
 

 

 

 

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 maandag voor de 

ronde binnen is . en dan het liefst voor 16:00 uur loc tijd. 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 166 

 van 25 April  

 

 

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

Deze week  3 Artikel(en) ontvangen via de mail. 
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Van Om Matthe PD1AJZ 

Weer een hele leuke link:  

www.youtube.com/watch?v=4EOyR5gF_M8 

Hierbij een link van Radiorondes in nederland:  
 
https://amateurzender.nl/rondes-in-nederland/ 
 

 

Na de ronde van volgende week zal ik hem vertonen via ATV streaming op 1285 MHz en 2352 MHz. 

 

 

73 Matthé PD1AJZ 

 

Van Om Rien PA7RA 

Hoi Wim ik heb hier een link met een mooi programma voor verschillende sets ik gebruik zelf 

hem voor de IC-7300  

https://youtu.be/mVVm5KambB0 

Hoop dat  de link werkt is misschien iets voor het bulletin . 

succes Groeten  

Rien, PA7RA  
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Veel digitale activiteit op 2 meter  

De populaire digimode FT8 heeft inmiddels ook de 2-meter band bereikt. Op 144.174 MHz tref 

je veel stations uit West-Europa aan. Iedere uur vinden er QSO’s plaats tussen Nederlanders en 

zendamateurs in het Verenigd Koninkrijk. Afstanden van 300 kilometer zijn daarbij makkelijk 

haalbaar. Vanuit Nederland zijn circa 25 stations actief. 

Om verbindingen te maken heb je JT8 software zoals WSJT-X of JTDX nodig en een 

zendontvanger die USB modulatie ondersteund. Een horizontale antenne is gewenst (beam), 

maar ook op een verticale rondstraler zijn verbindingen mogelijk. Het meest belangrijkste: zorg 

ervoor dat je ALC niet tot nauwelijks uitslaat tijdens het zenden. 

De actuele propagatie (tropo) bekijken kan op deze website. 

 

Clubstation PI4DR ‘Radio Club Assen’ is ook actief op de 2-meter band. 

https://www.hamnieuws.nl/veel-digitale-activiteit-op-2-meter/
http://aprs.mountainlake.k12.mn.us/


 

 

 

WebSDR voor de 4- en 6-meter band  

Deze week is er nog een WebSDR online gezet. Nu het sporadic E seizoen weer van start gaat 

een welkome aanvulling om te monitoren of antennes te testen. Deze SDR staat opgesteld bij 

Fontys in Eindhoven (PI5FTS), samen met de reeds bestaande WebSDR’s voor HF en 

VHF/UHF alsook de satelliet tracker. 

Deze WebSDR’s zijn bereikbaar op: pi5fts.nl. 

Tags: Eindhoven, WebSDR 

 

https://www.hamnieuws.nl/websdr-voor-de-4-en-6-meter-band/
http://www.pi5fts.nl/
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Special event station PD6NUKE  

Tijdens de Nuclear Security Summit, dat op 24 en 25 maart 

a.s. in Den Haag plaatsvindt, zal er een special event station 

actief zijn met de call PD6NUKE. De licentie voor dit station is 

afgegeven voor geheel maart, dus voorafgaand aan het 

evenement zal het special event station actief zijn. Een van de 

bezoekers van de (besloten) conferentie zal POTUS zijn, the 

President of the United States. Door dit bezoek is een deel van 

het luchtruim afgesloten voor regulier vliegverkeer. 

Naast PD6NUKE zijn er natuurlijk veel andere frequenties in gebruik in en rondom Den Haag 

die beslist het beluisteren waard zijn. 

De operator achter PD6NUKE is PD0MV en zal actief zijn op de 10, 20 en 40-meter band in 

zowel SSB alsook verschillende digimodes. Meer infor is te vinden op QRZ.com. 
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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/Meetavond vossejacht lezing e-qsl paff PD3JAG 
2/3 juni:Velddag ?? 
19 juni: Soldeeravond/Meetavond vossejacht 
JULI:VAKANTIE 
21 augustus: tips antenne vossejacht  en onderling QSO 
1/2 september: velddag  Sjef (NL13808), Gerben (PD1GWF), 
Jan (PD3JAG) en Matthé (PD1AJZ) 
15 september: Bergen Op Zicht 12:00 tot 17:00 uur 
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 

Hallo 

In het kader van de "gedwongen" opruimactie heb ik nog een item voor de verkoop  

( via het bulletin ? ). 

1 lengte  duimse pijp van 6 meter. 

Hier af te halen, heb zelf geen vervoer. 

De 2 korte mastjes zijn inmiddels verkocht  

Opbrengst uiteraard in de repeaterpot. 

Ik hoor wel een keer of het geplaatst c.q. "omgeroepen" kan worden. 

Groeten, 

Rob Peeters. PA0RPA 

  



 

 

 

 

 

Hoi Allemaal 

Ik heb Routers te  koop voor 2 ,50 euro per stuk. Het zijn geen slechte routers, wel tweede hands en 

veel hebben de mogelijkheid om op Open WRT te draaien. Dit zou makkelijk kunnen zijn voor 

hamnet en mesh experimentjes. 

De opbrengst is voor de repaeter stichting 

73's, 

Xander Marks 

Jan Pd3jag 

Ik heb in de aanbieding 

Wouxon 2/4 mtr  en Midland 2/70 cm porto’s incl. lader, vaste prijs 100 euro Samen. 

Dus heb je het er niet voor over NIET REAGEREN.Bij interesse mail naar Jan Govers  

pd3jag@zeelandnet.nl 

 

mailto:pd3jag@zeelandnet.nl


 

 

 

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    Wednesday Mini-contest           51 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    YU DX Contest                    75 QSO's en     3 Pnt. 
PA3DBS    CQ Manchester Mineira DX Conte   59 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           30 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        215 QSO's en     8 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal     9934 QSO's en   314 Pnt. 
                             ==================================== 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     25 Apr 03:00-03:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     25 Apr 13:00-13:59 UTC 
  Wednesday Mini-contest             CW     25 Apr 17:00-18:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     25 Apr 19:00-19:59 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         DIGI   26 Apr 19:00-20:29 UTC 
  UKEICC contest CW                  CW     26 Apr 20:00-20:59 UTC 
  Helvetia Contest                   CW/SSB/28/29 Apr 13:00-12:59 UTC 
  Florida QSO Party                  CW/SSB/28/29 Apr 16:00-21:59 UTC 
  CFD Championmatship                CW/SSB 29 Apr 16:00-19:59 UTC 
  UA1DZ Memorial Cup                 CW/SSB 29 Apr 13:00-18:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 30 Apr 16:30-17:29 UTC 
 
 
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  

Manager Afdelingscompetitie 
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Inmelders 

Luisteramateurs: 
 
 
Radioamateurs: 
PDøBJ  e-mail/echolink 
PA3CWQ (F) echolink 
PA3WT 
PA7RA echolink 
PE1PPY echolink 
ON3TNT 
PAøRPA 
PD1MVL 
PA3GAG 
PD9AD 
PA2CVD 
PD9ROB* 
PA3B 
PD1JHH* 
PA5KM* 
PD1AKD 
PA3GEO/M 
 

 

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 / Matthé PD1AJZ 

mailto:pa3wt@veron.nl
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Maandelijkse bijeenkomst 

. 
De eerst volgende bijeenkomst is op 

 

15 mei:Solderen vossejacht/e-qsl paff 

 
. 

 

 

http://www.degeerhoek.nl/

