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Het Stichtelijk Woord 
Ook deze  aanbiedingenfolder staat in het teken van Handzaam Knutsel-
spul. Ik heb geprobeerd in deze uitgave een goed uitgebalanceerd meng-
sel van “gewone”  en “buitengewone” onderdelen samen te brengen. Ui-
teraard met het doel om zoveel mogelijk pecunia van uw kontzak naar 
de mijne  te schuiven. En dat gaat beter en sneller als je een grotere 
doelgroep kan bekoren. Daarom vindt u in deze aanbiedingenfolder ook 
gewone weerstandjes en condensatoren, naast bijvoorbeeld  een mooie 
MMIC de PGA-103+. Daar maakt u vreselijk mooie ruisarme breedband-
versterkers met een enorm dynamisch bereik mee. Toets de term maar 
eens in bij uw zoekmachine. Ook kon ik de hand leggen op een partijtje 
IC’s waar ik in vroeger jaren toch zulke mooie ontvangertjes mee heb 
gebouwd. En dan was het nog niet eens een IC wat daar voor gemaakt 
was. Ik heb het over de TBA120S, een FM detector IC die je ook als een 

behoorlijke mengtrap of productdetector kunt inzetten. 
Ik heb er een schier oneindige hoeveelheid DC ontvangers mee gebouwd, mijn bekende 
RX2182 is daar een mooi voorbeeld van. In die jaren was 2.182 kHz ( algemene aanroep– en 
noodfrequentie op de visserijband) vooral in de avonduren overvol met aanroepende schepen 
en kuststations. De bekende korte golfontvanger van SAIT de MR14501 had een paar TBA120S 
aan boord, o.a. in een ingenieuze AM detector.  Oplettende lezers zullen opgemerkt hebben dat 
deze folder niet zoveel afwijkt van de vorige: Dat klopt, nochtans zijn er een aantal nieuwe leu-
ke aanbiedingen opgenomen ! Zoekt en gij zult vinden ... 

Op herhaling : Eind gevoede antennes 

FT240-43 Ringkern 
61 mm diameter normaal 
16,95 per stuk 

Per stuk : 9,95 

3 stuks : 25,—  
Ik heb ook de FT114-43 
( 2,50) en de FT140-43 
(6,95) in voorraad ! 

Behuizing 115x90x55mm 
Waterdicht voor FT240-43 

Per stuk : 6,95 

Behuizing 64x58x35mm 
Waterdicht voor FT114-43 en 
FT140-43 

Per stuk : 4,95 

Hardware setje 
Voor Baluns, RVS bevestingsma-
teriaal, messing soldeerlip en 
SO239 connector 

Per setje : 2,95 

LW Balun 
Kant en klare ONT-
VANGST Balun voor LW, 
MW en KG. 
Niet om te zenden ! 
 Verbetert het rendement 
van uw Langdraadantenne 

Per stuk : 19,95 
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Connectoren aanbiedingen 
Ik heb thans een aantal leuke connectoren in de aanbieding voor u. Deze keer 
ook eens wat gewone connectoren die je ook echt gaat gebruiken. Ik heb met op-
zet ook Cinch (ook wel tulp of RCA genoemd) er bij gezet. Je kunt die namelijk 
prima gebruiken in HF werk. Doe er uw voordeel mee ! 

SO239 flens 
Prima kwaliteit SO239 
voor flensbevestiging.  

Per stuk : 0,95 

SO239 één-gat 
Prima kwaliteit SO239 voor  
één-gat bevestiging 

Per stuk : 0,95 

Cinch Chassisdeel 
Ook geschikt voor HF 
werk.  

Per stuk : 0,35 

Cinch plug 
Ook geschikt voor HF 
werk.  

Per stuk : 0,35 

N-Chassisdeel  
Voor ééngatsbevestigig-

Per stuk : 2,25 
 

N-Chassisdeel  
Flens bevestiging 

Per stuk : 2,50 
 

BNC-Chassisdeel  
Voor flensbevestiging 

Per stuk : 0,95 
 

BNC-Chassisdeel  
Voor ééngatsbevestiging 

Per stuk : 0,85 
 

BNC-kabeldeel 
Voor RG58 kabel 
Crimp-Bulkhead 

Per stuk : 0,50 

BNC-Plug 
Voor RG174 kabel 
Crimp 

Per stuk : 0,50 

BNC-kabeldeel 
Voor RG58 kabel 
 

Per stuk : 0,50 

SMA chassisdeel 
Paneelmontage 

Per stuk : 1,95 

SMA chassisdeel 
Printmontage 

Per stuk : 1,75 
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Connectoren & Adapters aanbiedingen 

BNC-Female 
Voor printmontage  

Per stuk : 0,95 

DIN plug en chassisdeel 
Amphenol, 3 polig met 
schroefborging. Ideaal om ver-
bindingskabeltjes te maken b.v. 
Plus—en min voeding + signaal. 

Per stetje : 1,50 

Kroonsteen 3 voudig  
Voor printmontage– Koppelbaar 

Per stuk : 0,45 

BNC Koppelstuk 
Aan de ene zijde BNC female en de an-
dere zijde het binnenwerk van een BNC 
male plug, dat past dan weer in een BNC 
female chassideel. Raar ding hoor. Merk 
Greenpar. 

Per stuk : 0,50 

BNC-4 mm bus 
BNC plug naar 4 mm bus 

Per stuk : 2,95 
 

BNC-Schroef  
Female naar schroef terminal 

Per stuk : 2,95 
 

BNC-Schroef  
Male naar schroef terminal 

Per stuk : 2,95 
 

Cinch-Schroef  
Male naar schroef terminal 

Per stuk : 1,95 
 

50 Ω Dummy  
50 Ω afsluitweerstand in 
een N connector 

Per stuk : 4,50 

50 Ω Dummy  
50 Ω afsluitweerstand in 
een BNC connector 

Per stuk : 1,95 

SMA koppelstuk 
Female-female 

Per stuk : 2,75 
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Condensatoren 
Gewoon & Buitengewoon 

47 pF/100 V  
Monolytisch Keramisch 
Steek 5 mm 

Per 50 stuks: 2,50 

100nF/ 100V  X7R Epcos 
Monolytisch Keramische  X7R condensator. Steek 5 mm 
Topkwaliteit merk Epcos 

Per 50 stuks : 2,50 

Philips Teflon Trimmers 
Hoge kwaliteit 300 volt Teflon Trimmers 
in de waarden: 
Oranje– 1,2-3,5 pF 
Wit-  1,8-10 pF 
Rood- 2-18 pF 
Steek 5 mm 

Per stuk : 1,25 
 

82 pF/100 V  
 Keramisch Steek 5 mm 

Per 50 stuks: 2,50 
390 pF/100 V  
 Keramische doorvoer 
condensatoren  Insoldeerbaar 

Per 10 stuks: 1,50 
 

470 pF/100 V  
Monolytisch Keramisch 
Steek 5 mm 

Per 50 stuks: 2,50 

Philips Teflon Trimmers 
Hoge kwaliteit 300 volt Teflon 
Trimmers .Groter formaat 
Geel- 4-40 pF 
Steek 5/7,5mm 

Per stuk : 1,75 
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Trapezium 
 Keramische trapezium condensa-
toren, draadloos. 
In de waarden: 
12-18-47-100pF en 1n5 

Per 10 stuks per waarde:0,95 

1000 pF/ 3 kV 
 Keramische hoogspan-
ningscondensatoren   
1nF/ 3000 volt DC 

Per 10 stuks: 2,50 

1nF/ 100 V  
 Keramische doorvoer 
condensatoren  In-
soldeerbaar Ø 3 mm 

Per 5 stuks: 1,95 

Murata 5 pF 
 Keramische trimmers 
1,5-5pF steek 5 mm 

Per 10 stuks:  1,75 

220 µF-400 volt 
 Hoogspanningselko 
Merk Rifa normal 2,50/stuk 

Nu 5 stuks: 7,50 
 

10 nF/400V MKT 
 De bekende MKT’s 

Per 25 stuks: 1,50 

Zilver Mica  
 500 volt Zilver Mica condensa-
toren tolerantie +/- 0,5 en 1% 
in de waarden: 
5-6-12-15-18-22-27-33-150-
220-270-680pF 

Per stuk:  0,50 

3,5-13 pF 
 Keramische trimmers 
3,5-13 pF steek 2,5/ 5 mm 

Per 10 stuks:  1,75 

270 pF / 6 kV condensatoren 
 Keramische hoogspanningscondensatoren 270 pF– 6.000 volt 

Per 10 stuks:  1,95 

3,0-15 pF 
 Folietrimmers Geel, mooi 
klein 3,0-13 pF steek 5 mm 

Per 5 stuks:  2,50 
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Een printje is niet altijd nodig 
Een printje tekenen, overbrengen op printplaat, ontwikkelen, etsen, boren. Het is wel leuk om 
te doen en ziet er professioneel uit, maar als je zomaar eens iets wilt proberen is het wel heel 
veel werk. Daarom bied ik hier wat mogelijkheden om snel wat proeven te kunnen doen of om 
schakelingen permanent op te bouwen op een andere manier dan op een gefabriceerde print-
plaat. 

Breadboard 
 Eenvoudig schakelingen opzetten gaat prima op 
een breadboard. Deze is 66x174mm met 640 en 
200 contacten. 

per stuk: 5,95 

Experimenteerprint 
 Pertinax printplaatjes 
100x160mm in drie verschil-
lende uitvoeringen. 

Streep:   2,85 

Eiland:   2,85 

Drievoudig Eiland: 2,95 

Manhattan Style 
 Zelf maak ik nogal eens een proef-
schakelingetje in  Manhattan style. 
Stukje printplaat met een dotje 
staalwol schoonmaken en bakken 
maar. Ik heb een zakje met een 
aantal stukjes dubbelzijdige print 
voor u. 

Per zakje:      0,95 

Soldeerbordje maken 
 Je kunt met behulp van mijn verzilverde soldeerlippen en 
een paar stukjes epoxy heel mooie soldeerbordjes maken. 
3 mm gaatje boren lipje er in steken, aan de onderzijde met 
een centerpons of spijker opendrijven, lipje rechttrekken en 
Bob is your uncle. 

Soldeerlip klein per 50 stuks:  1,75 

Soldeerlip groot per 50 stuks:  2,50 
Zakje met stukjes epoxy :  0,75 

Soldeerbordje 
 Pertinax 25 cm lang 
31 soldeerlippen kant 
en klaar 

Per stuk: 2,50 
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Spoeltjes & Ferriet 

1,8 µH smoorspoel 
 SMD smoorspoeltje. Handig 
bij een ongewenste oscillatie: 
printspoortje onderbreken en 
er een SMD spoeltje over sol-
deren.  

Per 10 stuks: 1,50 

33 µH smoorspoel 
 SMD smoorspoeltje. Handig 
bij een ongewenste oscillatie: 
printspoortje onderbreken en 
er een SMD spoeltje over sol-
deren.  

Per 10 stuks: 1,50 

10 µH smoorspoel 
 Handige en veel gebruikte 
waarde 10µH in weerstands-
bouwvorm 

Per 10 stuks: 0,95 

390 mH spoel 
 Toko 10RB afgeschermde 
kwaliteits inductor.  
Normaal 2,95/stuk 

Nu per stuk: 1,25 

22 µH smoorspoel 
 Veel gebruikte waarde 22 µH 
in weerstandsbouwvorm 

Per 25 stuks: 1,75 

1 µH SMD smoorspoel 
 Sla er wat van in, dat kan 
voor deze prijs 

Per 25 stuks: 0,75 
 

Toko S18 VHF spoel 
 301KKS0200 2,5 winding 
Q= 150 bij 100 MHz nominale 
waarde 0,066 µH  Normaal 
2,95/stuk 

Per  stuk:     0,95 

RF Trafo ADT4-1T MiniCircuits 
 50 Ohm trafootje in SMD  4:1  werkfrequentie  
9-625 MHz 

Per stuk : 1,95       5 voor 7,50 
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Zesgat Ferriet kern 
 Hoge kwaliteit zesgat kern 

10 stuks: 3,50 
25 stuks: 6,50 

FT50-43 ringkern 
12,7  mm Ø  µ=850 AL=523 
normaal 1,60/stuk  

Per stuk tijdelijk:  0,95 

FT37-43 ringkern 
9,5 mm Ø  µ=850 AL=420 
normaal 1,40/stuk  

Per stuk tijdelijk:  0,75 

Ferrietstaaf 8x80mm 
8 mm Ø  lang ca. 80 mm. Op z’n Oost 
Duits afgekort. 
Budgetstaaf - Prima kwaliteit 

Per stuk:  0,95 

Amidon FT50-63  
12,7  mm Ø  µ=250 
AL=22 25-200 MHz 

10 stuks :2,50 

MG-LG Ferrietantenne 
Kant en klaar gewikkelde ferrietantenne 
14 cm lang !  Splinternieuw 

Per stuk :  2,50 

Ferrietstaaf 8x60mm 
8 mm Ø  lang 60 mm 

Per stuk:  0,75 

Amidon T50-10  
12,7  mm Ø  µ=6 
AL=31 5-100 MHz 

10 stuks :2,50 

Ferrietstaaf 10x100mm 
10mm Ø  lang 100 mm 

Per stuk:  1,75 
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5 mm VHF Spoel 56 nH 
5,5 windingen groen met screen. 
Q= 100  

Per 10 stuks: 2,95 

5 mm VHF Spoel 22 nH 
2,5 windingen rood met screen. 
Q= 100  

Per 10 stuks: 2,95 

5 mm HF Spoel 10 µH 
Mooi Hi-Q HF spoeltje enkele 
winding, geen koppelwikkeling 

Per 10 stuks: 1,95 

5 mm HF Spoel 2 µH 
Mooi Hi-Q HF spoeltje enkele 
winding, geen koppelwikkeling 

Per 10 stuks: 1,95 

2x 47µH Common 
Mode Choke 
Prima kwaliteit dubbele smoor-
spoel 2x 47 uH—2,5 ampere 

Per 10 stuks: 1,75 

Solid Inductor SMD 
Murata  BLM31A06  

Per 10 stuks: 0,75 

Toko SMD trafo 
312AN1138R  2 mH primair 
met center tap 1 mH secun-
dair 

Per 10 stuks: 2,50 

Toko  24 µH  spoel 
Enkele winding van 24 uH 
154ANS7A6402  10mm uit-
voering 

Per 10 stuks: 2,50 

50 stuks 6,8 µH -10 µH  22 mH 
Neosid smoorspoelen, de bekende blauwe blokjes 
 

50 stuks per waarde: 2,95 
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De boeken van Kent 

Het Grote HF Knutselboek 
132 bladzijden HF techniek en leuke 
knutselprojecten. ISBN 90-77631-02-X 

 16,— 

Kent Radio & Elektronica Bouwboek 
112 bladzijden leuke  elektronica en radio knutselpro-
jecten. ISBN 978-90-77631-05-8 

 15,— 

Het Nieuwe Ontvanger Werkboek 
118 bladzijden Radio Ontvanger schakelingen 
ISBN 90-77631-01-1 

 15,— 

Meten & Testen 
80 bladzijden simple meet apparatuur 
schakelingen om zelf te bouwen. ISBN 
90-77631-04-6 

 12,50 

Getting Started 
47 bladzijden tips voor de beginner en 
herintreder ! ISBN 90-77631-03-8 

 7,50 
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Ultra Linear Low Noise MMIC 
Een gewaardeerd client maakte mij attent op een aktieve antenne ontworpen door Martin, 
G8JNJ en gepubliceerd op diens website www.g8jnj.net. Klik op Active Antennas waar je een 
schat aan informatie gaat vinden. Waaronder onderstaand schema, met toestemming van 
G8JNJ. Het hart van deze antenne is een PGA-103+ MMIC van MiniCircuits. Origineel een 50 Ω 
breedbandversterker met een bereik van 50 MHz– 4 GHz. Hoge IP3 van maar liefst 45dBm bij 2 
GHz. Een ruisgetal van slechts 0,6 db bij 1 GHz en typische versterking van 11 dB. Door de 
koppelcondensatoren aan te passen ligt de onderste grens lager dan 50 MHz. Bovendien speci-
ficeert MiniCircuits onder de 50 MHz ook geen 50 Ω ingangsimpedantie meer, en dat komt 
natuurlijk mooi uit in die aktieve antenne schakeling van Martin. Overigens heeft Martin ook 
nog een 10 kHz-1 GHz aktieve antenne op zijn site staan. 
Hij experimeert thans met een antenne gebaseerd op de MiniCircuits PSA4-5043+ omdat deze 
een betere ESD bescherming aan boord heeft. Martin schreef me dat hij bovenop een heuvel 
woont en dat deze positie  er toe bijdraagt dat door statische ontlading tijdens onweer er nogal 
eens een aktieve antenne sneuvelt… Kijk op Google voor een schat aan informatie en schema’s 
over en met de PGA103+ . Een typische breedbandversterker toepassing ziet u hieronder. 
 

MiniCircuits PGA-103+ 

PGA-103+ 
MMIC in SOT89 huis 

Per  stuk:     6,95 
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Diverse Interessante Halfgeleiders 

100 Volt—60 Ampere 
60HQ100 powerdiode als het een 
beetje meer moet zijn 

Per 4 stuks : 2,50 

TBA120S: een veelzijdig IC 
Dit van oorsprong voor FM detectie ontworpen IC kent nog een aantal andere toepassingen. 
Toen ik begin jaren tachtig mijn zinnen had gezet op het bouwen van een stand-by ont-

vangertje voor de internationale  aanroep– en noodfre-
quentie op de visserijband op 2.182 kHz had ik al legio 
verschillende productdetectoren geprobeerd in een directe 
conversie configuratie. Tot ik ergens iets las over het ge-
bruik van de FM detector TBA120S als mengtrap voor de 
kortegolf. Een proefschakeling was snel gebouwd en ik 
stond versteld van zijn prestaties. Vele ontvangertjes heb 
ik zo gebouwd en velen deden hetzelfde. 
Totdat dit hele IC nergens meer te krijgen was na al die 

TBA120S 
Per stuk:  1,95 

LM3915N Bar Graph 
Logaritmische bar-graph meter IC. 
Maak er een mooie VU meter mee. 
Normaal 3,60/stuk 

Per stuk tijdelijk:  0,95 

2N5245 N-Fet 
Inmiddels zeer zeldzaam ge-
worden N-Fet. Low Noise. Profi-
teer ! 

Per stuk tijdelijk:  1,50 

1N4006 Diode 
800 volt– 1 Ampere 

Per 25 stuks  tijdelijk:  1,50 
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VanDit & VanDat 

Trafo 24V-3VA 
24 volt printtrafo 125 mA met 
solide bevestigingslippen 

Per stuk : 0,50 

77,5 kHz ontvanger 
Ontvangertje om DFF77 te 
ontvangen, het tijdseinsta-
tion in Duitsland. Ik heb 
ook een leuk bouwpakket 
voor een op deze ont-
vanger gebaseerde klok 

Per stuk: 9,95 

Zilverdraad 
Verzilverd koperdraad 1 mm Ø 
1 meter rolletje om VHF 
luchtspoeltjes te wikkelen 

Per stuk :  1,25 

5 meter rol : 4,95 

100 µA paneelmeter 
Mooie draaispoelmeter . Schaal af-
metingen 60x45mm 

Per stuk :  5,50 

Weerstands assortiment 
1/4 watt 5 % assortiment E12 reeks  
van 1 Ω—4M7 
81 waarden, 10 stuks per waarde.= 
810 stuks 

Per set :  9,95 

Ferrietclamp 
Voor max. 10 mm kabel 

Per stuk :  1,75 

100 µA paneelmeter 
Mooi compact metertje. 
Schaal afmetingen 50x20mm 

Per stuk :  3,95 
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1,1 GHz Prescaler IC MC12080 
50-1.100 MHz deler in SOIC 8 SMD 
Deelt naar keuze door 10-20-40 of 80 
 

Per stuk :  6,50 

Bouwsetje voor een 1,1 GHz tiendeler 
Ik heb een bouwsetje gemaakt met de MC12080. 
Er zijn veel frequentietellers op de markt gebaseerd 
op simple PIC processor schakelingen. Meestal werkt 
dat tot 50-60 MHz (Ook de Kent teller kit van 19,95) 
Gevoeligheid ca. 0dBm 50MHz– 1,1 GHz 

Bouwsetje met SMA connectoren :  13,50 

Bouwsetje zonder connectoren:    9,95 

Nieuwe voorraad GPS ontvangertjes ! 
Ik was in de gelegenheid om weer een aantal GPS muizen te kopen. Het mooie is dat ik ze 
thans voor een meer dan schappelijke prijs naar u kan doorschuiven ! De muizen komen met 
een 1,5 meter lange kabel voorzien van een RJ11 connector. Data uit is een RS-232 signaal. 
De gebruikte GPS ontvanger heeft overigens ook nog een LVTTL  uitgang. Deze is niet met de 
kabel naar buiten gevoerd maar kan van de connector op de ontvanger zelf worden afge-
nomen. Je moet dan wel de ontvangmodule uit de kunststof behuizing halen. 
De gebruikte ontvanger is een GT-320R van UniTraq. Ik lever een korte beschrijving mee 
met uitleg over de ontvanger, aansluitingen etc. Op verzoek heb ik ook de datasheet welke 
trouwens ook gewoon op internet te vinden is.  
Ik heb ook een mooi bouwsetje ( ontwerp G4JNT) voor een uitlezing van de data op een 4x20 
display welke ook de QTH locator weergeeft. 

GPS ontvanger :  9,95 
 

GPS uitlezing kit 
Bouwsetje voor een PIC gestuurde uitlezing voor bij de GPS ontvanger. Dit is een ont-
werp van Andy Talbot G4JNT. Ik mocht zijn ontwerp gebruiken. Het display geeft de 
coordinaten weer alsmede datum, tijd, QTH locator,koers en voortgangssnelheid. Je 
kunt op Andy’s website alle info vinden: www.g4jnt.com/pics.htm 
De GPS dingetjes staan in een zip file genaamd GPLOCDIS 
 

Per set incl. 4x 20 display:  22,50 
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Bestellen & Betalen 
Kent heeft geen winkel, ophalen bestelling is mogelijk, bel/mail even. 
Kent heeft ook geen internetwinkel met volautomatische winkelwagentjes, Ideal betalingen en 
dergelijke. U krijgt gewoon handmatige bevestigingen en ik bedank u persoonlijk voor het feit 
dat u spulletjes bij mij koopt. Maak een bestellijst en stuur hem naar mij toe, via e-mail of post. 
Als u hem e-mailt, zorg dan dat de bestelling in de body van het bericht staat, stuur geen at-
tachements. Maak het verschuldigde bedrag over. Eerst checken of e.e.a nog voorradig is kan 
slim zijn, stuur even een mailtje. U ontvangt uw bestelling enkele dagen nadat ik uw gulle 
gaven heb ontvangen. Volgende dag levering lukt mij vaak niet… 
 
Verzendkosten: 
Brievenbuspost NL tot max € 35,--waarde:  3,85 
Pakketpost NL tot 10 kg:     7,50 
Aangetekend NL tot 10 kg:     8,95 
Europa tot 2 kilo Track&Trace    13,50 
PostNL verhoogt per 1 januari 2017 de tarieven, wellicht moet ik bovenstaande aanpassen. 
 
Geen minimum bestelbedrag, uw totaalbedrag kan echter hoog uitvallen als het niet als brieven-
buspost verstuurd kan worden ! 

Helaas moet ik voor zendingen naar het buitenland  de daarvoor geldende posttarieven 
hanteren. Alle prijzen zijn incl. BTW en zijn onder voorbehoud van drukfouten, gewijzigde in-
koopcondities en overheidsmaatregelen. Alles leverbaar zolang de voorraad strekt. Alle prijzen 
uit voorgaande edities van de Kent Gazette en Speciale Aanbiedingenfolders zijn hiermee ver-
vallen. Alle toepassingen van onderdelen en bouwpakketten gebruikt u op eigen verant-
woording.  
 
Kent Electronics, Molendijk 37, 4542 BK Hoek Tel. 0115-448055 (meeste werkdagen tussen 
17.00 en 20.00 uur)  

e-mail: kent@kent-electronics.nl 
 

IBAN: NL40INGB0685461149 
BIC: INGBNL2A 

 
www.kent-electronics.nl 


