
 

 

 

 

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 op maandag voor de 

ronde binnen is.  

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 175 van 27 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 

Beste OM’s, 

Ik was het afgelopen jaar aan het klungelen geweest met mijn usb-seriële aansluiting van mijn Yaesu 

SCU-17 interface naast mijn Yaesu FT-897. 

En geen één driver werkte meer samen met mijn interface, ik weet dat er momenteel heel wat 

problemen hierom omtrent zijn met de seriële drivers.Dit komt omdat tegenwoordig in de 

datakabels waarmee wij onze sets digitaal verbinden met onze computer d.mv. een CAT-verbinding 

daar tegenwoordig een chip in zit. 

En als je een goedkopere versie datakabel hebt gekocht, bijvoorbeeld uit China dan is vaak die chip 

een imitatie chip, met zijn eigen ID-kenmerk. 

Die ID-kenmerk wordt overgenomen op je computer systeem, hierdoor kan het zijn dat je huidige 

seriële-driver en datakabels (CAT-verbinding) ineens niet meer werkt. 

Vol frustratie natuurlijk, wat nou … 

Daarom heb ik een hele tijd zitten proberen en proberen met allerlei seriële-drivers die ik maar kon 

vinden, en geen één werkte tot voor kort! 

De hieronder vermelde url’s linken naar een serie drivers die op mijn computer systeem onmiddellijk 

werkte. 

Vol verrast natuurlijk en zo blij als een kind die pas een nieuw speeltje hebt gekregen (hi). 

Misschien zitten er meer mensen met dit probleem, daarom wil ik hen een tip geven met de 

onderstaande url’s. 

Probeer het en wie weet, dat het bij diegene het nu ook werkt! 

Succes voor die beste OM / OW! 

Hier de url naar de drivers van Silicon Labs: 

 

CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers 

https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers 

Interface Direct Access Drivers 

https://www.silabs.com/products/development-tools/software/direct-access-drivers 

Gr Stephanie PD1SHE 

https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/direct-access-drivers


 

 

 

Boete van $2,8 miljoen voor video zenders drones.  

De FCC heeft naar aanleiding van een klacht van de ARRL 

voorgesteld HobbyKing een boete op te leggen van 2,8 miljoen dollar voor het verkopen van 

niet gecertificeerde HF apparatuur (video zenders) en het niet naleven van regels van de FCC. 

Uitzenden van videobeelden drones 

De Federal Communications Commission (FCC), de Amerikaanse tegenhanger van 

Agentschap Telecom gaat mogelijk HobbyKing een boete opleggen voor de marketing en 

verkoop van vijfenzestig modellen video zenders (A/V). De zenders worden gebruikt voor het 

doorgeven van videobeelden afkomstig van drones naar de drone-operator. De 

frequentiebanden die door de video zenders worden gebruikt zijn niet voor dit gebruik 

bestemd en de zenders hebben veelal een te hoog uitgangsvermogen. Uitzendingen met deze 

apparatuur kan ernstige verstoring veroorzaken bij luchtvaartsystemen, weer- en 

radarsystemen, GPS etc. 

Reële en gevaarlijke bedreiging voor de veiligheid van de luchtvaart 

De ARRL heeft in 2017 een onderzoek verricht naar deze video zenders met als uitkomst dat 

deze apparaten een reële en gevaarlijke bedreiging vormen voor de veiligheid van de 

luchtvaart. Bedenk hierbij dat drones hoog in de lucht vliegen en het effect van het 

uitgezonden vermogen, bij enkele modellen tot 2000 mW. 

De FCC verklaart dat indien een video zender ook kan uitzenden op een niet daarvoor 

bestemde frequentie dan mag deze apparatuur niet worden geadverteerd, verkocht of gebruikt 

binnen de VS zonder certificering. De actie van de FCC is erop gericht om importeurs te 

verbieden deze producten als amateur radio apparatuur aan te bieden. 

De volledige tekst: Notice of Apparent Liability (NAL) 

  

Tags: Agentschap Telecom, storing 

 

 

 

 

 

https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-18-71A1.pdf
https://www.veron.nl/nieuws/tag/agentschap-telecom/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/storing/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/06/A_V_zender.jpg


 

 

 

Intruder PI2NOS loopt tegen de lamp 

Inspecteurs van Agentschap Telecom hebben vorige week opgetreden tegen een persoon die 

zonder vergunning uitzendingen heeft gedaan op PI2NOS. Tijdens het onderzoek werden 

diverse zenders aangetroffen die hij niet gebruiksklaar mocht hebben. Inspecteurs van het 

Agentschap Telecom zijn tot inbeslagname en proces-verbaal overgegaan. De officier van 

justitie legt hiervoor naar verwachting een boete voor op en beslist wat er met de inbeslag 

genomen apparatuur gebeurt. Naast dit proces-verbaal word onderzocht of ook een last onder 

dwangsom zal worden opgelegd, zodat de persoon bij hernieuwde illegale uitzendingen 

onmiddellijk een stevige bestuurlijke boete zal worden opgelegd, zonder dat daar een 

uitgebreid onderzoek in de woning aan vooraf hoeft te gaan. 

Ondanks het feit dat het lokaliseren van intruders of zich misdragende zendamateurs een 

tijdrovende zaak is, zijn de inspecteurs zeer positief en verwachten op korte termijn verdere 

resultaten te kunnen melden. Informatie over dergelijke personen blijft van harte welkom via 

repeaterstoringen@agentschaptelecom.nl. Hier is al veel bruikbare informatie door 

zendamateurs gemeld. 

  

Afdeling toezicht Agentschap Telecom 

 

 

  

https://www.vrza.nl/wp/2018/06/05/intruder-pi2nos-loopt-tegen-de-lamp/


 

 

 

 

  



 

 

 

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    Ukrainian DX DIGI Contest       221 QSO's en     6 Pnt. 
PA3DBS    King of Spain Contest            50 QSO's en     2 Pnt. 
PD9MK     Ukrainian DX DIGI Contest        26 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           29 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        326 QSO's en    10 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    13929 QSO's en   431 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday Mini contest             CW     27 Jun 17:00-18:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     27 Jun 13:00-13:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     27 Jun 19:00-19:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     28 Jun 03:00-03:59 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         SSB    28 Jun 19:00-20:29 UTC 
  RAC Canada Day                     CW/SSB 01 Jul 00:00-23:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 02 Jul 16:30-17:29 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         CW     02 Jul 19:00-20:29 UTC 
  VERON 144 MHz DAC                  CW/SSB 04 Jul 18:00-21:00 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     04 Jul 13:00-13:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     04 Jul 19:00-19:59 UTC 
  Wednesday Mini contest             CW     04 Jul 17:00-18:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     05 Jul 03:00-03:59 UTC 
  VERON VHF contest                  CW/SSB 07/08 Jul 14:00-14:00 UTC 
  VERON 50/70 MHz contest deel 2     CW/SSB 07/08 Jul 14:00-14:00 UTC 
  Venezuelan Independence Day ContestCW/SSB/07/08 Jul 00:00-23:59 UTC 
  DLDX RTTY Contest                  RTTY   07/08 Jul 11:00 - 10:59 UTC 
  Marconi Memorial Contest           CW     07/08 Jul 14:00-13:59 UTC 
  O-QRP Contest                      CW     07/08 Jul 15:00-14:59 UTC 
  RSGB 3nd Backpackter VHF           CW/SSB 10 jun 09:00-13:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 09 Jul 16:30-17:29 UTC 
  VERON 432 MHz DAC                  CW/SSB 10 Jul 18:00-21:00 UTC 

https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

  RSGB Club Championship             SSB    11 Jul 19:00-20:30 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     11 Jul 13:00-13:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     11 Jul 19:00-19:59 UTC 
  Wednesday Mini contest             CW     11 Jul 17:00-18:59 UTC 
 
 
Mochten er volgens U in dit overzicht contesten ontbreken, dan horen we dat 
graag van U ! (email naar afdelingscontest@veron.nl). 
 
 

 

 

 

 

Maandelijkse bijeenkomst 

. 
De eerst volgende bijeenkomst is op 21 Augustus  

 
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. 
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De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs: 
Xander e-mail 
 
Radioamateurs: 
 
ON3TNT 
PA1RVH* 
PD1SHE 
PDøPVR* 
PA7RA* 
PA9AD 
PA3GAG 
PD1MVL 2x 
PD9ROB 
PAøRPA 
PE1GIJ* 
PA5HE* 
PA2CVD* 
ON7MOR* 
PAøULY 
PA3B 
PD5DMT* 
PD9MK* echolink 
PD1DBL* echolink 
PD1JHH/M* 
PD1MAP 

 

 
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 

 

 

 

 

 


