
 

 

 

 

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 167 

 van 2 Mei  

 

 

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

Deze week  2 Artikel(en) ontvangen via de mail. 
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Van Om Matthe PD1AJZ 

 

HF onderdelen : www.hfkits.nl 
 
Bouw mast lopik in 1950 www.youtube.com/watch?v=s58iyZjGwLo 
 

 

 

73 Matthé PD1AJZ 

Van Om Henk PA5HE 

Link naar de bouwbeschrijving van de vossejacht ontvanger 

http://www.hvde.nl/electronica/rx/vos_rx/vos_rx_nl.shtm 

73 Henk PA5HE 
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Stoomtreinfestival 5 & 6 mei 2018: 100 jaar einde 

Wereldoorlog I 

Op zaterdag 5 en zondag 6 mei 2018 organiseert het Stoomcentrum opnieuw haar 

jaarlijks stoomtreinfestival met maar liefst 7 stoomlocomotieven onder stoom. 

Geniet van een rit doorheen het Meetjesland in rijtuigen van de jaren 30 op houten 

banken of pluche zetels aan boord van een van onze stoomtreinen. 

In het kader van het thema van dit jaar "100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog" 

zijn er verschillende historische taferelen op de evenementensite zoals acteurs in 

uniformen, re-enactors, een expositie over telecommunicatie in de oorlog, een beurs 

en meer. 

Bovendien is er op beide dagen om 13.45 een ceremonie waarop de Last Post 

gebracht wordt. Het evenement wordt doorheen de dag ook muzikaal opgeluisterd 

door de West Coast Pipe Band.Uiteraard is het mogelijk om naast een rit op onze 

stoomtreinen onze collectie te bekijken in de werk- en museumloods.Tijdens je 

bezoek kun je steeds genieten van een drankje of een bite op ons festivalterras 

buiten en in de werkloods.Je kan alle info ook nalezen op 

http://www.stoomcentrum.be/evenement/nieuwsstoomfestival/. Tickets op 5 en 6 mei 

2018 te koop aan de kassa. 

Dienstregeling 5 & 6 mei: 

http://www.stoomcentrum.be/evenement/nieuwsstoomfestival/#dienstregeling 

Hallo Wim, 
Stoom Festival Maldegem 
Telegram zullen er verzonden worden in CW op de 144.100  zowel de zaterdag als de zondag 
verticaal Normaal doen we een ronde op de 145.375 de zondag van 10 tot 12h lokale tijd, maar als 
de Telegrams goed lopen de zaterdag zal ik de ronde ronde laten vallen en de voorrang geven aan de 
telegrafie op de Phonie.Als de Telegrams in het geheel niet goed lopen de zaterdag zal ik voor stellen 
om elke een half uur cq te roepen zowel in CW als in Phonie dus CW op de 144.100 en in Phonie dan 
op de 145.650 op de ON0WV… 
We komen uit met de Call OP0PPY 

Denk dat alles een beetje is verteld in deze samenvoeging.. 

73 

ON3TNT - Marnik 

mhtml:file://C:/Users/wthielen/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q95K2213/email.mht!https://stoomcentrum.us11.list-manage.com/track/click?u=8131c9ed1fa2cd773be684b45&id=ca1357a1f3&e=9da831f2a9
mhtml:file://C:/Users/wthielen/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/Q95K2213/email.mht!https://stoomcentrum.us11.list-manage.com/track/click?u=8131c9ed1fa2cd773be684b45&id=58887c8240&e=9da831f2a9


 

 

 

Lage VHF-banden in Ierland vrijgegeven  

 

In Ierland is de lage VHF-band, lopend van 30 tot 49 MHz en van 54 tot 69.9 MHz vrijgegeven 

aan zendamateurs. Zij mogen hier op secundaire basis experimenten uitvoeren, waaronder 

(digitale) TV. Dat valt te lezen op de website van PI4RAZ. Daarnaast is de 4-meter band 

uitgebreid en loopt deze nu van 69,5 tot 70.5 MHz. 

 

Mills on the Air 2018  

In het weekend van 12 en 13 mei is er weer een hoop activiteit rond de molens en gemalen. 

Niet alleen in Nederland maar ook in België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden en zelfs 

buiten Europa. Vorig jaar uit de Verenigde Staten en Australië. De naam Internationale 

Molendagen is dus niet overdreven. 

Inmiddels hebben zich al weer molens aangemeld voor deelname, maar als u bent 

geïnteresseerd, zelf eens deel te nemen aan deze activiteit en u woont in de buurt van een molen, 

ga dan eens praten met de molenaar en de eigenaars van de molen en vraag of u in of bij de 

molen aan dit gebeuren mag deelnemen. 

Voor verdere informatie verwijzen we naar www.pd6mill.com. 

Namens de organisators, 

PB7Z, Bernard en PD5JFK, Jelle 
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Ook digitale activiteit op 70 centimeter  

Eerder deze week schreven we al over de activiteit in FT8 op de 2-meter band. Naar aanleiding 

van dat artikel is het aantal Nederlandse stations dat actief werd behoorlijk toegenomen. Diverse 

stations maken dagelijks verbindingen met Engeland, België en Duitsland. Stations die met een 

horizontale beam uitgerust zijn zelfs met (Noord) Ierland, Denemarken en Frankrijk. 

 

Ook op de 70cm band is er activiteit. En wel op de frequentie 432.1740 MHz. De activiteit is 

wel minder dan op de 2-meter band, maar er zijn stations te werken. FT8 is een makkelijke 

mode die je op de PC mee kunt laten komen terwijl je in de shack bezig bent. 

Ook op de 6-meter band is er regelmatig activiteit, zeker nu het Sporadic E seizoen weer 

begonnen is. De gebruikte frequentie daar is 50.3130 MHz. 

Tags: 70cm, FT8 
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Elektromagnetische velden 
lichamelijk waarneembaar? 

 
Rond elektromagnetische velden en de invloed op de mens is al veel te 

doen geweest. 
Universiteit Utrecht en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Amsterdam 
voerden onlangs een onderzoek uit bij 48 mensen die verklaarden dat ze 

last hadden van elektromagnetische velden in hun woning. 
In een ruimte even groot als een huiskamer werden identiek dezelfde 

elektromagnetische velden, als die eigen aan een thuissituatie, tot stand 
gebracht. 

Met 90 % van de deelnemers werden radiofrequente velden uitgezonden 
zoals die voorkomen van GSM-zender (2G) en UMTS (3G), WiFi signalen en 
DECT binnenhuistelefoon. Bij 10 % van de deelnemers werden laagfrequent 

velden gezonden zoals bij hoogspanning en een LED-lamp. 
Gedurende verschillende periodes werden op een onvoorspelbare manier 
elektromagnetische velden afgewisseld, met periodes waarop geen enkel 

elektromagnetisch veld werd geproduceerd. 
De onderzoekers die deze testen uitvoerden kenden evenmin de volgorde, 

het was een dubbelblinde test. 
Na de test werd aan de deelnemers gevraagd tijdens welke periodes die elk 

een kwartier duurden, ze gevoelig waren aan elektromagnetische velden. 
Daarna werden ze op de hoogte gebracht in welke periodes van een kwar 

- 

tier er effectief elektromagnetische velden werden opgewekt. 
In de helft van de periodes bleek de opgave van aanwezigheid van velden 

correct. 
In de andere helft van de periodes waren er geen elektromagnetische velden 

aanwezig maar toch verklaarden ze elektromagnetische velden te voelen. 
Er kon dus geen verband worden gevonden tussen blootstelling en verschil 

- 

lende lichamelijke klachten: zoals tintelingen, hartkloppingen of hoofdpijn. 
Twee maanden en vier maanden na de testen werden de 48 deelnemers 

nogmaals ondervraagd over hun elektrogevoeligheid. 
Daarna bleek dat het aantal en de ernst van de klachten over elektromagne 

-tische velden veel geringer was, dan voor de uitgevoerde test het geval was. 
 

  



 

 

 

   

 
     

    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  
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 

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           25 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    UKEI DX Contest                  25 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    RSGB 80m Club Championship       54 QSO's en     2 Pnt. 
PD9MK     SP DX RTTY Contest               53 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    Helvetia Contest                 50 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    SP DX RTTY Contest              197 QSO's en     5 Pnt. 
PA3DBS    BARTG Sprint 75                  65 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           25 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        494 QSO's en    16 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    10428 QSO's en   330 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     02 May 13:00-13:59 UTC 
  Wednesday Mini-contest             CW     02 May 17:00-18:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     02 May 19:00-19:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     03 May 03:00-03:59 UTC 
  RCC Cup                            CW/SSB 05 May 03:00-08:59 UTC 
  ARI International DX Contest       CW/SSB/05/06 May 12:00-11:59 UTC 
  7th Call Area QSO Party            CW/SSB 05/06 May 13:00-06:59 UTC 
  VERON VHF-UHF-SHF contest          CW/SSB 05/06 May 14:00-14:00 UTC 
  RSGB 432 MHz Trophy                CW/SSB 05 May 14:00-22:00 UTC 
  RSGB 10 GHz Trophy                 CW/SSB 05 May 14:00-22:00 UTC 
  New England QSO Party              CW/SSB 06 May 20:00-23:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 07 May 16:30-17:29 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         SSB    07 May 19:00-20:29 UTC 
  DAC 432 MHz                        CW/SSB 08 May 17:00-21:00 UTC 
  RSGB 432 MHz                       CW/SSB 08 May 19:00-21:30 UTC 
  VRZA 50 MHz an UJp                 SSB    08 May 18:00-21:00 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     10 May 13:00-13:59 UTC 
  Wednesday Mini-contest             CW     10 May 17:00-18:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     10 May 19:00-19:59 UTC 
  DL DIG QSO Party 144/432 MHz       DIGI   12 May 13:00-16:00 UTC 
  Alessandro Volta RTTY Contest      RTTY   12/13 May 12:00-11:59 UTC 
  CQ-M International DX Contest      CW/SSB 12/13 May 12:00-11:59 UTC 
  WAB 7 Mhz Phone                    SSB    13 May 10:00-13:59 UTC 
  RSGB 70 MHz contest                CW     13 May 09:00-12:00 UTC 
  Belgian Mill Award Contest         SSB    13 May 06:00-10:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 14 May 16:30-17:29 UTC 

https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

  DAC 1296 MHz                       CW/SSB 15 May 17:00-21:00 UTC 
  RSGB 1296/2320 MHz                 CW/SSB 15 May 19:00-21:30 UTC 
  MARAC Contest                      SSB    15 May 18:00-19:29 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         DIGI   16 May 19:00-20:29 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     16 May 13:00-13:59 UTC 
  Wednesday Mini-contest             CW     16 May 17:00-18:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     16 May 19:00-19:59 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: 
Xander 
 
Radioamateurs: 
PA3WT 
PD3JAG 
PE2BS 
ON3TNT 
PA5KM* 
PD1GWF* 
PA5HE 
PD5TON 
PAøRPA 
PD1MVL 
ON7MOR* 
PE1GIJ* 
PA3B* 
PA9AD 
PA3GAG 
PE1BIA atv 
PD1JHH* 
PA3DWF* 

 

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
mailto:pd1ajz@veron.nl


 

 

 

  



 

 

 

 

Maandelijkse bijeenkomst 

. 
De eerst volgende bijeenkomst is op 

 

15 mei:Solderen vossejacht/e-qsl paff 

 
. 

 

 

http://www.degeerhoek.nl/

