
 

 

 

 

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 184 van 26 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 Matthe PD1AJZ 

Beste Wim, 
 
In het onderling QSO was er een vraag van Elko PD5DMT hierover 
 
Hierbij twee linken met info over oplaten van ballonnen. 
 
Wetten overheid omtrent ballonnen 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007094/2014-12-12 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005555/2015-01-01 
 
Of contact Corné PE1ANS e-mail:pe1ans@zeelandnet.nl 
 
 
73' Matthé PD1AJZ 

 

 

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  
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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 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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Maak eenvoudig DVB met een SDR  

Enkele zendamateurs zijn de laatste weken erg actief met de ADALM Pluto SDR. Deze SDR 

kost nog geen 100 euro en is geschikt om DVB-T en DVB-S(2) te maken. Een computer, wat 

software en een webcam zijn, naast een antenne voor 23cm of 13cm, voldoende om van start te 

gaan. En hoewel de SDR slechts 0 dBm (1 milliWatt) vermogen levert, lukt het meerdere 

amateurs om ruim 30 kilometer te overbruggen richting de digitale ingang van 

PI6ATV waaronder PA3PM, PE9RX en ikzelf, PH4X. 

 

Vanaf Amersfoort met 0 dBm vermogen ruim 30 kilometer overbruggen naar PI6ATV (120cm dish). 

De ADALM Pluto heeft na software modificatie een bereik dat ligt tussen de 70 MHz en de 6 

GHz. Binnen dit bereik bevinden zich liefst 7 amateurbanden. De maximale bandbreedte 

bedraagt 56 MHz. Voldoende dus om een digitaal videosignaal van enkele Megahertzen breedt 

te genereren. Het uitgangsvermogen van 0 dBm is met een of meer MMICs eenvoudig op te 

krikken naar ongeveer 1 Watt vermogen, of 100 mWatt DVB-vermogen. Een MMIC is voor 

nog geen 10 euro verkrijgbaar. Voldoende om bij een zichtverbinding tientallen kilometers te 

kunnen overbruggen. 

  

https://www.hamnieuws.nl/maak-eenvoudig-dvb-met-een-sdr/
https://www.pi6atv.com/
https://www.hamdigitaal.nl/2018/08/adalm-pluto-pluto-sdr-eerste-indruk/
https://www.ph4x.com/dvb-s-with-adalm-sdr/


 

 

 

Toplichten met LEDs blijken bron van storing  

 

Het vaartuig hiernaast op de foto heeft een aardig vol 

bovenste deel van de mast. En dat is niet verwonderlijk. Op het water wil je de antennes voor 

VHF en hogere banden zo hoog mogelijk monteren. Niet alleen voor het marifoonverkeer. 

Maar ook voor het “Automatic Identification System” (AIS) en GPS. Daarnaast is het de 

ideale plek voor het weerstation. En je moet er ook nog eens één of enkele toplichten voor 

zichtbaarheid en veiligheid plaatsen. Kortom, veel gevoelige elektronica in een beperkte 

ruimte. Wat zou er mis kunnen gaan wanneer je de gloeilampen door LED-lampen vervangt? 

Toplichten met LEDs getest 

“Zeilen” is “Hèt magazine voor zeilers, door zeilers“. En daar hebben ze alle zeilen bijgezet 

en uitvoerig driekleurentoplichten getest. De testresultaten mogen er wezen. We raden 

iedereen die met een of ander vaartuig het water op gaat sterk aan het volledige rapport te 

lezen. Men test lichtkleur, zichtbaarheid, levensduur, certificering, wettelijke eisen en meer. 

En de door de LED-lampen veroorzaakte storing is niet overgeslagen. 

Storingen op de radio en marifoon 

De onderzoekers komen al snel tot de kern van de zaak:… 

In tegenstelling tot gloeilampen hebben LED-lampen een zogenaamde elektronische driver 

nodig om te kunnen functioneren. Deze ‘drivers’ werken volgens een hoogfrequent principe. 

En zijn daardoor potentiële radio stoorbronnen. Dit soort storingen kunnen alleen worden 

onderdrukt door het rigoureus toepassen van metalen behuizingen, ontstoringsfilters en goed 

afgeschermde voedingskabels. Niet alle fabrikanten hebben deze maatregelen goed toegepast. 

Maar in de laatste ISO norm worden er wel degelijk eisen gesteld op dit gebied. 

Daarnaast heeft de scheepvaart een achilleshiel:… 

https://www.veron.nl/nieuws/toplichten-met-leds-bron-van-storing/
https://www.zeilen.nl/
https://www.zeilen.nl/aan-boord/vaartips/driekleurentoplichten-test/
https://www.veron.nl/nieuws/us-coast-guard-slaat-alarm/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/09/bootmast.jpg


 

 

 

Omdat in de mast de voedingsdraden en de coaxkabel van de marifoonantenne over 15 meter 

parallel lopen is er een aanzienlijk risico op storingsoverdracht. Bovendien kunnen storingen 

in de voeding van het navigatielicht zich terug verplaatsen door het gehele boordnet. Met 

risico op storingen aan andere apparatuur en slechte radio-ontvangst. 

En een voor radioamateurs heel herkenbaar issue:… 

De resultaten van de metingen geven aan dat alle LED-lampen in mindere of meerder mate 

RF-storing veroorzaken. Voornamelijk in de voedingsdraden. De grootste storing werd 

gemeten bij de LED vervangingslampen. Dit is verklaarbaar doordat er in de fitting van deze 

lampen geen ruimte is om een elektronisch filter op te nemen. 

Het volledige testverslag is op deze webpagina terug te lezen. 
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    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           30 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    RSGB Autumm Contest 3.5MHz       53 QSO's en     2 Pnt. 
PA2CVD    UK/EI DX contest                 82 QSO's en     3 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           59 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        224 QSO's en     8 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    16883 QSO's en   529 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     04 Oct 13:00-13:59 UTC 
  DIG Kurzkontest CW                 CW     04 Oct 18:30-19:29 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     04 Oct 19:00-19:59 UTC 
  Wednesday Mini contest             CW     04 Oct 17:00-18:59 UTC 
  UKEICC 80m contest                 SSB    04 Oct 20:00-20:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     05 Oct 03:00-03:59 UTC 
  DIG Kurzkontest SSB                SSB    05 Oct 18:30-19:29 UTC 
  Esenin Russia Contest              CW/SSB 06 Oct 16:00-19:59 UTC 
  Oceania DX Contest                 SSB    07/08 Oct 08:00-07:59 UTC 
  TRC DX Contest                     CW/SSB 07/08 Oct 06:00-18:00 UTC 
  Russia WW Digital Contest          RTTY/PS07/08 Oct 12:00-11:59 UTC 
  WAB HF Phone Contest               SSB    07/08 Oct 19:00-19:00 UTC 
  RSGB DX Contest                    CW/SSB 08 Oct 05:00-23:00 UTC 
  ON Contest 80mtr                   CW     08 Oct 06:00-08:59 UTC 

https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

  Arizona QSO Party                  CW/SSB/09/10 Oct 16:00-21:59 UTC 
  EU Autumn Sprint CW                CW     09 Oct 16:00-19:59 UTC 
  Pennsylvania QSO Party             CW/SSB/09/10 Oct 16:00-21:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 09 Oct 16:30-17:29 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         CW     28 Sep 20:00-21:30 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 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 * 
PDøBJ echolink 
PD1MVL 
F/PA3GPT echolink 
PD3X echolink 
PE1GIJ* 
PAøUYL echolink 
PDøGHV echolink 
PD3JAG 
PA3JAN 
PA3CWQ 
PA3GAG 
PAøRPA 
PA3B* 
PD1MAP* 
PD2BVG* 
PA2CVD* 
PD1JHH/M* 
PD5DMT* 
ON3TNT 
PA5KM* 
PA5HE 
PDøRWL 
PE1BIA echolink 
PE1JLZecholink 
PD1LBG echolink 
PA3WT 
 
 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 


