
 

 

 

 

In melden ronden voor luisteramateurs kan via e-mail te sturen naar : Matthe  pd1ajz@veron.nl   

of  Wim  pa3wt@veron.nl . 

De zendamateurs kunnen in melden via de repeater, op 145.625MHz en denk daarbij aan de 

88,5Hz CTCSS Tone. 

Heb je zelf 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 er op, alvast bedankt voor de 

medewerking. 

  

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


 

 

 

 

Hallo en een goede avond bij ronde 186 van 10 oktober 2018 

Via de mail de volgende artikelen ontvangen. 

Van Wim PA3WT  

Zaterdag jongsleden zijn Matthe PD1AJZ en Wim PA3WT naar de training voor Web redacteuren 

geweest deze was  georganiseerd door de Veron ICT groep. 

Het was een leerzame dag met veel presentaties van verschillende leden van de ICT groep. 

Over de verschillende mogelijkheden in de Wordpress omgeving  

De eerste resultaten zijn al zichtbaar op de A51 Afdeling webpagina. 

Er zijn ook wat dingen duidelijk geworden over wat wel en niet mag , dit heeft ook consequenties 

voor ons bulletin. 

Voortaan komen er alleen nog artikelen in met bronvermelding. 

Van Artikelen die in gezonden worden krijgt de indiener nog een mailtje met de vraag om 

toestemming om deze te plaatsen. 

Het eerste artikel van Cor PA2CVD is daar een voorbeeld aan Cor is toestemming gevraagd. 

 73’ Wim PA3WT 

Van Matthe PD1AJZ 

16 oktober: Lezing van Robbert PA3GEO over 

WSPR 

Wil je dit op de home page vermelden en in het bulletin aub.TNX 

73' Matthé PD1AJZ 

 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


 

 

 

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/ 

 

JOTA-JOTI 2018 

Ieder jaar wordt tijdens het derde volle weekend van oktober wereldwijd de JOTA-JOTI 

gehouden. JOTA-JOTI staat voor Jamboree On The Air en Jamboree on the internet. Scouts 

van over de hele wereld ontmoeten elkaar dit weekend via de amateurradio en het internet.  

De JOTA-JOTI 2018 vindt plaats van 19 tot en met 21 oktober. 

Ook staat de JOTA-JOTI bekend als communicatieweekend waarin verschillende technieken 

worden gebruikt om te communiceren. Scouts kunnen daarnaast bezig zijn met techniek 

tijdens dit weekend.  

Een populaire activiteit is het solderen van elektronica bouwpakketjes. Ook het bouwen van 

een JOTA-toren is een voorbeeld waarin techniek en amateurradio samen komen tot één 

activiteit. 

mailto:repeatersboz@gmail.com
http://www.repeatersboz.nl/


 

 

 

Van Cor PA2CVD  

Cor heeft weer de nodige Awards mogen ontvangen, ook dit is een mooie tak van onze Hobby 

Cor gefeliciteerd met het behaalde resultaat en dat er nog vele mogen volgen.  

 

 

 



 

 

 

Army Radio Operations oktober evenement  

07/10/2018/in Aankondiging evenementen /door Johan Jongbloed PA3JEM 

In oktober gaat het Army Radio Operations evenement van start. Dit evenement richt zich 

specifiek op bezitters van nog werkende antieke militaire radiotoestellen. Deze contest staat 

open voor alle OM/YL’s onder voorwaarde dat een QSO alleen geldig is als de twee 

overeenkomstige stations gebruik maken van een ex-militair radiotoestel. 

Wat zijn de regels voor de Army Radio Operations contest? 

De mogelijke modes zijn CW en PHONE (USB, LSB, AM, AME, FM). 

Een station kan alleen opnieuw worden gewerkt op een andere dag, op een andere band of met 

een ander militair radiotoestel. Het gebruik van de antennes en de voedingen is vrij te kiezen. 

Het is alleen toegestaan om een lineair te gebruiken als dit een voormalig militair toestel is. 

Radiostations zijn onderverdeeld in categorieën, namelijk: 

 A: Vintage  (WWII en eerder) 

 B: Klassiek (Alleen buizen na WWII) 

 C: Veteran  (Mix buizen / halfgeleiders) 

 D: Modern   (Alleen halfgeleiders) 

Puntentelling: 

 QSO tussen stations in hetzelfde land = 1 punt. 

 Verbindingen tussen stations van verschillende landen maar hetzelfde continent = 2 

punten (zie DXCC-lijst). 

 Tussen stations van een ander continent = 5 punten (zie WAC-lijst). 

De contest is verdeeld in twee perioden: 

De eerste periode begint op: 

14 oktober 2018 om 00:00 UTC en eindigt op 20 oktober 2018 om 24.00 UTC. 

In deze periode kunnen ALLEEN stations worden gebruikt Cat. A (Vintage) en B (klassiek). 

De tweede periode begint op: 

https://www.veron.nl/nieuws/army-radio-operations-oktober-evenement/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/


 

 

 

21 oktober 2018 om 00:00 UTC en eindigt op 27 oktober 2018 om 24.00 UTC. 

In deze periode kunnen ALLEEN stations worden gebruikt Cat. C (Veteraan) en D (Modern) 

Het QSO is alleen geldig met de volledige uitwisseling van het rapport, de klasse en het type 

set die wordt gebruikt (bijvoorbeeld: 599 / B GRC-9). 

Insturen log 

Logs kunnen per e-mail worden verzonden naar: 

iw5bar@yahoo.it en moeten binnen zijn voor 11 november 2018. 

Oproepen 

Standaard oproep voor dit evenement is “CQ ARO de …..” waarbij ARO staat voor Army 

Radio Operator. 

In CW is OK ook “VVV VVV VVV de ……” 

Army Radio Operations banden plan 

Dit zijn de voorgestelde frequenties voor Ex-Army Radio Operations. 

Tolerantie voor mogelijk QRM is +/- 5 kHz. Het bandplan is ook geldige gedurende de rest 

van het hele jaar en dient dan als referentie speciaal voor internationale contacten. 

 160 m 1843 kHz 

 80 m 3568 kHz CW 3610/3660 kHz AM 3740 kHz LSB 

 60 m 5353 kHz 

 40 m 7035 kHz CW 7095 kHz LSB 7195 kHz AM 

 30 m 10.136 kHz CW 

 20 m 14.055 kHz CW 14.285 kHz USB 14.315 kHz AM 

 15 m 21.055 kHz CW 21.285 kHz USB 21.385 kHz AM 

 10 m 28.055 kHz CW 28.285 kHz USB 28.385 kHz AM 29.385 kHz FM 

 6 m 50.900 kHz FM 

Succes! 

Best 73 and CUAGN on Army Radio Operator OCTOBER TEST activity – Mario Galasso 

Met dank aan Ronny Povie ON6CQ 

  

Tags: contest, HF, SRS 

 

 

mailto:iw5bar@yahoo.it
https://morse.veron.nl/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/contest/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/hf/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/srs/


 

 

 

Zelfrijdende auto gevaarlijk door beeldschermen langs de 

weg???  

06/10/2018/in Algemeen nieuws /door Johan Jongbloed PA3JEM 

Al eerder heeft de VERON berichten 

gepubliceerd dat (ondeugdelijke) LED verlichting problemen veroorzaakt. Bijvoorbeeld in de 

luchtvaartband, voor scheepvaart, bij DAB+, Digitenne en zelfs op de fiets. Maar hoe werkt 

dit eigenlijk voor nieuwe ontwikkelingen? Voor de zelfrijdende auto zijn de testen inmiddels 

in volle gang. Maar hoe zit het met die grote LED beeldschermen langs de Nederlandse 

wegen? 

DARPA Urban Challenge; wedstrijd met zelfrijdende auto 

De ontwikkelingen van de zelfrijdende auto komt 

voort uit een wedstrijd. Deze is uitgeschreven door de Defense Advanced Research Projects 

Agency, DARPA. Het doel is een techniek te ontwikkelen die in militaire robots gebruikt kan 

worden. De DARPA Grand Challange is op 13 maart 2004 voor het eerst gehouden. Met als 

prijzengeld van $ 1.000.000 en alleen deelnemers die banden hebben met defensie. Op 8 

oktober 2005 is deze wedstrijd voor het laatst gehouden. Met 23 deelnemers, waarvan er 5 de 

eindstreep wisten te halen. 

Op 3 november 2007 is de DARPA Urban Challenge gehouden. Doelstelling hier was het 

bouwen van een autonome auto die zelfstandig in het verkeer kan deelnemen. Uiteindelijk 

hebben 6 teams de finish gehaald. 

Universiteitsteam kon niet van start door storend beeldscherm 

https://www.veron.nl/nieuws/zelfrijdende-auto-en-beeldschermen/
https://www.veron.nl/nieuws/zelfrijdende-auto-en-beeldschermen/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
https://www.veron.nl/nieuws/ledlamp-stoort-zelfs-op-luchtvaartband/
https://www.veron.nl/nieuws/us-coast-guard-slaat-alarm/
https://www.veron.nl/nieuws/radio-kan-niet-tegen-led-verlichting/
https://www.veron.nl/nieuws/digitenne-gestoord-door-led-verlichting/
https://www.veron.nl/nieuws/fietsers-gestoord-door-led-verlichting/
https://nl.wikipedia.org/wiki/DARPA_Grand_Challenge
https://www.darpa.mil/about-us/timeline/darpa-urban-challenge
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/09/darpa-urban-challenge.jpg
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/10/FCS-MULE-ARV-2007.jpg


 

 

 

Tijdens de start van de DARPA Urban Challenge 

finale bleek één van de teams een probleem te hebben met de GPS van de zelfrijdende auto. 

Na lang zoeken is uiteindelijk het gehele GPS systeem zonder succes vervangen. Tot dat 

moment taste het team volledig in het duister wat de oorzaak van deze storing kon zijn. 

Uiteindelijk heeft de organisatie op verzoek van het universiteitsteam de grote beeldschermen 

op het terrein uitgeschakeld. Eureka! Het team kon eindelijk van start gaan. De autonome auto 

volgepakt met complexe elektronische besturing kon zelfstandig het testterrein oprijden. Wel 

mits die grote beeldschermen uit bleven… 

Hoe zit dit dan met de beeldschermen langs de Nederlandse wegen? 

Langs de Nederlandse wegen maakt men steeds vaker gebruik van grote LED beeldschermen. 

Deze zijn opgebouwd uit individuele LED panelen. Deze grote schermen passen niet in een 

speciale EMC-meetkooi, ook wel Anechoische ruimte genoemd.  Hierdoor worden er slechts 

een aantal van die individuele panelen gemeten in deze EMC-testruimte. Maar zo test je 

slechts een klein aantal panelen. Hoe verhoudt dit zich tot volledige opgebouwde 

beeldschermen? Zouden deze grote LED beeldschermen langs de Nederlandse wegen wel 

getest zijn op ongewenste uitgestraalde emissie? Slechts een paar panelen meten wil niet 

zeggen dat er geen probleem is met het grote LED-beeldscherm. 

Gezien de ervaringen met LED-verlichting is het niet verstandig om af te wachten. Voordat de 

zelfrijdende auto massaal de weg opkomt moet er onderzoek worden gedaan. Om te 

controleren in hoeverre deze auto nog zelfstandig kan rijden als de boordelektronica en/of 

radiocommunicatie verstoord wordt. 

Denk ook maar eens aan de vele breedbandige storingen om ons heen. Van onder andere de 

trams en metro’s of de elektrische bussen. Allemaal gelijkstroom gevoede vervoersmiddelen. 

En daarbij ontstaat nog wel eens een vonkje bij dagelijks gebruik. Of denk aan een defecte 

condensator in de ontsteking van een brommer, of scooter. Deze maken dan een hoop 

breedbandige radio verstoringen met alle gevolgen van dien. Misschien moeten we zelfs wel 

rekening houden met expres gemaakte radiostoringen door zogenaamde “jammers“. Immers, 

een ongeluk zit in een klein hoekje… 

Tags: EMC, EMC-EMF Commissie, LED, storing 
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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/radioronde/ 

    Info PI4BOZ is te vinden op: www.a51.veron.nl/activiteiten                                                      

                                              

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/Meetavond vossejacht lezing e-qsl paff PD3JAG 

2/3 juni:Velddag ?? 
 

19 juni: Soldeeravond/Meetavond vossejacht                                                    

JULI:VAKANTIE                

21 augustus: tips antenne vossejacht  en onderling QSO 

 

1/2 september: velddag  Sjef (NL13808), Gerben (PD1GWF), 

                                                Jan (PD3JAG) en Matthé (PD1AJZ) 

15 september: Bergen Op Zicht 12:00 tot 17:00 uur 

18 september:   vakantie technisch natafelen 
 

16 oktober:  Lezing van Robbert PA3GEO over WSPR 

   

 20 november: Lezing Ad PA9AD over Metingen aan Antennes en     

voedings kabels met een (portable) antenne analyzer.   
   

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 
 
Voltkraft Energy monitor 3000 Voor het nauwkeurig meten van het energieverbruik. 

Details 1,5 - 3000 W  

 Kostenprognose per week/maand/jaar  
 Weergave van de rendementsfactor en het type belasting  

Uitvoering 

 Effectieve-waardemeting (true-RMS) voor nauwkeurige metingen ook onder 
faseverschuiving  

 Effectieve-vermogensmeting met rendementsfactor.  

Nieuw ruim 40 euro, ik doe 'm weg voor 15 euro. 

73 

Bert 

PD0BJ 

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    OK1WC memorial contest           50 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    Wednesday Mini contest           51 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    Russia WW Digital Contest       150 QSO's en     5 Pnt. 
PA3DBS    TRC DX Contest                  264 QSO's en     7 Pnt. 
PA2CVD    Russia WW Digital Contest       185 QSO's en     5 Pnt. 
PA3DBS    RSGB DX Contest                  18 QSO's en     0 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           55 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    RSGB Autumm Contest 3.5MHz       74 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        847 QSO's en    25 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    19033 QSO's en   588 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday Mini contest             CW     10 Oct 17:00-18:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     10 Oct 13:00-13:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     10 Oct 19:00-19:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     11 Oct 03:00-03:59 UTC 
  LZ Open 80m Contest                CW     13 Oct 18:00-21:59 UTC 
  TARA PSK31 Rumble Contest          PSK31  14 Oct 00:00-23:59 UTC 
  The Makrothen Contest              RTTY   14 Oct 00:00-15:59 UTC 
  VFDB Contest 80m                   CW     14 Oct 06:00-07:59 UTC 
  OCEANIA DX Contest                 CW     13/14 Oct 08:00-07:59 UTC 
  VFDB Contest 40m                   CW     14 Oct 08:00-09:59 UTC 
  Scandinavian Activity Contest      SSB    13/14 Oct 12:00-11:59 UTC 
  TRC DX Contest                     CW/SSB 14/15 Oct 12:00-11:59 UTC 
  WAB HF Phone Contest               SSB    14/15 Oct 12:00-11:59 UTC 
  Polska WW BPSK63 Contest           PSK    14/15 Oct 14:00-13:59 UTC 
  ON Contest 80mtr                   CW     14 Oct 06:00-08:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 16 Oct 16:30-17:29 UTC 
  Wednesday Mini contest             CW     18 Oct 17:00-18:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     18 Oct 13:00-13:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     18 Oct 19:00-19:59 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         DIGI   28 Sep 20:00-21:30 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     19 Oct 03:00-03:59 UTC 
  JARTS WW RTTY Contest              RTTY   20/21 Oct 00:00-23:59 UTC 
  Stew Perry Topband Challenge       CW     20/21 Oct 15:00-14:59 UTC 
  Worked All Germany Contest         CW/SSB 20/21 Oct 15:00-14:59 UTC 
  RSGB RoLo Contest                  CW     21 oct 19:00-20:30 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 22 Oct 16:30-17:29 UTC 
  Wednesday Mini contest             CW     24 Oct 17:00-18:59 UTC 

https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     24 Oct 13:00-13:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     24 Oct 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 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. 
 

  

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 e-mail 
 
Radioamateurs: 
PE1BSX 
PA3GFD echolink 
PDøBJ 
PE1LMA echolink 
ON3TNT 
PD1EBS* 
PH2A 
PA3B 
PA5HE 
PD1MVL 
PD1MAP* 
PAøRPA 
PA2CVD 
PA9AD* 
PA3GAG 
PDøRWL 
PA3WT 
PA1UN 
PD1DBL* 
PA3JOS* 
 

 

 

 

73 ‘ PA3WT 

 
Iedereen in de ziekenboeg beterschap van PI40BOZ 

 
LET OP:  in melden voor luisteramateurs via mail: pa3wt@veron.nl of  bij  

pd1ajz@veron.nl 
zendamateurs  in melden 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.  Zo niet 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 

 

 

 

 

 


