
 

 

 

 

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 172 van 6 juni 

 

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

Deze week 1 artikelen ontvangen via de mail. 
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Mailbox INFO 

Van Om Ad PE1GIJ 

Hallo Wim en Henk, 
 
De afgelopen druk geweest met de Moxon antenne en de eerste proeven gedaan. 
De te printen stukken zijn getekend en voor de eerste keer geprint. 
Aluminium gebogen  en waar nodig gefreesd en getapt. 
 
Dit alles heeft geleid tot een praktijk test achter in de tuin die geslaagd is 
te noemen. 
Op een keukentrapje met 1 watt de BOZ repeater open krijgen vind ik prima. 
Modulatie was niet te verstaan door de anderen maar het was dan ook een bami 
porto. 
Mijn ontvangst was bijna ruisvrij en vind ik op 2,5meter hoogte vanuit 
Zevenbergen niet verkeerd. 
 
Ik begrijp het moxgen programma nu helemaal  en het resultaat is een 1:1 
antenne bij 145 MHz. 
 
Als ik alles meereken kom ik op een totaalprijs van € 15,-. 
(Inclusief een stukje coax, bnc plug, inbus sleuteltjes, ty-raps, boutjes, 
aluminium en geprinte onderdelen) 
 
Productie is al gestart voor een eerste 10+ serie die ik de 19e bij me hoop te 
hebben. 
Foto's van prototype nr.2 volgen vanavond later of morgen. 
 
Groet Ad 

 

Hierbij de eerste foto van de uiteindelijke uitvoering. 
Kabel en deksel nog niet gemonteerd. 
Er komen ook nog 2 beugeltjes waar het kastje op gemonteerd kan worden maar 
die moet ik nog tekenen. 



 

 

 

 

Uitbreiding 4 meter band in Ierland  

 

De IRTS (Irish Radio Transmitters Society) is verheugd dat de radiozendamateurs 

in Ierland er flink wat radiospectrum bij hebben gekregen. Het Ierse AT ComReg (Commission for Communicati

ons Regulation) heeft in december 2015 een kladversie van het Radio Spectrum Management Strategy voor 2016

-2018 gepubliceerd. ComReg reageerde met een uitgebreide toezegging in de maart-editie van Echo Ireland. 

In juni 2016 werd de definitieve versie van het document gepubliceerd, met daarin de intentie om extra spectrum

 beschikbaar te stellen voor radiozendamateurs. Dat is nu dus in werking getreden. 

De 4-meter band is uitgebreid van 69,9 tot 70,5 MHz. Dat is 275 

kHz meer dan voorheen, en is het maximum dat kan worden toegekend aan de radiozendamateurs in de “Europe

an Common Allocations table”. 

Daarnaast is op secundaire basis 30 tot 49 MHz en 54 tot 69,9MHz toegekend. Daar mag ook digitale TV worde

n toegepast naast alle andere modes. Deze nieuwe frequenties zijn terug te vinden in de 

“Amateur Station Licence Guidelines document ComReg 09/45 R4” op de ComReg-website. 

De nieuwe beschikbare frequenties 40 en 60 MHz kunnen onder andere worden gebruikt voor bakens, en daarna

ast kan het op de 4-meterband op de frequenties gezet worden die bedoeld zijn voor bakens op 70,130 

MHz. De IRTS zal een lokaal bandplan maken voor deze twee nieuwe banden in samenspraak met landen die da

ar ook frequenties hebben toegewezen aan radiozendamateurs. 

De IRTS is ComReg erg dankbaar voor de toewijzing op secundaire basis van dit niet onaanzienlijke stuk spectr

um. 

Tags: 4 m, Ierland, IRTS 
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Breedband FM en muziek in de 70-

centimeter amateurband  

Agentschap Telecom krijgt berichten en heeft ook zelf waargenomen 

dat in de 70-centimeter amateurband, voornamelijk rond 438 MHz, steeds vaker breedband FM uitzendingen 

plaatsvinden, waarbij ook muziek wordt uitgezonden. Deze uitzendingen hebben een hoog omroepkarakter en 

hebben wat weg van uitzendingen in de FM-omroepband. 

Breedband uitzendingen zijn natuurlijk geen probleem, dat maakt onderdeel uit van het experimentele karakter 

van het zendamateurisme, maar muziek en/of omroep uitzenden is nadrukkelijk verboden in artikel 10, lid 1 

onder b van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunning met meldingsplicht 2015. 

Agentschap Telecom roept deze zendamateurs daarom op om te stoppen met het uitzenden van muziek en/of 

omroepachtige programma’s, dat is niet des radioamateurs. Agentschap Telecom kijkt de ontwikkelingen nog 

even aan, maar als er geen verbetering optreedt zal het agentschap zendamateurs die dit toch doen hierop 

aanspreken. 

Ondanks het feit dat inspecteurs niet dag en nacht op de weg zijn, zorgt het vaste meetnet voor constante 

registratie van deze frequenties, waardoor ook het beluisteren van een opname tot een gele kaart kan leiden. Een 

gewaarschuwd mens . . . 

Tags: Agentschap Telecom, IARUMS 
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Raadpleging BIPT: toegang van de radioamateurs tot de 

frequentieband 433,050 - 434,790 MHz 

BIPT houdt momenteel een raadpleging "INZAKE HET ONTWERP VAN BESLUIT VAN 

DE RAAD VAN HET BIPT BETREFFENDE DE TOEGANG VAN DE RADIOAMATEURS TOT 

DE FREQUENTIEBAND 433,050 - 434,790 MHz". In het ontwerp besluit stelt BIPT voor 

om de toegang van de radioamateurs tot het frequentiesegment 433,050 - 434,790 

MHz zodanig te beperken dat we dit in de praktijk nog nauwelijks bruikbaar zal zijn 

voor ons. Indien dit ontwerp ongewijzigd van kracht wordt blijven we achter met een 

70cm band met in het midden een "gat" van bijna 2 MHz! 

De reden waarom men ons de toegang tot dit frequentiesegment nagenoeg wil 

ontzeggen zijn "storingen" door radioamteurs van korteafstandapparatuur (zoals 

garagepoortopeners). Om dit te vermijden stelt het BIPT voor om: 

1. Het gebruik van ATV, DATV en Packet Radio in dit frequentiesegment te verbieden. 

2. Het gebruik van verhoogd vermogen in dit frequentiesegment te verbieden. 

3. De zendtijd te beperken tot een gecumuleerde duur van 30 seconden per 3 minuten. 

Vooral deze laatste maatregel maakt het praktisch gebruik van dit frequentiesegment zo goed als 

onmogelijk. 

 

Het is hierbij goed om weten dat deze 433 MHz korteafstandapparatuur weliswaar toegelaten is, maar 

geen enkele besherming geniet. 

In het Koninklijk besluit betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste 

netten en netten met gedeelde middelen, artikel 19 staat immers: "De frequenties gebruikt door 

kort[bereik]apparatuur en apparatuur die gebruik maakt van ultrabreedbandtechnologie zijn 

toegewezen op een storingsvrije en onbeschermde basis.". 

Met andere woorden: deze apparatuur mag ons (primaire gebruikers) niet storen en heeft geen enkel 

recht op bescherming tegen eventuelestoringen door ons. 

Verder vrezen wij dat het overgrote van deze korteafstandasapparatuur van bedenkelijke kwaliteit is 

(import uit het verre oosten) en niet voldoet aan de CE normering terzake. Het gevolg hiervan kan zijn 

dat de "storingen" niet opgelost worden door het voorstel van BIPT en dat we binnenkort een verdere 

beknotting van de 70 cm band mogen verwachten. 

De UBA zal zich natuurlijk met alle macht tegen dit voorstel verzetten, met de nodige motivatie. 

 

Maar het staat elke radiomateur vrij om ook in eigen naam te reageren. Bezwaren tegen dit voorstel, 

bij voorkeur gemotiveerd, moeten gericht worden aan de heer Philippe Appeldoorn, Eerste Ingenieur-

adviseur. Dit moet gebeuren per e-mail naar consultation.sg@bipt.be met als onderwerp "Consult-

2018- B6". De deadline voor het indienen van bezwaren is zondag 17 juni 2018. 

 

Je kan het volledige voorstel lezen 

op http://www.ibpt.be/public/files/nl/22510/Raadpleging_RAM_433.pdf. 

  

mailto:consultation.sg%40bipt.be
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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 
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Waarom moet je banger zijn van je eigen gsm dan van een 

gsm-mast? 

Op de website van de Universiteit van Vlaanderen legt prof. Guy 

Vandenbosch (KU Leuven, Afdeling ESAT - TELEMIC, 

Telecommunicatie en Microgolven) op een begrijpbare manier uit 

waarom we ons meer zorgen moeten maken over de eigen GSM dan 

over de GSM-mast in de buurt 
 

https://youtu.be/9CIv8myjZqk 

https://youtu.be/9CIv8myjZqk


 

 

 

 

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 

 

 

  



 

 

 

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    RSGB 80m Club Championship       33 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    CQ WW WPX Contest CW            368 QSO's en     9 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           30 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        431 QSO's en    11 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    11904 QSO's en   375 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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/  
 
73 es gd contesting. 
Manager Afdelingscompetitie  
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Maandelijkse bijeenkomst 

. 
De eerst volgende bijeenkomst is op 19 december 

 
Eindejaar bijeenkomst Veron  
Pa3FTX (Ineke)& PD1AJZ (Matthe) 
De avond start om 20:00 uur en iedereen is weer van harte 
welkom. 
Dit alles aan de Kloosterstraat nr 19B in het Cultureel Centrum de 
Geerhoek in Wouw. 
De Qsl-Manager Jan PD3JAG is aanwezig deze avond. 
 

  

http://www.degeerhoek.nl/


 

 

 

Luisteramateurs: 
 
Xander e-mail 
 
 
Radioamateurs: 
 
PDøBJ echolink 
PE1BSX 
PD1SHE* 
ON3TNT 
PA5KM 
PE1BIA echolink 
PA3GAG 
PA5HE 
PD1MVL 
PA2CVD 
PA3B* 
PD1MAP* 
PAøRPA 
PA9AD 
PD5DMT 
PAøUYL* 
PE1GTY 
PE1GIJ 
PD1JHH/m 

De inmelders deze week waren 

 
Iedereen in de ziekenboeg beterschap van PI40BOZ 

 
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. 
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Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgende 

week 73’   Wim PA3WT 

 

 

 

 

 


