
 

 

 

 

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 183 van 19 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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Van Rien PA7RA 

Hoi Wim  

Ik heb misschien nog iets interessants voor de luisteraars van de ronde en wel deze website  

https://www.cqgma.net/ kijk wel eff of de link werkt Wim  want als jij hem zo copy  werkt hij misschien niet en dan 

hebben de mensen er ook niets aan 

hier worden alle WWFF en Castles en Iota's op gespot  

Ook kun je hier je log uploaden en awards aan vragen te veel om op te noemen  

Mochten er mensen zijn die er mee aan de slag willen er  niet uit komen kan ik ze misschien verder helpen  

ik werk er nu een maand mee en ikvind het een erg mooie site en hij is nog in ontwikkeling dus er veranderd  nog 

wel wat . 

en de maker  Mario  DL4MFM is ook erg behulpzaam  

Oke succes met de ronde en ik hoop dat er mensen zijn die er iets mee kunnen ik heb er veel plezier van een 

ieder geval vandaar dat ik dat de luisteraars ook wil laten  mee beleven  

grt  

en een fijn weekend  

Rien, PA7RA  

 

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 

https://www.cqgma.net/


 

 

 

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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Stichting Repeater Bergen op Zoom 

Beste leden van de afdeling A51 , zoals jullie allemaal weten is de Repeater stichting druk aan het 

werk om alle techniek oude en nieuwe  weer in optimale staat te brengen. 

Dit alles verbruikt ook weer de nodige energie , de stichting kan tot nu nog alles zelf bekostigen, 

maar richting de toekomst is elke donatie van Harte welkom. 

Als iemand ook nog sponsors weet , verwijs die dan door naar de repeater stichting 

E-mail: repeatersboz@gmail.com 

WWW: http://www.repeatersboz.nl/ 
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WSJT-X 2.0 binnenkort beschikbaar  

Binnenkort komt versie 2.0 van het weak-signal programma WSJT uit. Ontwikkelaar Joe Tailor 

(K1JT) heeft vandaag de eerste Release Candidate online gezet waarmee mensen kunnen gaan 

testen. De versie bevat vooral verbeteringen die ten goede komen aan FT8 en MSK144 

gebruikers. 

A majority of new program features involve the FT8 and MSK144 protocols. Both modes 

have been upgraded to use use 77-bit information payloads rather than the 75 bits of the older 

FT8 protocol or 72 bits of JT4, JT9, JT65, MSK144, and QRA64. Cyclic redundancy checks 

(CRCs) that protect against false decodes have been increased from 12 to 14 bits (FT8) and 

from 8 to 13 bits (MSK144). These changes bring many benefits, including support of 

structured messages optimized for the following special types of QSOs and exchanged 

information. (…) WSJT-X 2.0 introduces no significant changes to any of the modes JT4, 

JT9, JT65, QRA64, ISCAT, Echo, or FreqCal. 

Nieuw is ondersteuning voor de FT8 contestmode in Europa en dan specifiek voor de FT8 band. 

FT8 wint behoorlijk aan populariteit op de VHF-banden. Ook is de gevoelligheid voor WSPR 

ongeveer 1 dB beter geworden door aanpassingen aan het algoritme. 

Downloaden van v2.0-rc1 kan op onderaan op deze website. Een overzicht van alle wijzigingen 

is hier te vinden. 

Einde Daily Minutes op PI2NOS  

Onlangs is John, PA0ETE in contact getreden met Stichting Scoop Hobbyfonds waarbij hij 

kenbaar heeft gemaakt de dagelijkse uitzendingen van de Daily Minutes te willen beëindigen. 

De primaire redenen hiertoe zijn een toenemend gebrek aan tijd en de beperkingen die het 

uitzenden via een amateur radiofrequentie met zich meebrengt. John heeft daarom besloten om 

zijn uitzendingen via Internet voort te zetten om hiermee een bredere onderwerpen basis te 

kunnen adresseren. 

Einde Daily Minutes op PI2NOS  

Onlangs is John, PA0ETE in contact getreden met Stichting Scoop Hobbyfonds waarbij hij 

kenbaar heeft gemaakt de dagelijkse uitzendingen van de Daily Minutes te willen beëindigen. 

De primaire redenen hiertoe zijn een toenemend gebrek aan tijd en de beperkingen die het 

uitzenden via een amateur radiofrequentie met zich meebrengt. John heeft daarom besloten om 

zijn uitzendingen via Internet voort te zetten om hiermee een bredere onderwerpen basis te 

kunnen adresseren. 

[Klik op onderstaande afbeelding om de rest te lezen] 

Tags: Daily Minutes, PA0ETE, PI2NOS 
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Nieuwe repeater PI2NWK geactiveerd  

Nederland telt een nieuwe repeater. Gisteren is PI2NWK geactiveerd. Deze repeater staat in 

Noordwijk aan zee en zend uit op 430.0500 MHz. Het dekkingsgebied ligt globaal tussen 

Alkmaar, Utrecht en Dordrecht voor vaste stations. De antennes staan op circa 25 meter hoogte 

opgesteld, met een vermogen van 15 Watt en een 6 dB antenne. De repeater gebruikt geen 

CTCSS. Op de website van afdeling Leiden is meer informatie over de omzetter te vinden. 

Op 25 september a.s. zal er een presentatie gehouden worden over de repeater bij de afdeling 

Leiden. Deze avond begint om 20.00 uur in de Hoystak aan de Sportdreef 6 in Sassenheim. De 

afdeling zal deze repeater ook gebruiken voor haar ronde, die op vrijdagavonden gehouden 

wordt en om 20.00 uur begint. Daarmee stopt de afdeling met het gebruiken van de landelijke 

repeater PI2NOS voor haar lokale activiteiten. 

Tags: Leiden, PI2NWK, repeater 

DMR stoort op satelliet uplink frequentie  

 

Patrick WD9EWK 

AMSAT heeft een bericht gepubliceerd dat DMR (Digital Mobile Radio) stoort op de uplink 

frequentie van de AO-92 satelliet. Een DMR signaal op de uplink frequentie 435,35 MHz was 

de oorzaak volgens Drew Glasbrenner KO4MA. 

BrandMeister en APRS 

Drew vervolgt dat de segmenten 145,8-146,0 MHz en 435-438 MHz overeenkomstig het 

internationale bandplan aan satelliet communicate zijn toegewezen. Satelliet enthousiast 

Patrick Stoddard WD9EWK vertelde de ARRL dat een DMR-hotspot die op de AO-92-

uplinkfrequentie in St. Louis werkt, naar een andere frequentie is overgeschakeld. Daarnaast 

denkt hij dat er nog steeds problemen zijn, omdat niet alle hotspots haar frequenties en 

posities zullen rapporteren. Bijvoorbeeld BrandMeister en APRS. 

Bovendien zijn er zeker anderen die in de buurt van satelliet uplink frequenties werken. Voor 

velen is de 435 – 438 MHz satelliet-subband een groot stuk in een druk deel van de 70 

centimeter-band. Dit segment is in gebruik voor repeaters,  amateur-tv en weak signals 

communicatie. 

https://www.hamnieuws.nl/nieuwe-repeater-pi2nwk-geactiveerd/
https://a28.veron.nl/pi2nwk/
https://www.hamnieuws.nl/leiden/
https://www.hamnieuws.nl/pi2nwk/
https://www.hamnieuws.nl/repeater/
https://www.veron.nl/nieuws/dmr-stoort-op-satelliet-uplink/
https://brandmeister.network/
https://aprs.fi/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/09/WD9EWK.jpg


 

 

 

FCC paragraaf 97 

Paragraaf 97 van de FCC richtlijnen omschrijft de amateurradiodienst voor deze segmenten. 

De regelgeving in andere landen is mogelijk minder specifiek over het gebruik. Auxiliary 

Stations worden in §97.3 (a) (7) gedefinieerd als: een amateurstation, anders dan een 

digipeater, dat communicatie point-to-point verzendt binnen een systeem van samenwerkende 

amateurstations. 

Dat wil zeggen remote stations, EchoLink- en IRLP-nodes en hotspots voor digitale 

spraakmodi. Evenals stations die deze hotspots en nodes gebruiken. Auxiliary Stations mogen 

niet uitzenden in de satelliet-subbanden 145,8-146,0 en 435-438 MHz en ook andere stations 

niet overeenkomstig §97.201 (b). 

 §97.3 (a) (40) definieert een repeater als een amateurstation dat tegelijkertijd de transmissie 
van een ander amateurstation op een ander kanaal of kanalen opnieuw uitzendt. Omdat de 
meeste hotspots op een vaste frequentie werken gedragen zij zich niet als een repeater, zelfs 
niet als een repeater werken, zie §97.205 (b). 

 Elk amateurstation moet worden bediend met goede techniek en goede amateurpraktijken 
zelfs als de FCC reglementen niet voorzien in een bepaalde situatie (§97.101 (a)). Verder 
merkt Patrick op dat indien een hotspot interfereert met een satellietdownlink in een een 
bepaald gebied, of het interfereert met de satelliet-uplink dat van invloed is op een veel 
groter gebied, dit geen goede amateurpraktijk is. Er wordt geen frequentie toegewezen voor 
het exclusieve gebruik van een willekeurig station. 

Vervolgens merkt Patrick op dat frequenties al afgesproken zijn voor lancering en mogelijk 

niet te veranderen zijn. Terwijl frequenties voor Hotspots gemakkelijk te wijzigen zijn. 

Courtesy: AMSAT News Service en Patrick Stoddard WD9EWK. 

  



 

 

 

 

 
     

    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    OK1WC memorial contest           55 QSO's en     2 Pnt. 
PI4BOZ    IARU Velddagcontest SSB         116 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    Wednesday Mini contest           58 QSO's en     2 Pnt. 
PD0RWL    VRZA WANLC VFH-UHF MHz DAC       40 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    Scandinavian Activity Contest    75 QSO's en     3 Pnt. 
PA3DBS    BARTS Spring75 Contest          100 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           50 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        494 QSO's en    18 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    16659 QSO's en   521 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     27 Sep 03:00-03:59 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         DIGI   27 Sep 20:00-21:30 UTC 
  CQWW-RTTY Contest                  RTTY   29/30 Sept 00:00-23:59 UTC 
  Russian MultiMode Contest          CW/SSB/30 Sep/01 Oct 12:00-11:59 UTC 
  UKEICC ontest                      SSB    30 Sep/1 Oct 212:00-12:00 UTC 
  ON Contest 80mtr                   SSB    01 Oct 06:00-09:59 UTC 
  Deutscher telegraphie Contest      CW     02 Oct 07:00-09:59 UTC 
  GTC Greek Telegaphy Club           CW     02/03 Oct 12:00-11:59 UTC 
  California QSO Party               CW/SSB 02 Oct 16:00-21:59 UTC 
  EU Autumn Sprint, SSB              SSB    02 Oct 16:00-19:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 02 Oct 16:30-17:29 UTC 
 

https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

 
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 16 

Oktober.  

 
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. 
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De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs: 
 
Xander e-mail 
 
 
Radioamateurs: 
 
PE1BSX 
PE1BIA  echolink 
PAøRPA 
PD5DMT 
PA3JAN* 
PA3GAG 
PA5HE 
PD1MVL 
PD1SHE* 
PD1MAP* 
PA2CVD 
PDøBJ 
ON3TNT 
PA3B* 
PA3WT 
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. 
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Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgende 

week 73’   Wim PA3WT 

 

 

 

 

 


