
 

 

 

  

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 170 

 van 23 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’s Henk PA5HE en Ad PE1GIJ 

Link naar de bouwbeschrijving van de vossejacht ontvanger 

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

Hallo Ad , Wim 

Bedankt voor deze beschrijving. 

Ik heb het nagelezen en kan er helemaal achter staan. 

Ondertussen heb ik het vosse jachtzendertje ook op de voorpagina van m'n 

homepage gezet waardoor deze gemakkelijker te vinden is. 

Het is nu voldoende om in de nieuwsbrief te verwijzen naar www.hvde.nl. 

Ik heb niet van ieder het e-mailadres (of een recent) maar de volgende 

mensen doen mee met het project: 

NL13808 

PA3B 

PE1GIJ 

PA3WT 

PA9AD 

PD0PVR 

PD1AJZ 

PD1ELP 

PD1MVL 

PD3JAG 

PE1BIA 

PE1GTY 

Xander 

PD9MK 

PA0UYL 

PA1ADG 

PD1GWF 

PD1SHE 

 

Wim als je me daarin kan ondersteunen 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Henk 

     

 -------------------------------------------------------------------------- 

  -- -------------------- Meten vossejacht ontvanger. 

   

  Dinsdag avond 15 mei met veel plezier een aantal om's geholpen met hun 

  ontvanger maar daarbij toch wat zaken gevonden die aandacht nodig hebben. 

  Gemerkt dat veel mensen niet de site van Henk volgen voor het plaatsen 

  van de onderdelen maar de print opdruk volgen wat een aantal fouten 

  introduceert. 

  Het oplossen van deze fouten ter plaatse kost helaas erg veel tijd zodat 

  je op 1 avond hooguit 3 ontvangers kan afmaken. 

  Dit is allemaal wel al gemeld maar blijkbaar niet goed bij iedereen over 

  gekomen. 

   

  Dus bij deze het verzoek om voor de volgende avond de volgende punten te 

  controleren op je eigen ontvanger: 

  R48 niet plaatsen 

  C33 niet plaatsen 

   

http://www.hvde.nl/electronica/rx/vos_rx/vos_rx_nl.shtm
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  Door een foutje in de printopdruk de volgende onderdelen van plaats 

  wisselen R44 ---- C43 

  R3 ---- R4 

  C32 ---- R23 

   

  L6 Hier vervalt de aftakking op 2 windingen. Aan de onderzijde wel een 

  draadbrug plaatsen om de verbinding naar C10 te plaatsen. 

  R50 Dit is een nieuwe weerstand van 270 Ohm die niet op de print opdruk 

  staat. (tussen R7 en R9) 

   

  Henk werkt het op zijn site steeds bij en daar staat dus altijd de meest 

  recente informatie. 

   

  Als deze punten al in orde zijn zou dit erg veel tijd schelen en ons 

  leven een stuk eenvoudiger maken. 

  Kom je onderdelen tekort geef dit dan duidelijk aan zodat we die nog 

  even kunnen plaatsen uit de voorraad van Henk en dat we daar niet door 

  meten achter moeten komen. 

  Daarnaast het verzoek om de potmeters, batterijclip en 3,5mm jack voor 

  de koptelefoon vast aan de print te zetten. 

   

  Ik hoop dat we dan de volgende avond meer ontvangers af kunnen krijgen 

  zodat iedereen in september zijn eigen gebouwde ontvanger kan gebruiken. 

   

  73, Ad (PE1GIJ) 

  -------------------------------------------------------------------------- 

  -- -------------------- 

   

  Groet Ad 

  



 

 

 

MOLENWEEKEND  12 en 13 mei 2018. 

Op vrijdagavond rond 18.30 uur zijn we begonnen met het opzetten van de HF antenne. 
We hebben de dipool FD4 vastgemaakt aan de reling van het bordes en in een V-vorm uitgespannen. 
De coax-kabel vastgemaakt en door een raam op de eerste verdieping naar binnen  gebracht, dat was 
de ruimte in de molen die wij als shack zouden gebruiken dit weekend. 
Ad en Bram waren ondertussen de coax-kabel voor de 2 meter van bovenin de molen naar de eerste 
verdieping aan het uitleggen. 
Hierna hebben we via een luik al de materialen en zendapparatuur naar de eerste verdieping 
gehezen met hulp van de molenaar. 
Hierna nog even de HF set aangesloten  en getest, alles was in orde. 
Omstreeks 20.30 uur gingen we weer huiswaarts. 
Op zaterdagochtend om 09.00 uur  waren wij en de molenaars weer aanwezig in de molen. 
Ad en Bram hebben de antenne voor de 2 meter helemaal bovenin de molen bevestigd en de coax-
kabel aangesloten. 
Hierna de 2 meter set aangesloten op de coax-kabel en gereed voor gebruik. 
Ondertussen was ook de HF gereed voor gebruik. 
Na eerst nog een bakje koffie gezamenlijk gedronken te hebben, zijn we begonnen. 
Omstreeks 10.00 uur hadden we de eerste verbindingen met op de 2 meter en HF kunnen loggen 
met de clubcall PI4BOZ/p die we het gehele molenweekend in de lucht brachten. 
De gehele zaterdag brachten vele bezoekers en zendamateurs een bezoek aan de molen en ook bij 
ons, het mooie weer werkte ook mee. 
Omstreeks 16.30 uur hebben we de zendapparatuur uitgeschakeld en los gekoppeld en omstreeks 
17.00 uur zijn we voldaan weer huiswaarts vertrokken. 
Op zondag waren we weer om 09.00 uur aanwezig in de molen, eerst nog een bakje koffie gedronken 
en omstreeks 09.30 uur waren we weer in de lucht. 
Het weer op zondag was minder mooi, maar het is bijna de gehele dag droog gebleven en nu ook 
weer hebben we weer vele bezoekers en zendamateurs de molen en ons bezocht. 
Omstreeks 14.30 hebben we de zendapparatuur weer uitgeschakeld en zijn we begonnen met alles 
weer in te pakken. 
Nadat we alles weer in de auto hadden geladen, hebben we als team zendamateurs de molenaars 
bedankt voor hun gastvrijheid met overhandiging van 2 awards en natuurlijk ook dank uitgebracht 
aan de dames voor het bakken van de lekkere pannenkoeken. 
Omstreeks 16.30 uur zijn we weer huiswaarts gegaan, we hebben op HF 126 verbindingen kunnen 
loggen ondanks de matige condities, op de 2 meter hebben we 52 verbindingen kunnen loggen. 
Namens het team van PI4BOZ/p willen we alle bezoekers en zendamateurs bedanken voor hun 
bezoek en ook speciale dank aan Martijn voor het maken van de promotie film tijdens onze molen 
activiteit en hopelijk tot 2019. 
 
 
 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

35 Geslaagden tijdens examens in Assen  

 

Afgelopen week deden 28 kandidaten om 13.00 uur het F-examen in het Markhuus te Assen. 

Hiervan slaagden er 13 ofwel 46,4 %. Om 15.00 uur was de examenzaal aardig gevuld met 29 

kandidaten voor het N-examen. Hiervan slaagden er 22, ofwel 75,9 %. Een mooi aantal en voor 

een N-examen ook een normaal percentage geslaagden. 

Deze opgave is uiteraard nog onder het voorbehoud van goedkeuring van de examens door 

Agentschap Telecom. Het kan enkele weken duren voordat de Stichting Radio Examens de 

vaststellingsbrief van Agentschap Telecom ontvangt en wij de kandidaten op de hoogte kunnen 

brengen van de uitslag. 

Wachten op de uitslag 
Veel kandidaten vragen zich af waarom het lang duurt voor de uitslag verwerkt is bij 

Agentschap Telecom. Secretaris Henk Vrolijk van SRE geeft hier een toelichting op. 

Agentschap Telecom ontvangt van de Stichting Radio Examens binnen twee dagen de scores 

van de deelnemers en het vereiste ‘Rapport van Bevindingen’. 

AT gaat van elke geslaagde, via de gemeentelijke basisadministratie, na of de 

persoonsgegevens kloppen. Daarna worden deze gegevens ‘klaargezet’ in het 

gebruikersregister, zodat de software van het register een geslaagde, die voor het eerst inlogt, 

ook als zodanig herkent. Inloggen in het gebruikersregister voordat de herkenning gegevens 

zijn ingevoerd heeft geen zin. 

Dit invoerproces duurt meestal enkele weken, afhankelijk van het aantal deelnemers en van 

andere (maritieme) examens waar men bij AT ook veel werk aan heeft. Als de gegevens zijn 

ingevoerd en er geen fouten zijn geconstateerd en als de SRE ook de juiste procedure blijkt te 

hebben bewandeld, worden de examens officieel ‘vastgesteld’. De SRE ontvangt dan de 

‘vaststellingsbrief’ van AT. Wij sturen dan aan iedereen een mailtje dat de vaststelling is 

ontvangen en dat de brieven met de uitslag er aan komen. Degenen die zeker weten dat ze 

geslaagd zijn, kunnen dan al inloggen. 

De brieven met de uitslag worden zo snel mogelijk na ontvangst van de vaststelling 

verzonden. Voor de geslaagden zit er ook het certificaat van de SRE bij.” 

  

https://www.hamnieuws.nl/35-geslaagden-tijdens-examens-in-assen/


 

 

 

De 50e VRZA WAP Contest 2018 

Op zaterdag 16 juni 2018 is het zo ver. Voor de 50e maal wordt dan de VRZA Worked All 

Provinces Contest gehouden. 

De WAP Contest is een ALL MODE Contest op VHF en UHF. 

Feest!!!!  

Omdat we dit jaar de 50e contest hebben, vieren we een feestje. 

Elke clubstation dat zich voor deelname, voor 31 mei 2018 opgeeft bij de contestmanager, zal 

door het bestuur van de VRZA een taart toegestuurd krijgen op de contestdag om deze met de 

contestcrew te delen. 

Datum 

Zaterdag 16 juni 2018 

1400-20.00 UTC (16.00-22.00 LT) 

Deelname 

Aan de 50e WAP contest kan worden deelgenomen door Nederlandse (inclusief de BES 

eilanden) en buitenlandse zend- en luisteramateurs en groepsstations in de volgende secties. 

 Sectie A: All band (6m + 4m + 2m + 70cm en hoger), all mode voor multi operators. 

 Sectie B: All band (6m + 4m + 2m + 70cm en hoger), all mode voor single operators. 

 Sectie C: 2 m en 70 cm band voor N-amateurs (single). 

 Sectie D: All band (6m + 4m + 2m + 70cm en hoger), all mode voor luisteramateurs. 

Verbindingen 

Voor de contest tellen alleen de verbindingen mee die zijn gemaakt binnen de geldende tijden 

en waarvan alle gegevens correct zijn uitgewisseld. Dubbele en crossband verbindingen en 

verbindingen gemaakt via relaisstations e.d. mogen niet worden meegeteld. 

Elk station mag één maal per band worden gewerkt. 

Voor sectie D geldt dat van het aantal gehoorde stations niet meer dan 50% gehoord mag zijn 

in QSO met éénzelfde tegenstation. 

https://www.vrza.nl/wp/2018/05/17/de-50e-vrza-wap-contest-2018/
https://www.vrza.nl/wp/wp-content/uploads/2018/05/taart.jpg


 

 

 

Uitwisselen 

Met elk station dient te worden uitgewisseld: 

  

o  

 Rapport en volgnummer (per band met 001 beginnen) 

 Voor een station binnen de Nederlandse grenzen de afkorting van de 

provincienaam van waaruit wordt gewerkt. Dit zijn; GR= Groningen, 

FR= Friesland, DR= Drente, OV= Overijssel, GD= Gelderland, FL= 

Flevoland, UT= Utrecht, NH= Noord-Holland, ZH= Zuid-Holland, 

ZL= Zeeland, NB= Noord-Brabant, LB= Limburg. 

 Voor alle stations buiten de Nederlandse grenzen de QTH- locator van 

waaruit wordt gewerkt. 

Multipliers 

Als multipliers tellen per band; 

  

o  

 De gewerkte provincie. 

 De prefixen PJ4, PJ5 en PJ6 

 Het clubstation PI4VRZ/A van de VRZA. 

 Het clubstation PI4CQP/A van de redactie van CQPA. 

 Alle 14 VRZA afdelingsstations; Achterhoek PI4AVG, Oost-Brabant 

PI4EHV,  Flevoland PI4FLD,  Gooi PI4VGZ, Groningen PI4GN, 

Haaglanden PI4DHG, Helderland PI4ADH, Kagerland PI4KGL, 

Noord-Limburg PI4VNL, Zuid-Limburg PI4ZLB, Zuid-West 

Nederland PI4ZWN, Zuid Veluwe PI4EDE, IJsselmond PI4YSM, 

Twente PI4TWN 

( De afdelingsstations kunnen tijdelijk een speciale call gebruiken)   De clubstations die zich 

hebben aangemeld zullen vanaf 10 juni 2018 op de website vermeld worden. 

Qso punten. 

Ieder Nederlands station, ook de stations van de BES eilanden Bonaire  PJ4, St. Eustatius PJ5 

en Saba PJ6, is 10 qso punten waard, ieder buitenlands station 1 punt 

Score 

De score is het totaal aantal QSO punten van alle banden bij elkaar opgeteld, maal het totaal 

aantal behaalde multipliers van alle banden bij elkaar opgeteld. 

Logs 

Van de tijdens de contest gemaakte verbindingen moet per band een log worden gemaakt 

waarin moet worden vermeld; 

  

o  

 Per verbinding: Tijd (UTC), call, band, beide cijfergroepen met de 

provincie of locator van het tegenstation en de mode. 



 

 

 

 In de sectie D: Tijd (UTC), call, band, rapport, provincie of locator van 

het gehoorde station en de call van het tegenstation. 

Log inzendingen dienen vergezeld te gaan van een voorblad waarop minimaal de volgende 

gegevens vermeld dienen te staan: 

  

o  

 Call van het deelnemende station. 

 Provincie van waaruit wordt gewerkt. 

 Naam en adres van de (first) operator en eventueel /A adres. 

 Eventuele calls en namen van second operators. 

 De sectie waarin wordt deelgenomen. 

 Gebruikte apparatuur met gebruikte vermogen. 

 Lijst met de gebruikte multipliers. 

 DE PUNTEN BEREKENING. 

 Ondertekend “FAIRPLAY” statement. 

Prijzen 

Voor elke sectie zijn de volgende prijzen beschikbaar: 

  

o  

 Een trophy voor de winnaar; 

 Een aandenken voor elke deelnemer met minsten 10 verbindingen. 

Logs dienen uiterlijk 2 weken na de contest in het bezit te zijn van de contestmanager. 

VRZA Contestmanager Karin Mijnders, Schippersweg 28, 4455 VP, Nieuwdorp 

Of via e-mail;   contestmanager@vrza.nl 

In alles waarin dit reglement niet voorziet wordt beslist door de contestmanager. 

Best 73, Karin PD0KM 

 

  

mailto:contestmanager@vrza.nl


 

 

 

 

   

 

     

    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 

 
Ik heb nog een vooroorlogse Philips buizenradio over voor de knutselaar. 
Hij speelt niet , mist de luidspreker , verder heeft er bij mij geen spanning 
op gestaan. 
Vraagprijs: 25 euro 
 
Vriendelijke groeten, 
Henk PA5HE 
 
PA5HE@home.nl 
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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/
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http://www.sk3bg.se/contest/
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Inmelders 

Luisteramateurs: 
 
NL 13716 
Xander 
PeterBOZ 
 
Radioamateurs: 
 
PD5DMT 
PA3CWQ* 
PA3GAG 
PA5HE 
PD1MAP* 
PD1MVL 
PA3B* 
ON3TNT 
PD3JAG* 
PA9AD 
PE1GIJ 
PE1BIA OOK ATV 
PE1PPY* 
PA3DWF* 
PA3WT 

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
mailto:pd1ajz@veron.nl


 

 

 

  



 

 

 

 

Maandelijkse bijeenkomst 

. 
De eerst volgende bijeenkomst is op 

 

19 Juni: 
Solderen vossejacht ontvanger 

 
. 

 

 

http://www.degeerhoek.nl/

