
 

 

 

 

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 178 van 15 Augustus 2018 

 

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

Deze week 3 artikelen ontvangen via de mail. 

 

  

mailto:pd1ajz@veron.nl
mailto:pa3wt@veron.nl
mailto:pa3wt@veron.nl


 

 

 

Van Matthe PD1AJZ 

Hallo zendamateur vrienden,  

Eind van dit jaar willen we op sterrenwacht Oudenbosch een speciaal event organiseren 

i.v.m. het 75 jarige bestaan van de KNVWS West Brabant. 

Deze is opgericht door dhr. Voogt, een van Nederlands eerste zendamateurs.  

De QRZ pagina is inmiddels klaar, er staat ook veel leuke info op omtrent dhr. Voogt. 

Zie:  https://www.qrz.com/db/PA75STAR 

73 de PA3SKY 

Helaas gaat het Lighthouse weekend a.s weekend niet door. 

Door omstandigheden kan Arno helaas niet Qrv zijn. 

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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Nieuw Tropo record op 144 MHz  

Het IARU Region 1 Tropo record is verbroken. Deze stond voorheen op 4130 kilometer en 

werd in juli 2015 gezet. Gisteren werd deze verbroken door EI3KD in CW verbinding met D4Z. 

Een verbinding van Ierland naar Kaapverdië over een afstand van 4163 kilometer. Naast EI3DK 

hebben ook G7RAU en G4LOH een verbinding weten te maken. 

Eerder werd het D4C baken al gespot vanuit het Verenigd Koninkrijk door GI6ATZ, over een 

afstand van 4476 kilometer. De verbindingen werden rond half 9 lokale tijd (in Nederland) 

gemaakt. Door de grote temperatuurverschillen treedt er inversie op, waardoor Tropo ontstaat. 

Zelf actief worden op 144 MHz? Doe de 1e dinsdag van de maand (dinsdag 7 augustus) tussen 

1900 en 2300 uur (lokale tijd) mee aan de Activity Contest. Tussen 1900-2100 de horizontale 

antenne naar Denemarken en Duitsland, na 2100 uur de horizontale antenne naar Engeland. Of 

probeer het eens op 144.1740 MHz in FT8, wederom horizontaal gepolariseerd. 

Gouden jubileum voor DNAT 

DNAT staat voor Deutsch Niederlandische Amateurfunker Tage. 

Voor ons Nederlanders bekend als Duits Nederlands Amateur Treffen. 

DNAT is een jaarlijks terugkerend event in het Duitse Bad Bentheim. 

Bad Bentheim ligt net over de grens bij Oldenzaal. 

Volg de snelweg A1 en neem de tweede afslag in Duitsland. Bad Bentheim is ook goed 

bereikbaar met de trein. 

Dit jaar is het extra feest want het is de 50e keer dat het DNAT georganiseerd wordt. 

Vermaak voor iedereen: 
Voor veel radioamateurs en hun gezinsleden de gelegenheid om met de caravan of tent naar 

de diverse campings in Bad Bentheim te trekken. Om het voor de gezinsleden aantrekkelijk te 

maken is er de mogelijkheid gebruik te maken van het nabij gelegen (buiten)zwembad. Ook is 

er naast de radiomarkt een algemene rommelmarkt op zaterdag 25 augustus welke vrij 

toegankelijk is in het Slotpark. In het Slotpark vindt u ook het DNAT-zendstation waar de 

hele dag verbindingen gemaakt (kunnen) worden en iedere geïnteresseerde welkom is. 

Kamperen: 
De DNAT-stadscamping Am Badepark is ook dit jaar weer te vinden aan Zum Ferienpark 1. 

Dit is naast het zwembad en zolang de ruimte het toelaat kan een ieder daar aanschuiven met 

https://www.hamnieuws.nl/nieuw-tropo-record-op-144-mhz/
https://www.hamnieuws.nl/veel-digitale-activiteit-op-2-meter/
https://www.vrza.nl/wp/2018/08/01/gouden-jubileum-voor-dnat/
https://i2.wp.com/www.hamnieuws.nl/wp-content/uploads/2014/06/last_144_EU.gif?fit=760,495&ssl=1


 

 

 

zijn of haar kampeermiddel. (Tent, caravan of camper) 

De DARC-camping is zoals gebruikelijk te vinden aan: An der Freilichtbühne 1. 

Ook zijn er veel radioamateurs die gebruik maken van Campingplatz Am Berg  

aan de Suddendorfer Straße 37 van de Nederlandse familie Kok. 

Vooraf reserveren is hier gewenst.  Klik hier. 

Dit is ook de camping waar u het voltallige VRZA bestuur kunt vinden. 

Tevens zullen Otto PD2ODR en Gerard PA0GVO net als vorig jaar weer een fraaie 

videoreportage van deze happening maken. 

Meer informatie en het volledige programma kunt u lezen op de officiële website. 

23 tot 26 augustus  

HeyPhone gebruikt tijdens redding in Thaise grot  

De spectaculaire redding van 13 personen uit een Thaise grot staat nog 

vers in ieders geheugen. Op zondag 8 juli 2018 begon de haast onmogelijke operatie. En op 

dinsdag de 10e was iedereen weer veilig uit de grot. Dit na ruim twee weken zenuwslopende 

spanning. Maar helaas wel met één overleden duiker te betreuren. 

Echter, de communicatie in de grot is wat onderbelicht gebleven. Daarvoor werd tijdig de 

“British Cave Rescue Council” (BCRC) om specialistische hulp gevraagd. Immers, mobieltjes 

en porto’s zijn nutteloos onder de grond. Rick Stanton, John Volanthen en Rob Harper gaven 

gehoor aan deze oproep. En ze maakten daarbij intensief gebruik van het “HeyPhone” 

systeem. 

De HeyPhone is een pakweg 17 jaar oud ontwerp van John Hey, G3TDZ. Helaas is G3TDZ 

nu Silent Key. Dus hij heeft niet mogen meemaken hoe belangrijk zijn vinding was tijdens 

deze redding. Maar het was niet de eerste keer dat de HayPhone is ingezet bij reddingen in 

grotten. Dus hij heeft de impact van zijn vinding gelukkig nog wel mogen meemaken. 

Het principe van een HeyPhone is echt radioamateur vernuft. Deze radio gebruikt USB 

(Upper Side Band) op 87 kHz. En door die lage frequenties kunnen de radiogolven diep de 

grond indringen. Daarvoor kan een inductie loop antenne’s worden ingezet. Maar het is meer 

gebruikelijk om elektrodes de grond in te steken. Om zo de RF-energie direct in de grond te 

injecteren. 

https://campingplatzamberg.nl/
https://dnat.de/programm-2018/
https://www.veron.nl/nieuws/redding-thaise-grot-met-heyphone/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/08/HayPhone.jpg


 

 

 

Meer weten over de HeyPhone ? 

Na dit alles gelezen te hebben is de kans groot dat je meer wilt weten. Duik dan eerst in dit 

zeer gedetailleerde artikel uit het blad “Descent” van eind 2001. En kijk rond op de HayPhone 

Cave Rescue Communication System website. Daar geeft de “British Cave Research 

Association” (BCRA) volledige openheid van zaken. En die overcomplete site bevat de 

handleidingen en schema’s van het ontwerp. Zelfs de printplaat layout en onderdelenlijsten 

zijn beschikbaar. Kortom, een goed startpunt voor iedere radioamateur die eens met een 

HayPhone wil experimenteren. 

KiwiSDR als nieuwe hulp bij lokaliseren “Intruders” 

 
KiwiSDR weergave van 21135 kHz OTHR 

Sinds kort is er op het internet een netwerk actief dat toegang geeft tot talrijke KiwiSDR 

ontvangers. En deze KiwiSDR’s zijn verspreid over grote delen van de wereld. Zo vind je ze 

gemakkelijk via het adres https://sdr.hu/. 

Het is niet mijn bedoeling nu uitgebreid in te gaan op de details van de KiwiSDR of dit 

netwerk. Maar wel op een toepassing die kan helpen bij het lokaliseren van intruders in onze 

amateurbanden. 

De welbekende manier om de bron van een radiosignaal te lokaliseren is het doen van een 

kruispeiling. Hiervoor gebruiken we op verschillende plekken opgestelde richtantennes. En 

een andere manier is het gebruik maken van de verschillen in aankomsttijd van een 

radiosignaal op verschillende locaties. Dit wordt wel de TDoA-methode genoemd. Hierbij 

staat TDoA voor “Time Difference of Arrival”. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de 

tijdregistratie op de ontvangstposities volkomen gelijkloopt. De te gebruiken KiwiSDR 

ontvangers zijn dan ook uitgerust met een GPS-module voor de exacte tijdmeting. 

Radiobronnen lokaliseren 

Sinds enkele weken is het KiwiSDR netwerk uitgerust met een applicatie om de positie van 

een radiobron te lokaliseren. Wil je dat eens uitproberen? Dan ga je naar voornoemde website. 

En klik daar een willekeurig SDR-station aan. Vervolgens zoek je daar een te ontvangen 

signaal. Rechts in beeld verschijnt een bedieningspaneel voor de ontvanger. In dat paneel klik 

je eerst op “IQ”. En vervolgens kies je in het venster extensions “TDoA”. Dan verschijnt links 

in beeld het invoervenster voor de TDoA-berekening. 

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fbcra.org.uk%2Fcreg%2Fheyphone%2Fpdf%2Fdescent-octnov-2001.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fbcra.org.uk%2Fcreg%2Fheyphone%2Fpdf%2Fdescent-octnov-2001.pdf
http://bcra.org.uk/creg/heyphone/
http://bcra.org.uk/creg/heyphone/
https://www.veron.nl/nieuws/kiwisdr-hulp-lokaliseren-intruders/
https://www.veron.nl/nieuws/kiwisdr-hulp-lokaliseren-intruders/
https://sdr.hu/
http://kiwisdr.com/
https://sdr.hu/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/08/21135kHz_201808032152_OTHR.jpg


 

 

 

Door op de kaart bovenaan op een SDR-station (rood ballonnetje) te klikken, verschijnt dat 

station in het invoervenster. Zo zie je ook meteen of het gewenste SDR-station in ontvangst 

staat. Dat herhaal je tot je tenminste drie in werking zijnde stations hebt gekozen. Je besluit 

dan met “submit”. En de applicatie gaat aan de slag met de berekeningen. Dit kan best een 

minuut of zo duren. Maar dan heb je ook wat. Een positie gemarkeerd op de kaart met 

daaromheen een ellipsvormige aanduiding van de onzekerheid. 

Spreiding van ontvangststations 

Het is natuurlijk wel belangrijk dat je de te kiezen ontvangststations zoveel mogelijk spreidt 

rondom de te lokaliseren signaalbron. Daarvoor heb je vaak al een vermoeden. Zo niet dan 

blijkt uit de eerste berekening wel dat je er een beetje naast zit met je eerste keuze. Dan is de 

onzekerheids-ellips erg langgerekt en omvangrijk. En in dat geval doe je het gewoon even 

over. Maar dan met een betere keuze van de te gebruiken KiwiSDR stations. Het werkt 

eigenlijk allemaal erg intuïtief. Proefondervindelijk blijkt het allemaal prima te werken tot een 

afstand tussen radiobron en ontvanger van circa 2500 km. 

Voorbeelden van peilingen met de KiwiSDR 

Tot slot een tweetal voorbeelden. Het eerste betrof een signaal van een Over-The-Horizon-

radar in de 15 meter band. In die band hoor je regelmatig een OTHR op Cyprus met een 

pulsherhalingsfrequentie (prf) van 50 Hz. Echter, dit keer was de prf 25 Hz. Maar 

vermoedelijk toch wel vanaf Cyprus. Voor de TDoA-berekening koos ik SDR-ontvangers in 

Qatar, Oekraïne en Frankrijk. Het resultaat na iets meer dan een minuut kreeg op de kaart. Dat 

was inderdaad Cyprus! 

 

https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/08/F1B_14116kHz_20180810_1148utc.png


 

 

 

KiwiSDR weergave van F1B 14116 kHz 

Het tweede voorbeeld heeft te maken met een station dat vrijwel de klok rond een RTTY-

signaal op 14116 kHz neerzet. Dit station zit daar met korte onderbrekingen al maandenlang. 

En uit andere bronnen is bekend dat het een Russisch militair station is. Toch maar een even 

checken. En inderdaad, de TDoA-methode geeft aan dat het station nabij Moskou gevestigd 

is. 

Conclusie 

Het moge duidelijk zijn dat we hiermee een belangrijk nieuw hulpmiddel hebben bij het 

lokaliseren van intruders in onze amateurbanden. Met name de banden met expliciet 

amateurgebruik. En daar gaan we dan ook flink gebruik van maken! 

Ruud Ivens/PG1R, VERON Coördinator IARU-MS 

  

https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/traffic-bureau-leden/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/iaru-ms/


 

 

 

 
     

    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 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    IARU HF World Championship      203 QSO's en     6 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           27 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    DMC RTTY Contest                162 QSO's en     5 Pnt.(RTTY)  
PA3DBS    RRTC Russian Radio Team Champi   32 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           27 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           26 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    European HF Championship        305 QSO's en     8 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           25 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           25 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
                             ------------------------------------ 
                             Periode      832 QSO's en    25 Pnt. 
                             ------------------------------------ 
                             Totaal     15226 QSO's en   471 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       25 Pnt.          PA3DBS      352 Pnt.  << Proficiat ! 
2.               0 Pnt. 
3.               0 Pnt. 
 
 
Wij wensen een ieder weer veel succes toe met de komende contesten ! 
73 es gd contesting 
Manager Afdelingscompetitie 
 
 
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: 
  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. 
 

  

mailto:afdelingscontest@veron.nl
http://www.contestkalender.nl/
http://www.hornucopia.com/contestcal/
http://www.sk3bg.se/contest/
https://www.veron.nl/
http://www.degeerhoek.nl/


 

 

 

De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs: 
Xander e-mail 
PDøBJ e-mail 
 
Radioamateurs: 
PE1BIA ATV 
PAøRPA ATV 
PD5TON ATV 
ON3TNT 
PD1MAP* 
PA3JAN 
PA2CVD 
PD9ROB* 
PA5HE 
ON7MOR* 
PE1GIJ* 
PD1SHE* 

73 ‘ PA3WT 

 
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 

 

mailto:pa3wt@veron.nl
mailto:pd1ajz@veron.nl


 

 

 

 

 

 

 


