
 

 

 

 

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 192 van 21 november 

 

Van Bert PD0BJ  (met toestemming van de Auteur) 

Belgisch militair zend-, ontvangst- en meetstation MN7 

(1915-1919) 

Op 14 maart 1915 arriveerden twee voorname heren in Baarle-Hertog: Leon de Paeuw 

(kabinetchef van Charles de Broqueville, Belgisch Minister van Oorlog) en Paul Goldschmidt 

(onderluitenant in het Belgische leger). Het duo had een geheime missie, namelijk de 

oprichting van een draadloos zend- en luisterstation voor het Belgische leger: “MN7”. Een 

paar dagen later arriveerden monteurs in groepjes van twee. Niemand kende tevoren zijn 

eindbestemming noch de opdracht. 

 

Clandestien werd de volgende maanden een complete zendinstallatie de enclaves 

binnengesmokkeld. Kleine apparatuur arriveerde onder de groenten in een hondenkar, 

belangrijke onderdelen werden in een diplomatieke koffer vanuit Engeland geleverd. Grotere 

voorwerpen werden in de auto van de burgemeester vervoerd. Zijn dochters moesten naar de 

Nederlandse soldaten en douaniers wuiven. Die konden niet aan de lieftallige blikken van de 

meisjes weerstaan. Grote partijen steenkool werden via het treinstation aangevoerd. Het viel 

niemand op. Vrouwen (“hoe dikker en ouder, hoe beter”) bleken de beste smokkelaars te zijn. 

Zij verstopten benzinevaatjes onder hun kledij (“wat gezien hun natuurlijke omtrek 



 

 

 

nauwelijks opviel”). Zinken platen maakten een hels lawaai. Het stoorde de douaniers niet. Zij 

namen net hun middagpauze. Vanuit Zaandam werden veertig scheepsmasten van maar liefst 

18 meter lang ingevoerd. Nederlandse soldaten, marechaussees en douaniers stonden erbij en 

keken ernaar. Niemand stelde vragen. Tientallen mensen slaagden erin om de plannen voor 

MN7 meer dan een half jaar lang geheim te houden! 

 

Op vraag van het Franse leger werd ook een meetstation opgericht. Het werd op een kilometer 

afstand geplaatst, dit om interferenties met MN7 te vermijden. Dit tweede draadloze station 

was via een telegraaflijn verbonden met het hoofdstation, het huis van de burgemeester (waar 

het diensthoofd logeerde) en het post- en telegraafkantoor van Baarle-Hertog. Deze lijn 

diende als een extra beveiliging om in tijden van nood een telegraafbericht naar de Belgische 

consul in Den Haag te kunnen sturen. De telegraaflijn bevond zich volledig op Belgisch 

grondgebied. In januari 1916 poogden Nederlandse soldaten ‘s nachts tweemaal om berichten 

af te tappen. 

Burgemeester Henri van Gilse van Baarle-Hertog was de spilfiguur bij de totstandkoming van 

MN7. Hij was de eigenaar van de locaties van de goniometer en het zend- en luisterstation. 

Bovendien kon je via zijn tuin probleemloos van de ene locatie naar de andere: je bleef er 

altijd op Belgisch grondgebied. 

De barakken van MN 7 werden opgericht onder het mom van een “vluchtelingenkamp voor 

Belgen die in Nederland niet langer welkom waren”. De opstelling van de zendmasten 

gebeurde pas toen alle onderdelen aanwezig waren. Toen kwam de aap uit de mouw, al was 

men zich toen in Nederland nog altijd van geen kwaad bewust. Nederlandse soldaten hielpen 

zelfs een handje met het rechttrekken van de masten. De grootste stond in het midden en was 

veertig meter hoog. Op elke hoek stond een kleinere mast. De hoekmasten waren via kabels 

met de hoofdmast verbonden. De loodsen en het zendgebouw stonden achter de 

woonbarakken. Het zendstation was klaar op 17 oktober 1915 en werd met champagne (zoals 



 

 

 

een schip) ingewijd door de oudste dochter van de burgemeester. De bewaking gebeurde door 

rijkswachters en met bloedhonden. Om angst te zaaien werd het verhaal gelanceerd dat er op 

het terrein van het zendstation een hol gegraven was waarin spionnen werden opgesloten. Ze 

zouden er bijzonder slecht behandeld worden. 

 

Na de ingebruikname van het zendstation kwamen er Duitse klachten. Nederland moest 

omwille van de neutraliteit ervoor zorgen dat geen goederen, bestemd voor het militaire 

radiostation, binnengesmokkeld werden. Op drie hoeken van het zendstation stond daarom 

een Nederlandse schildwacht. Dag en nacht, meer dan drie jaar lang. Het Nederlandse leger 

plaatste ook een drie meter hoge kippengaasomheining met bovenaan enkele prikkeldraden 

rond de hoofdenclave. Die was half februari 1916 klaar. 

Een Duitse aanslag bleef een permanente bedreiging. Het zendstation raakte echter aan drie 

zijden de Nederlandse grens. Dit voorkwam alvast een Duits bombardement. De kans was 

immers te groot dat dan ook Nederlands grondgebied zou worden geraakt. De aanwezigheid 

van de woonbarakken was een tweede reden om de site niet te bombarderen. In feite 

fungeerden de operateurs en hun gezinnen meer dan drie jaar lang als een menselijk schild in 

dienst van het Belgische leger. Wél werd ermee rekening gehouden dat de Duitsers MN7 met 

drieduizend soldaten in een pantsertrein konden bestormen. 



 

 

 

 

Tijdens de oorlog speelde MN7 een belangrijke rol. Spionageberichten werden naar Frankrijk 

en Engeland verzonden, Duitse berichten werden onderschept en Duitse zenders gestoord. 

Bewegingen van Duitse zeppelins en duikboten werden geregistreerd en gemeld. 



 

 

 

Ongetwijfeld werden op deze manier veel mensenlevens gered. Bommen van zeppelins en 

torpedo’s van duikboten waren gevreesde wapens. 

 

(c) 2012 www.dodendraad.org & Jan Broos 

 

Tot zover het originele artikel. Ik ben nog zoekende naar technische achtergronden van de 

zender/ontvanger en antennes en mogelijk komt dit op een later tijdstip nog boven water. 

Mijn hartelijke dank gaat uit naar Herman Janssen van Heemkundekring Baarle-Hertog-Nassau. Hij 

gaf mij toestemming het artikel over MN 7 over te nemen om in dit bulletin te plaatsen. Daarbij 

stuurde hij nog extra foto’s uit zijn collectie die hierna te zien zijn. Dank je, Herman! 

Wie interesse heeft de complete digitale uitgave te lezen van het blad waar ik dit artikel uithaalde 

kijkt even op https://www.dodendraad.org/teksten3/bijzondere-locaties/14-dodendraad-nabij-

baarle-nassau waar ook geïllustreerde artikelen in staan over de dodendraad en clandestiene 

brievenpost in en rond Baarle tijdens WO 1. En dan nu de extra foto’s: 

https://www.dodendraad.org/index.php/inloggen
http://www.dodendraad.org/
http://www.broos.org/
https://www.dodendraad.org/teksten3/bijzondere-locaties/14-dodendraad-nabij-baarle-nassau
https://www.dodendraad.org/teksten3/bijzondere-locaties/14-dodendraad-nabij-baarle-nassau


 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Van Marnik ON3TNT 

Hallo Wim, 

Dit is het gemaakte /P station koperbuizen, zender er in en batterijtje en klaar, dit zet ik achter de 

zetel in de auto en zo ben ik dan gemakkelijk /M, zonder veel te moeten schroeven en boren in de 

wagen zelf want de breedte is maar 11cm er zullen nog foto’s volgen van het maken zelf…. Maar die 

komen pas na nieuwjaar omdat de persoon die het gemaakt heeft er op staat en dat hij aan de 

ziekenkas is en hij liever deze niet internet ziet verschijnen want je weet maar nooit hé lolll ik heb 

ook een filmpje gemaakt dus komt er allemaal wel nog aan met een beetje geduld dan lollllll. 

 

 

73’ 

ON3TNT – Marnik 

 

 



 

 

 

Van Wim PA3WT  

Gisteren avond was er weer de maandelijkse bijeenkomst in De Geerhoek in Wouw . 

In hele mooie en interessante lezing gegeven door Ad PA9AD  over Transmissie lijnen & metingen 

met Antenne analyzers . 

De avond is weer goed bezocht door meer dan 30 leden foto’s van deze avond kan je zien op de 

home pagina van de Afdeling 51. https://a51.veron.nl/ 

 

 

https://a51.veron.nl/


 

 

 

 

 

Ook is de nieuwe Banner van de afdeling 51 gepresenteerd door Matthe PD1AJZ  

Al me al weer een geslaagde avond en tot de volgende maand . 

Wim PA3WT  

 



 

 

 

 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 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 

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. 

 
  



 

 

 

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                                           PI4TWN   Twente 

PI4AVG   Achterhoek                                            PI4VGZ    ´t Gooi 

PI4DHG   Haaglanden                                          PI4VNL     Noord Limburg 

PI4EDE    Zuid Veluwe                                         PI4YSM    Ysselmond 

PI4EHV    Oost Brabant                                       PI4ZLB     Zuid Limburg 

PI4FLD    Flevoland                                              PI4ZWN    Z-W Nederland 

PI4GN     Groningen                                              PI4VRZ/A Kootwijk Radio en mogelijk 

wisselend 

PI4KGL   Kagerland                                              PI4CQP/A Hedel en mogelijk wisselend 

https://www.vrza.nl/wp/2018/10/13/vrza-qso-party-2018/


 

 

 

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. 

  

mailto:pg9w@vrza.nl
mailto:awards@vrza.nl
https://www.vrza.nl/wp/wp-content/uploads/2016/11/VRZAQSOPARTY.jpg


 

 

 

 

Gezocht en Te Koop 

"te koop aangeboden"  

2 camera's en een Videomonitor. Foto's zijn toegevoegd. Vraagprijs €15,-. 

Let op! Deze worden te koop aangeboden door mijn vader PA1UL. Contact kan via 

pmwmarks@gmail.com. 

Alvast bedankt, 73's van Paul en Xander 
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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 
  



 

 

 

 

  



 

 

 

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: 
---------------------------------- 
PD0RWL    VRZA NLC Contest 70 MHzandup     75 QSO's en     3 Pnt. 
PA3DBS    Wednesday Mini contest           50 QSO's en     2 Pnt. 
PA1ADG    VRZA NLC Contest 70 MHzandup     27 QSO's en     1 Pnt. 
PA2CVD    LZ DX Contest                    90 QSO's en     3 Pnt. 
PA3DBS    LZ DX Contest                   402 QSO's en    10 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           60 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        704 QSO's en    21 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    23870 QSO's en   731 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday Mini contest             CW     21 Nov 17:00-18:59 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         SSB    21 Nov 20:00-21:30 UTC 
  CQ Worldwide DX Contest, CW        CW     24/25 Nov 00:00-23:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 26 Nov 16:30-17:29 UTC 
  DAC 2320 MHz and Up                CW/SSB 27 Nov 17:00-21:00 UTC 
  Wednesday Mini contest             CW     29 Nov 17:00-18:59 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         CW     29 Nov 20:00-21:30 UTC 
  ARRL 160-Meter Contest             CW     30 Nov/3 Dec 22:00-15:59 UTC 
  TARA RTTY Melee                    RTTY   02 Dec 00:00-23:59 UTC 
  INORC Contest                      CW     02/03 Dec 12:00-11:59 UTC 
  TOPS Activity Contest              CW     02/03 Dec 16:00-17:59 UTC 
  EPC Ukraine DX Contest             PSK63  02/03 Dec 20:00-19:59 UTC 
  10 meter RTTY Contest              RTTY   03 Dec 00:00-23:59 UTC 
  Brandenburg Berlin Contest         CW/SSB 03 Dec 07:00-10:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 04 Dec 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/  
 
73 es gd contesting. 
Manager Afdelingscompetitie  

 

https://competitiemanager.veron.nl/
mailto:afdelingscontest@veron.nl
http://www.contestkalender.nl/
http://www.hornucopia.com/contestcal/
http://www.sk3bg.se/contest/
https://www.veron.nl/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Maandelijkse bijeenkomst 

. 
De eerst volgende bijeenkomst is op 18 December 

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 
 
Radioamateurs: 
PA3WT 
PE1BSX 
ON7MOR* 
ON3TNT* atv 
PE1BIA atv/phone 
PE1PLM* 
PA5KM* 
PA3WT 
PA3CWQ 
PA3B 
PA3GAG 
PE1GIJ* 
PA3HIW* 
PDøBJ 
PAøRPA 
PD1MAP* 
PA5HE* 
PD1MVL 
PD1SHE* 
PAøUYL* 
PD2PKM* 
PD5DMT 
PA3JAN* 
PA2CVD* 
PD1JHH* 
PD9ROB 
PE1GTY 

 

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
mailto:pd1ajz@veron.nl


 

 

 

 

Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgende 

week 73’   Wim PA3WT 

 

 

 

 

 


