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HAM - FLYER 21-21
Mededelingen van de Veron-afd. A01 Alkmaar


Beste OM’s, XYL’s,

Op 12 november 2021 hebben wij op 
de verenigingsavond Mans Jansen 
PA0MBJ uitgenodigd voor een 
presentatie en deze gaat over de 
“QRM Killer” en de “Actieve Antenne” 
van beide bestaan zelfbouw kitjes en 
kant en klare exemplaren.

Op de site van a43.veron.nl vind je 
de nodige informatie en uitleg over de genoemde kitjes, in de bijlage 
de prijslijst!

Daarom inventariseren wij alvast , mocht je belangstelling hebben en het 
aan  willen schaffen, dan zal Ton PA3BBY dit aan Mans doorgeven en 
neemt hij de kitjes mee naar de avond.

Je kunt de bestelling doorgeven aan:

t.a.v. Ton PA3BBY

 a01@veron.nl

 

	 HAM-Flyer 2

http://a43.veron.nl
mailto:a01@veron.nl


	 2

BIJLAGE:

Prijslijst:

• QRM killer kit:                                                   € 30,00
• TEKO B4 kastje:                                               €   7,00
• PL chassisdelen:                                              €   2,50 per stuk 
• (dit is een betere uitvoering waarvan de middenpen 
• niet meedraait met het opschroeven van het kabeldeel)
• BNC chassisdeel:                                             € 1,80 per stuk
• Knoppen voor de potmeters:                            € 0,50 per stuk
• Voedingsplugje + kabeldeel:                            € 1,50 per setje
• 3,5 mm jackplugje + kabeldeel:                        € 1,50 per setje
• Tuimelschakelaartje: 80 cent

 
• Actieve antenne-kit:                                           € 33,00 
• Kunststof kastje voor BIAS TEE printje:           €   7,00
• Voedingsplugje + kabeldeel:                            €   1,50 per setje

 
• Antennestroom indicatorkit voor coaxkabel:     € 17,00
• Kunststofkastje waar antennestroomprintje 
• precies past op de plek v.h. deksel:                  €  7,00
• PL chassisdelen:                                              €   2,50 per stuk     

(dit is een betere uitvoering waarvan de middenpen niet meedraait 
met het opschroeven van het kabeldeel)

 
• Antennestroom indicatorkit voor open lijn        € 26,00                      

of ladderlijn:
•  Kunststofkastje waar antennestroomprintje    € 7,00                    

precies past op de plek van het deksel

Kit Kant en Klaar: € 59,00
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