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Agenda: 

  

21 juni       Koffie avond bij PA5KK 

 

19 juli        Koffie avond bij PA5KK 

 

16 aug       Koffie avond bij PAØASW 

 

20 sept     Zelfbouw, laat je projecten ook aan anderen zien. 

 

 

 

 

Luister voor het laatste nieuws naar                   

de KNH-ronde. 

Elke zondag om 11.00 uur op 145.225 MHz 
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VAN DE VOORZITTER. 

 

Zo, dat was afgelopen week weer een prima 

stormvastheidstest voor onze antenneparken…  Ik hoop dat 

de boel bij iedereen overeind is gebleven. Zo niet, dan heb je 

mooi deze zomer de gelegenheid de boel weer in orde te 

brengen. Voor de condities op HF hoef je je niet te haasten. 

Volgens een artikel in CQPA van april dit jaar kun je lezen dat 

pas eind volgend jaar een voorzichtig begin van 

Zonnevlekcyclus 25 te verwachten is. Dus tot zo lang maar 

aan de slag me FT8 en soortgelijke modes! 

De vakantietijd staat weer voor de deur en tevens allerlei 

herdenkingen van WWII zoals:  D-Day, de bevrijding van 

Zeeland en de slag om Arnhem. Ter gelegenheid hiervan zullen 

ongetwijfeld legio speciale calls en certificaten worden 

uitgegeven. 

De eerstkomende  3 verenigingsbijeenkomsten zullen bestaan 

uit de welbekende en altijd zeer goed bezochte 

koffieavonden. Altijd een goede plek om je ervaringen te 

delen of raad te vragen… 

Ik wens jullie allen een fijne zomer toe 

                                                            73, Aris PA3AQU 
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DE 2000e  KNH-RONDE, EEN GESLAAGDE HAPPENING. 
 

Op 21 april j.l. vond in onze clublocatie de viering van de 2000e 

KNH-ronde plaats. Het spreekt voor zich dat gedurende enige 

tijd hieraan vooraf het e.e.a. was gedaan aan de organisatie.  

Er had al een artikel in de Schager Courant gestaan, wat zoals 

later bleek, zijn uitwerking niet had gemist. 
 

                          
Reeds voor achten was Klaas Jan aanwezig met een aanhanger 

met daarop gemonteerd een opdraaimast en verdere spullen, 

zoals een 2-meter antenne, een lange coaxkabel en met een 

compleet zend-ontvangstation, bestaande uit een Yaesu FT847, 

een voeding en testapparatuur. Enige hulptroepen waren ook 

reeds gearriveerd en vele handen maakten licht werk. 

Vrij spoedig stond de antenne op hoogte, was de kabel met de 

set verbonden en kon een testuitzending worden gemaakt. Tot 

onze verrassing kwam er prompt een tegenstation in de lucht: 

PAØJOT. Zodoende wisten we meteen dat het met het signaal 

wel goed zat. 

Toen de ronde om precies elf uur begon, na een toepasselijke 

intro van de HAM-band, was de zaal al aardig bezet. Ook Guido, 

PAØGMM was reeds aanwezig, namens het hoofdbestuur van de 

VERON. 

https://a57.veron.nl/wp-content/uploads/2019/04/SAM_5902-bew.jpg
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De ronde, geleid door Gerrit PA3DS,  was goed bezet, met 27 

inmelders, inclusief die namens de verenigingen. Veel 

felicitaties konden in ontvangst worden genomen van de 

deelnemers. Ons signaal bleek ook Texel en Hoorn ruimschoots 

te bereiken, de uitersten van het “KNH-gebied”. 

In tegenstelling tot wat we hadden verwacht, kon de ronde 

zonder achtergrondgeluiden worden afgewerkt, de zaal 

luisterde ademloos mee. 

 

                             

https://a57.veron.nl/wp-content/uploads/2019/04/SAM_5923-bew.jpg
https://a57.veron.nl/wp-content/uploads/2019/04/SAM_5920-bew.jpg


SRA Bulletin                                                   6                                      Juni 2019 

Na afsluiting van de ronde was er gelegenheid voor onderling 

QSO, waarvan ruimschoots gebruik werd gemaakt, onder het 

genot van een kopje koffie of andere nattigheid en niet te 

vergeten een speciaal “KNH-2000 gebakje”, waarvoor Adrie 

had gezorgd. Op de foto Marjan, XYL van PAØJHS, die zorgde 

dat we af en toe een hartige versnapering onder de neus 

kregen, waarvan dankbaar gebruik werd gemaakt. 

  

                
 

Een aantal deelnemers aan de ronde waren na afloop ook in het 

blik gestapt en gaven akte de presence op de QSO-party. We 

konden ook een paar belangstellenden van buiten onze eigen 

kring verwelkomen, die waren getriggerd door het 

krantenartikel. Ook de ouders van Daan, PD2DVB,  ons lid 

overzee, gaven blijk van hun belangstelling. 

Schagen FM, onze plaatselijke omroep, kwam in de persoon van 

Kitty Mertz, vergezeld van een cameraman, een TV-reportage 

maken, wat een goede gelegenheid bood om wat reclame te 

maken voor onze hobby. Aris heeft goed zijn best gedaan om de 

mogelijkheden en het plezier van het radioamateurisme voor 

het voetlicht te brengen.  

 

https://a57.veron.nl/wp-content/uploads/2019/04/SAM_5930-bew.jpg
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Om een en ander te demonstreren maakte Gerrit “op camera” 

een twee- meterverbinding met Stan PAØSMY. 

Zoals gepland, waren rond twee uur de feestelijkheden 

afgelopen en werd door de opbouwploeg de techniek weer 

opgeruimd en de zaal weer in de oorspronkelijke staat 

teruggebracht, waarna het pand kon worden verlaten. 

We konden terugzien op een goed verlopen evenement en de 

dag tevreden afsluiten. Een dag, die verliep zoals de organisatie 

zich dat had voorgesteld. Een bedankje aan allen die zich 

hiervoor hebben ingespannen is dan ook zeker op z’n plaats ! 

                                                                                                                

Gerrit PA3DS. 

        
 

 

 

Het SRA-bulletin wordt U toegezonden op het E-mailadres 

dat U ons daarvoor hebt verstrekt. Dit adres wordt met Uw 

toestemming uitsluitend hiervoor en voor het toezenden van 

voor U belangrijke mededelingen van de afdeling gebruikt. 

Wilt U Uw toestemming intrekken, en het SRA-bulletin en 

deze mededelingen niet meer ontvangen, meldt U dit dan op 

het adres  pa5kk amsat.org.                                                           
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       Knutselen met een Yaesu FRG-7 ontvanger 
 

 
Na enig  aandringen door de redacteur van SRA  bulletin volgt 

hier een verhaaltje over de FRG-7  S/N 8G210604.  

Het is een algemeen verhaal, geen  technisch verhaal met 

ombouw beschrijvingen etc.  

Deze ontvanger heb ik in een ver verleden gekocht bij Yanyosu 

Electronika van  Joep Sterke PAØUM. 

Na een tijdje met de ontvanger te hebben geluisterd bleken er 

toch wel wat zaken voor verbetering vatbaar te zijn. Zo is het 

standaard filter prima voor AM ontvangst. Luisteren naar SSB 

signalen werd af en toe al een aardige klus. 

Dus een smaller filter erin, na enige tijd de filters schakelbaar 

gemaakt, zodat het originele filter ook  nog gebruikt kon 

worden. Nog later kwam er een Kokusai (mechanisch) filter bij. 

Dat was geen succes, de filter-doorlaat zat iets lager dan de 

bestaande filters. Dus dat filter er weer uit.  
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Omdat de frequentie-stabiliteit wat te wensen overliet is er 

een frequentie bijsloffer van PAØKSB gebouwd en in de set 

gemonteerd.  
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Deze schakeling wordt ook wel Huff & Puff genoemd.  

Wat een geweldig ontwerp van PAØKSB, hiermee krijgt de 

oscillator kristal stabiliteit. Maar ja, na enige tijd kwam er een 

nieuwe ontvanger van Yaesu op de markt, de FRG7700. Dat zag 

er aardig uit, dus werden er plannen gesmeed om die aan te 

schaffen. De FRG-7 is toen verkocht aan een dorpsgenoot van 

me, Mart PE1AZK. Die liet merken liever geen toeters en bellen 

in de ontvanger te hebben, dus toen zijn de Huff & Puff 

schakeling en nog wat andere zaken uit de ontvanger gehaald. 

Na vele jaren begon het een beetje te kriebelen, de FRG-7 was 

lekker rustig, de moderne dozen ruisen en rommelen.  

Dus uiteindelijk heb ik de telefoon gepakt en Mart gebeld met 

de vraag : ,, Heb je de FRG-7 nog ”?  

Mart:  ,, Ja, hoezo ”?  Peter:  ,, Wil je hem verkopen ”?  Mart:  

,, Wat brengt dat op ”? 

Nou, daar waren we zeer snel uit, binnen 15 minuten stond Mart 

aan de deur met de ontvanger, hij ging weg met wat papier in 

zijn handen en ik had er weer een klusje bij.  

Wel leuk natuurlijk, anders begin je er niet aan.   

Dus de Huff & Puff weer gemonteerd (die heb ik al die jaren 

bewaard) en toen maar eens wat op internet gaan  grasduinen 

om uit te zoeken wat er nog meer aan te passen is. Daarbij 

kwam de site van Dieter Liebl voorbij.  

Deze mijnheer heeft de bestaande BFO vervangen door 2 

oscillatoren met 455 kHz resonatoren. 

Dat leek een goed plan, dus met een bestelling bij Funkamateur 

een aantal van die resonatoren besteld. De schakeling in een 

blikje ingebouwd en aangesloten. Wat een verbetering!  
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De stabiliteit is nu prima, uren lang blijft de afstemming keurig 

op frequentie.   

In deze toestand was de FRG-7 tijdens de zelfbouw 

tentoonstelling in september 2018. 

Daarna heb ik een (naar later bleek)veel knutseltijd vergende  

uitbreiding op stapel gezet: een frequentie teller voor de FRG. 

Om in stijl te blijven moest dat dan ook meteen maar met Nixie 

buizen. Leuk, die ouwe meuk bij elkaar.  

Voordat er met de teller is begonnen, leek het me wel raadzaam 

om eens uit te zoeken wat voor signalen  er in de ontvanger 

voorhanden zijn. De signalen voor de diverse banden worden 

allemaal omgezet naar een afstembare  MF. De oscillator 

hiervoor loopt van  2455 kHz  tot 3455 kHz. 

Maar er zit een addertje  onder het gras: de laagste afstem 

frequentie geeft de hoogste oscillator frequentie en uiteraard 

andersom. 
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Ai, hoe los ik dat op? Een Xtal oscillator bouwen die met een 

xtal waarvan de frequentie op .455 eindigt. ( 5455 kHz bleek in 

de rommeldoos te zitten). Dat gaat in een mixer (NE612). Het 

oscillator signaal van de ontvanger gaat ook in de mixer en dan 

komen er 2 signalen uit. Oscillator 5455 + 2455=7910 kHz en 

5455-2455=3000 kHz.  
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Het ongewenste signaal  is met een laag doorlaat filter ( QRP 

labs ontwerp) behoorlijk  verzwakt. Zover dat de teller alleen 

het gewenste signaal aangeeft. Voordeel van deze grap is dat 

het signaal ook meteen omgekeerd is. Prachtig, nu de rest nog 

“even”, een teller in elkaar knutselen. Dat is uiteindelijk gelukt. 

 

Met Nixie buizen loop je meteen tegen het probleem bij 

gebruik van buizen aan:  anode spanning  opwekken  en daar 

materiaal voor bij elkaar sprokkelen.  

De Nixie buisjes werken op 170 Volt, de trafo hiervoor heb ik 

van Gerrit gekregen, die kan net  genoeg spanning leveren om 

de Nixie’s  goed  te laten oplichten. 

De markt tijdens de dag van de radio amateur leverde een 

aantal elco’s van 450 volt op, dus nu kon er aan het digitale 

gedeelte worden begonnen.  De teller is opgezet als ouderwetse 

schakeling, dus met voor elk display een driver, latch, en teller. 

Uiteraard moet er ook een tijdbasis met de nodige IC’s in 

elkaar gezet worden..  

Al met al nog een aardige klus. 

Voor de Nixie uitlezing heb ik een aantal buisjes van Nico 

PA3ESH gekregen.  Die heb ik nog niet gebruikt, want er was al 

lang een print met 6 Nixie buizen van een Decca ontvanger in 

mijn bezit. Die was afkomstig uit een reserve voorraad 

onderdelen en is nooit gebruikt.  

Door de jaren heen bleek er 1 Nixie defect te zijn geraakt. Dat 

was een teleurstelling. Gelukkig  bleken er in de rommeldoos 

een aantal losse Nixie buisjes te zitten met hetzelfde formaat 

uitlezing, echter wel met andere aansluitingen. Slik, dat past 

dus niet op de print. Door als noodoplossing aan elk pootje een 

draadje  te solderen kon dit buisje toch gebruikt gaan worden.  
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Dat is allemaal gelukt, na nog wat aanpassingen om het te meten 

signaal wat op te krikken is de ontvanger met frequentie display 

naar volle tevredenheid in bedrijf. 

  

 
 

Meestal staat de ontvanger op de Navtex frequentie’ s  518 

kHz of 490 kHz afgestemd. De antenne die ik daarvoor gebruik 

is de mini-whip ontworpen door PAØRDT. 

Die antenne werkt in mijn situatie bijzonder goed, regelmatig is 

er ontvangst van Navtex signalen uit de Middellandse Zee, Rode 

Zee en zelfs ook een keer  van een kuststation op Sachalin.  

Dat is een eiland boven Japan. De decodeer software is YAND 

(Yet Another Navtex Decoder).In Electron oktober 1979 staat 

een artikel geschreven door PAØPOB, een aantal van zijn 

aanbevelingen heb ik in mijn ontvanger toegepast.  
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Onder meer de AGC regeling met de SL621 van Plessey werkt 

zeer goed.  Ook de frequentie uitbreiding naar beneden, door 

het plaatsen van een extra spoel, werkt goed.    

Verder staat er in Electron van december 1996 nog een artikel 

van PAØJBV waarin nog een aantal mogelijke verbeteringen 

worden gehandeld. 

 

Op onderstaande web-site staat een uitgebreid verhaal met 

meer duidelijke foto’s:   

                  https://www.liebl-net.de/museum/frg7/frg7.php 

 

 

 

 

 

GELEZEN: 

 

Dat rijdend in de auto telefoneren met je telefoon in de hand 

verboden is, weten we al jaren. Ook dat er een fikse boete op 

staat. Met een microfoon in je handen een auto besturen viel 

daar, merkwaardigerwijs, niet onder. Maar tijden veranderen, 

wetgeving ook. Ik las onlangs ergens, vraag me niet waar, dat er 

wetgeving op komst is, waarbij ook dat laatste onder dit verbod 

gaat vallen. Het is de mobielers dus aan te raden om een vaste 

microfoon in de auto te monteren, bv met een zwanehals, en de 

vox van de set te activeren. Heeft je setje geen vox, jammer 

dan. Misschien ben je dan wel toe aan een nieuwe. 

                                                                                                                                    

                                                                Gerrit PA3DS 

 

 

https://www.liebl-net.de/museum/frg7/frg7.php
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  Het tot leven wekken van een FT250 (vervolg). 

 

 

De 2e FT250 is na een inspectie beter bevonden dan de eerste, 

er leek niet in gesleuteld te zijn dus de buizen over gezet en 

spanning erop. Eerst totaal geen geluid maar na een half uur 

begonnen er wat cw stations door te komen maar wel heel 

zacht. Spanningen volgens de tabel gecontroleerd, deze waren 

goed. Toen de weerstanden volgens de tabel gemeten en 2 

stuks van 3,3 mOhm vervangen, deze hadden een te grote 

afwijking maar dit had eigenlijk geen resultaat. De afregeling 

gecontroleerd, deze kerntjes waren met kaarsvet vastgezet 

dus dat gaf niet veel problemen en de afregeling was ook ok.  

                          
De variabele roostercondensator maakte sluiting in 1 sectie 

maar met wat geduld en terugbuigen van de platen was dat ook 

opgelost. 
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Toen heb ik de spuitbus met contactreiniger gepakt en heb ik 

alle schakelcontacten ingespoten maar ook weer zonder 

resultaat, totdat ik de ANL-schakelaar inspoot. Na 1x 

schakelen had ik volop geluid, en dat gaf de burger weer moed 

om door te gaan. De ALC potmeter heb ik ook vervangen want 

de ALC spanning maakte hele rare sprongen bij het verstellen 

en bij het uitsolderen viel hij in 3 stukken uit elkaar. 

Toen de zender maar eens geprobeerd, maar meer dan een half 

Wattje komt er niet uit, maar dat kan ook niet anders met 1 

defecte en 1 versleten eindbuis. 

Ik heb ondertussen al heel wat stations voorbij horen komen op 

80, 40, en 20 meter, de 15 M is redelijk dood en ook op de 10 M 

ontvang ik weinig, alleen met de meetzender krijg ik daar  een 

volle meteruitslag..  

Later heb ik de schijf van de Hz aanduiding onderhanden 

genomen want die slipte teveel. 

Het viltje wat voor enige frictie moest zorgen was te dun 

geworden dus daar heb ik van dun karton een schijfje gemaakt 

identiek aan het viltje en deze samen weer gemonteerd. Nu 

loopt dat ook weer zoals het hoort. Nu alleen nog het handvat 

van de kast omzetten want dat ziet er erg versleten uit en die 

van de andere is nog prima. 
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Nu alleen nog op zoek naar een microfoon want die ik heb 

daarvan is het element stuk, en dan nog 2 eindbuizen en dan kan 

hij aan het werk. 

 

Thats all for now folks misschien later weer een nieuw project. 

 

73’Bert pe1pki.  

 

 

Trafo? 
Voor wie zich waagt aan de zelfbouw van een voeding vraagt 

zich wellicht wel eens af “ is m’n trafo wel zwaar genoeg “. 

De volgende tabel helpt je bij het maken van een keuze. 

Met dank aan Piet PAØPRG. 

 

 
 



SRA Bulletin                                                   19                                      Juni 2019 

 

              
 

Naar aanleiding van de lezing door PA6HS Herman Sierag op  

17 mei j.l. over  de bouw en het gebruik van 3D printers 

verwijst hij naar programmatuur en materialen op de volgende 

websites. 

Zoekmachines voor 3D ontwerpen, zoek hierin maar eens op 

"ham radio",  

"antenne" of "antenna" bijvoorbeeld: 

https://www.yeggi.com/ 

https://www.thingiverse.com/ 
 

Ontwerpprogramma's: 

http://www.openscad.org/ (programmatisch ontwerpen, veelal 

technisch) 

https://stephaneginier.com/sculptgl/ (boetseren) 

https://www.freecadweb.org/ (vrij tekenen, maar ook maten 

kunnen opgeven) 
 

https://a57.veron.nl/wp-content/uploads/2019/05/DSC_0060.jpg
https://www.yeggi.com/
https://www.thingiverse.com/
http://www.openscad.org/
https://stephaneginier.com/sculptgl/
https://www.freecadweb.org/
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Het slicerprogramma dat ik gebruik, er zijn ook nog andere: 

https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software 
 

Firmware te configureren voor vele soorten (zelfbouw) 

printers 

https://github.com/MarlinFirmware/Marlinhttps://orballopri

nting.com/en/ 

Hier heb ik mijn printer (Black edition) vandaan: 

https://orballoprinting.com/en/ 

 

      

https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-cura-software
https://github.com/MarlinFirmware/Marlinhttps:/orballoprinting.com/en/
https://github.com/MarlinFirmware/Marlinhttps:/orballoprinting.com/en/
https://orballoprinting.com/en/
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De PHOI, een bijzondere omroep. 

In 1927 richtte de NV Philips de Philips Omroep Holland-Indie 

op, kortweg PHOI, bedoeld om vanuit Nederland uitzendingen 

te doen naar het toenmalige Nederlands Indie en naar de 

Caribische gebiedsdelen. De korte golf was door de radio- 

amateurs inmiddels ontdekt en Philips was er als de kippen bij 

om een graantje mee te pikken, want dat betekende de verkoop 

van radiotoestellen, geschikt voor KG-ontvangst.  

Door de aard van oprichter Philips was dit dus een commerciële 

omroeporganisatie.  

                    
Deze uitzendingen vonden plaats vanuit Huizen in ‘t Gooi, in de 

16 Mhz band en later, omdat dit in de winter betere resultaten 

gaf ook in 25 Mhz band. 

Toen er rond 1930 in Nederland steeds meer 

omroepverenigingen waren ontstaan, diende zich de noodzaak 

van zendtijdverdeling aan over de twee MG-omroepfrequenties 

die Nederland rijk was.  
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De regering 

onderwierp ook 

de PHOHI aan 

dat regiem, wat 

tot gevolg had 

dat deze geheel 

verdween. Philips 

pikte dat gewoon 

niet.  

In Indië was men 

daar niet blij 

mee, getuige een 

emotioneel en 

bitter gedicht, 

dat in  

“ hooimaand (juli) 

1930 “ verscheen 

in het “ 

Soerabaja’s 

Handelsblad “. 
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Uiteindelijk is de strijdbijl toch begraven en kwam PHOI in 

1933 weer in de lucht, waarbij een deel van de zendtijd door de 

KRO werd gevuld. Daar zal de overredingskracht van de als 

onwrikbaar bekend staande Minister-President Colijn wel niet 

vreemd aan zijn geweest. 

De uitzendingen vanuit Huizen hebben tot 1940 voortgeduurd, 

toen zijn door de genie de zenders onklaar gemaakt en de 

masten opgeblazen, om ze niet in werkende toestand in handen 

van de vijand te laten vallen. 

Op de treurige resten van de vooroorlogse installaties is in 

1947 Radio Nederland Wereldomroep gestart. Veel 

medewerkers die in de oorlog hadden gewerkt bij Radio Oranje 

vanuit Londen en Radio Herrijzend Nederland waren daarbij 

betrokken. Er werd toen gebruik gemaakt van een vooroorlogse 

zender van het station PCJ, die weer was opgelapt. De 

uitzendingen vonden vanaf 1957 plaats vanuit een zenderpark in 

IJsselstein en na 1987 vanuit een nieuwe locatie in de  

Flevopolder.  

In augustus 2012 eindigde de wettelijke taak van de 

Wereldomroep. Er vinden nu alleen nog via Internet “ 

uitzendingen “ plaats naar landen waar geen persvrijheid 

heerst. Of ze daar ook aankomen ? 

                                                                                                                          

                                                                 Gerrit PA3DS 
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Hier een lijst met landen waar geen QSL-bureau actief is:  

3B Mauritius J5 Guinee Bissau 

3C Ecuatoriaal Guinee J6 St. Lucia 

3DA Swaziland J8 St. Vincent 

3W Vietnam P5 Noord Korea 

3X Guinee PZ Suriname 

4J Azerbaijan S7 Seychellen 

5A Libië S9 Sao Tome & Principe 

7O Jemen S0 West Sahara 

7P Lesotho ST Sudan 

7Q Malawi SU Egypte 

8Q Maladiven T2 Tuvalu 

9N Nepal T3 Kiribati 

9U Burundi T5 Somalie 

9X Rwanda V3 Belize 

A3 Tonga V4 St. Kitts & Nevis 

A5 Bhutan V6 Micronesië 

A6 U.A.E. VP2E Anguilla 

C2 Nauru VP2M Montserrat 

C5 Gambia VP6 Pitcairn 

C6 Bahamas XU Kampuchea (Cambodja) 

CN Marokko XW Laos 
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D2 Angola XY-XZ Myanmar 

D4 Kaapverdische Eilanden Z2 Zimbabwe 

D6 Comoren     

E3 Eritrea     

HV Vaticaanstad     

HZ Saudi Arabië     

 

Voor al deze landen dienen de QSL's DIRECT danwel via een QSL-manager verzonden te worden. 

Om het sorteren van QSL-kaarten voor de QSL-manager te vergemakkelijken 

volgt hier de werkwijze. 

Wanneer een ieder conform deze spelregels handelt, blijft het voor alle 

betrokkenen zeer overzichtelijk en efficiënt. 

1. De uitgaande kaarten alfabetisch sorteren, beginnende met 0 t/m 9 en A t/m 

Z. 

2. Door de hoeveelheid nieuwe roepletters, bepaalde landen  groeperen 

onder een bepaalde letter. 

Dus: 

–> 2A-2Z, G t/m GZ, M0 t/m MZ en ZG t/m ZQ gaan allemaal onder de G 

(Engeland). 

–> 3Z t/m 3ZZ, HF t/m HFZ en SN t/m SRP gaan allemaal onder SP (Polen). 

–> F t/m FZZ, HW t/m HYA, TH t/m THZ, TM t/m TMZ, TO t/m TQZ en TV 

t/m TXZ allemaal onder de F (Frankrijk). 

–> U t/m UA0, RA t/m RA0 allemaal onder de RA (Rusland). Uitzondering 

RA2. 

–> EM t/m EO en UR t/m UZZ allemaal onder de UR (Ukraine). 

–> 7S t/m 8SZ, SA t/m SMZ allemaal onder SM (Zweden). 

–> J4 en SV t/m SZZ onder SV (Griekenland). 

–> 5B, C4, H2, P3 en ZC4 onder 5B. Voor ZC4 (Cyprus) raadpleeg QRZ.com. 

3. De kaarten voor USA sorteren op het nummer in de roepletters beginnende 

met 0 t/m 9. 

Voorbeeld: N0,K0,W0, N1,K1,W1, KB1,WB1, WB2. Daarna aanleveren 

onder de K. 

KL Alaska apart 

KH Hawai apart 

KP4 Puerto Rico apart 
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  Hét adres voor het buigen van loop-antennes. 
 
 
 

                     
 
 
 
 

 
 
 
                      
 
                      
   En dan zelf afbouwen! 

 
 

 
      Info:   K.J. Kaan PA5KK 

Witte Paal 74 
1742 NV Schagen 
Tel.  0224-218 244 

pa5kk amsat.org 


