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 174 van 23 juni
Hallo allemaal weer bij de ronde van Bergen op Zoom deze keer word het bulletin verzorgd door Jan
PD3JAG, omdat er anders geen geweest zou zijn dit omdat Wim PA3WT het vanaf zijn vakantie adres
moeilijk voor elkaar kon krijgen.
Hij zal er mss beetje anders uitzien dan jullie gewend waren van Wim maar ik vond het wel zo dat er
een bulletin moest zijn deze week, verder wens ik Wim een aangenaam verblijf toe.
Zoals jullie weten was het gister weer bijeenkomst en het was weer erg gezellig. Ook is er bekend
gemaakt dat er in September weer een velddag weekend zal zijn namelijk op 1 en 2 Sept en ook weer
met een BBQ. Maar deze moet je wel zelf betalen, nadere info volgt nog voor wat betreft de keuze
en de prijzen ervan.. Ook zal er weer een vossenjacht plaats vinden in dit altijd wel gezellige
evenement.

Mailbox INFO

Van Xander Marks
Ik heb ter donatie aan de repeater het volgende in de aanbieding:
1 lege pc kast met daarin een crew, dvdspeler, 1.44 drive en onbekende voeding.
1 complete Celeron 900 MHz, 20Gb Hd, 128mb Ram, dvdspeler en 1.44 drive. (Met originele
Win98SE code)
1 moederbord ASUS A7V8X-MX met processor
1 moederbord ECS K7SOM mini ATX met processor
1 moederbord ASUS P4S533-MX met processor
1 moederbord ASUS P4T-E met processor, maar ook met een paar slechte condensatoren.
1 router Zyxel NBG6515
1 router Sitecom WLR6100 V1 001|X6 N900
1 onbekende pc in Compaq tower.
1 pc onbekende pc voeding
Ik vraag geen prijzen, wel dat de waardering (in valuta) richting het repeater fonds gaat.
Ik begrijp dat het een lang lijstje is om op te noemen, dus mocht er iemand interesse hebben, kan
mijn e-mailadres vermeld worden zodat ik het lijstje kan mailen.
Wim, ik meld het niet vaak maar ik waardeer de inzet die je stopt iedere keer weer in het bulletin.
Ook als ik het niet zeg of mail, is de waardering absoluut niet minder.
Matthé, alvast bedankt voor het leiden van de ronde. Ook waardering jou richting op voor je inzet. En
voor jou geldt natuurlijk ook dat wanneer ik het niet zeg, het niet minder is.
OM's, 73's en tot de volgende keer.

mailto:xander.marks@gmail.com
Van Om Bert PD0BJ
Een Video van zijn bezoek aan F6KEX.
https://youtu.be/djD5Zns7RFo

https://youtu.be/djD5Zns7RFo

JOTA-JOTI in de zomer
Kom in contact met andere scouts via de radio, deel jullie kampavonturen en maak lol via de
zender! Ben je als zendamateur en/of leiding bij scouting betrokken neem dan je set mee op
kamp. En breng je groep in contact met andere groepen die op zomerkamp zijn.
Tijdens 8 woensdag avonden, te weten 11 juli 18 juli 25 juli en 1 augustus, 8 augustus, 15
augustus 22 augustus 29 augustus zal er de zomerkamp ronde zijn op de volgende frequenties:
De Nederlandse ronde is woensdag om 19:30 (Local) uur via de repeater PI3UTR op
145.575Mhz. De Europese ronde is woensdag om 20:30 uur (Local) op 3690 kHz ±QRM.

58e Dag voor de RadioAmateur (DvdRA 2018)

Deze dag biedt naast commerciële en nietcommerciële aanbieders van elektronica ook
een nagenoeg complete presentatie van alle
commissies, ideaal voor belangstellenden die
meer van onze hobby willen weten.
De 58e Dag voor de RadioAmateur 2018 zal
plaats vinden op zaterdag 3 november
(nieuw) in de IJsselhallen te Zwolle.
De dag zal weer de bekende onderdelen bevatten: de AMRATO, VROM (de VERONonderdelenmarkt), de presentatie van diverse commissies en verenigingen, de
zelfbouwtentoonstelling en natuurlijk weer interessante lezingen en de loterij.
Om u aan te melden, als standhouder bij de onderdelenmarkt, als commerciële standhouder,
als deelnemer aan de zelfbouwtentoonstelling, of om te assisteren op de dag zelf, kunt u zich
opgeven bij hieronder genoemde personen. Zij kunnen u ook informeren over de kosten en of
de voorwaarden.
Voor algemene informatie van de DvdRA kunt u onderstaande adressen benaderen.
VROM (VERON Onderdelen Markt)
Aanmelden voor een of meer stands en informatie bij Gerrie de Groot, PA7TT.
De uiterste aanmelddatum is 15 september 2018.
E-mail: pa7tt@veron.nl
AMRATO (commerciële standhouders)
Aanmelden voor een of meer stands en informatie bij Jan van de Westelaken, PE1MQL.
De uiterste aanmelddatum is 15 september 2018.
E-mail: pe1mql@veron.nl
Zelfbouwtentoonstelling (en demonstraties)
Aanmelden en informatie bij Dick Harms, PA2DW.
De uiterste aanmelddatum is 15 september 2018.
E-Mail: pa2dw@veron.nl

50e DNAT Bad Bentheim
augustus 25 @ 08:00 - 15:00
- €5

Voor de 50e keer worden de Deutsch Niederlandische Amateurfunk Tage georganiseerd in het
Duitse Bad Bentheim, net over de grens bij Oldenzaal. Hoewel het programma meerdere dagen
duurt beperken wij ons tot de drukste dag: de dag waarop ook de vlooienmarkt plaats vindt. In
2018 is gekozen voor zaterdag 25 augustus.
Meer info vind je op de website : http://dnat.de/

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 CONTEST PUNTEN van de afdeling Bergen op
Zoom (A51) per contest en per call over de afgelopen periode en het totaal
aantal behaalde punten dit seizoen.
Resultaat afdeling Bergen op Zoom:
---------------------------------PA3DBS
RSGB 80m Club Championship
66 QSO's en
2 Pnt.(DIGI)
PA3DBS
King of Spain Contest
122 QSO's en
4 Pnt.(CW)
PA3DBS
EU PSK DX Contest
102 QSO's en
4 Pnt.(PSK63)
PA3DBS
RSGB 80m Club Championship
33 QSO's en
1 Pnt.(CW)
PA3DBS
CQ WW WPX Contest CW
368 QSO's en
9 Pnt.(CW)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
30 QSO's en
1 Pnt.(CW)
PA0ABM
CQ WW WPX Contest CW
952 QSO's en
21 Pnt.(CW)
PA3DBS
DigiFest
175 QSO's en
5 Pnt.(DIGI)
PA3DBS
VERON Velddagcontest CW
26 QSO's en
1 Pnt.(CW)
PA3DBS
RSGB 80m Club Championship
76 QSO's en
3 Pnt.(DIGI)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
25 QSO's en
1 Pnt.(CW)
PA3DBS
DRCG Long Distance Contest
102 QSO's en
4 Pnt.(RTTY)
PA3DBS
GACW WWSA CW DX Contest
97 QSO's en
3 Pnt.(CW)
-----------------------------------Periode
2174 QSO's en
59 Pnt.
-----------------------------------Totaal
13357 QSO's en
413 Pnt.
====================================
De palmares gaat deze keer naar de topscoorders van de maand en de topscoorder
van dit seizoen:
TOP 3 VAN DE MAAND:
SEIZOEN TOP SCOORDER:
------------------------------------------1. PA3DBS
38 Pnt.
PA3DBS
296 Pnt. << Proficiat !
2. PA0ABM
21 Pnt.
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
OK1WC memorial contest
25 QSO's en
1 Pnt.
PA3DBS
DRCG Long Distance Contest
102 QSO's en
4 Pnt.
PA3DBS
GACW WWSA CW DX Contest
97 QSO's en
3 Pnt.
-----------------------------------

Week
224 QSO's en
8 Pnt.
----------------------------------Totaal
13357 QSO's en
413 Pnt.
====================================
De belangrijkste contesten de komende dagen:
----------------------------------------------Wednesday Mini contest
CW-Ops mini contest CWT-1300
CW-Ops mini contest CWT-1900
CW-Ops mini contest CWT-0300
RSGB 80m Club Championship
King of Spain Contest
Ukrainian DX DIGI Contest
OK1WC memorial contest
Wednesday Mini contest
CW-Ops mini contest CWT-1300
CW-Ops mini contest CWT-1900

CW
20 Jun 17:00-18:59 UTC
CW
20 Jun 13:00-13:59 UTC
CW
20 Jun 19:00-19:59 UTC
CW
21 Jun 03:00-03:59 UTC
SSB
21 Jun 19:00-20:29 UTC
SSB
23/24 Jun 12:00-11:59 UTC
RTTY/PS23/24 Jun 12:00-11:59 UTC
CW/SSB 25 Jun 16:30-17:29 UTC
CW
27 Jun 17:00-18:59 UTC
CW
27 Jun 13:00-13:59 UTC
CW
27 Jun 19:00-19:59 UTC

Dan hier alvast wat contesten voor de maand July:

Date start UTC start Date end UTC end

Contest name + link

Mode

01/07/2018

00:00

01/07/2018 23:59

RAC Canada Day Contest

CW/Phone

07/07/2018

00:00

07/07/2018 04:00

FIST Summer Slow Speed Sprint

CW

07/07/2018

11:00

08/07/2018 10:59

DL-DX RTTY Contest

RTTY

07/07/2018

14:00

08/07/2018 14:00

Marconi Memorial Contest HF

CW

07/07/2018

15:00

08/07/2018 15:00

Original QRP Contest - Summer

CW

07/07/2018

15:00

08/07/2018 15:00

Original QRP Contest

CW

14/07/2018

00:00

14/07/2018 04:00

FIST Summer Unlimited Sprint

CW

14/07/2018

00:00

15/07/2018 23:59

VERON SLP Contest - Part 5

SWL - SSB

14/07/2018

12:00

15/07/2018 12:00

IARU HF World Championship

CW/SSB

21/07/2018

12:00

22/07/2018 11:59

Scottish DX Contest

CW/SSB

21/07/2018

12:00

22/07/2018 12:00

DMC RTTY Contest

RTTY

21/07/2018

18:00

22/07/2018 05:59

North American QSO Party

RTTY

28/07/2018

12:00

29/07/2018 12:00 IOTA Contest (Islands on the Air Contest)

28/07/2018

12:00

29/07/2018 12:00

IOTA SWL Contest

CW/SSB
SWL - CW/SSB

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

Maandelijkse bijeenkomst
.
De eerst volgende bijeenkomst is op 21 Aug , LET OP in
July GEEN bijeenkomst i.v.m Vakantie, tevens is er in de
maand July ook geen Ronde

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.
Dus een fijne vakantie toegewenst allemaal en hopen jullie in Augustus weer graag terug te
zien en te horen tijdens de wekelijkse ronden.

De inmelders deze week waren
Luisteramateurs:
Xander
Radioamateurs:
F/PDøBJ echolink
F/PA3CWQ echolink
ON3TNT
PG4E*
PE1PPY/M*
PA3GAG
PA5HE
PA3B
PD1MVL
PE1GIJ*
PA2CVD
PAøRPA
PD3JAG
PD1JHH*
PD5DMT*
PD1SHE webstream/e-mail

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.

Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgende
week 73’ Jan PD3JAG

