadjes is zeer kritisch.
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Door het toepassen
verbeteren.

van

ultrasoon

lassen

kan

deze

factor

enorm

Wanneer het filter volgens de regels van de kunst is uitgevoerd
zullen de ongewenste resonanties van dit filter zeer beperkt zijn.
Ofwel zijn ze zwak ofwel liggen ze veel hoger in frequentie. Tevens
zal de shape factor verhogen waardoor de selectiviteit zal
toenemen. Een moderne machanische filter wordt gekenmerkt door een
min of meer compacte behuizing voor de center frequentie waarop het
werkt en de shape factor dat het heeft. Een kristalfilter heeft ook
schitterende eigenschappen maar is voor dezelfde centerfrequentie
met dezelfde shape factor en bandbreedte veel groter dan het
mechanisch filter.

Fig.2: SSB doorlaatkarakteristiek van een mechanisch filter.

2. Ceramisch filter
Een typisch ceramic filter bestaat uit schijfjes van een piezoelektrisch materiaal, zoals lood-zircoon-titanium, aan elkaar
verbonden met veertjes. Gezien het hier een piezo-elektrisch
materiaal betreft, is er geen “transducer” van toepassing zoals bij
het mechanisch filter van hierboven. Hierbij komt nog eens kijken
dat elk van deze schijfjes een serie en een parallel resonantie
heeft zoals bij een kristal. Door een aantal van deze schijfjes in
serie te schakelen met afwisselend een serie resonantie en een
parallel resonantie wordt er een mooi bandpass filter gevormd. Zie
maar naar het vervangingsschema van Figuur 3.
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Ceramische filters worden meestal gemaakt rond de populaire 455kHz

Fig.3: Opbouw en model van een ceramisch filter

waar een mechanical filter zowat op eender welke frequentie gemaakt
kan worden. De shape factor ligt gemiddeld rond de 2. Wat er wel
minder goed is ten opzichte van een mechanisch filter is dat de
pass band insertion loss ripple meestal tussen 1,5dB en 3dB ligt.
Ceramische
filters
zijn
daarentegen
veel
compacter
dan
de
mechanische filters. Waarschijnlijk zal dit ook opgevallen zijn
door sommige OM’s bij het inpluggen van hun Collins filter in hun
radio.
Ik wil er bij deze op wijzen dat een ceramisch filter net als een
kristal filter op een mechanische manier werkt. Dit wil zeggen door
middel van trillingen. Dit is net zoals bij het mechanisch filter.
Hoe men nu precies het onderscheid bepaald heeft tussen de 3 en
waarom het Collins filter nu mechanical filter genoemd wordt blijft
voor mij een groot vraagteken.
Uiteraard zijn er nog ontelbare (minstens even belangrijke)
parameters en topologieën om een filter te beschrijven maar dit zou
ons veel te ver leiden en valt buiten de bedoeling van dit artikel.
Voor degene die meer uitleg wenst over het beschrijven en het
ontwerpen van allerlei filters kan, zoals steeds, bij mij terecht
op vrijdag avond in de PRAC te Londerzeel.
73, ON4TOM Tom Decuyper
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• Elektriciteit
• Metaalconstructies
• Centrale verwarming
Croes
Haachtsesteenweg 17 Steenokkerzeel
Tel : 016.656 668

rganisatie ON4CCK.
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Testen

zelfbouw

dualband

antenne

23/10/2009

ON7CI geeft assistentie

ON4TOM weet alles van antennes

Mooie meetapparatuur

Improvisatie van een
richtantenne

Een geïnteresseerd publiek
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Verslag Bestuursvergadering van 04/09/2009
Aanwezig:
ON3BL, ON3DBC, ON3DCL, ON7CI, ON3LH, ON8CW, ON7YQ,ON4CCK
Verontschuldigd:
Afwezig:
ON1AOX
Agenda :
- verslag vorige bestuursvergadering van 22/05/2009
- kasverslag en ledentoestand
- nabespreking voorbije activiteiten (barbeque, PRRC, VHF velddag,
fietsdodentocht)
- activiteiten:
- 05 en 06/09/2009 : HF velddag – medewerking met
NBT
- 02/10/2009 : Algemene Vergadering
- 17/10/2009 : VRA Activity day
- 23/10/2009: testen van de zelfbouw dual band antenne.
ON3BL, ON3DCL en ON4TOM
- 06/11/2009 : voordracht over sprinklers door
ON3DCL
- 04/12/2009: voordracht over en door
Wireless Antwerpen
- 11/12/2009: start cursus Basisvergunning
- 18/12/2009: cursus Basisvergunning: theorie.
- 08/01/2010: Driekoningenfeest
- 15/01/2010: cursus Basisvergunning: theorie
- 22/01/2010: cursus Basisvergunning: praktijk
- 29/01/2010: cursus Basisvergunning:
praktijk
- 05/02/2010: PSK31 door ON3WAG
- 12/02/2010: examen Basisvergunning
- 05/03/2010: goede Power Point Presentaties maken door
ON7GZ
- 07/05/2010: Ladies’ Night
- 28/05/2010: BBQ met de familie rond de shack
- 04/06/2010: PRRC / GPS Contest; start om 19:00 aan de
shack
- 03 en 04/07/2010: VHF Velddag
- nieuwe activiteiten: graag reeds nadenken voor voorstellen
- oefening met Vlaamse Kruis: ON7GY had meeting op 2/6 en
ging iets laten weten; wie heeft Roger gehoord?
- testen antennes + coaxen brandweer: was voor juli of
augustus; dit najaar nog doen of uitstellen?
- voordracht door ON7BAU over ILS
- Micropajot
- website: nog steeds geen reactie gekregen van ON3EW of ON4ATX
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Verslag vergadering van 22/05/2009
Wordt goedgekeurd
Kasverslag
ON4CCK geeft een overzicht van de kassituatie.
Nieuw saldo : 946,76  ; bij de vorige bestuursvergadering was het
saldo : 1.198,21 , dus
- 251,45 
Drank : + 126,78 
Micropajot : editie zomer : - 119,96 
GPS contest : - 28,63  (saldo)
Inschrijving BBQ : + 605,00 
Kosten BBQ : - 962,96  (282,96  bijgelegd door PRA-kas)
VHF velddag : + 51,97  (door bijdrage NBT)
Giften : + 46,00 
Lidgelden : + 78,00 
Huur tent HF velddag : - 44,00 
Connector : -3,65 
BBQ volgend jaar : EUR 15,00 vragen als bijdrage
Ledentoestand
2 nieuwe leden bij : Vandenhende Luc en Delcourt Theo (ON3DCT)
(Vlaamse Kruis)
Momenteel 75 betalende leden die met 2009 in orde zijn
ON6LUQ en ON3EW zijn geschrapt wegens niet-betaling lidgeld 2009
Nabespreking voorbije activiteiten
barbeque: iedereen tevreden, volgende keer EUR 15,00 vragen
PRRC: goede opkomst; alleen 0N3’s
VHF velddag: goede hulp van NBT Grimbergen, spijtig van incident
met ON3BDJ, goede BBQ
Fietsdodentocht: eigen crossband repeater gebruikt; moet werken met
beamke; post in Steenhuffel wel nodig? Alles goed verlopen.
Activiteiten
- 05 en 06/09/2009 : HF velddag – medewerking met NBT
- beetje paniek van ON6QB; staat er blijkbaar alleen voor
- geen BBQ, wel pizza bestellen
- ON6QB meldt: weinig reactie van PRA-ers

- 02/10/2009 : Algemene Vergadering
- herkiesbaar zijn: ON1AOX, ON3BL en ON4CCK
- zelfde agenda als vorige jaren
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- oproep in Micropajot : voorwoord door voorzitter
- 17/10/2009 : VRA Activity day
- terug van uit shack
- 23/10/2009: testen van de zelfbouw dual band antenne. ON3BL,
ON3DCL en ON4TOM
- 06/11/2009 : voordracht over sprinklers door ON3DCL
- 04/12/2009: voordracht over en door Wireless Antwerpen
- 11/12/2009: start cursus Basisvergunning
- hoe bekend maken?
- 18/12/2009: cursus Basisvergunning: theorie
- 08/01/2010: Driekoningenfeest
- 15/01/2010: cursus Basisvergunning: theorie
- 22/01/2010: cursus Basisvergunning: praktijk
- 29/01/2010: cursus Basisvergunning: praktijk
- 05/02/2010: PSK31 door ON3WAG
- 12/02/2010: examen Basisvergunning
- 05/03/2010: goede Power Point Presentaties maken door ON7GZ
- 07/05/2010: Ladies’ Night
- terug naar ’t Molenhuis
- 28/05/2010: BBQ met de familie rond de shack
- 04/06/2010: PRRC / GPS Contest; start om 19:00 aan de shack
- organisatie ON3BL & ON3DBC
- 03 en 04/07/2010: VHF Velddag
Nieuwe activiteiten
- oefening met Vlaamse Kruis: ON7GY had meeting op 2/6 en ging iets
laten weten; wie heeft Roger gehoord? Van dit nog niets gehoord,
ON7CI informeert.
- testen antennes + coaxen brandweer: was voor juli of augustus;
dit najaar nog doen of uitstellen? Uitstellen naar vorig jaar
- voordracht door ON7BAU over ILS : ON7GZ gaat hem vragen voor
2/4/2010
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PRAC website
- ON3EW is geen lid meer!
- ON4ATX reageert ook niet meer op mails
- hoe verder? ON7YQ neemt contact op met ON4ATX zodat ON3BL het
beheer kan overnemen
Micropajot
- is bijna klaar
- verslag Fietsdodentocht : ON4CCK
- voorwoord van voorzitter
- vraag ON7CI: elektronisch versturen; aankondigen ; wie toch op
papier wil, moet het laten weten
Varia
- vraag ON3DCL: aanschaf bestekken Makro i.p.v. plastiek :
goedgekeurd
Volgende vergadering :
vrijdag 27/11/2009 om 19.00 uur in clubshack
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 20.25 uur.
ON7YQ
Voorzitter

ON4CCK
Secretaris

PowerPoint presentaties maken
door ON7GZ
20 uur 5 maart 2010
Leden: gratis
Niet leden: 10 euro
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Voordracht over en door Wireless Antwerpen 4/12/2009

De drie bezielers van Wireless Antwerpen:
Hans ON3PZ
links vooraan: Stefan ON4SH en
Bram ON3PTZ

ON4TOM en ON7GZ bestuderen het demomateriaal

Grote belangstelling vanwege de PRA leden
30

PRAC op Dx Expeditie ?
ON3WAG

In Nederland, in het dorpje Walsoorden, gelegen op een twintigtal
kilometers voorbij Hulst, is er een clubstation PI4DX (Crew contest
groep Zeeuwsvlaanderen). Dit huis met antenne park, is eigendom van
PD1DX, Eric.

Het is mogelijk voor zendamateurs om dit huis te huren van de
vrijdag morgen tot de zondag avond (2 nachten dus). Men kan dan het
antenne park gebruiken evenals binnen in het huis de rotators, enz.
Het enige wat men moet meebrengen is zijn eigen transceiver.

Ik ben er al tien keer op
weekend geweest en het is de
moeite waard. De prijs ligt zo
tegen de 250 Euro huur voor 3
dagen. Het maximum toegelaten
hams is 6 (4 slaapkamers - 2
met
dubbele bedden en 2 met enkel
bed). Het huis heeft ook een
ingerichte keuken, badkamer en
alle comfort. Koken hoeft
niet, er zijn genoeg Chinese
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of andere pizza’s te verkrijgen daar in de buurt.

Als er genoeg interesse is en we tot een groep van 6 geraken, kan
de PRAC eens een dx weekend daar organiseren.
Er zal naar een datum gekeken worden als er genoeg kandidaten zijn,
want soms zijn de wachttijden lang om een plaatsje te krijgen. Veel
contesters uit Europa huren ook dat huisje.

Opgelet: het is echt 3 dagen dx’en wat we daar doen, geen toerisme.
Het is dus alleen interessant voor diegene, die zoals ik, graag een
pak QSO’s willen doen op 3 dagen. Een voorbeeld: ik heb in oktober
dit jaar daar 802 QSO’s gedaan op een weekend. Er wordt dus ook
heel weinig geslapen, maar we vinden toch de tijd om een goede pint
tussendoor te drinken.

Laat gerust iets weten als je mee wilt doen. Per e-mail of laat
iets weten gewoon op de vrijdag bijeenkomst in de club.

73, Vincent-ON3WAG
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Brandbeveiliging: hoe werken sprinklers? door ON3DCL op 6-11-2009

ON3DCL weet beroepsmatig alles over sprinklers: werking, modellen,
plaatsing, debieten, …

het aandachtige publiek

allemaal sprinklers

mooi demokoffertje

toevoerleidingen

Alle fotoreportages door ON4CCK. Foto's ON3BL, ON3DCL, ON4CCK
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Wat is een HAM
door ON3WAG
Sinds ik radioamateur ben,hoor ik regelmatig het woord
HAM uitspreken als er over onze community gesproken
wordt. Ik heb me regelmatig afgevraagd van waar zou dit
woord kommen? Hoe kom het dat we zo genoemd worden, we
zijn tenslotte geen HESPEN.
Zo eens besloten om op jacht te gaan en na een tijdje
te hebben gezocht via Google search ben ik op een site
gevallen uit de “States”: Harvard Wireless Club –
W1AF. Van daar uit is in feite alles begonnen.
We gaan terug tot in het jaar 1908. In die tijd gebruikten 3 leden
van de H.W.C. hun eigen radio station. Het waren Albert Hyman, Bob
Almy en Peggy Murray . Ze noemden hun radio station Hyman-AlmyMurray. De naam van dit station
was natuurlijk te lang om uit te
spreken en zo werd het afgekort
Hyam - Almy - Murray
naar HYALMU. Maar ook deze
afkorting was niet zo eenvoudig
om uit te spreken. Dus vlug gebruikten ze de eerste letters van hun
namen: Hyman-Almy-Murray, afgekort dus HAM.
In 1908-09 was er nog in de USA geen enkel wet of reglementering
over het gebruik van een callsign.
Gezien een vriendelijke samenleving tussen de
radioamateurs en de commerciële radio stations
moeilijk kon blijven bestaan zonder
reglementering, wordt er in 1911, op aanvraag
van de broadcasting stations, een wetsvoorstel
voorgelegd in het Congress in Washington, dat
de activiteiten van de ontelbare radio
amateurs van die tijd sterk zou beperken.
Albert Hyman, schreef toen een dissertatie over dit wetsvoorstel,
en deze tekst zou veel stof doen opwaaien op de banken van de
Harvard universiteit. Een van de profs van Hyman gaf een kopie van
deze tekst aan Senator David Walsh, die zo onder de indruk was,
dat hij besloot om Hyman uit te nodigen om zijn uitleg te komen
geven voor het Senaat. Daar vertelde Hyman hoe amateur station
worden opgebouwd en zegde dat, als het wetsvoorstel zo zou gestemd
worden, veel amateur station zouden moeten sluiten daar veel OM en
YL's niet over het geld beschikken om deze te dure radio licentie
te kunnen betalen. De debatten begonnen in het Senaat en het
afkorting HAM wordt constant gebruikt gedurende de zittingen. Het
woord HAM wordt het symbool van alle kleine radioamateur stations
die het tegen de macht van de commerciële diensten moesten doen.
Het was een vechtpartij tussen David en Goliath.
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Het Congress steunde de kant van David en
het wetsvoorstel belandde in het vuilnisbak
van deze hoge kamer. Zo kreeg Amerika een
nieuwe held en gans het land sprak van deze
student die tegen Goliath het heeft durven
doen.
Zo vrienden, is in feite alles begonnen,
honderd jaar geleden en sindsdien wordt een
radio amateur een HAM genoemd. We mogen
gerust slapen we zijn geen hespen.
En nog iets wat ik graag over Hyman gelezen
heb. Hij was afkomstig vanuit de Elzas
voordat zijn ouders naar de States
emigreerden. Vanuit de Elzas kommen er toch
slimme mensen hé!
Ik hoop dat jullie dit artikel interessant
gevonden hebben, veel leesplezier, 73
Vincent ON3WAG

Nota van de redactie
U mag 1 keer raden van waar Vincent afkomstig is.

Welkom ON3DCL: nieuwe voorzitter van de PRAC
Dank u ON7YQ: vorige voorzitter van de PRAC

PRAC site
http://users.telenet.be/on4pra
Webmaster ON3BL

35

Papier versie Micropajot
Door een ongelooflijk toeval kreeg de Micropajot redactie volgende
brief van een eerbiedwaardig lid in handen.

Aan de heer PRAC Penningmeester
Holle Eikstraat 1
Londerzeel
Geachte penningmeester,
In het vorig nummer van ons geliefd blad, de Micropajot, las ik dat
we van nu af aan ons geliefd blad moesten lezen op de computer of
anders een kopie op papier moesten aanvragen bij u. Gelukkig is het
niet zoals met de moeder vereniging, de VRA, die 10 euro meer
lidgeld vraagt om een gedrukte kopie van RadioAmateur, het VRA
lijfblad, te ontvangen.
Laat mij toe, geachte penningmeester, mijn besluit toe te lichten:
papier of scherm.
Ik heb getracht de Micropajot te lezen op mijn computer. Ik gebruik
het woord "computer" nogal losjes, wetende dat sommige van uw
leden, die nogal belust zijn op appels - ik noem geen namen vinden dat alles waar Windows op draait, eerder gesofistikeerde
telramen zijn.
Nu moet u weten mijnheer de penningmeester, dat ik al gans mijn
leven de Micropajot in bed lees. Meestal luidop want mijn eega, die
dan naast mij ligt, vindt de artikels zo fantastisch mooi. Soms is
ze tot tranen bewogen, zoals bij dat artikel over die arme vrouw
met de bedelende kinderen in de Micropajot, aflevering 105 van de
Herfst 2009. Ergo:de vorige. Tussen haakjes: wat dat artikel in een
tijdschrift voor radioamateurs komt doen, begrijp ik ook niet.
Soit. Ik heb dus getest, geëxperimenteerd zou uw hoofdredacteur met
zijn geleerde woorden zeggen, getest dus of ik de Micropajot zou
kunnen lezen met mijn computer in bed, of beter OP ons bed. Nu is
dat zo geen klein machientje: hij weegt zeker 10 kilo. Ik had dat
samen met het scherm en met het klavier boven op ons bed gezet.
Maar, beste penningmeester, hebt gij dat al ooit eens geprobeerd?
Dat zwaar ding gleed telkens van ons bed af, pardoes op ons,
gelukkig heel zacht, fluwelig, rood slaapkamer tapijt. Daarbij
schoot telkens de deur voor de CD's open. En natuurlijk is die dan
afgebroken. Die deur.
"Ha", zei mijn vrouw, "zet dat ding dan op de grond". Mijn vrouw is
heel nuchter, heel wetmatig ("alles wat omhoog gaat, valt
noodzakelijk weer naar beneden", zei ze) en heeft ook een
radioamateur licentie. Zoals ik dus.
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Ik het bed uit, haar raad opvolgend, PC op de grond, ik terug in
bed. Wat bleek? De draad van het scherm naar de PC was te kort. Wat
hebben we gedaan? De computer staat nu aan ons voeteinde. Het
scherm staat op mij schoot (we zitten alle twee recht om de
Micropajot te lezen - uit eerbied voor de auteurs van de mooie
artikels en daarbij, het is gemakkelijker lezen). Het klavier ligt
tussen ons tweeën in. Maar waar is die muis? Gebruikt gij een muis
in bed Penningmeester? Dan weet ge hoe rap ge die kwijt zijt. Hier
ook. We waren nog niet goed (opnieuw) geïnstalleerd of we zijn ons
muis kwijt. Overal zoeken. Nergens te vinden. Plots zie ik iets
bewegen aan het voeteinde. Een ECHTE muis? Ik heb al zwaardere
operaties gedaan, pak het klavier en klop op ... voeten van mijn
eega. Ik ga toch even voelen en ja hoor: daar achteraan het bed lag
de muis. Draadloos infrarood stralend.
Nu konden we beginnen met het lezen van de Micropajot, via de site
van Beni opgehaald. Probleem! Wij hebben namelijk een elektrisch
deken. Dat staat aan als wij 's winters in bed liggen (zitten nu).
De storing is enorm. Allemaal gekleurde schuine strepen, van links
onderaan naar rechts bovenaan. Rood, geel, groen, blauw. Enfin, ge
kent dat. Zou dát nu de elektronische versie van de Micropajot
zijn, vroegen we ons af. Weer mijn eega: "Zet dat deken af".
Strepen weg!
Maar nu staat dat scherm dus dicht tegen ons aan, boven op het bed,
middenin, PC aan het voeteinde, muis in de hand. Heeft u al van een
kijkhoek van een computerscherm gehoord, geachte penningmeester?
Juist. Als ik het scherm voor mij zet, ziet zij niets. Als ik het
voor haar zet, zie ik niets. We zouden elk om beurt de Micropajot
kunnen lezen. Op het scherm. Maar dat gaat niet. Want het gebeurt
dat mijn eega al eens vraagt: wat schrijft die nu. Dan moet ik
dicht bij haar aanschuiven (heeft wel zijn voordelen) om te zien
wat ze bedoelt. Want ik zie het niet.
Mijnheer de Penningmeester,
•
•
•

gezien de miserie met de elektronische versie,
gezien wij nu zonder elektrische bedverwarming liggen,
gezien wij de altijd buitengewoon interessante Micropajot
absoluut niet willen missen,

pleiten wij beiden, zij en ik, voor een gedrukte versie van de
Micropajot.
Met grote achting en collegiale groeten,
Getekend,
(Te pikante taferelen en de naam van de auteur werden heelkundig
verwijderd, maar zijn aan de redactie bekend).
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De Telegraaf
Onderwerp: Re: Awards
Datum: Saturday, 26 September 2009 11:10
Van: ON3WAG <vincent.wagner@telenet.be>
Aan: Guido Clinckemaillie <guido.clinckemaillie@pandora.be>
Discussie: Awards
Tnx Guido
Thanks. Het doet altijd plezier als er iemand is die de MP leest >> Ik wist trouwens niet dat
je naast radio amateur ook "un poête" was (artikel: Dierlijk)
Nu ga ik een stukje eten.
73
Vincent
Beste Vincent,
Een mens op jaren gelijk ik, moet van alles uitvinden om niet seniel te worden. Ongeluk is
dat men het niet weet van zijn eigen of het al zover is. Verwittig mij op tijd.
***
Onderwerp: Micropajot
Datum: Saturday, 26 September 2009 10:22
Van: ON3BL <lannaux@skynet.be>
Aan: Guido Clinckemaillie <guido.clinckemaillie@pandora.be>
Discussie: Micropajot
Hallo Guido,
Natuurlijk heb ik hem al uitgelezen de Micropajot.
Om eerlijk te zijn ben ik eerst naar de lay-out van mijn eigen artikel gaan zien. De inhoud
wist ik natuurlijk al.
Met toestemming van de hoofdredacteur mag Gust het overnemen voor informatief nu de
primeur aan de Micropajot gegeven is.
Het boekje van Tandy met de schakelingen rond de NE555 heb ik ook
(verplichte schoolaankoop indertijd). Het is zo een van die IC's die nooit zullen verdwijnen,
denk ik. Een cw beeper rond dit ic heb ik ook zelf al gemaakt.
Als ik na het lezen van je artikel over De Tijd nog wat tijd kan vinden (want tijd maken gaat
niet heb ik begrepen), zal ik nog een paar bijdragen leveren.
Beni
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Beste Beni,
We hebben eigenlijk veel geluk dat Gust, ON7GZ, hoofdredacteur van RADIOAMATEUR,
tijdschrift van de VRA (Vlaamse RadioAmateurs) dat vanaf 2010 in elektronische vorm te
lezen is, zo 'n goede neus heeft voor kwaliteit. Alleen de beste bijdragen komen in zijn
publicatie.
Dat Tandy boekje is inderdaad fenomenaal Beni. Ik vraag mij af of the nog te krijgen is.
Voor wat een NE555 kost (een halve euro, als ik het goed onthouden heb), kan men het
echt niet laten. Er staan zelfs schakelingen in met twee NE555-en. In een van de volgende
Micropajots (nu is er geen plaats meer) ga ik nog een LED flasher beschrijven (Louis ON3DCL - gaat wel kwaad zijn op mij na zijn vergeefse pogingen met de LM3909 LED
Flasher IC die bijna tien keer zo duur is als de NE555) en ALS IK TIJD heb ook die morse
oefenaar waar gij het over hebt samen met een muziekorgel. Allemaal met de NE555.
***
Onderwerp: Re: Fout
Datum: Friday, 9 October 2009 22:14
Van: ON3BL <lannaux@skynet.be>
Aan: Guido Clinckemaillie <guido.clinckemaillie@pandora.be>
Discussie: Fout
Guido,
Daarmee is het bewezen dat ik de Micropajot aandachtig lees.
Hi.
Beni
Beni alludeert hier naar een fout in de vorige Micropajot, die van de Herfst 2009. Naast de
figuur met de schakeling waarin een transistor gebruikt wordt om grotere stromen te
schakelen met de NE555, had ik pnp transistor geschreven. Beni's arendsoog viel daar op.
Het moet inderdaad npn zijn. De transistor in de tekening is een NPN! Hiernbij nog eens
het schema met de NPN TRANSISTOR. De 3 in het blokje slaat op pin 3 van de 555.

Bedankt Beni voor de opmerking. Ook voor het aandachtig lezen van de Micropajot. Er zijn
er nu al drie.
ON7CI!
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PRACese ACTIVITEITEN

11 december 2009: Start cursus Basisvergunning. Organisatie ON7CI.
Inschrijven bij ON4CCK of ON7CI. Alle lessen starten om 20:00.
18 december 2009: Cursus Basisvergunning. Theorie. ON4TOM.
8 januari 2010: Driekoningenfeest met de ganse familie. Ieder
brengt een geschenkje mee van ongeveer 5 euro. Aperitiefje, lekkere
taart en... obligate toespraak van de nieuwe voorzitter.
15 januari 2010: Cursus Basisvergunning. Theorie. ON3DCL en ON7CI.
22 januari 2010: Cursus Basisvergunning. Praktijk. ON6ZJ.
29 januari 2010: Cursus Basisvergunning. Praktijk. ON6ZJ.
5 februari 2010: PSK31 door ON3WAG en ON3BL.
12 februari 2010: Examen Basisvergunning. Prijsuitreiking ON7GZ.
19 februari 2010: Morse examen om 20:00.
5 maart 2010: Goede Power Point
presentaties maken. Door ON7GZ. PRA
leden gratis; niet-leden 10 euro.
Laptop gewenst voor maximum
leeroverdracht. Netstroom beschikbaar.

Ladies' Night

19 maart 2010: Meetavond met ON4TOM en
ON3BL (antennes, coax, zenders…). De
datum moet nog bevestigd worden,
2 april 2010: Voordracht over D-Star
door ON4PN.
7 mei 2010: Ladies’ Night in Het Molenhuis. Inschrijven bij ON4CCK.
28 mei 2010: BBQ met de familie aan de shack (15 pp alles
inbegrepen, zelfs de aperitief!).
4 juni 2010: PRR/GPS Contest. Start om 19:00 aan de shack.
Organisatie ON3BL en ON3DBC. Daarna geuze bier en boterhammen met
kop.
3 en 4 juli 2010: VHF Velddag. Organisatie ON3DCL.
8 augustus 2010: medewerking Fietsdodentocht. Organisatie ON4CCK.
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vnaam

naam

MEERT
PETER
DE CONINCK
STEFAAN
NEIRYNCK
AXEL
BROOTHAERTS
BART
VAN ZEEBROECK
ETIENNE
LUYCKX
INGRID
CLINCKEMAILLIE
ARNOLD
STEPPE
FONS
SAELEMAEKERS
ANNE
WAUMANS
REBECCA
LANNAUX
BENI
DE CONINCK
BART
DE CONINCK
LOUIS
DELCOURT
THEO
BOSMANS
FRANK
GRUDAJ
MARKO
KETS
MARCO
HAUCOURT
LEO
VAN CAMPENHOUT LUC
CLAES
MARC
HENDRIKX
DANIEL
COPPENS
PATRICK
GRUDAJ
ROBERTO
CEULEMANS
TRISTAN
LOHR
SUSANNE
VAN ACKER
JAN
VUYLSTEKE
MARC
WAGNER
VINCENT
WIJNS
STEVEN
MEERT
MARK
MARIT
OSCAR
DE KOSTER
AUGUST
DE MEY
ERIK
MEERT
ERIK
LEEMANS
IGOR
RAEMDONCK
JEAN-PIERRE
VAN CAMPENHOUT EDDY
CRABBE
ERIK
NOëT
ERIC
DE MELIO
ROLAND
DEPUYDT
FREDDY
DE KOSTER
PATRICK
JOOS
ANDRE
LAMBRECHT
MARC
DE GANCK
CHRIS
DECUYPER
TOM
VAN KEER
WIM
VAN HOUT
MARK
ZELDERLOO
MARC
MICHIELS
RONNY
THIELEMANS
FRANS
VAN NIEUWENHUYZEGEERT
VAN DE WIELE
RENE
CLAEYS
LEON
DE MESMAEKER
GEERT
CLINCKEMAILLIE
GUIDO
TORFS
RONALD
DE VOS
JEAN-PIERRE
DE WITTE
ROGER
PELICAEN
HANS
REMMERY
ETIENNE
VERHEYDE
JULES
MEERT
YVO
CROES
WALTER
VAN GEYTE
LUC
KONINCKX
LIEVE
CLAEYS
ELS
COP
JAN
DRAPPIER
EDDY
HAYS
PATRICK
SAERENS
GINO
SCHAMPAERT
RONALD
STEPPE
PHILIP
STOELZAET
TIM
VANDENHENDE
LUC
VAN LEUVEN
GUY

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
ONVL
ONVL

straat

post stad

NEERVELDLAAN 66
1740 TERNAT
PETRUS ASCANUSSTRAAT 106
1730 ASSE
GANZENKUIL 41
2390 WESTMALLE
STEENHUFFELDORP 27
1840 STEENHUFFEL
OUDSTRIJDERSSTRAAT 93
1654 HUIZINGEN
GANZENKUIL 41
2390 WESTMALLE
K. PLANTIJNSTRAAT 20
8510 MARKE
KAPELLEVELD 6
1742 SINT-KATHERINA-LOMBEEK
TERVUURSESTEENWEG 96
3001 LEUVEN
LENAERTSSTRAAT 88
3800 SINT-TRUIDEN
DE BEUGHEMLAAN 23
1880 RAMSDONK
MIDDELVELD 8
1860 MEISE
MIDDELVELD 8
1860 MEISE
ASSESTEENWEG 54
1740 TERNAT
VREDELAAN 149
1982 WEERDE
THEO VERELLENLAAN 6
2990 WUUSTWEZEL
PROVINCIAALSESTEENWEG 293 BUS 3 2627 SCHELLE
PROVINCIALE STEENWEG 171
2627 SCHELLE
KRUISBAAN 20
9255 BUGGENHOUT
NOEVEREN 309
2850 BOOM
PLOEGSTRAAT 5
1703 SCHEPDAAL
TWEEBRUGGENSTRAAT 57
9160 LOKEREN
MONNIKENHOFSTRAAT 45
2040 BERENDRECHT
KLEEMSTRAAT 17
1741 TERNAT
LENAERTSSTRAAT 88
3800 SINT-TRUIDEN
EEKSKEN 91
1745 OPWIJK
WATERMOLENSTRAAT 3
1654 HUIZINGEN
MEERSTRAAT 174
1840 LONDERZEEL
JULES ANDRIESPARK 38
9255 BUGGENHOUT
VANCAUWELAERTSTR 155
1740 TERNAT
BRUSSELBAAN 273
1600 ST. PIETERS LEEUW
KAPENBERGWEG 15
1745 OPWIJK
NELEMOLENSTRAAT 7
1700 DILBEEK
STERRELAAN 20
1740 TERNAT
GUDRUNSTRAAT 6
1850 GRIMBERGEN
FRANS WEYENBERGSTRAAT 17
1600 OUDENAKEN
OUDENHOVE 17
1840 LONDERZEEL
HEYGEMSTRAAT 21
1700 ST. MARTENS BODEGEM
KASSELSTRAAT 54
9080 ZAFFELARE
BEIGEMSESTEENWEG 129
1850 GRIMBERGEN
STWG NR MERCHTEM 259
1780 WEMMEL
FAZANTENLAAN 63
1600 ST. PIETERS LEEUW
LENAERTSSTRAAT 88
3800 SINT-TRUIDEN
HOEKSKEN 20
9280 WIEZE
LANGESTRAAT 115
1730 KOBBEGEM
STATIONSSTRAAT 14
1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS
PALINGSTRAAT 23
2870 PUURS
BERKENLAAN 44
1840 LONDERZEEL
WESTHOEKLOS 3
1700 ST. MARTENS BODEGEM
BRUSSELSE STEENWEG 458
1731 ZELLIK
POPULIERENLAAN 18
1861 WOLVERTEM
MIDDENWEG 9
9310 HERDERSEM
GENTSESTEENWEG 158
9200 DENDERMONDE
MORGENLANDSTRAAT 120
1040 BRUSSEL
PRIEELSTRAAT 94
1730 ASSE
SCHUTSTRAAT 45
1730 BEKKERZEEL
HALLAARDREEF 2B
2580 BEERZEL
KALKENSTRAAT 138
9255 BUGGENHOUT
NANOVESTRAAT 153
1745 OPWIJK
WEVERSSTRAAT 45
1730 ASSE
MOLENEED 19
9260 SERSKAMP
BOVENVRIJLIGEM 40
1730 MOLLEM
MAANBEEKSTRAAT 5
9270 LAARNE
HAACHTSESTEENWEG 17
1820 STEENOKKERZEEL
ALBRECHT RODENBACHLAAN 4
2547 LINT
BERKENLAAN 44
1840 LONDERZEEL
WATERMOLENSTRAAT 9 A
1742 TERNAT
PREDIKHERENHOEVESTRAAT 101
2840 RUMST
APPELBOOMSTRAAT 185
1602 VLEZENBEEK
TERLOCHTLAAN 33
2070 ZWIJNDRECHT
ZUREMEERSWEG 2
9310 MELDERT
FELIX TIMMERMANSLAAN 6
2627 SCHELLE
BORREDAM 25 BUS 3
1740 TERNAT
WATERMOLENSTRAAT 9 A
1742 TERNAT
REUSESTRAAT 46
1761 BORCHTLOMBEEK
ARENDWEG 11
2620 HEMIKSEM

tel

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

02/582.56.88
02/305.31.51

e-mail
pmeert@telenet.be
deconinck.stef@telenet.be
ingrid_luyckx@skynet.be
on1dkg@telenet.be
etienne.vanzeebroeck@skynet.be
ingrid_luyckx@skynet.be
arnold.clinckemaillie@skynet.be
fons.steppe@gmail.com
annesaelemaekers@hotmail.com
r_waumans@hotmail.com
lannaux@skynet.be
on3dbc@hotmail.com
on3dcl@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@base.be
on4caj@telenet.be
on4cck@telenet.be
on4ccv@telenet.be

mdv.rdm@scarlet.be
0495/69.56.37 freddy.depuydt@base.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
rmich@minf.vub.ac.be
on6qb@skynet.be
0486/25.11.15 geertvn@telenet.be
rene.vandewiele@electrabel.com
0497/88.81.72 on6zj@base.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
on7xm@telenet.be
0495/57.91.38 yvo.meert@telenet.be
0496/87.26.97 on6dff@vra.be
luc@ballooning.nu
on5ce@telenet.be
elsclaeys@gmail.com
k9.spike@gmail.com
e.drappier@intergestion.be
0479/56.56.12 patrick.hays@telenet.be
0495/53.93.74 gino.saerens@telenet.be
0486/98 58 70 lynro@skynet.be
0486/98.58.70
lynro@skynet be
0479/91.52.71 philip.steppe@gmail.com
0472/99.69.55 destoelie@hotmail.com
0476/32.38.67 luc.vandenhende@telenet.be
guy_van_leuven@telenet.be

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

0473/69.59.67
0495/32.76.49
0499/38.71.96
0495/23.00.95
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

0478/38.90.14

gsm

