
 

 

 

 

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 179 van 22 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. 
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Van Ad PE1GIJ  

Hallo allemaal  
 
Ik ben door de scoutng prinses irene uit roosendaal weer benaderd om te  
helpen bij de Jota. 
Kan jij woensdag een oproep doen of er mensen zijn die mij daarbij zouden  
kunnen helpen. 
Alleen is voor mij teveel. 
 
73’ PE1GIJ Ad Sekeris 
 

 

Van Matthe 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  

 

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 
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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 

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  

 

Uitslag: Het C-examen uit 1980  

 Een maand geleden publiceerden we het C-examen uit 1980. Het C-examen van toen gaf toegang tot 

de banden boven de 30 MHz (PE1-calls) en indien men slaagde voor het CW-examen (PA3-calls) dan 

mochten zendamateurs ook uitzenden op de korte golf. Het was dus een Full examen, zonder CW dat 

destijds verplicht was. 

Inmiddels heeft JOO/P de uitslagen ook toegezonden. Deze is hier te downloaden. 

  

https://www.vrza.nl/wp/2018/08/01/gouden-jubileum-voor-dnat/
https://campingplatzamberg.nl/
https://dnat.de/programm-2018/
https://www.hamnieuws.nl/uitslag-het-c-examen-uit-1980/
https://www.hamnieuws.nl/zomerquiz-het-c-examen-uit-1980/
https://www.hamnieuws.nl/wp-content/uploads/2018/08/C-voorjaar-1990-m-antwoorden-2.pdf


 

 

 

 

Noodverkeer satelliet na aardbevingen in Lombok  

Zendamateurs in Indonesië hebben de 
hamradio satelliet LAPAN-ORARI (IO-86) gebruikt voor noodverkeer na de aardbevingen in 

Lombok. 

Daarnaast wordt op HF wordt 7,110 MHz gebruikt. Het aantal doden bedraagt nu 400. 

Vervolgens heeft een tweede krachtige aardbeving in het gebied op 5 augustus minstens 98 

mensen het leven gekost. Hierbij zijn meer dan 200 anderen zijn ernstig gewond geraakt. 

Elektriciteitsvoorziening 

Vanwege de aarbevingen is de elektriciteitsvoorziening in het gebied ernstig verstoord. Kardi 

Wibisono YB9KA en Untung “Adi” Riadi YB9GV van de regio West Nusa Tenggara Region 

van ORARI geven leiding aan het opzetten van het noodverkeer net. ORARI is een 

Indonesische nationale organisatie voor amateurradio, net zoals de VERON. Het noodverkeer 

wordt mede daarom opgezet voor die gebieden die geen dekking meer hebben met mobiele 

telefonie. De hulp omvat het vervangen van accu’s van repeaters die door de stroomstoring 

zijn uitgeschakeld. 

Repeaters 

In het rampgebied zelf zijn vier repeaters actief. De ORARI heeft amateurs in de regio Bali 

opgeroepen te helpen met het operationeel houden van de repeaters. Eveneens hebben zij een 

verzoek ingediend voor logistieke ondersteuning en voor vrijwilligers. Naast het toewijzen 

van de nationale frequentie 7,110 MHz voor noodverkeer, zijn er ook VHF-frequenties 

vastgesteld. De LAPAN-ORARI (IO-86) satelliet is geactiveerd om te helpen bij de 

communicatie. De frequenties op VHF zijn 145,500 MHz simplex en 147,000 MHz duplex. 

Noodverkeer via satelliet IO-86 

De IO-86 satelliet is in 2015 gelanceerd. En er is een FM-transponder alsmede  een APRS 

digipeater aan boord. De regio midden-Java van de Indonesische Search And Rescue Council 

heeft een groep hulpverleners en voertuigen gestuurd. Operationeel en technisch directeur 

YB2QC geeft leiding aan deze missie. Hij werkt samen met National Rescue Operation in 

Lombok. Daarnaast verzorgt ORARI Jakarta de levering van logistieke assistentie aan 

Lombok. 

Overigens is de president van Indonesië H. Joko “Jokowi” Widodo zelf zendamateur met 

callsign YD2JKW. 

https://www.veron.nl/nieuws/noodverkeer-via-satelliet-na-aardbevingen/
http://www.orari.or.id/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/08/lombok-5july2018-999161.jpg


 

 

 

Met dank aan Southgate Amateur Radio News via IARU Region 1, Dani, YB2TJV en 

AMSAT News Service. 

  



 

 

 

 
     

    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: 
---------------------------------- 
PD0RWL    VRZA WANLC VFH-UHF MHz DAC       64 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    RDA Contest                      75 QSO's en     3 Pnt. 
PD9MK     SARTG WW RTTY Contest            30 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    SARTG WW RTTY Contest           125 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           31 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        325 QSO's en    11 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    15551 QSO's en   482 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     23 Aug 03:00-03:59 UTC 
  SCC RTTY Championship              RTTY   25/26 Aug 12:00-11:59 UTC 
  YO DX HF Contest                   CW/SSB 25/26 Aug 12:00-11:59 UTC 
  CVA DX contest SSB                 SSB    25/26 Aug 21:00-20:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 27 Aug 16:30-17:29 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     29 Aug 13:00-13:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     29 Aug 19:00-19:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     30 Aug 03:00-03:59 UTC 
  All Asian DX Contest               SSB    01/02 Sep 00:00-23:59 UTC 
  CW Ops - CW open                   CW     01 Sep 00:00-23:59 UTC (2x pauze) 
  Russian Radio RTTY WW Contest      RTTY   01 Sep 00:00-23:59 UTC 
  LZ Open SES Contest                CW     01 Sep 08:00-11:59 UTC 
  AGCW Handtasten Party              CW     01 Sep 13:00-15:59 UTC 
  IARU Velddagcontest SSB            SSB    01/02 Sep 13:00-12:59 UTC 
  IARU Region 1 144 MHz contest      CW/SSB 01/02 Sep 14:00-14:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 03 Sep 16:30-17:29 UTC 
  DAC 144 MHz                        CW/SSB 04 Sep 17:00-21:00 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     05 Sep 13:00-13:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     05 Sep 19:00-19:59 UTC 
  Wednesday Mini contest             CW     05 Sep 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/
http://www.degeerhoek.nl/


 

 

 

De inmelders deze week waren 

INMELDERS: 

 

Xander e-mail 

PA3WT  echolink 

PA3CWQ*echolink 

PD3JAG 

PE1GTY 

ON3TNT 

PA5HE 

PA3GPT 

PA3GAG 

PD5TON atv/phone 

PD1MAP* 

ON7MOR* 

PA2CVD 

PD1SHE* 

PA3B 

PAøUYL* 

PAøRPA atv/phone 

PE1BIA atv/phone 

PD1MVL 

PA3JAN* 

PD5DMT* 

PE1GIJ 

PA3RAA * echolink 

PA3DWF 

PD1JHH* 

 

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. 

 

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


 

 

 

 

Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgende 

week 73’   Wim PA3WT 

 

 

 

 

 


