
 

 

 

 

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. 
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Hallo en een goede avond bij ronde 188 van 23 oktober 

 

Via de mail de volgende artikelen ontvangen. 
 

Van Arno PH2A 

 

Op 5 november 2018 bestaat Roosendaal 750 jaar. Ter gelegenheid van dit 

jubileum zal PA750RSD van 1 t/m 27 november 2018 qrv zijn. 

Qsl via PA750RSD 

eQsl & LotW only! 

Geschiedenis van Roosendaal (bron: 

website gem. Roosendaal) 

Ontstaan 

Roosendaal kent een rijke geschiedenis die terug gaat tot de twaalfde en dertiende eeuw. 

In 1268 duikt de naam Rosendale voor het eerst op in een akte. Van oudsher maakte 

Roosendaal onderdeel uit van het hertogdom Brabant. In de Middeleeuwen was er sprake 
van een zekere bloei, door de opkomst van de turfstekerij. De turf diende als 

huisbrandstof. Er ontstond een levendige handel. De turf werd via de Roosendaalse 

haven uitgevoerd naar Holland, Zeeland, Vlaanderen en Antwerpen. De Vliet stond toen 

nog in open verbinding met de Noordzee. De Roosendaalse schippers ondernamen ook 
regelmatig tochten overzee naar Engeland en Frankrijk. 

Donkere tijden voor Roosendaal 

De Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648) maakte een einde aan de vooruitgang. 

Roosendaal en Wouw hadden zwaar te lijden van de rondtrekkende troepen. 
Plunderingen en brandstichtingen waren heel gewoon. Tientallen jaren was het West-

Brabantse platteland vrijwel geheel verlaten. 



 

 

 

De Franse overheersing door de troepen van Keizer Napoleon droeg ook niet bij aan de 

vooruitgang. Wel werd het dorp Roosendaal in 1809 tot stad verheven, met als motivatie 

‘de uitgestrektheid en de volk rijkheid’. 

Democratisering 

Met de invoering van de gemeentewet van 1851 kwam de politieke modernisering op 

gang. In het begin veranderde er desondanks nog weinig. Een kleine groep notabelen 

bepaalde de conservatief-katholieke koers. Het algemeen kiesrecht van 1919 bracht een 

kleine doorbraak teweeg. Maar het zou nog tot 1970 duren voordat de traditionele 
patronen echt werden doorbroken en de ontzuiling vat kreeg op Roosendaal. Landelijke 

partijen deden meer hun intrede. Met de samenvoeging van de gemeenten Wouw en 

Roosendaal en Nispen ontstond per 1 januari 1997 de huidige gemeente Roosendaal. 

Roosendaal Spoorstad 

In 1854 legde een Belgische maatschappij de spoorlijn naar Antwerpen aan. Een 

geweldige impuls voor Roosendaal. Aansluitingen met Rotterdam, Vlissingen en Breda 

maakten van het station Roosendaal een echt spoorknooppunt. Een open grens bestond 

toen nog niet. Douanekantoren en expeditiebedrijven vestigden zich al spoedig in de 
buurt van het grensstation. Om de groei van Roosendaal op te vangen, werd in 1907 een 

groot stationscomplex in gebruik genomen. Industrialisatie De introductie van 

stoommachines luidde het tijdperk in van de industrialisatie. Fabrieken namen het werk 

over van de kleine bedrijfjes. De producten van een aantal fabrieken werden landelijk 

bekend. Borstels van Vero, snoep en drop van RedBand, een borrel van Wenneker en tl-
buizen van Philips. Hele generaties groeiden op met Liga koeken uit Roosendaal. 

Nationaal en internationaal bekende logistieke bedrijven opereren vandaag de dag vanuit 

Roosendaal. Daarnaast heeft de stad naam als centrum voor de zakelijke dienstverlening. 

Benieuwd naar meer informatie over de geschiedenis van de gemeente Roosendaal? 

Neem dan eens een kijkje in hetWest-Brabants Archiefin Bergen op Zoom. 

 

73 ‘Arno PH2A 

  

http://www.westbrabantsarchief.nl/


 

 

 

Van Cor PA2CVD  

 

 
Het zijn 2 mooie exemplaren Cor . 

 



 

 

 

Van Bert PD0BJ  

Het Grote QRT 

Ik schrijf dit artikel naar aanleiding van een vrij recente gebeurtenis, welke me deed denken 

aan eigen ervaringen in mijn nog jonge HAM-loopbaan. 

 

Het gaf de aanzet om iets te schrijven met betrekking tot onze hobby echter niet over de 

technische aspecten er van maar de emotionele. Want wie denkt er wel eens over na wat er 

met je geliefde apparatuur gebeurt wanneer je eenmaal tot de SK groep behoort? Vroeg of laat 

staat dit te gebeuren. En maar al te vaak ben je als radiozendamateur de enige op je eigen 

golflengte binnen de familie. Wanneer jij er niet meer bent zullen je naasten vaak niet weten 

wat ze met al die spullen aan moeten. 

Het heeft voor hen geen of weinig waarde (soms weten ze niet eens de aan-uit knop te vinden 

laat staan de rest). Moeten ze het verkopen? En aan wie en wat moet het opbrengen? Wie gaat 

al die draden, kabels en antennes demonteren? Hoe moet dat met die mast, die hark met die 

rotor er onder en wie haalt dat naar beneden? Mogelijk heb je nog een mobiele set in de auto 

dus wie kan die veilig demonteren zonder schade of storingen te veroorzaken aan het voertuig 

en de set? Zomaar wat vragen die je nu kunt beantwoorden maar op een zeker moment niet 

meer. 

Maak het daarom je naasten gemakkelijker terwijl je er nog toe in staat bent en laat het niet 

neerkomen op schouders die toch al een hele last dragen wanneer je SK gaat. 

Je hebt misschien meer radio apparatuur dan je zelf beseft. Kabels, pluggen, tuners, swr - 

meters, antennes etc. 

Wat zou je kunnen doen? Wanneer je een HAM als goede vriend hebt kun je een afspraak 

maken. Wie als laatste van de twee ‘eeuwig qrt’ gaat helpt de familie met de apparatuur. Help 

die vriend op weg door een lijst te maken van je materiaal met modelnummers, serienummers 

en eventueel een redelijke verkoopwaarde. Ga die lijst na, eens per jaar en deel die met deze 

vriend en je familie. Die laatsten heb je natuurlijk al op de hoogte gesteld van jullie afspraak 

en zij weten met wie ze contact kunnen opnemen wanneer zij er aan toe zijn want naam en 

telefoonnummer zet je ook op die lijst. Geef je vriend een telefoonnummer van het familielid 

waarmee hij contact kan houden. Dit alles uiteraard vice versa. 

Heb je zo een vriend niet dan zou je je afdelingsclub kunnen vragen of zij een SK regeling 

hebben voor hun leden. Een vertrouwenspersoon die genoemde zaken weet te herkennen, naar 

waarde te schatten en op een adequate manier kan afhandelen. Zorg dat je familie de club of 

deze persoon kan benaderen via telefoon, email of post. 

Wanneer je geabonneerd bent op HAM websites of tijdschriften kun je ook deze op de lijst 

zetten, laten opzeggen en melden dat je SK bent. En wat te denken van het AT, de afdeling 

waar je onder valt en de VERON cq VRZA cq, cq, cq. Voor familie een dx uitdaging die 

weinigen najagen. 

Soms krijgen nabestaanden na jaren nog steeds post of mailtjes van elektrobedrijven, online 

magazines en zo voort en daar zit niemand op te wachten. Iedere keer worden ze dan weer aan 

je vertrek herinnerd; dat kan positief of negatief zijn natuurlijk. 

Even terzijde, abonnementen op LinkedIn, Facebook etcetera zijn natuurlijk ook zaken die 
opgezegd kunnen worden maar dit valt niet onder onze hobby dus daar hoef ik het verder niet 

over te hebben. 

Naast het feit dat je hobby apparatuur op een nette en betrouwbare manier wordt ontmanteld 

kan de opbrengst bij verkoop je nabestaanden ook nog een financieel steuntje in de rug geven. 

Soms zijn alle beetjes welkom. Misschien juist op dat moment. 

 



 

 

 

Enkele tips over je nalatenschap als zendamateur. 

Je zou kunnen overwegen om je spullen ten goede te laten komen aan een bepaald doel. Denk 

aan de scoutingclub, een school, radiomuseum of die jongeman/jongedame in je familie- of 

vriendenkring die voor de N-license aan het blokken is. 

Ook kun je de opbrengst van de verkoop van je apparatuur ten goede laten komen van een 

goed doel. Dat kan je lokale repeater zijn, de clubkas van je afdeling maar ook een fonds waar 

je altijd al aan doneerde (WNF, Greenpeace, je politieke partij, de carnavalsvereniging, ik 

geef maar wat voorzetjes). 

Tussen haakjes, voor luisteramateurs gaat hetzelfde verhaal ook grotendeels op. 

Misschien geen opwekkend verhaal. Toch hoop ik mede-HAMs te interesseren en na te laten 

denken over het voorspelbare grote qrt en wat er dan met je dierbare apparatuur moet 

gebeuren... 

Evenwel hoop ik voor iedereen dat de hobby nog tot in lengte van jaren voortgezet kan 

worden in goede gezondheid! 

 

Bert Harte (PD0BJ) 

  



 

 

 

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 
 
  

http://www.repeatersboz.n/


 

 

 

Hambeurs Vogelwaarde Zeeuws-Vlaanderen gaat niet door  

23/10/2018/in Aankondiging evenementen /door Johan Jongbloed PA3JEM 

Helaas kan door omstandigheden de op zaterdag 27 

oktober 2018 geplande Hambeurs Vogelwaarde niet doorgaan. 

Maar in plaats hiervan zal de beurs op een later tijdstip in februari 2019 plaats gaan vinden. 

  

  

Hambeurs Vogelwaarde informatie en contact 

Natuurlijk kan gewoon contact opgenomen worden met de organisatie om voor februari 2019 een tafel te 

reserveren. Neem hiervoor kan contact op met pc4c@veron.nl of pc4d@veron.nl  

Namens het bestuur van A47 Zeeuws-Vlaanderen. 

Secr. Menno Burg PC4C 

Tags: a47, radiobeurs, zeeuws-vlaanderen 
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Ledenaantal VERON omhoog, ruim 200 nieuwe leden erbij  

21/10/2018/in Algemeen nieuws /door Johan Jongbloed PA3JEM 

Vanaf 1 januari 2018 tot vandaag is het ledenaantal 

bij de VERON met ruim 200 leden gestegen. Reden van deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan 

het invoeren van de huisstijl, efficiënter gebruik van het internet en de ledenwerfactie tijdens de examens.  

Uitstraling van een landelijke vereniging 

Het doorvoeren van de huisstijl naar de afdelingswebsites geeft de VERON een landelijke uitstraling gegeven. 

VERON afdelingen zijn hierdoor beter herkenbaar als deel van de Vereniging voor Experimenteel Radio 

Onderzoek in Nederland. Om te zorgen dat de afdelingswebsites meer bezoekers krijgen is op 6 oktober 2018 

een goedbezochte training georganiseerd voor de webredacteuren van de afdelingen. Voor de gecombineerde 

afdelingen van VERON en VRZA is een demosite opgezet. Zo kunnen ook de gecombineerde afdelingen van 

VERON en VRZA gebruik maken van de VERON ICT infrastructuur en meeliften op het succes van de huisstijl.  

Samenwerking VERON en VRZA 

Tussen de verenigingen VERON en VRZA wordt er 

door de hoofdbesturen in goede harmonie samengewerkt. Zeker als het gaan om overleg met de overheid 

(AmateurOverleg), N-Herijking of DQB. VRZA heeft dan ook aangegeven geen problemen te hebben met de 

opzet van de combi-websites. Zij laten de uiteindelijke beslissing over aan de afdelingen. 

Web- en sociale media redactie kan versterking gebruiken 

De VERON maakt actief gebruik van sociale media om VERON evenementen van zowel de landelijke als de 

lokale afdelingen onder de aandacht te brengen. Hierdoor kan de web- en sociale media redactie wel wat 

versterking gebruiken. Er is vooral behoeft een doeners, geen praters. Sociale media redacteuren promoten 

https://www.veron.nl/nieuws/ledenaantal-veron-omhoog/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
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https://www.veron.nl/downloads/amateur-overleg/
https://www.veron.nl/n-herijking-projectpagina/
https://www.veron.nl/activiteiten/dutch-qsl-bureau-verstuurt-qsl-kaarten/
https://www.veron.nl/afdelingen/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/05/Klikgrafiek-1.png
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2017/09/examen-nieuwegein.jpg


 

 

 

VERON evenementen en/of artikelen zowel landelijk organisatie als van de afdelingen. Interesse? Meld je aan 

via het contactformulier. 

Word lid van de VERON, hoe groter de vereniging hoe meer invloed 

VERON vertegenwoordigt de zendamateur bij landelijke overheid AT (Agentschap Telecom) en internationaal 

via het lidmaatschap van de IARU. Nieuwe ontwikkelingen als WPT-EV (Wireless Power Transfer for Electric 

Vihicles) krijgen veel aandacht. Hiervoor wordt regelmatig overleg gepleegd tussen de VERON, IARU en de 

ITU-R. 

Word daarom lid van de VERON en gebruik ons online inschrijfformulier. 

Tags: huisstijl, IARU, lidmaatschap, VERON 
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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 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    RSGB Autumm Contest 3.5MHz       75 QSO's en     3 Pnt. 
PA3DBS    Wednesday Mini contest           53 QSO's en     2 Pnt. 
PA2CVD    JARTS WW RTTY Contest           311 QSO's en     8 Pnt. 
PA3DBS    Worked All Germany Contest      153 QSO's en     5 Pnt. 
PA3DBS    JARTS WW RTTY Contest           401 QSO's en    10 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           52 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week       1045 QSO's en    30 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    20756 QSO's en   638 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday Mini contest             CW     24 Oct 17:00-18:59 UTC 
  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 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         SSB    25 Oct 20:00-21:30 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     25 Oct 03:00-03:59 UTC 
  CQ Worldwide DX Contest SSB        SSB    27/28 Oct 00:00-23:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 29 Oct 16:30-17:29 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     01 Nov 13:00-13:59 UTC 
  Wednesday Mini contest             CW     01 Nov 17:00-18:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     01 Nov 19:00-19:59 UTC 
  UKEICC 80 mtr contest              SSB    01 Nov 20:00-20:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     02 Nov 03:00-03:59 UTC 
  Ukrainian DX Contest               CW/SSB 04/05 Nov 12:00-11:59 UTC 
  RSGB International Sprint Contest  SSB    04 Nov 17:00-20:59 UTC 
  IPA Radio Club Contest             SSB    05 Nov 06:00-09:59 UTC 
  HSC Contest                        CW     05 Nov 09:00-11:00-15:00-16:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 06 Nov 16:30-17:29 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/  
 

https://competitiemanager.veron.nl/
mailto:afdelingscontest@veron.nl
http://www.contestkalender.nl/
http://www.hornucopia.com/contestcal/
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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. 
 

  

http://www.degeerhoek.nl/


 

 

 

De inmelders deze week waren 

 

Luisteramateurs: 
 
Xander email 
NL6926 email 
 
Radioamateurs: 
 
PE1GIJ email 
ON3TNT 
PA5KM* 
PA3CWQ* 
PDøRWL email 
PAøRPA 
PA3B* 
PD1MAP* 
PDøBJ 
PA2CVD 
PD1MVL 
PA5HE 
PA3JOS* 
PD9MK* 
PD5DMT 
PD1SHE* 

 

 
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
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Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgende 

week 73’   Wim PA3WT 

 

 

 

 

 


