
 

 

 

 

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 169 

 van 16 Mei  

 

 

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

Deze week  1 Artikel(en) ontvangen via de mail. 
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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 

Van Om Matthe PD1AJZ 

Hieronder linken voor de lerende amateur en als opfrisser. 
 

https://faq.tweakers.net/cme/wetvanohm.html 

 

 
 

 

ww.aljevragen.nl/na/ elektriciteit/ELK005.html 
Om berekeningen uit te voeren met de Wet van Ohm kun je gebruik maken van de bovenstaande driehoek. Bedek met 

je vinger de grootheid die je wilt uitrekenen. Het niet bedekte deel van de driehoek geeft dan de formule die je moet 

gebruiken.  
 

https://www.eclecticsite.be/calc/antenneHorizon.htm 
http://www.antentop.org/library/files/Antenna_Manuscript_v.01.pdf 

Van OM Cor PA2CVD 

Een stukje over het molen weekend 

https://kijkopmoerdijk.nl/nieuws/vrijwilligers-oude-molen-tevreden-met-bezoekers-op-nationale-

molendagen.html 

http://www.hvde.nl/electronica/rx/vos_rx/vos_rx_nl.shtm
https://faq.tweakers.net/cme/wetvanohm.html
https://www.eclecticsite.be/calc/antenneHorizon.htm
http://www.antentop.org/library/files/Antenna_Manuscript_v.01.pdf
https://kijkopmoerdijk.nl/nieuws/vrijwilligers-oude-molen-tevreden-met-bezoekers-op-nationale-molendagen.html
https://kijkopmoerdijk.nl/nieuws/vrijwilligers-oude-molen-tevreden-met-bezoekers-op-nationale-molendagen.html


 

 

 

VHF-bakens geplaatst op IJsland  

Op IJsland zijn bakens geplaatst op de 4-meter en 6-meter band. Deze zenden uit in FT4 en CW 

op de frequenties 50.457 en 70.057 MHz. Dat valt te lezen op de website van PI4RAZ. De 

bakens zenden uit vanaf  HP84WL in Álftanes, ongeveer 80 km NNW vanaf de hoofdstad 

Reykjavik. De antennes van de bakens stralen richting NW/ZO en staan ongeveer 

respectievelijk 60m en 70m boven zeeniveau. 

Fusion repeater PI1VBG geactiveerd  

In Voorburg is de C4FM repeater PI1VBG deze week geactiveerd. Voorheen was deze repeater 

in gebruik als PI1DFT in Delft. Met de verplaatsing hopen de beheerders het bereik te 

vergroten. De antenne staat op circa 65 meter boven straatniveau en en wordt gebruik gemaakt 

van 2 gestapelde dipolen. 

 

PA1JOS bij het rack met de repeater 

 

https://www.hamnieuws.nl/vhf-bakens-geplaatst-op-ijsland/
https://www.pi4raz.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5182&Itemid=43
https://www.hamnieuws.nl/fusion-repeater-pi1vbg-geactiveerd/


 

 

 

Duits Nederlands Amateur Treffen (DNAT) 

viert gouden jubileum  

Het Duits Nederlands Amateur Treffen in Bad Bentheim viert dit jaar een 

GOUDEN jubileum. 

Beste zendamateurs, wij verheugen ons erop u dit jaar weer te mogen begroeten in het 

prachtige Bad Bentheim van 23 t/m 26 augustus 2018. Bent u nog nooit geweest? Ook u bent 

van harte welkom! Wij hopen u te mogen begroeten voor enkele dagen op de camping of op 

de vlooienmarkt op zaterdag.  

Voor al onze gasten die al jaren komen, ga eens na hoe lang jullie al komen 10, 25 of 

misschien wel 50 jaar. Als je een van de mijlpalen hebt bereikt maar geen oorkonde hebt 

ontvangen geef je dan op. Dan kan je deze (alsnog) ontvangen. Opgave voor het verkrijgen 

van een oorkonde kan tot 1 augustus 2018 via het volgende mailadres: bacvanderiet-

harwig@hotmail.com 

Anekdotes gezocht 

Ter ere van de 50ste DNAT hebben we dit jaar een extra grote feesttent voor de feestavond 

met buffet en muziek op zaterdagavond. Op deze avond zullen wij speciale aandacht 

schenken aan het gouden jubileum. Aanmelding vooraf is wel noodzakelijk, zoals u zult 

begrijpen. Dit willen wij doen door onder andere foto’s te tonen en mensen de gelegenheid te 

geven anekdotes ten gehore te brengen. Heeft u foto’s of ander beeldmateriaal van lang 

geleden die u met iedereen wilt delen of heeft u 

een mooi, grappig of ontroerend verhaal te vertellen dan kunt u ook hiervoor contact opnemen 

via bovengenoemd e-mailadres. Het complete programma is weer te vinden op http://dnat.de/ 

  

Wij hopen u te zien op het 50ste DNAT! Namens de gehele organisatie 73 

Bea PA3GJB en Jan PA1TT. 

 

 

 

 

https://www.veron.nl/nieuws/dnat-viert-gouden-jubileum/
https://www.veron.nl/nieuws/dnat-viert-gouden-jubileum/
mailto:bacvanderiet-harwig@hotmail.com
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https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/05/DNAT-50-jaar.jpg


 

 

 

VERON-website beter leesbaar voor slechtzienden  

Met ingang van heden is de website van de VERON beter toegankelijk voor slechtzienden. 

Door het toevoegen van een extra menu is het nu mogelijk de lettertypes groter te maken, de 

afbeeldingen op de site zwart-wit te maken, of de gehele site diapositief te maken. Dat laatste 

levert dan witte tekst op een zwarte achtergrond op.

 

  

Hoe werkt het? 

Het menu staat rechtsboven. Klik op het blauwe symbool van een rolstoel, en het menu vouwt 

uit.  Met A+ en A- kan de lettergrootte worden ingesteld. Met de grote knop daaronder zet je 

de instellingen weer op de standaard instelling. Daaronder de knop “wis instellingen”, 

waarmee alle instellingen weer op de standaard worden ingesteld. Daaronder de knop 

“plaatjes in zwart-wit”, en als laatste de knop “inverteer kleuren”. Daarmee worden dus de 

kleuren omgekeerd, en belangrijker, de achtergrond van de website wordt zwart, en de letters 

worden wit. Voor sommige mensen is dit beter te lezen. 

Tags: CGR, slechtziend, website 

  

https://www.veron.nl/nieuws/veron-website-beter-leesbaar-voor-slechtzienden/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/cgr/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/slechtziend/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/website/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/05/Low-vision-user-android-mobile-phone.jpg


 

 

 

   

 

     

    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 

 



 

 

 

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    CW-Ops mini contest CWT-1900     27 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    Alessandro Volta RTTY Contest   153 QSO's en     5 Pnt. 
PA3DBS    CQ-M International DX Contest   252 QSO's en     7 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           29 QSO's en     1 Pnt. 
PD9MK     Alessandro Volta RTTY Contest    27 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        488 QSO's en    15 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    11183 QSO's en   354 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     17 May 03:00-03:59 UTC 
  Portuguese Navy Day contest        CW/SSB 18/20 May 09:00-17:59 UTC 
  RSGB 144 MHz May contest           CW/SSB 19/20 May 14:00-14:00 UTC 
  UN DX Contest                      CW/SSB 19 May 06:00-20:59 UTC 
  Aegean RTTY Contest                RTTY   19/20 May 12:00-11:59 UTC 
  EU PSK DX Contest                  PSK63  19/20 May 12:00-11:59 UTC 
  King of Spain Contest              CW     19/20 May 12:00-11:59 UTC 
  Baltic Contest                     CW/SSB 19/20 May 21:00-01:59 UTC 
  DARC Hessen Contest 432 MHz        CW/SSB 19 May 12:00-14:00 UTC 
  DARC Hessen Contest 144 MHz        CW/SSB 19 May 14:00-17:00 UTC 
  OK 144 MHz and Up                  CW/SSB 20 May 08:00-11:00 UTC 
  DARC Hessen Contest 80 mtr         CW/SSB 20 May 06:00-07:59 UTC 
  DARC Hessen Contest 40 mtr         CW/SSB 20 May 08:00-09:59 UTC 
  REF contest 144 Mhz and Up         CW/SSB 20 May 05:00-10:00 UTC 
  RSGB 144 MHz Backpackers           CW/SSB 20 May 11:00-15:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 21 May 16:30-17:29 UTC 
  DAC 2320 MHz                       CW/SSB 22 May 17:00-21:00 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         CW     24 May 19:00-20:29 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     24 May 13:00-13:59 UTC 
  Wednesday Mini-contest             CW     23 May 17:00-18:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     23 May 19:00-19:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     24 May 03:00-03:59 UTC 
  CQ WW WPX Contest CW               CW     26/27 May 00:00-23:59 UTC 
  RSGB 70 MHz cumulatief             CW/SSB 27 May 14:00-16:00 UTC 
  Hamburg Contest 144-432 MHz        CW/SSB 27 May 12:00-16:00 UTC 

https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

  Hamburg Contest                    CW/SSB 27 May 10:00-17:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 28 May 16:30-17:29 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     30 May 13:00-13:59 UTC 
  Wednesday Mini-contest             CW     30 May 17:00-18:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     30 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/ 
 
 

Manager Afdelingscompetitie 

  

mailto:afdelingscontest@veron.nl
http://www.contestkalender.nl/
http://www.hornucopia.com/contestcal/
http://www.sk3bg.se/contest/
https://www.veron.nl/


 

 

 

Inmelders 

Luisteramateurs: 
 
Xander email 
 
 
Radioamateurs: 
 
PDøBJ echolink 
PD3JAG 
ON3TNT 
PD5DMT 
PA3CWQ 
PA3GAG 
PD1MAP* 
PAøRPA ook ATV 
PAøUYL 
PA2CVD 
PD1SHE* 
PD1MVL 
PD1GWF* 
F4FOG echolink luisterend 
PDøKM* 
PA5KM* 
PE1BIA ook ATV 
PA3WT 
PA5HE 
PA3B 
PD2NLX* 
ON7MOR* 
 

 

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. 
 

mailto:pa3wt@veron.nl
mailto:pd1ajz@veron.nl


 

 

 

 

Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgende 

week 73’   Wim PA3WT / Matthé PD1AJZ 

  



 

 

 

 

Maandelijkse bijeenkomst 

. 
De eerst volgende bijeenkomst is op 

 

19 Juni: 
Solderen vossejacht ontvanger 

 
. 

 

 

http://www.degeerhoek.nl/

