
 

 

 

  

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 171 

 van 30 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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Moxon Antenne voor de Vossejacht Ontvanger 

 

Er loopt een intiatief om een bouw pakket van Moxon antenne te maken voor de vossejacht 

onvanger , de prijs zal later definitief bekend gemaakt worden en zal regens tussen de 10 a 15 

Euro zijn. 

Dit is een complete antennen met boom en elementen montage materiaal en een handvat .  

Dit word door Ad PE1GIJ en Wim PA3WT georganiseerd voor die genen die er in 

geïnteresseerd zijn. 

Kunnen een mailtje sturen naar Wim PA3WT.  

Voorbeeld de bouwvorm kan afwijken van de foto deze is alleen ter illustratie  

  

 

Aan: PI4BOZ, PI4NZB, PI4ZVL, PA1FZH 

  

Heren, 

  

Wellicht kan er op enige wijze (samenvattend) aandacht worden geschonken aan onderstaand item 

t.b.v. de radio-gemeenschap in Zeeland en West-Brabant. 

 Met vriendelijke 73, 

Jeroen PE1MWB & Michel PD4AVO 

 http://www.pi4zwn.nl/inventarisatie-belangstellenden-voor-online-n-f-zendexamen/ 
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Inventarisatie belangstellenden voor online N / F zendexamen 
  

  

Eind 2017 is gebleken dat een aantal mensen in midden-Zeeland in de nabije toekomst willen gaan 

studeren voor zowel het Novice examen (N) en/of het Full licence examen (F). Hoe leuk zou het zijn 

om met meerdere cursisten een cursus te gaan volgen waarbij mensen elkaar kunnen helpen om 

tot een goed resultaat te komen ? Meer weten altijd meer als één. En als dat voor bepaalde 

personen een stok achter de deur kan zijn, dan is het toch alleen maar een voordeel? 

Jeroen Slagboom PE1MWB en Michel Bleijenberg PD4AVO zijn voornemens om komende periode te 

bekijken of er voldoende belangstelling is voor een gezamenlijk initiatief om met meerdere 

(aspirant)zendamateurs tegelijkertijd te starten met het leren voor de N en/of F vergunning van het 

Agentschap Telecom. 

Een van de opties die we willen uitwerken is het (gezamenlijk) volgen van de individuele cursus via de 

digitale leergang van de DLZA. Voordeel hiervan is dat cursisten op hun eigen tempo de lesstof kan 

doornemen. Dit kan zowel thuis, op het werk of op menig andere locatie waar internet aanwezig is. 

Via de DLZA kan men online terecht bij de helpdesk voor vragen over de lesstof. 

Daarnaast willen we bekijken of we voor belangstellende cursisten een (periodieke) klassikale 

bijeenkomst zouden kunnen houden waar we met de aanwezigen stilstaan bij de actuele 

onderwerpen in de cursus. Zo kan iedereen op voorhand zijn of haar vragen stellen aan diegene die 

nog eens kan stilstaan bij de lesstof waarmee de cursisten op dat moment bezig zijn. Hiervoor zoeken 

we mensen die één of meerdere onderwerpen willen toelichten op een van de donderdagavonden 

dat cursisten bij elkaar komen. 

Oproep aan cursisten en mentoren 

We zijn voornemens om op donderdagavond 7 juni in Vlissingen bij elkaar te komen met 

belangstellenden die in de loop van 2019 zouden willen opgaan voor het N en/of F zendexamen. Ken 

jij iemand die graag een zendvergunning zou willen behalen? Ben jij zelf geïnteresseerd om de N 

en/of F vergunning te gaan behalen? Laat dit dan weten via onderstaand mailadres. 

Ook zijn we op zoek naar mensen die één of meerdere onderwerpen zouden willen toelichten op een 

van de donderdagavonden dat cursisten bij elkaar komen. 

Als je wel zou willen meedoen maar niet aanwezig kan zijn op donderdagavond 7 juni, stuur dan ook 

een mail naar onderstaand mailadres zodat we inzichtelijk krijgen hoeveel mensen belangstelling 

heeft in het volgen van de N en/of F cursus. Hiermee kunnen Jeroen en Michel verder aan de slag. 

Overigens is iedereen van een radioclub, VERON en/of VRZA van harte welkom. Nog geen lid? Ook 

geen probleem! 

We zien graag je mailtje waarin je aangeeft dat je wilt meedoen aan een cursus, daarbij aangegeven 

of je wel of niet aanwezig kunt zijn op donderdag 7 juni 2018 vanaf 19.45 uur, locatie VRZA ZWN aan 

de 2e Binnenhaven te Vlissingen. Voor deze avond zal ook een afvaardiging van de DLZA worden 

uitgenodigd. 



 

 

 

  

Mailen kan naar pd4avo@zeelandnet.nl  

Routebeschrijving via  http://www.pi4zwn.nl/vrza-zwn-clublocatie/  

Informatie over de DLZA via  http://dlza.nl/ 

 

Chinese satellieten bevatten HF Amateur radio transponders  

De organisatie voor amateur radio satellieten in China, 

CAMSAT, heeft details vrijgegeven van drie nieuwe amateurradio satellieten die in 

september 2018 worden gelanceerd. 

Chinese satellieten bevatten transponders 

Twee van de satellieten, CAS-5A en CAS-6, zullen transponders bevatten, waarvan de CAS-

5A een transponder op HF heeft. 

CAS-5A is een 6U CubeSat satelliet met de volgende mogelijkheden: 

 HF/HF (21/29 MHz) mode linear transponder 

 HF/UHF (21/435 MHz) mode linear transponder 

 HF CW telemetrie baken 

 VHF/UHF mode linear transponder 

 VHF/UHF mode FM transponder 

 UHF CW telemetrie baken 

 UHF AX.25 4800/9600-baud GMSK Telemetrie 

De transponders hebben een 30 kHz passband, behalve de HF/UHF-unit, die heeft een 15 kHz 

passband. 

Femto-satelliet 

CAS-5B is een femto-satelliet met afmetingen 90x80x50 mm. Deze kleine satelliet, met een 

gewicht van 0,5 kilogram, zal in een baan om de aarde worden gebracht door de CAS-5A en 

bevat alleen een UHF CW-baken. 

De CAS-5A/B satellieten worden gelanceerd vanaf het Jiuquan Satellite Launch Center. 

mailto:pd4avo@zeelandnet.nl
http://www.pi4zwn.nl/vrza-zwn-clublocatie/
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https://www.veron.nl/nieuws/chinese-satellieten-bevatten-hf-amateur-radio-transponders/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/05/CAMSAT.jpg


 

 

 

Microsat CAS-6 

CAS-6 is een 50 kg wegende microsat met mogelijkheden: 

 VHF CW telemetrie baken 

 UHF/VHF  mode 20 kHz lineaire transponder 

 AX.25 4800-baud GMSK telemetrie-downlink. 

Deze satelliet bevat ook andere systemen die op niet-amateurfrequenties werken. De lancering 

wordt vanaf zee uitgevoerd door middel van de China Academy of Launch Vehicle 

Technology. 

CAMSAT heeft de International Amateur Radio Union (IARU) gevraagd de frequenties te 

coördineren. 

VERON is als enige Nederlandse zendamateur vereniging vertegenwoordigd in de IARU. De 

VERON komt internationaal ook op voor uw belangen. Word daarom lid van de VERON en 

gebruik ons online inschrijfformulier. 

Yaesu kondigt de FTdx 101D aan  

Yaesu heeft tijdens de Hamvention de FTdx 101D aangekondigd. Deze zendontvanger is 

gebaseerd op SDR technologie. Kijkend naar de foto’s worden de 60-meter en 4-meter band 

ondersteund, naast de gebruikelijke HF-banden. Maar dit is gissen op basis van de afbeelding. 

De zendontvanger zou een vermogen geven van 100 Watt. Er zijn twee antenne-aansluitingen 

met een derde aansluiting voor een ontvangst antenne. Ook is er een USB interface aanwezig. 

De bediening geschiedt, naast conventionele knoppen, met een touchscreen. 

Het is niet bekend wanneer de zendontvanger op de markt zal komen. Voor toekomstige 
eigenaren is het in ieder geval te hopen dat dat niet 2018 zal zijn, en Yaesu de tijd neemt om 

eindelijk eens een keer een product in de markt te zetten zonder ontwerpfouten in de hard- en 

software.
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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  
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
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Inmelders 

Luisteramateurs: 

NL13716 

Xander 

 

Radioamateurs: 

PDøBJ echolink 

PA3GAG 

ON3TNT 

PE1PPY * 

PAøRPA 

PD1MAP* 

PE1GIJ 

PA5HE* 

PD1SHE* 

PA9ad* 

PD5DMT 

PD1JHH* 

PD1MVL echolink 

PC4D echolink 

PA3WT 

ON7MOR atv 

 

 
 
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/

