
 

 

 

 

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 180 van 29 Augustus 2018 

 

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

Deze week 5 artikelen ontvangen via de mail. 
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Van Wimo PA0ABM 

Hallo Allemaal  

Ik heb voor Huijbergen en omstreken een lezing georganiseerd. (samen met de secretaris 

van KBO-Huijbergen). 

 Anton Mandos, ON6NL, heeft in 2017 op de HF dag in Apeldoorn een lezing gehouden over 

zijn werk voor Artsen zonder Grenzen. 

Op woensdagmiddag 26 September komt Anton in Huijbergen het verhaal nogmaals 

houden. Deze keer in een wat andere vorm. Want het verhaal moet ook voor NIET 

zendamateurs te volgen zijn. 

 Wellicht zijn er mensen van Afdeling A51 die de lezing willen bijwonen. Ze zijn van harte 

welkom. De eentree is wel Zes euro. Maar dat bedrag gaat helemaal naar Artsen Zonder 

Grenzen 

 Bijgevoegd is de brief die ook naar de lokale media wordt verstuurd. Samen met een 'actie' 

foto van Anton. 

 73, Wino, PA0ABM 

  

Van Matthe PD1AJZ 

Hallo Allemaal  
 
Hierbij een link over FT8 Operating Guide:  
 
http://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf 
 
73' Matthé PD1AJZ 

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 
 
 
 
 
 
 

http://www.g4ifb.com/FT8_Hinson_tips_for_HF_DXers.pdf


 

 

 

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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SSTV-repeater actief in Den Haag  

 

In Delft is onlangs een SSTV-repeater geplaatst. Deze repeater staat op een hoogte van 65 meter 

en (her)uitzend op 144.8875 MHz. Er was een idee ontstaan bij enthousiaste slowscan televisie 

amateurs uit Den Haag. Na wat experimenteren is er besloten het idee door te zetten naar een 

plan, en hebben ze besloten een permanente SSTV repeater te realiseren ten behoeve voor de 

amateurdienst. 

Er wordt gebruik gemaakt van een Yaesu FTM-100D en een Comet GP3N antenne met een 

totaal vermogen van 31 Watt ERP. De vergunninghouder is PD4DFT en de repeater staat 

opgesteld op het oude Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ontvangen beelden zijn ook via 

deze website te bekijken. Meer informatie: repeatersdelft.nl. 

VP6D Ducie Island DXpeditie apparatuur onderweg  

  

De apparatuur voor de VP6D Ducie Island DXpeditie later 

dit jaar is onderweg naar Nieuw-Zeeland. Het MS Braveheart onder leiding van Nigel Jolly 

K6NRJ brengt het DXpeditie-team en uitrusting naar Ducie Island. De zending, bestaande uit 

5 pallets die meer dan anderhalve ton weegt wordt via Hong Kong naar Nieuw-Zeeland 

ingevlogen. 

VP6D most wanted #19 

Evenals bij de succesvolle expeditie naar KH1/KH7Z Baker gebruikt het team transceivers 

van Elecraft. Het zijn drukke weken geweest om alle apparatuur te testen en te verpakken. 

De volgende mijlpaal wordt bereikt wanneer de teamleden onderweg zijn naar het MS 

Braveheart in Frans-Polynesië. 

20 oktober – 3 november 2018 

 

MS Braveheart 

https://www.hamnieuws.nl/sstv-repeater-actief-in-den-haag/
http://max.cqsstv.com/VHF.php
http://repeatersdelft.nl/pi3dft-sstv/
https://www.veron.nl/nieuws/vp6d-ducie-island-dxpeditie-apparatuur-onderweg/
https://vp6d.com/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/08/vp6d.png
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/08/Braveheart1200.jpg


 

 

 

Zestien maanden van plannen en coordineren zijn al verstreken voor deze DXpeditie. Ducie 

Island staat op de 19 plaats van de most wanted DXCC lijst volgens ClubLog. 

De Perseverance DX Group (PDXG) sponsort de DXpeditie. 

  

EMC commissie onderzoekt storende LED 

lamp  

27/08/2018/in Algemeen nieuws /door Johan Jongbloed PA3JEM 

Dat LED lampen kunnen storen wist de EMC-EMF Commissie 

al langer. Maar dat men hier een zendvergunning voor nodig heeft overtreft elke verwachting. 

Met het recent verschenen artikel op de website waarin de US Coast Guard waarschuwt voor 

het gebruik van LED lampen. Willen wij graag het artikel uit de Elektron over een LED lamp 

die stoort tot in de Luchtvaartband onder de aandacht brengen. 

Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan 

In de Electron van januari 2018 is een artikel gepubliceerd over een storende LED lamp. Met 

de titel “Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan, waar komt die storing toch vandaan”. Hierin 

wordt aandacht gevraagd voor de storing die LED lampen veroorzaken die niet aan de CE 

normering voldoen. Maar deze producten liggen, hoewel dit niet is toegestaan, gewoon in de 

winkel. 

Bijna werd de spectrum analyzer opgeblazen. 

Als eerste is de geleidende emissie gemeten van de LED lamp. Direct gingen de alarmen af 

van de meetapparatuur. De emissie was dermate hoog dat er te veel signaal de meetapparatuur 

https://www.pdxg.net/
https://www.veron.nl/nieuws/emc-commissie-onderzoekt-led-lamp/
https://www.veron.nl/nieuws/emc-commissie-onderzoekt-led-lamp/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
https://www.veron.nl/nieuws/us-coast-guard-slaat-alarm/
https://www.veron.nl/nieuws/us-coast-guard-slaat-alarm/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/08/waar-moet-dat-heen.pdf
https://www.veron.nl/nieuws/emc-commissie-onderzoekt-led-lamp/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2017/11/geleidende-emissie.png


 

 

 

inging. In de grafiek is duidelijk te zien dat het stoorniveau 25db boven de limiet zit. Dit is 

niet een kleine maar een zeer grote overschrijding van de limieten. 

EMC Commissie meet in de kooi van faraday 

De aandacht was nu echt gewekt, wat 

laat deze LED lamp nog meer zien? Eigenlijk schrijft de EMC norm een Open Area Test Site 

voor. Maar door rekening te houden met een foutmarge van 6db komen we met ervaringen uit 

het verleden aardig in de buurt van de werkelijke waarden. Wat opvalt is dat deze LED lamp 

wel tot 150 MHz een overschrijding heeft van wel 10db. Zelfs in de luchtvaartband! Dit is een 

zeer kwalijke zaak, die misschien tot gevaarlijke situaties kan leiden. 

Componenten vermist op de print 

 

Op de afbeelding van de print is duidelijk te zien dat er componenten zijn weggelaten. 

 Ontstoorspoel aan de 230V-ingang is vervangen door een draadbrug. 

 Ook de ontstoorspoel aan de DC-uitgang is vervangen door een draadbrug. 

 Ontstoorcondensator tussen het primaire en secundaire gedeelte van de geschakelde 

voeding is niet geplaatst. 

Is dit een overtreding van de EMC-richtlijn? 

https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/08/ledlamp-radiated.jpg
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/08/ledlamp-print.jpg


 

 

 

Het is een besparingsmogelijkheid op economisch gebied. Maar men overtreedt nu wel de 

EMC-richtlijn. Wat hiervoor duidelijk is aangetoond. André Canrinus voorzitter van de EMC 

commissie merkt op het QRL dat ontwikkelaars van elektronica steeds dichter op de limiet 

ontwerpen. Dit is aan de ene kant logisch om een zo goedkoop mogelijk product te 

ontwikkelen. Aan de andere kant kan zo een kleine tolerantie in de componenten al tot een 

afkeur leiden. 

Het volledige artikel lezen kan hier. 

  

https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/08/waar-moet-dat-heen.pdf


 

 

 

 

 
     

    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 

Te Koop  
 
Wireless Sets NO 19 MK III  € 50,00 
Revisie nodig en met stalen originele kast en enkele onderdelen + 
voedingskabel. 

 
 
Philips buizen radio RX 610   € 20,00 
schaaldraad gebroken. 
 

 
 
Yeasu Full Automatic Antenne Tuner FC-757AT  €  75,00 
   Werkt. 

 
 
Reactie: pd1ajz@veron.nl 
 
 
73' Matthé PD1AJZ 
 
 

mailto:pd1ajz@veron.nl


 

 

 

Gratis af te halen bij Joop PI1BIA 

Ik heb wat, nog wel bruikbare stukken coax over, Zouden jullie die op de site als eraf willen 

plaatsen? 

Ik heb het als bijlage en klare tekst bijgevoegd. Er zijn geen kosten aan gebonden. 

 Groet Joop PE1BIA 

halsterseweg 199b 

Bergen op Zoom 

tel.0164- 265650 

Op te halen in Bergen op Zoom bij PE1BIA 

1 3.5 meter coax RG214 met 1 N con. 

2 5.5 meter coax RG213 met 1 N con. 

3 8 .5 meter coax aircom  

4 8.0 meter coax aircom met 2 n con. 

5 7 meter coax aircom met 1 N con. 

6 8.5 meter coax onbekend coax 1 n con. 

7 stalen trekveer 
 

  



 

 

 

 

 

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    Wednesday Mini contest           50 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    SCC RTTY Championship           130 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    YO DX HF Contest                153 QSO's en     5 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        333 QSO's en    11 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    15884 QSO's en   493 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     06 Sep 03:00-03:59 UTC 
  VERON ATV Contest                  ATV    08/09 Sep 12:00-18:00 UTC 
  Kulikovo polye Contest             CW     08 Sep 00:00-23:59 UTC 
  WAE DX Contest, SSB                SSB    08/09 Sep 00:00-23:59 UTC 
  SRR Cup Digital Contest            RTTY/PS08/09 Sep 15:00-09:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 10 Sep 16:30-17:29 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         SSB    10 Sep 20:00-21:30 UTC 
  DAC 432 MHz                        CW/SSB 11 Sep 17:00-21:00 UTC 
  VRZA WANLC VFH-UHF MHz DAC         CW/SSB 11 Sep 18:00-21:00 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     12 Sep 13:00-13:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     12 Sep 19:00-19:59 UTC 
  Wednesday Mini contest             CW     12 Sep 17:00-18:59 UTC 

https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

  RSGB 80m Sprint Contest            SSB    12 Sep 19:00-19:59 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 18 September  

 
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 email 
 
Radioamateurs: 
PDøBJ echolink 
PE1BSX 
PA3B 
PA5HE 
PE1GIJ* 
PAøUYL* 
PAøRPA atv/phone 
PD1MVL 
PD1SHE* 
PD1JHH* 
PDøRWL 
PA3WT 
ON3TNT 
PD3JDM 
PE1BIA atv/phone 
 
 

 

 

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
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Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgende 

week 73’   Wim PA3WT 

 

 

 

 

 


