VELDDAGEN

22/23/24 JUNI.

“ LUNTEREN “

+

MEETDAG (ZATERDAG)

Beste leden, ook dit jaar worden er weer velddagen georganiseerd. Zoals al bekend was gemaakt, niet meer op de
“Rusthoeve” in Otterlo maar op de locatie waar altijd de 2e velddagen worden gehouden. Wellicht is het nog aan de
vroege kant, maar zo kan je de datums alvast noteren en reserveren in de agenda. De datum is vastgesteld op 22/23/24
juni a.s. De vrijdag staat in het teken van opbouwen (masten en antennes) en zaterdag voor lekker experimenteren en
verbindingen maken. Het afgelopen jaar hebben we wat nieuwe gezichten mogen zien tijdens te velddagen en wij
hopen dat die mensen ook weer aanwezig zijn. Ook hebben de clubs uitbereiding gehad van een aantal leden, deze
worden natuurlijk ook hartelijk welkom geheten tijdens het weekend.
Voor diegene die niet weten wat de velddagen inhouden, op nummer één staat het gezellig samenzijn met mensen die
dezelfde hobby uitdragen. Leuke verhalen en ervaringen uitwisselen, nieuwe ideeën opdoen en misschien wel wat leuke
verbindingen maken. Niets hoeft en bijna alles mag. Ook is het de bedoeling om dit jaar ook weer een BBQ te
organiseren zodat een ieder die dat wenst zaterdag 23 juni aan kan schuiven voor een lekker stukje vlees. Diegene die
mee willen doen met de BBQ dienen dit zo spoedig mogelijk op te geven en dat kan via Rikus (afzender van deze email)
De kosten voor de BBQ zijn op dit moment nog niet geheel inzichtelijk maar zullen rond € 15,- pp. Uitkomen.

Een planning voor het opbouwen en afbreken van de spullen zal volgen. Reserveer de datum(s) alvast in je agenda.
Alle leden zijn meer dan welkom, ook als is het maar voor een bakkie koffie. Je dient zelf te zorgen voor een
stoel/bestek, beker, bord en evt. slaapgerei.

Ook al je verder niet deelneemt aan het weekend van de velddagen ben je natuurlijk van harte welkom. De velddagen
zijn een ideale gelegenheid om je antennes te testen, hiervoor is het nodige apparatuur beschikbaar en als we honger
hebben gekregen na al dat meten, zal de slager ons voorzien van een lekker BBQ welke rond 18:00u begint. Als je je
opgeeft voor de BBQ verwachten we ook dat je daadwerkelijk aanwezig bent. De clubs hebben niet de mogelijkheid om
op te draaien voor de dan gemaakte kosten. Opgeven voor de velddagen kan ook via PA7ES info@pa7es.nl

MEETDAG 23 JUNI VANAF 13:00U
Op zaterdag 23 Juni zal Andre Carinus aanwezig zijn vanaf 13:00u met het nodige meetapparatuur. Mocht je je zender of
ontvanger willen testen op gevoeligheid, frequentie of uitgangsvermogen etc, dan kan André daar mee helpen. Wel is
het van belang om vooraf even aan te geven wat je getest wil hebben zodat André de juiste apparatuur mee kan nemen.
Onderstaande kan André sowieso meten
-

Ontvanger gevoeligheid van 9khz tot 3 GHz.
Zend vermogen tot 100 watt tot 1000 MHz.
VSWR of return loss van 9 kHz tot 1,5 GHz.
Harmonics tot 3 GHz
Meten van spoelen

Ook antennes kunnen middels een analyzer nagekeken worden.
Er zal sowieso één antenneanalyzer aanwezig zijn welke tot
600mhz kan meten. De volgende metingen kunnen verricht
worden:
-

SWR at single or multiple frequencies
SWR, return loss, R, X, Z, L, C at single frequency
SWR graph, 80 points
R, X graph, 80 points
Smith (or polar) chart, 80 points
TDR (Time Domain Reflectometer) graph

De analyzer kan aangesloten worden op de laptop
zodat mooie grafieken getoond kunnen worden.

We hopen op een gezellig weekend in Lunteren, en zien jullie graag daar.
AANMELDEN ? Graag een email naar PA7ES: info@pa7es.nl
Aanmelden via de “Valleigroep” app is ook mogelijk

