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 189 van 31 oktober
Via de mail de volgende artikelen ontvangen.

Van Matthe PD1AJZ
Hierbij een link van een speciale uitgave van het blad ''Radioamateur'' van de V.R.A. uit 2012 over
antennes.
http://www.vra.be/teksten/ON4AW%20Antenne.pdf

bron: “V.R.A. vzw”
73' Matthé PD1AJZ

Van Maurice PA3HHT

Radiovossenjacht Amersfoortse stijl & all weather
80m Piet Wakkerjacht liniaal en kompas meenemen!
Zondag 11 november 2018 aanvang 13:00u
Inschrijven om 12:30u, parkeerplaatsen aan de Treekerweg, uitsluitend te bereiken via N227, inrit
Treekerbos tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, Woudenberg.
PARKING P2
Vossenjacht commissie VERON afdeling Amersfoort
Henny, Rient, Rob en Maurice (06-53716002)
PA3GXP, PA0KEL en PA3HHT

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 WestBrabantse 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 tlbuizen 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

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

Radio Examens 9 januari 2019
09/01/2019 @ 13:00 - 17:00

Op woensdag 9 januari 2019 zal Stichting Radio Examens (SRE) weer Novice en Full examens
afnemen. Deze dag is gekozen voor Nijkerk boven Amersfoort. De F-examens beginnen om
13.00 uur, de N-examens om 15.15 uur. Aanmelden kan tot 30 dagen voor de examens via de
website van SRE.

De wintertijd handmatig controleren
26/10/2018/5 Reacties/in apparatuur /door PH4X

Komend weekend wordt de klok weer verzet. Bij enkele transceivers moet de winterrtijd
handmatig gecontroleerd worden. Dit is met name het geval bij digitale D-Star en DMR
transceivers die een GPS-ontvanger hebben, waaronder de Icom IC-2820 en ID-31, ID-51 en
IC-7100, maar ook de Hytera MD785G, X1p en de PD785G dienen gecontroleerd te worden.
De instelling dient op GMT+1 gezet te worden om ervoor te zorgen dat (GPS) data die
verzonden wordt weer goed weergegeven kan worden op de verschillende dashboards.
Tags: wintertijd

VRZA QSO Party 2018
Toen we de party in de vorige eeuw opgestart hadden konden we niet bedenken dat we het 27
jaar zouden volhouden.
Nou het is dus zover op 25 november 2018 gaat de 28e editie van start.
We zullen werken op 2 meter en op 80 mtr in het bandsegment 3.650-3.750.
De QSO party is van 11.00 – 14.00u. Lokale tijd
Deze QSO party zal in het teken staan van een gezellige bijeenkomst via de radio, waarbij zo
veel mogelijk V.R.Z.A. clubstations in de lucht zullen zijn. Het is GEEN contest, dus u
behoeft ook geen volgnummers uit te wisselen.
Wel kunt u deze dag het bijzonder mooie DIVISIONAL AWARD in de wacht slepen met de
vermelding
“28e V.R.Z.A. QSO party 2018 “.
Om dit award te behalen wijken we iets af van de normale regels, juist omdat het in een dag te
behalen is.
Voor het aanvragen van het award dient u op HF 8 en op VHF/UHF 4 PI4 clubstations van de
VRZA gewerkt te hebben.
De QSO party wordt gehouden op zondag 25 nov a.s. van 11.00 – 14 .00 uur local time op de
banden 80 en 2 meter. De volgende PI4 stations tellen mee voor het award en we moedigen ze
dan ook aan om allemaal QRV te zijn:
PI4ADH Helderland
PI4AVG Achterhoek
PI4DHG Haaglanden
PI4EDE Zuid Veluwe
PI4EHV Oost Brabant
PI4FLD Flevoland
PI4GN Groningen
wisselend
PI4KGL Kagerland

PI4TWN Twente
PI4VGZ ´t Gooi
PI4VNL Noord Limburg
PI4YSM Ysselmond
PI4ZLB Zuid Limburg
PI4ZWN Z-W Nederland
PI4VRZ/A Kootwijk Radio en mogelijk
PI4CQP/A Hedel en mogelijk wisselend

De logs kunt u, binnen 4 weken, mailen aan

pg9w@vrza.nl
Voor de aanvraag van het DIVISIONAL award dient u een loguittreksel te sturen aan de
award manager:
Marjolein Wobbema PD1MWK

awards@vrza.nl

Aanvragen: o.v.v. Divisional Award en uw call of luisternummer. De awards zijn deze keer
geheel GRATIS.
Ook de clubstations moedigen wij aan hun logs op te sturen, daar deze gebruikt kunnen
worden ter controle van de aanvragen voor het Divisional award.
Ook onze luisteramateurs moedigen wij aan om hun log in te sturen volgens de normale
regels, dus niet meeliften met een station.
Wij wensen ieder veel plezier toe op 25e nov. en hopen velen van u te ontmoeten. Tot
werkens.
W.A. Visch PG9W
Manager QSO party.

Aanbiedingen van het Service Bureau op de DvdRA
29/10/2018/in Aankondiging evenementen /door Fred Verburgh PA0FVH

Het Service Bureau van de VERON staat op de DvdRA (Dag
voor de RadioAmateur) met een aantal leuke aanbiedingen. Daarom is het bezoeken van de
Service Bureau stand voor zowel leden als niet-leden zeer de moeite waard.
Aanbiedingen van het Service Bureau
Naast de aanbiedingen is ook de laatste versie van het Radio Amateur Handbook 2019 op de
stand verkrijgbaar. Dit boek kost voor leden en niet-leden €55. Eveneens is dit boek
verkrijgbaar als een ‘boxed set‘ met 6 boekwerkjes. Alleen tijdens de DvdRA tegen een
introductie prijs van €65 voor leden en niet-leden.
LET OP: Alleen contant afrekenen op de DvdRA




Cursusboek voor het F-examen, leden €20 en niet-leden €27
Electron jaargangen op CD-ROM 2010, 2011, 2012 en 2013 (set van 4) leden €15 of
per stuk €5 en niet-leden €20,00 of €7 per stuk.
ARRL Radio Amateur Handbook 2019 boxed set voor leden en niet-leden €65

De prijzen van VERON uitgaven zijn op de DvdRA voor niet-leden afgerond naar beneden in
gehele euro’s.
Niet in staat om de DvdRA te bezoeken?
De VERON webshop is het gehele jaar geopend.

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
Wednesday Mini contest
50 QSO's en
2 Pnt.
PD9MK
CQ Worldwide DX Contest SSB
60 QSO's en
2 Pnt.
PA2CVD
CQ Worldwide DX Contest SSB
361 QSO's en
9 Pnt.
PH2A
CQ Worldwide DX Contest SSB
255 QSO's en
7 Pnt.
PA3DBS
OK1WC memorial contest
63 QSO's en
2 Pnt.
----------------------------------Week
789 QSO's en
22 Pnt.
----------------------------------Totaal
21545 QSO's en
660 Pnt.
====================================
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen:
----------------------------------------------Wednesday Mini contest
CW
01 Nov 17:00-18:59 UTC
Ukrainian DX Contest
CW/SSB 03/04 Nov 12:00-11:59 UTC
Jakarta RTTY Contest
RTTY
03 Nov 00:00-23:59 UTC
RSGB International Sprint Contest SSB
04 Nov 17:00-20:59 UTC
IPA Radio Club Contest
SSB
04 Nov 06:00-09:59 UTC
HSC Contest
CW
04 Nov 09:00-11:00-15:00-16:59 UTC
OK1WC memorial contest
CW/SSB 05 Nov 16:30-17:29 UTC
DAC 144 MHz
CW/SSB 06 Nov 17:00-21:00 UTC
Wednesday Mini contest
CW
07 Nov 17:00-18:59 UTC
RSGB 1.8 MHz AFS (Club Calls) ConteCW/SSB 10 Nov 20:00-23:00 UTC
WAE DX Contest, RTTY
RTTY
10/11 Nov 00:00-23:59 UTC
Japan Int.DX Contest
SSB
10/11 Nov 07:00-12:59 UTC
PA Beker Contest CW
CW
10 Nov 09:00-11:29 UTC
OK-OM DX Contest
CW
10/11 Nov 12:00-11:59 UTC
PA Beker Contest SSB
SSB
11 Nov 09:00-11:29 UTC
OK1WC memorial contest
CW/SSB 12 Nov 16:30-17:29 UTC
RSGB Autumm Contest 3.5MHz
DIGI
12 Nov 20:00-21:30 UTC
DAC 432 MHz
CW/SSB 13 Nov 17:00-21:00 UTC
VRZA NLC Contest 70 MHzandup
CW/SSB 13 Nov 18:00-21:00 UTC
Wednesday Mini contest
CW
14 Nov 17:00-18:59 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
Afmelden van deze mailinglist of E-mail adres wijzigen:

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 e-mail

Radioamateurs:
PE1GIJ e-mail
ON3TNT
PDøBJ
PA3CWQ*
PH2A
PA3GAG
PAøRPA
PA5HE
PD1MAP*
PA3B
PA2CVD
PD1MVL
PD5DMT*
PA3DWF
PE1BIA atv
G/PA3GPT echolink

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

