
 

 

 

 

Inmelden ronden voor luisteramateurs kan via E-mail te sturen naar : Matthe  pd1ajz@veron.nl   of 

naar het adres van  Wim  pa3wt@veron.nl De zendamateurs kunnen inmelden via de repeater, op 

145.625MHz en denk daarbij aan de 88,5Hz CTCSS Tone. 

Heb jezelf info of iets anders wat leuk is om te vermelden , stuur dit dan naar Wim PA3WT ook dit 

via het bekende E-mail adres  pa3wt@veron.nl  Wel rekening houden dat het op maandag voor de 

ronde binnen is.  

Is het er dan niet schuift je melding of stukje op naar de week erop. Alvast bedankt voor de 

medewerking. 

 

Hallo en een goede avond bij ronde 176 van 1 Augustus 

 

Ik ga eerst beginnen met de aangeboden artikelen die binnen zijn gekomen via de mail ; 

Deze week 3 artikelen ontvangen via de mail. 
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Van Henk PA7HE 

 

Reparatie Spectrumanalyser HP141T 

 

De HP141T is een spectrumanalyzer uit de 70er jaren welke geleverd kon worden met de 

volgende modulen: 

HP8556A 20Hz tot 300kHz 

HP8553B 1kHz tot 110MHz 

HP8554L 500kHz tot 1250MHz  

HP8555A 10MHz tot 18 of 40GHz  

HP8552 IF section 

Wisselen van module betekent dat beide mudules er uit getrokken worden , vervolgens druk je 

een knop aan de zijkant van de bovenste module in en de modules komen los van elkaar. 

Daarna kan er voorzichtig een andere module op de HP8552 geklikt worden en kunnen de 

beide modules weer terug in de kast geschoven worden. 

 

Helaas ging onlangs de analyser stuk. 

Er was alleen nog een wazige stip te zien op het display. 

Na even meten kwam ik er achterdat beide zekeringen van 1A achter op de IF module stuk 

waren. 

Nieuwe zekeringen waren onmiddelijk na aanzetten weer stuk. 

Nu was de vraag waarom. 

De voedingsspanningen (-12.6V , 100V , -100V , 248V)werden gecontroleerd en die waren 

allemaal netjes binnen specificatie. 

De losse IF en RF module met een externe voeding van spanning voorzien, en daar ging ook 

niets mis. 

Vervolgens het schema van de IF unit er eens bij gepakt en gezien dat er een crowbar 



 

 

 

schakeling in zit. 

Deze komt in boven de -14V en sloopt dan preventief de zekeringen. 

Met een iets modernere oscilloscoop kwam ik er achter dat bij opstarten de -12.6V eventjes 

beneden de -14V dipt en op dat moment dus de zekeringen sloopt. 

De -12.6V haalt zijn referentie weer van de +100 vandaan en deze bleek bij opstarten eventjes 

+130V om vervolgens netjes naar +100V terug te gaan. 

De +100V is in deze HP141T frames de referentiespanning waar alle andere spanningen van 

afgeleid zijn. 

 

 

Bovenstaand plaatje is de -12.6V bij opstarten. 

De +100V wordt afgeleid van een neon stabilisatie buisje A2V1. Typenummer van de 

fabrikant Z82R7. 

Dit buisje was wel erg goed met een temperatuurstabiliteit van 2mV/°C. 

Maar in dit geval duurde het ontsteken even met als gevolg een spanningspiek bij het 

opstarten. 

Een nieuw buisje vinden gaat niet omdat deze al jaren uit productie zijn. 

Het neonstabilisatie buisje is in eerste instantie vervangen door 4 zenerdiodes die in serie 

staan, maar dit is niet zo erg stabiel. 

Na het opstarten loopt de +100V spanning zelfs met meer dan een volt op omdat de 

zenerdiodes opwarmen. 

Een betere oplossing denk ik te vinden in een LM431 en enkele zenerdiodes die de overtollige 

spanning opeten. 

Het schema daarvan zie je in hetvolgende plaatje (De 5K weerstand en 100V voeding zitten 

niet op het printplaatje) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit schema is getekend en ook gesimuleerd met LTSpice . 

Dit pakket kan ik aanraden om schakelingen te simuleren. Er zijn veel componenten 

beschikbaar voor Ltspice en de simulatie is erg betrouwbaar. 

 

De uitvoering van het printje , getekend met een viltstift op een stukje FR4: 

 

Printplaatje is 

bestucked , met ernaast het oude neonstabilisatiebuisje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan het printplaatje geplaatst in de HP141T: 

 



 

 

 

 
Na montage van het printje is de analyser ingeschakeld en de +100V gemeten. Deze week 

slechts enkele tienden van een volt af. Met de middelste rode potmeter is de spanning op 

100.0 volt afgeregeld en hij bleef netjes op deze waarde staan ook na een poosje opwarmen. 

 
73 ‘ Henk PA5HE 

Van Henk PH5HE 

Vandaag heb ik software gemaakt voor het vossejachtzendertje. 
Met behulp van deze software kun je het zendertje tekens in CW uit laten 
zenden en/of de alarmen die in de KD9561 zitten. 
De instellingen zijn te maken in de software die in C geschreven is. 
Voorbeeld voor het uitzenden van m'n call: 
    morse ('p'); 
    morse ('a'); 
    morse ('5'); 
    morse ('h'); 
    morse ('e'); 
Met de functie sound(x,y) kan een alarm uitgezonden worden Vul voor x het 
volgende in: 1,2,3 of 4 
1 = Alarm , 
2 = Fire  alarm 
3 = Emergency  alarm 
4 = Machine gunfire 
Vul voor y de tijd in seconden in. 
Verder is er nog de functie  silence(5); Waarbij het getal het aantal seconden 
stilte aangeeft. 
De functies morse, sound en silence kunnen door en na elkaar gebruikt worden. 



 

 

 

 
Als de c source aangepast is kan deze met behulp van MPLAB met XC8 
gecompileerd en geprogrammeerd worden in een PIC12F675. 
 
De software is te vinden op de pagina van het vossejachtzendertje. 
 
Vriendelijke groeten, 
Henk 
-- 
============= 
http://www.hvde.nl 
============= 

PA5HE@home.nl 

Van Arno PH2A  

Het derde weekend van augustus is traditioneel het international lighthouseweekend. 

Op zaterdag 18 augustus zal PI4BOZ qrv zijn vanaf het sectorlicht in Willemstad, NL0019. 

Het sectorlicht is gelegen nabij de haven van Willemstad NB. De call is reeds door mij 

geregistreerd bij ILLW.  

 

73'  PH2A Arno 
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Firmware update voor diverse Icom 

transceivers  

Icom heeft nieuwe firmware uitgebracht voor de IC-7300. De nieuwe firmware heeft versie 

1.30 meegekregen en in de changelog is te lezen dat er onder andere wijzigingen zijn 

aangebracht in de instelbare bandbreedte voor SSB audio bij de IC-7300. Een complete 

lijst  van wijzigingen is te vinden op de website van Icom Japan. 

Ook heeft Icom nieuwe firmware uitgebracht voor de IC-7850 en de IC-7851. Deze heeft nu 

ondersteuning voor de RS-BA1 v2 remote software. Ook hier zijn wijzigingen aangebracht in 

de SSB bandbreedte. Daarnaast is de stabiliteit van de ALC meter aangepast. Een complete lijst 

van wijzigingen staat hier. 

Voor de IC-7700 en de IC-7610 is een soortgelijke update beschikbaar gekomen. Daarnaast 

zijn voor alle Icom zendontvangers een update beschikbaar voor de USB-driver die 

ondersteuning biedt voor de Windows 10 ‘April 2018’ update; 

Icom RS-BA1 versie 2 beschikbaar 
Daarnaast heeft Icom een update uitgebracht voor de RS-BA1 software. Deze software is 

geschikt om je zendontvanger remote te bedienen. Bij de high-end modellen kan dit zelfs zonder 

computer in de shack omdat deze rechtstreeks op het thuisnetwerk aangesloten kunnen worden. 

Versie 2 bevat onder andere ondersteuning voor de waterfall en een 2e VFO. 

Gebruikers N1MM+ opgelet 
Gebruikers van de N1MM logging software in combinatie met de Spectrum Monitor moeten 

wachten met updaten. Gebruikers van een IC-7300 uitgezonderd. Er is een bug geïntroduceerd 

die de werking van N1MM+ software in combinatie met de Spectrum Scope onmogelijk maakt. 

Icom introduced an error in the CAT responses that return the spectrum data via the USB 

port.  In the Icom protocol, each response is supposed to be prefixed with X’FEFE’. They 

dropped those bytes with the latest firmware upgrade. This in turn caused third party programs 

following the CAT spec to display spectrum data to fail. – Tom, N1MM 

Tags: firmware, IC-7300, IC-7610, IC-7700, IC-7850, IC-7851, Icom 
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VERON plaatst eerste Electron online  

VERON heeft afgelopen week haar eerste Electron online geplaatst. Hiermee wordt invulling 

gegeven aan een voorstel dat tijdens de afgelopen VR aangenomen is: tenminste 2x per jaar de 

Electron online publiceren zodat ook niet-leden kennis kunnen nemen van de activiteiten van 

de vereniging. 

Het is nog wel te hopen dat de online Electron een betere publicatie krijgt. Zo vallen de pagina’s 

voor gebruikers van laptops grotendeels buiten het scherm en omdat de vereniging gekozen 

heeft om afbeeldingen per pagina te gebruiken, vallen visueel gehandicapten helemaal buiten 

de boot. Ook zijn trefwoorden niet vindbaar via de zoekmachine van de website. Daarmee is de 

publicatie eigenlijk onbruikbaar. 

Ook aanpassingen in ledenadministratie 
Daarnaast heeft de ICT Commissie ook updates uitgerold in het VERON Administratie Systeem 

(VAS), een online systeem voor ledenadministrtaie. Dit systeem is al enkele jaren in gebruik. 

Nieuw is dat leden nu zelf mogen inloggen om hun gegevens in te zien. 

De Electron is hier online te bekijken. 

Nieuw registratiesysteem voor vergunninghouders  

Vanaf 20 juli neemt Agentschap Telecom een nieuw klantportaal in gebruik: Mijn Agentschap 

Telecom. Hierin kunnen radiozendamateurs en maritieme registratiehouders hun gegevens 

inzien, wijzigen of intrekken. Dit vervangt het huidige frequentiegebruikersregister. 

Mijn Agentschap Telecom is te bereiken via de homepage van Agentschap Telecom. Inloggen 

kan met DigiD of gebruikersnaam en wachtwoord. 

De komende maanden zal Mijn Agentschap Telecom verder uitgebreid worden. Uiteindelijk 

zullen alle relaties van Agentschap Telecom hun administratieve, juridische en/of financiële 

zaken kunnen regelen vanuit het klantportaal. 

Zomerquiz: Het C-examen uit 1980  

Van PA9JOO/P. Met als bijlage het C-examen uit et najaar van 1980. Ideaal om deze zomer 

eens op een rustig moment te bekijken.  Het C-examen van toen gaf toegang tot de banden 

boven de 30 MHz (PE1-calls) en indien men slaagde voor het CW-examen (PA3-calls) dan 

mochten zendamateurs ook uitzenden op de korte golf banden. 

Het toenmalige C-examen is moeilijker dan het huidige F-examen. Bij de Novice examens is 

het precies andersom: het toenmalige D-examen (PD0-calls) was aanzienlijk makkelijker dan 

het huidige N-examen. 

Download hier het examen. Antwoorden inzenden kan naar PA9JOO. 
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    Afdelingsbijeenkomst: elke 3de Dinsdag van de maand vanaf  20.00 uur in Cultureel 

    Centrum de GEERHOEK (links achter de Rabobank), Kloosterstraat 19b Wouw.  Tel: 

0165-304042 

    Info A51: www.a51.veron.nl 

  Info Radio ronde: www.a51.veron.nl/activiteiten-2/radioronde/ 

    Info PI4BOZ is te vinden op: www.a51.veron.nl/activiteiten-2/activiteit-

2/                                                       

                                              

16 januari: Huishoudelijke vergadering (alleen toegangkelijk voor 

VERONLEDEN)  

20 februari:Jaarlijkse Verkoping van spullen tegen amateur 

prijzen                 

20 maart:  Signalen- / meetavond  PA5HE & PE1GIJ & PD1AJZ ?? 

17 april: Lezing  PAøSSB Jan Ottens 

21 april: verenigingsraad ( VR ) 

15 mei:Solderen vossejacht/e-qsl paff 

2/3 juni:Velddag ?? 

19 juni: Soldeeravond vossejacht 

JULI:VAKANTIE 

21 augustus: tips antenne vossejacht  en onderling QSO 

1/2 september: velddag  Sjef (NL13808), Gerben (PD1GWF), 
                                                Jan (PD3JAG) en Matthé (PD1AJZ) 

18 september:   vakantie technisch natafelen 

16 oktober:  Lezing? 

 20 november: Lezing Ronald? PE3EWP    

18 december:   Eindejaarbijeenkomst VERON A51                                                                                                               

  

http://www.a51.veron.nl/


 

 

 

Gezocht en Te Koop 

 

 

Ik heb nog een vooroorlogse Philips buizenradio over voor de knutselaar. Hij speelt niet , mist de 

luidspreker , verder heeft er bij mij geen spanning op gestaan. Vraagprijs: 25 euro  

  

Vriendelijke groeten, Henk PA5HE  

 

  



 

 

 

Afdelings Contest 

 

 
 
 
Hierbij het overzicht van de behaalde resultaten van de afdeling 
Bergen op Zoom in de VERON Contest Competitie over de afgelopen week en 
het totaal aantal behaalde punten dit seizoen. 
Mocht er in dit overzicht Uw opgave ontbreken, dan zijn de gegevens 
nog niet via de website https://competitiemanager.veron.nl ontvangen. 
Tevens is er een overzicht van de contesten voor de komende 14 dagen 
opgenomen. Veel QSO's toegewenst in de komende contesten ! 
 
Resultaat afdeling Bergen op Zoom: 
---------------------------------- 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           27 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           26 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week         53 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    14871 QSO's en   461 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
 
 
Mochten er volgens U in dit overzicht contesten ontbreken, 
dan horen we dat graag van U ! (email naar afdelingscontest@veron.nl). 
Nadere info over deze en andere contesten kunt U vinden op: 
  PG7V Contest Calendar: http://www.contestkalender.nl/  
  WA7BNM Contest Calendar: http://www.hornucopia.com/contestcal/  
  SM3CER Contest Service : http://www.sk3bg.se/contest/  
  VERON  Contest Service : https://www.veron.nl/  
 
73 es gd contesting. 
Manager Afdelingscompetitie  
 
Afmelden van deze mailinglist of E-mail adres wijzigen: 
------------------------------------------------------- 
Log in op de website https://competitiemanager.veron.nl/ 
Klik op de optie Change Account. In het venster wat dan verschijnt kunt U zelf de email 
opties op Nee zetten en Uw e-mail adres wijzigen 

 

https://competitiemanager.veron.nl/
mailto:afdelingscontest@veron.nl
http://www.contestkalender.nl/
http://www.hornucopia.com/contestcal/
http://www.sk3bg.se/contest/
https://www.veron.nl/
https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

 

 

 

Maandelijkse bijeenkomst 

. 
De eerst volgende bijeenkomst is op 21 Augustus  

 
De avond start om 20:00 uur en iedereen is weer van harte 
welkom. 
Dit alles aan de Kloosterstraat nr 19B in het Cultureel Centrum de 
Geerhoek in Wouw. 
De Qsl-Manager Jan PD3JAG is aanwezig deze avond. 
 

  

http://www.degeerhoek.nl/


 

 

 

De inmelders deze week waren 

Luisteramateur 
 
Xander e-mail 
 
Zendamateurs 
 
PA1BSX* 
PA3WT 
PA5KM* 
PA3CRL* 
PAøKVH* 
PA3B 
PE1GIJ* 
PD5TON 
ON3TNT 
PD1SHE* 
PA2CVD 
PD5DMT* 
PAøGDM* 

 

 
Iedereen in de ziekenboeg beterschap van PI40BOZ 

 
LET OP:  Inmelden voor luisteramateurs via mail: pa3wt@veron.nl of  bij  

pd1ajz@veron.nl 
Zendamateurs  inmelden via de repeater PI3BOZ of Echolink , niet via 

ander medium. 
Berichten voor de Ronde  . 

Zorg dat deze binnen zijn op de maandag voor de Ronde en dan voor 
16:00uur.  Zoniet schuift het door naar de ronde erna. 

 

 

Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgende 

week 73’   Wim PA3WT 

 

mailto:pa3wt@veron.nl
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