
 

 

 

 

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 177 van 8 Augustus 

 

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

Deze week 3 artikelen ontvangen via de mail. 
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Van Marnik ON3TNT 

Hallo Wim, 

Ff melden dat we volgend weekend zaterdag en zondag op 11 en 12/08 Aanwezig zijn op 

Wings and Wheels in Ursel we doen daar de beveiliging van het terrein en we zijn daar ook 

actief met de Call ON4EKO we zijn daar ook met de sectie EKO waar van ik ook deel uit 

maak en er zullen ook rondes zijn op 2m de zaterdag vanaf 09h tot …… eveneens de 

zondag op de 145.375 en we zijn ook actief op de hf banden met de zelfde Call…… 

73 

ON3TNT – Marnik 

http://wingsandwheels.be/nl/     dit is de link dan weet je een beetje waar ik het over heb…… 

 

Van Arno PH2A  

Het derde weekend van augustus is traditioneel het international lighthouseweekend. 

Op zaterdag 18 augustus zal PI4BOZ qrv zijn vanaf het sectorlicht in Willemstad, 
NL0019. Het sectorlicht is gelegen nabij de haven van Willemstad NB. De call is 
reeds door mij geregistreerd bij ILLW.  

 

73'  PH2A Arno 

Van PD1AJZ 

Velddagen en Vossejagen 

Op 1 en 2 September is het weer zover verder info kan je vinden op www.pi4boz.nl 

Daar kan  je ook het inschrijfformulier vinden en de voorwaarden. 

Veel Plezier 

73’ PD1AJZ Matthe  
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Meteorenzwerm Perseïden weer op komst  

Elk jaar rond 12 augustus is de Perseïden-zwerm op zijn hoogtepunt, wat betekent dat VHF-

liefhebbers overuren maken met meteor scatter (MS). Gebruikelijke digitale modes hiervoor 

zijn FSK441 en JT65M. 

De meteorenzwerm Perseïden bereikt op maandag 13 augustus 2018, rond 14:00 uur, zijn 

maximum. De radiant van de zwerm staat rond 7:30 uur in het hoogste punt aan de hemel, op 

84° boven de horizon. Onder ideale omstandigheden zijn er van deze zwerm zo’n 85 meteoren 

per uur te verwachten. 

Hoewel er normaal met horizontale antennes gewerkt wordt, is het tijdens deze jaarlijkse storm 

ook mogelijk om met een rondstraal antenne verbindingen over grote afstand te maken. 

MS Contest op 144 MHz 
Op 11 augustus van 20.00 uur tot 13 augustus 22.00 uur (CET) vindt de Meteoren Scatter 

contest plaats. Meer informatie over deze contest is te vinden op de Make More Miles on 

VHF website. 

Meteorenzwerm Perseïden komen er weer aan  

DKARS wordt mogelijk een vereniging  

DKARS bestaat inmiddels 5 jaar. In de laatste versie van het DKARS magazine wordt 

teruggekeken wat allemaal bereikt is en hoe de belangenbehartiger de komende 5 jaar vooruit 

wil. Daarbij noemt zij de mogelijkheid om zichzelf op te heffen. De stichting tenminste, om als 

vereniging terug te komen. 

Een vereniging betekend echter ook schaalvergroting. En daarbij zijn meer mensen nodig. 

DKARS doet dan ook een explicite omroep voor “medeamateurs die taken op zich wil nemen 

om deze vereniging tot een fantastisch succes te maken. Veel verenigingen kampen 

tegenwoordig met vacatures en daarom zijn voldoende enthousiaste en capabele mede amateurs 

een eerste vereiste om deze stap te kunnen zetten: één vereniging voor alle radioamateurs!” 

DKARS Magazine zal komend weekend beschikbaar zijn op de website. 
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Veranderingen in WSJT-X versie 2.0  

Belangrijke veranderingen op komst voor WSJT-X versie 2.0 

Mede-ontwikkelaar Joe Taylor K1JT van WSJT-X heeft 

aangekondigd dat er significante veranderingen in FT8 en MSK144 zullen komen bij de 

release van versie 2.0 later dit jaar. Voor de start van het contest seizoen in januari 2019 moet 

de nieuwe versie gereed zijn. 

Payload naar 77 bits 

In een bericht in de Packrats gebruikersgroep liet Joe Taylor weten dat veel van het 

noodzakelijke programmeer werk klaar is. De meeste nieuwe functies zijn uitgetest en werken 

naar behoren. De nieuwe mogelijkheden zijn nog niet openbaar beschikbaar, zelfs niet in beta-

vorm. De verbeterde versies van MSK144 en FT8 zijn ontwikkeld door Steve Franke K9AN, 

Bill Somerville G4WJS en Joe Taylor K1JT. De payload in de nieuwe versie gaat naar 77 

bits. 

Zoals de plannen eruitzien komt medio september een beta release met aansluitend een test 

periode van twee weken. De volledige release volgt een paar maanden later. 

Mogelijkheden van WSJT-X versie 2.0 door de extra bits: 

 ARRL Field Day mogelijkheid met standaard Field Day uitwisselingen 

 ARRL RTTY Roundup mogelijkheid met standaard contest uitwisselingen 

 VHF-contest (VS) mogelijkheid met volledige ondersteuning van net-uitwisselingen 

en rover (/ R) callsigns 

 VHF-contest (EU) met de uitwisseling van locator, QSO-volgnummers en / P callsigns 

 Betere en meer gebruikersvriendelijke ondersteuning van samengestelde- en niet-

standaard callsigns 

 Een speciaal “telemetrie” -berichtformaat voor het uitwisselen van willekeurige 

informatie tot 71 bits 

 Mogelijk een betere (krachtigere) FT8 DXpeditie Mode 

De nieuwe functies gaan naadloos en automatisch werken, hiermee is het selecteren van de 

contest mode niet meer nodig.  De decoderingsgevoeligheid van FT8 zal vaak  iets beter zijn 

dan nu het geval is. Bij MSK144 echter kan deze gevoeligheid soms 0,5dB verslechteren. De 

bandbreedte blijft hetzelfde in de nieuwe versie en het aantal foutieve decoderingen zal lager 

zijn. 

Ruimschoots voor de ARRL contesten in januari 2019 zal de software en de documentatie 

beschikbaar zijn om hiermee ervaring op te doen. 

https://www.veron.nl/nieuws/veranderingen-in-wsjt-x-versie-2-0/
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/07/K1JT.jpg


 

 

 

Belangrijk: niet backwards compatible 

De nieuwe protocollen kunnen niet backwards compatible zijn. Om die reden komt er 

waarschijnlijk voor FT8 tijdelijk een mogelijkheid om beide protocollen (oud en nieuw) te 

ondersteunen, maar niet voor MSK144. 

Het is essentieel dat gebruikers upgraden naar versie 2.0 om de nieuwe functies te gebruiken 

en te communiceren met andere gebruikers die de upgrade al hebben uitgevoerd. 

Ruim van te voren zal een overgangstermijn worden aangekondigd en een datum waarop de 

upgrade uitgevoerd moet zijn. 

  



 

 

 

 
     

    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 vossejacht/e-qsl paff 

2/3 juni:Velddag ?? 

19 juni: Soldeeravond vossejacht 

JULI:VAKANTIE 

21 augustus: tips antenne vossejacht  en onderling QSO 

1/2 september: velddag  Sjef (NL13808), Gerben (PD1GWF), 
                                                Jan (PD3JAG) en Matthé (PD1AJZ) 

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  

 

  



 

 

 

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    European HF Championship        305 QSO's en     8 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           25 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        330 QSO's en     9 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    15201 QSO's en   470 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     08 Aug 13:00-13:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     08 Aug 19:00-19:59 UTC 
  RSGB 80m Sprint Contest            CW     08 Aug 19:00-19:59 UTC 
  Wednesday Mini contest             CW     08 Aug 17:00-18:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     09 Aug 03:00-03:59 UTC 
  WAE DX Contest                     CW     11/12 Aug 00:00-23:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 13 Aug 16:30-17:29 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     15 Aug 13:00-13:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     15 Aug 19:00-19:59 UTC 
  Wednesday Mini contest             CW     15 Aug 17:00-18:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     16 Aug 03:00-03:59 UTC 
  SARTG WW RTTY Contest              RTTY   18/19 Aug 00:00-15:59 UTC (2x 
pauze) 
  RDA Contest                        CW/SSB 18/19 Aug 08:00-07:59 UTC 
  Keymens Club of Japan Contest      CW     18/19 Aug 12:00-11:59 UTC 
  CVA DX contest CW                  CW     18/19 Aug 21:00-20:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 20 Aug 16:30-17:29 UTC 
  Wednesday Mini contest             CW     22 Aug 17:00-18:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     22 Aug 13:00-13:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     22 Aug 19:00-19:59 UTC 
  Wednesday Mini contest             CW     22 Aug 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). 
Nadere info over deze en andere contesten kunt U vinden op: 

https://competitiemanager.veron.nl/
mailto:afdelingscontest@veron.nl


 

 

 

  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 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. 
 

  

http://www.contestkalender.nl/
http://www.hornucopia.com/contestcal/
http://www.sk3bg.se/contest/
https://www.veron.nl/
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De inmelders deze week waren 

Luisteramateur 
 
 
Zendamateurs 
 

 

 
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’   Wim PA3WT 
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