
 

 

 

 

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 182 van 12 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. 
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Mededeling  

Jammer genoeg gaat door omstandigheden a.s weekend de 

Stand op het Bergs treffen niet door. 

Bestuur afdeling A51 

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 
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WebSDR op 2.3GHz actief in Eindhoven  

in Eindhoven is een WebSDR voor de 13cm band geplaatst. Hamnieuws schreef al eerder over 

de nieuwe SDR die in aanbouw was. De afgelopen maanden zijn de financiële middelen bij 

elkaar gebracht door donaties en is begonnen met de bouw van de ontvanger. Deze staat 

opgesteld op de PI6EHV en is in beheer bij de Heinrich Hertz stichting. 

Er wordt gebruik gemaakt van meerdere achtersets die verschillende banddelen bestrijken. Zo 

is er een ontvanger in het CW/SSB smalband-deel alsook een ontvanger in de bakenband. Er 

zijn plannen om ook een DVB-S input te maken op 2330 MHz. Ideaal nu DVB-S experimenten 

voor onder de 100 euro gedaan kunnen worden met de ADALM Pluto SDR tussen 70 MHz en 

6 GHz. 

De WebSDR is via deze link te bekijken. 

 

 

40e Ballonvossenjacht breekt records  

Gisteren vond de 40e Landelijke Ballonvossenjacht plaats. Een evenement dat de laatste jaren 

steeds meer deelnemers aan zich weet te binden. Ook dit jaar werden de records weer verbroken. 

Liefst 53 volgteams hebben zich gemeld op de landingsplaats. Onder hen ook Duitse en 

Vlaamse deelnemers. 

De ballon is wederom in Duitsland geland en wel in Emsbüren, circa 22 kilometer over de grens 

bij de A1 Oldenzaal. En wel in een boom op circa 10 meter hoogte. Gelukkig had Wil (PA8W), 

die als eerste de landingsplaats wist te bereiken, een portable mast bij zich om de sonde uit de 

boom te halen. 

Vanuit het commandocentrum in de Radiokelder zijn ruim 700 verbindingen gemaakt op HF 

en de repeaters PI3UTR en PI2NOS. QSL kaarten worden komende week nog naar de 

inmelders verzonden.  Alle deelnemers die op de landingsplek kwamen hebben inmiddels een 

aandenken ontvangen. 

De complete uitslag is op de website van de Ballonvossenjacht te vinden. 

https://www.hamnieuws.nl/websdr-op-2-3ghz-actief-in-eindhoven/
https://www.hamnieuws.nl/websdr-voor-13cm-in-aanbouw/
http://hhertz.org/
https://www.ph4x.com/dvb-s-with-adalm-sdr/
http://websdr.pi6ehv.ampr.org/
https://www.hamnieuws.nl/40e-ballonvossenjacht-breekt-records/
https://www.ballonvossenjacht.nl/


 

 

 

Bouw zelf eens een compleet radioamateur station  

 

 

Frank Harris (K0IYE) met zijn radioamateur station 

Wellicht heb je er ook wel eens over nagedacht. Om je eigen radioamateur station helemaal 

zelf te bouwen. Frank Harris (K0IYE) voegde de daad bij het woord. En zo is hij 15 jaar 

geleden met die zelfbouw gestart. Wat deed hij toen hij zich realiseerde dat zijn zelfbouw 

amateurstation eigenlijk best wel uniek bleek? Toen is hij er een boek over gaan schrijven. 

Om als leidraad voor anderen te dienen. En dat boek is gratis beschikbaar. 

De zelfbouw van een compleet radioamateur station 

De vreugde, frustraties en overwinningen tijdens het zelf bouwen van je eigen 

radioamateur station! 

Gedurende de afgelopen honderd jaar is amateur radio geëvolueerd naar vele verschillende 

hobby’s. Sommige amateurs genieten van een wedstrijd in het weekend. Om daarbij zoveel 

mogelijk verbindingen te maken.  Anderen praten met zoveel mogelijk van de 341 roepletter 

gebieden die de wereld rijk is. En al doende verzamelen ze QSL kaarten om het te bewijzen. 

Weer andere amateurs houden van lekker lang met vrienden via de ether kletsen. En zo zijn er 

ook die over grote afstanden communiceren op de UHF frequenties. Daarbij gebruik makend 

van satellieten, meteorieten, aurora en andere alternatieven voor een door zonnevlekken 

geladen ionosfeer. Ook voorzien sommigen in noodcommunicatie tijdens en na rampen. 

Veel van ons zijn teruggekeerd naar de beginperiode van radio door eigen apparatuur vanaf 

“scratch” te bouwen. En daarbij starten de meeste zelfbouwers met QRP (laag vermogen) 

zenders. Als dat je zelfbouw behoefte niet bevredigd, dan kun je verder gaan met je gehele 

radioamateur station zelf te bouwen. Dat is wat ik heb gedaan. En waar mijn boek en website 

over gaan. 

  

https://www.veron.nl/nieuws/bouw-compleet-radioamateur-station/
http://www.qsl.net/k0iye/
http://www.qsl.net/k0iye/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/08/K0IYE.jpg


 

 

 

 

Het resultaat tot op heden van de zelfbouw van Frank Harris (K0IYE) 

  

  

https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/08/K0IYE-station.jpg


 

 

 

 

 
     

    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. 

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

 
 
Reactie: pd1ajz@veron.nl 
 
 
73' Matthé PD1AJZ 
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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           59 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           55 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        114 QSO's en     4 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    16220 QSO's en   505 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     20 Sep 03:00-03:59 UTC 
  DL AGCW Contest 144 MHz            CW     22 Sep 14:00-17:00 UTC 
  DL AGCW Contest 432 MHz            CW     22 Sep 17:00-18:00 UTC 
  UK/EI DX contest                   CW/SSB 22/23 Sep 12:00-12:00 UTC 
  FOC QSO Party                      CW     22 Sep 00:00-23:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 24 Sep 16:30-17:29 UTC 
  DIG-PA Contest                     CW/SSB 24 Sep 17:00-17:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     27 Sep 13:00-13:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     27 Sep 19:00-19:59 UTC 
  Wednesday Mini contest             CW     27 Sep 17:00-18:59 UTC 
  UKEICC 80m contest                 CW     26 Sep 20:00-20:59 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/ 

https://competitiemanager.veron.nl/
mailto:afdelingscontest@veron.nl
http://www.contestkalender.nl/
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  
 
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: 
---------------------------------- 
PD0RWL    VRZA WANLC VFH-UHF MHz DAC       64 QSO's en     2 Pnt.(CW/SSB)     
PA3DBS    RDA Contest                      75 QSO's en     3 Pnt.(CW)    
PD9MK     SARTG WW RTTY Contest            30 QSO's en     1 Pnt.(RTTY)  
PA3DBS    SARTG WW RTTY Contest           125 QSO's en     4 Pnt.(RTTY)  
PA3DBS    OK1WC memorial contest           31 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    Wednesday Mini contest           52 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    SCC RTTY Championship           130 QSO's en     4 Pnt.(RTTY)  
PA3DBS    YO DX HF Contest                153 QSO's en     5 Pnt.(CW)    
PA3DBS    CW Ops - CW open                 51 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    Russian Radio RTTY WW Contest   119 QSO's en     4 Pnt.(RTTY)  
PA3DBS    OK1WC memorial contest           50 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    Wednesday Mini contest           59 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           55 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
                             ------------------------------------ 
                             Periode      994 QSO's en    34 Pnt. 
                             ------------------------------------ 
                             Totaal     16220 QSO's en   505 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       31 Pnt.          PA3DBS      383 Pnt.  << Proficiat ! 
2. PD0RWL        2 Pnt. 
3. PD9MK         1 Pnt. 
 
 
Wij wensen een ieder weer veel succes toe met de komende contesten ! 
73 es gd contesting 
Manager Afdelingscompetitie 
 
Afmelden van deze mailinglist of E-mail adres wijzigen: 
 
  
 
 

 

 

http://www.sk3bg.se/contest/
https://www.veron.nl/


 

 

 

 

 

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.degeerhoek.nl/


 

 

 

De inmelders deze week waren 

Luister amateurs; 

Xander 

Zendamateurs 

pd0bj 

pa3b 

pa3jan * 

pd1map * 

on3tnt 

pd0rwl * 

Pa2cvd   

pd1jhh * 

on4ah * 

pd1mv 

pa5he 

PD1AJZ * 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 


