
 

 

 

 

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 181 van 5 september 2018 

 

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

Deze week 1 artikelen ontvangen via de mail. 

 

  

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


 

 

 

Van Arno PH2A 

Van 3 t/m 21 september zal ik qrv zijn van Corsica 

TK/PH2A   &        TK/PH2A/p (French Flora Fauna areas)  

 EU-014 Qrv in phone 10-40 mtr. QSL: eQSL & LotW only via TK/PH2A or TK/PH2A/p 

 

 

73’ Arno PH2A 

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 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 

 

 

 

  

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


 

 

 

Wimo neemt Eantenna over  

Wimo heeft de activiteiten van Eantenna overgenomen. De ontwikkeling en productie van 

Eantenna materialen zal voortaan vanuit Duitsland gebeuren. Eantenna produceert antennes 

voor de HF, VHF en UHF-banden en is sinds 2010 actief op de markt. Vooral de Cobweb, 

Moxon en LFA-antennes zijn bekend. Meer informatie is te vinden op de website van Wimo. 

Tags: EAntenna, Wimo 

 

N-Herijking status en hoe nu verder  

Wat is de N-Herijking ook alweer? 

Nadat er herhaaldelijke verzoeken bij Agentschap Telecom zijn binnengekomen heeft 

Agentschap Telecom de verenigingen gevraagd mee te werken aan een gezamenlijke opdracht 

om te komen tot een breed gedragen N Herijkings-pakket, dat voor de komende 5 – 10 jaar 

solide genoeg is om aan de wensen van de Nederlandse zendamateurs te voldoen. Om de N-

herijking fundamenteel opnieuw te bezien is een werkgroep geformeerd waarin, de VERON, 

VRZA en Agentschap Telecom gezamenlijk deelnemen. 

N-herijking status, wat er is en wat er komt 

Doel van de N-herijking is om een 4-tal vragen gesteld door Agentschap Telecom te 

beantwoorden. 

https://www.hamnieuws.nl/wimo-neemt-eantenna-over/
http://wimo.de/wimo_eantenna_acquisition_e.html
https://www.hamnieuws.nl/eantenna/
https://www.hamnieuws.nl/wimo/
https://www.veron.nl/nieuws/n-herijking-status/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2017/03/AT-brief-n-herijking.pdf
https://i2.wp.com/www.hamnieuws.nl/wp-content/uploads/2016/05/eantenna-logo.jpg?fit=512,512&ssl=1
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/03/enquete-uitslag.jpg


 

 

 

1. Waar dient de N-registratie voor? 
2. Welke kennis en kunde heeft men als het N-certificaat is behaald? 
3. Welk gebruik van frequenties horen daarbij? 
4. Welke frequenties hiervoor kunnen dienen mede gelet op ander gebruik op deze frequenties 

en stoorpotentieel 

Om een beeld te krijgen hoe leden van de verenigingen hierover denken is een enquête 

gehouden met 15 gesloten en 2 open vragen. Hoewel de werkgroep uit VERON, VRZA en 

Agentschap Telecom bestaat zijn de verenigingen de trekkers van de N-Herijking. 

Concept-rapport opgeleverd 

Beide verenigingen zijn druk geweest met het formuleren van een concept-rapport. Dit 

concept-rapport is opgeleverd maar omdat het om een formeel rapport gaat moet dit 

taalkundig nog onder de loep worden genomen. De volgende stappen zijn dat beide besturen 

van VERON en VRZA akkoord moeten gaan met de inhoud waarna het op 25 oktober 2018 

aangeboden kan worden aan de leden van het Amateur Overleg. 

Harmonisatie CEPT*) N 

Uit de gehouden enquête heeft de overgrote meerderheid van de leden van VERON en VRZA 

de harmonisatie op CEPT niveau als zeer belangrijk aangegeven. Tijdens de IARU 

bijeenkomst in Landshut is in lijn daarmee een voorstel van de VERON aangenomen om tot 

een internationale harmonisatie te komen voor CEPT N. De eerste stap in het harmonisatie 

proces is hiermee genomen, maar dit is een langdurig traject. In het conceptrapport N-

herijking wordt, voor zover mogelijk alvast rekening gehouden met de komende Harmonisatie 

van de N-registratie op CEPT niveau. 

Onrust bij de N-geregistreerden onterecht. 

N-registratie was, is en blijft een volwaardige registratie 

Bij de verenigingen komen berichten binnen van ongeruste N-geregistreerden. De N-

registratie was, is en blijft een volwaardige registratie. De verenigingen VRZA en VERON 

noch Agentschap Telecom hebben het voornemen de N-registratie te degraderen tot iets 

tijdelijks. Ook berichten dat de F-geregistreerden de N wel zullen overschreeuwen kloppen 

niet, daarom is juist gekozen gewogen resultaten te gebruiken. Dit is een rekenkundig 

hulpmiddel om groepen met een verschillende samenstelling objectief en gelijkwaardig te 

kunnen beoordelen. Op deze manier is niet de grootte van de groep bepalend maar de 

antwoorden die binnen de groepen gegeven zijn. Antwoorden uit de groep N als F tellen even 

zwaar mee. Uit de gewogen en ongewogen resultaten blijkt echter dat zowel N als F vrijwel 

dezelfde meningen zijn toegedaan. Hieruit is op te maken dat de overgrote meerderheid van 

de F geregistreerden de N een leuke radiohobby gunnen. 

*) CEPT staat voor Conférence européenne des administrations des postes et 

télécommunications. 

Tags: Agentschap Telecom, AO, N-herijking 

  

  

https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2017/07/Uitslag-N-herijking-v2.pdf
https://www.iaru-r1.org/index.php/downloads/Documents/Conferences/2017---Landshut-General-Conference/orderby,3/
https://www.vrza.nl/wp/
https://www.veron.nl/
https://www.agentschaptelecom.nl/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/agentschap-telecom/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/ao/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/n-herijking/


 

 

 

 

40e Landelijke Ballonvossenjacht  

De 40e Landelijke Ballonvossenjacht op 9 september 2018 

Vrijwel iedere radio geïnteresseerde heeft wel van de 

Ballonvossenjacht gehoord. In haar inmiddels 39-jarige bestaan hebben héél wat 

zendamateurs en andere peilers aan dit bekende evenement deelgenomen. Dit jaar vindt de 

Ballonvossenjacht alweer voor de 40e keer plaats. Zoals te doen gebruikelijk is het evenement 

dit jaar gepland op 9 september 2018. Dat is dus opnieuw de tweede zondag van 

de septembermaand. 

De ballon haalt een hoogte van wel 30 kilometer 

Als de weergoden ons goed gezind zijn wordt om 13.00 uur de welbekende sonde opgelaten 

aan een stratosfeerballon. Daarmee worden hoogtes bereikt van wel meer dan 30 kilometer. 

De sonde blijft normaal gesproken zo’n anderhalf tot twee uur in de lucht. Vele actieve peilers 

gaan daarbij tot het uiterste om de dalende sonde als eerste te bereiken. De organisatie zal de 

ballon dit jaar wederom vanaf een geheime plek in Nederland oplaten. Daardoor is het niet 

meer mogelijk om op basis van computerberekeningen de landingsplaats vooraf te bepalen. 

Zo is dit evenement weer een écht peilevenement geworden. 

De ballonvossenjacht gaat ieder jaar gepaard met verschillende multimediale activiteiten. Die 

zorgen dat zowel de actieve deelnemers (de jagers) alsook de passieve deelnemers (de volgers 

thuis) de ballonvossenjacht maximaal kunnen beleven. Zo is het oplaten van de ballon altijd 

het spannende startschot die live verslagen wordt via de relaisstations PI2NOS en PI3UTR. 

Daarnaast verwachten we ook dit jaar weer de beelden te zien van de ATV-zender. In de 

sonde maar ook die van het begeleidingscentrum en, niet in de laatste plaats, van de volg-

equipe. Zodra de sonde geland en gevonden is kunnen de binnenkomende equipes via 

deze stream gevolgd worden en de prijsuitreiking ter plaatse live bekijken via internet. 

Televisiebeelden 

Zoals ieder jaar staat de organisatie voor verschillende uitdagingen om het grote scala aan 

activiteiten in goede banen te leiden.De ballon is te volgen via de stream van ATV-repeaters 

PI6HVS en PI6ATV. De camera vanuit de ballon zal weer op 1252 MHz te zien zijn. 

https://www.veron.nl/nieuws/landelijke-ballonvossenjacht/


 

 

 

Geheime oplaatplaats 

De oplaatplaats van de ballon is niet meer het KNMI in De Bilt, maar een geheime locatie in 

Nederland. Deze wordt op basis van de laatste weersvoorspellingen in de ochtend pas 

bepaald. Daardoor kunnen slimme ‘peilers’ niet meer op basis van computermodellen 

berekenen waar de ballon ongeveer zal landen. Het blijft wel de bedoeling van de organisatie 

om de ballon in Nederland te laten landen. 

Ballon moet afslanken 

Om de ballon zelfstandig op te laten was het nodig dat de ballon 

gewicht verloor. Hierdoor is de bakenzender op 145.4500 MHz. komen te vervallen om zo 

stroom te besparen en gewicht te verliezen. Deelnemers zullen dus moeten peilen op 

de uitgang van de transponder op 145.4750 MHz of moeten peilen op de uitgang van de ATV-

zender op 1252 MHz. 

Zoals u leest is er weer héél wat werk dat verzet moet worden om de Ballonvossenjacht weer 

een gedenkwaardige dag te laten zijn. Daarom wordt het algehele evenement weer 

georganiseerd en begeleid door een team van meer dan 30 vrijwilligers. Dankzij hen is het 

mogelijk om de Ballonvossenjacht plaats te laten vinden en via HF, VHF en UHF-

verbindingen. Vorig jaar leidde dit tot bijna 600 unieke registraties met de club callsign van 

Radio Club ‘t Gooi: PI4RCG. 

Meedoen kan met een gewone peildoos 

Meedoen met de ballonvossenjacht kan, zoals altijd, op veel verschillende manieren. In eerste 

instantie kan je natuurlijk meedoen met de peiljacht. We zeggen het nog maar een keertje. 

Hiervoor zijn echt geen gecompliceerde doppler peilers of andere complexe constructies 

nodig. De beste resultaten worden vaak behaald met een doodgewone ‘peildoos’, een 

landkaart, uiteraard een goed team en een klein beetje geluk. 

Vanaf de zijlijn kan je ook deelnemen aan dit leuke evenement. Via internet en de 

verschillende radiofrequenties kan je de jacht volgen en natuurlijk een QSO maken met de 

organisatie. De ballonvossenjacht is er dus voor iedereen. Of je nu fanatiek radiopeiler bent, 

er een gezinsuitje van maakt of vanuit je luie stoel de reeks van activiteiten volgt en 

rapporteert. 



 

 

 

Wat ook het vermelden waard is: in de afgelopen 5 jaar hebben we mede dankzij de nieuwe 

organisatiestructuur het evenement tot een nieuwe hoogte weten te brengen. Met ieder jaar 

meer deelnemers, meer website bezoekers én meer radioverbindingen. We zetten deze traditie 

graag voort! 

Uitgebreide informatie over de ballonvossenjacht vind je op de website ballonvossenjacht.nl. 

Je vindt hier alle interessante frequenties, live updates. Daarnaast zijn de laatste nieuwtjes 

eveneens te vinden op onze Facebook-pagina en Twitter stream. 

Tot zondag 9 september! 

www.ballonvossenjacht.nl 

www.facebook.com/ballonvossenjacht 

twitter.com/ballonvosjacht 

P.S. Kijk altijd even op de Nederlandse Vossenjacht Kalender om de allerlaatste stand van 

zaken betreffende deze vossenjacht te lezen. 

  

http://www.ballonvossenjacht.nl/
http://www.ballonvossenjacht.nl/
https://www.facebook.com/ballonvossenjacht
https://twitter.com/ballonvosjacht
https://ardf.veron.nl/ardf-kalender/


 

 

 

 
     

    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


 

 

 

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           52 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    CW Ops - CW open                 51 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    Russian Radio RTTY WW Contest   119 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           50 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        272 QSO's en    10 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    16106 QSO's en   501 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  RSGB 80m Sprint Contest            SSB    12 Sep 19:00-19:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     13 Sep 03:00-03:59 UTC 
  All Africa All Mode DX Contest     CW/SSB/15/16 Sep 12:00-11:59 UTC 
  Scandinavian Activity Contest      CW     15/16 Sep 12:00-11:59 UTC 
  RSGB second 70 MHz Contest         CW/SSB 16 Sep 09:00-12:00 UTC 
  BARTS Spring75 Contest             RTTY   16 Sep 17:00-20:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 17 Sep 16:30-17:29 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     19 Sep 13:00-13:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     19 Sep 19:00-19:59 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         CW     19 Sep 20:00-21:30 UTC 
  Wednesday Mini contest             CW     19 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). 

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

  

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 

Luister amateurs; 
 
Xander Marks 
 
Zendamateurs 
 
PA3B 
PA3GAG 
PE1BIA* 
PD1JHA* 
PE1BSX* 
ON3TNT 
PD1SHE 
ON4AH* 
On7MOR* 
PD1AJZ* 
PA2CVD 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

 


