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 maandag voor de
ronde binnen is . en dan het liefst voor 16:00 uur loc tijd. 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 187 van 17 oktober
Via de mail de volgende artikelen ontvangen.

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 inm
iddels klaar, er staat ook veel leuke info op omtrent dhr. Voogt.
Zie: https://www.qrz.com/db/PA75STAR
73 de PA3SKY

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.n

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.

Presentatie ruismeting op de Dag voor de RadioAmateur
16/10/2018/in Aankondiging evenementen /door Johan Jongbloed PA3JEM

Opstelling ruismeting bij een radio amateur in de tuin

Radiozendamateurs ondervinden al geruime tijd de gevolgen van de toenemende ruisvloer.
Maar tot voor kort ontbrak hiervoor de wetenschappelijke onderbouwing. Daarom zijn er in
2015 en 2016 door de VERON EMC-EMF commissie in het hele land metingen uitgevoerd.
Dit om wetenschappelijk te kunnen aantonen of de toenemende ruisvloer ook werkelijkheid
is. Onze EMC-EMF commissie presenteert de resultaten van deze ruismeting op de Dag voor
de RadioAmateur in Zwolle.
Dat de VERON EMC-EMF commissie dit serieus heeft aangepakt mag blijken uit de
publicatie bij de IEEE. Het werk van onze commissie is zelfs in de landen om ons heen niet
onopgemerkt gebleven. Zoals de werkwijze rondom het oplossen van problemen bij storende
(PV) zonnepaneel installaties. De samenwerking tussen AT (Agentschap Telecom),
producent, installateur en fabrikant wordt over de hele wereld geprezen.
Presentatie ruismeting tijdens de Dag voor de RadioAmateur

Op 3 november 2018 zullen Peter Zwamborn, PE1GEX en Koos Fockens, PA0KDF namens
de EMC-EMF Commissie de resultaten van de ruismeting presenteren. Tijdens deze
presentatie zal de opzet van het meetsysteem worden toegelicht. De resultaten van de
ruismeting zijn door de IEEE geaccepteerd. En vervolgens gepubliceerd op de website van de
IEEE. Het artikel heet “Measurement Methodology and Results of Measurements of the ManMade Noise Floor on HF in The Netherlands“. Hierin kunt u lezen dat de laatste 20 jaar onze
omgeving is veranderd als het gaat om elektromagnetische straling. Maar ook de hoeveelheid
stoorbronnen in een kleine omgeving is toegenomen. Vroeger was de stofzuiger van de
buurvrouw het probleem van ergernis. Maar nu treft u nu in een kleine omgeving veel
stoorbronnen aan. Denk aan LED-lampen, laders van auto en telefoon, laptop, TV, PC en nog
veel meer. Kom naar de presentatie ruismeting en u hoort nog veel meer.
Waar kunt u de presentatie bezoeken?

De lezing wordt gegeven op 3 november 2018 tijdens de Dag voor de RadioAmateur.
Georganiseerd door de VERON (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in
Nederland).

Plaats: IJsselhallen Zwolle
Locatie: Suyderseezaal
Tijd: 11.45 – 12.45 uur
De organisatie verwacht dat er veel interesse is voor deze presentatie. Dus wees op tijd. Maar
als u de officiële opening bijwoont, dan heeft u zeker een plaatsje.
Hoe komt u bij de IJsselhallen in Zwolle?

Het exacte adres van de IJsselhallen is,
Rieteweg 4, 8011 AB Zwolle. De IJsselhallen zijn eenvoudig te vinden. Van de A28 neemt u
bij Zwolle afslag Zwolle-Zuid. Op de rotonde verder de borden IJsselhallen volgen. U komt
op de N331 en neemt afslag de Blaloweg. Vervolgens afslag Rieteweg. En u bent gearriveerd.
Volg de aanwijsborden voor parkeren na het passeren van de toegangspoort. Op het terrein
van de IJsselhallen kost parkeren € 5,00 per voertuig. Hiervoor dient u een uitrijkaart te kopen
in de entreehal. Vergeet niet op tijd een uitrijkaart te kopen in de entree (deze is de gehele dag
geldig). Nadere info kunt u vinden op http://www.ijsselhallen.nl.bereikbaarheid. Hier kunt u
ook de details van openbaar vervoer vinden.

Tags: DvdRA, DvdRA 2018, lezing, storing

Radio amateurs in IJsland krijgen meer ruimte op 70 MHz
14/10/2018/in Algemeen nieuws /door Fred Verburgh PA0FVH

De toegang voor radio amateurs in IJsland tot 70 MHz is vanaf 9 oktober
2018 uitgebreid tot 70,250 MHz. De nationale vereniging van IJslandse radioamateurs (ÍRA)
heeft dit met een nieuwsbericht aangekondigd. Ook krijgen aanvragers in plaats van een jaar
nu een licentie voor twee jaar.
Vanaf de eerste toewijzing op 19 februari 2010 voor het gebruik van de 4 meter band was de
frequentieband 70,000-70,200 MHz. Deze nieuwe frequentie uitbreiding betekent dat
IJslandse radioamateurs nu volledig gebruik kunnen maken van de internationale

aanroepfrequentie op 70,200 MHz. Toegang wordt nog steeds verleend op secundaire basis.
De maximale bandbreedte is 16 kHz en het maximale vermogen bedraagt 100 W.
Licentiehouders moeten een speciale licentie aanvragen bij de PTA. De experimentele licentie
voor het gebruik van de 4 meter band staat open voor zowel “N” als “G” vergunninghouders.
Verder bericht ÍRA dat het nieuwe baken TF1VHF op 70,057 MHz (QRV vanaf 12 mei 2018)
geweldig werkt.

Tags: 4 m, 70 MHz, Agentschap Telecom

Agentschap Telecom start onderzoek naar LED-verlichting
13/10/2018/in Nieuws van de overheid /door Johan Evers (PE1PUP)

Editie 4 van de nieuwsbrief “Ontwikkelingen in de ether”
van het AT (Agentschap Telecom) is nu online te lezen. Het bevat boeiende artikelen over een
“Quickscan Uitval Telecom” en de “Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen”. Maar
wat ons radio amateurs toch het meest in het oog springt is het artikel “Onderzoek naar
LED-verlichting“.
Af en toe stilstaand beeld op je tv. Tikken en kraken op je radio-ontvanger. Het zijn
voorbeelden van hinder die kan ontstaan door LED-verlichting die stoort. Reden voor
Agentschap Telecom om LED-lampen te onderzoeken.
Een korte terugblik

In 2015 schreven wij al over een onderzoek van AT, NVWA en ILT.
(Hier terug te lezen) Het trio testte 35 LED-lampen met E27 fitting. Het resultaat was uiterst
bedroevend. Géén enkele LED-lamp voldeed aan alle wettelijke eisen. De
levensgevaarlijke LED-lampen die niet aan de hoogspanningsproef voldeden zijn toen direct
teruggehaald bij de kopers. Maar de LED-lampen die niet aan de EMC-eisen voldeden bleven
in omloop. En dat is naar ons idee een vreemde gang van zaken.
In 2016 publiceerde het AT de resultaten van dat onderzoek in de “Staat van de Ether 2015“.
En zoals in die nieuwsbrief te lezen valt, sloot men af met het volgende statement:…
Alle bedrijven waar tekortkomingen zijn geconstateerd moeten de gebreken herstellen. Ook
moeten ze de normen op het gebied van elektronische veiligheid strikter toepassen.
Het AT heeft vervolgens de leveranciers op hun verplichtingen gewezen. Maar er blijkt toch
steeds weer ondeugdelijke LED-verlichting op de markt te komen. En er ligt ook steeds meer
LED-verlichting in de winkels. Verschillende media campagnes proberen iedereen op LEDlampen over te laten stappen. En dat terwijl wij radio amateurs duidelijk merken dat
ondeugdelijke LED-verlichting een steeds groter probleem wordt. Niet alleen voor onze

amateurbanden. Maar vooral ook voor alles dat draadloos communiceert en/of gevoelige
elektronica bevat.
Terug naar het heden

Het Agentschap Telecom gaat daarom een
grootscheeps onderzoek naar LED-verlichting starten. De lampen van 50 (!) leveranciers
worden onder de loep genomen. En om exemplarische fouten uit te sluiten worden van iedere
leverancier meerdere lampen aan de tand gevoeld. Daarbij wordt de leveranciers ook
gevraagd wat ze zelf hebben gedaan om storing te voorkomen. Kunnen ze aantonen dat de
lampen niet storen? Hebben ze de lampen laten testen?
Als er veel storing wordt aangetroffen kan het agentschap maatregelen nemen. Die hangen af
van de impact van de storing. We doen altijd een risicoanalyse: hoe erg storen de lampen, wat
is de impact op andere apparatuur? Zijn er veel of weinig van verkocht? Hebben bedrijven
inmiddels verbeteringen doorgevoerd? We geven de bedrijven de kans om te reageren.
Kunnen ze de fout herstellen? Dan moeten ze dat gaan doen. Gaat het om een grote
verstoring? Dan kan dat betekenen dat het product van de markt gehaald wordt. Uiteraard
hopen we dat dat niet nodig is. Vrijwillige verbeterplannen kunnen maatregelen voorkomen;
we gaan uit van de goedwillendheid van bedrijven.
Onderzoek naar LED-verlichting wordt gevolgd

Dit onderzoek loopt en zal eind december 2018 worden afgerond. We gaan dan ook de
resultaten met al onze lezers delen. Maar in de tussentijd blijven wij binnen de VERON met
onze EMC-EMF Commissie ook niet stilzitten. Wij houden alle ontwikkelingen rond LEDverlichting nauwlettend in de gaten.
Tags: Agentschap Telecom, LED, nieuwsbrief, Ontwikkelingen in de Ether, storing

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

€75,00Werkt.
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

Afdelings Contest
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:
---------------------------------PI4BOZ
IARU Velddagcontest SSB
116 QSO's en
4 Pnt.(SSB) (Nw)
PA3DBS
Wednesday Mini contest
58 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PD0RWL
VRZA WANLC VFH-UHF MHz DAC
40 QSO's en
1 Pnt.(CW/SSB)
PA3DBS
Scandinavian Activity Contest
75 QSO's en
3 Pnt.(CW)
PA3DBS
BARTS Spring75 Contest
100 QSO's en
4 Pnt.(RTTY)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
50 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3DBS
Wednesday Mini contest
30 QSO's en
1 Pnt.(CW)
PA3DBS
RSGB Autumm Contest 3.5MHz
53 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA2CVD
UK/EI DX contest
82 QSO's en
3 Pnt.(SSB)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
59 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3DBS
Wednesday Mini contest
74 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3DBS
UKEICC 80m contest
53 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3DBS
RSGB Autumm Contest 3.5MHz
57 QSO's en
2 Pnt.(DIGI)
PD9MK
CQWW-RTTY Contest
102 QSO's en
4 Pnt.(RTTY)
PA2CVD
CQWW-RTTY Contest
415 QSO's en
10 Pnt.(RTTY)
PA3DBS
CQWW-RTTY Contest
602 QSO's en
14 Pnt.(RTTY)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
50 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3DBS
Wednesday Mini contest
51 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3DBS
Russia WW Digital Contest
150 QSO's en
5 Pnt.(RTTY/PSK)
PA3DBS
TRC DX Contest
264 QSO's en
7 Pnt.(CW)
PA2CVD
Russia WW Digital Contest
185 QSO's en
5 Pnt.(RTTY)
PA3DBS
RSGB DX Contest
18 QSO's en
0 Pnt.(CW)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
55 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3DBS
RSGB Autumm Contest 3.5MHz
74 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PD0RWL
VRZA WANLC 50 MHZ and Up
64 QSO's en
2 Pnt.(CW/SSB)
PA3DBS
Wednesday Mini contest
53 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA2CVD
Scandinavian Activity Contest
105 QSO's en
4 Pnt.(SSB)
PA2CVD
The Makrothen Contest
137 QSO's en
4 Pnt.(RTTY)
PA3DBS
ON Contest 80mtr
21 QSO's en
0 Pnt.(CW)
PA3DBS
Scandinavian Activity Contest
10 QSO's en
0 Pnt.(SSB)
PA3DBS
The Makrothen Contest
222 QSO's en
6 Pnt.(RTTY)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
66 QSO's en
2 Pnt.(CW)
-----------------------------------Periode
3491 QSO's en
103 Pnt.
-----------------------------------Totaal
19711 QSO's en
608 Pnt.
====================================
De palmares gaat deze keer naar de topscoorders van de maand en de topscoorder
van dit seizoen:
TOP 3 VAN DE MAAND:
----------------------1. PA3DBS
66 Pnt.
2. PA2CVD
26 Pnt.
3. PD9MK
4 Pnt.

SEIZOEN TOP SCOORDER:
--------------------PA3DBS
449 Pnt. << Proficiat !

Wij wensen een ieder weer veel succes toe met de komende contesten !
73 es gd contesting
Manager Afdelingscompetitie

Maandelijkse bijeenkomst
.
De eerst volgende bijeenkomst is op 20 november
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.

De inmelders deze week waren
Luisteramateurs:
Xander email

Radioamateurs:
PE1BSX
PAøUYL
PAøRPA
PDøRWL
PBøBJ
PE1NGS*
PE1GIJ*
PA3GAG
PD1MAP*
PA5HE
PD1MVL
PA3B
PD1SHE*
PA2CVD
ON3TNT
PA5KM*
PE2BS*
F/PA3CWQ*
PA7RA*
PA3WT echolink
ON7MOR echolink
PA3GEO
PA3DWF
PA3JAN echolink
ZS5V Marjoke echolink
PD3JAG*
PDøPVR*

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

