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 193 van 28 november
Van Wim PA3WT
In onderstaand artikel wordt voornamelijk over een Blog geschreven dit kan je ook zo spiegelen op
ons Bulletin.

Hyperlinks zijn een belangrijk onderdeel van elke blog. Een gewone hyperlink naar een
andere webpagina is normaal geen probleem. Op je weblog kun je dus gewoon linken naar
leuke nieuwe berichten, een bronvermelding voor een stelling of gewoon een grappige site.
Speciale vormen van hyperlinks zijn de inline link en de dieplink. Bij een inline link wordt
een plaatje van een andere site in je eigen site opgenomen. En een dieplink (deeplink) linkt
direct naar een bestand zoals een film, in plaats van naar een webpagina. Deze vormen van
hyperlinks kunnen voor juridische problemen zorgen.
Een link leggen naar een andere plek op Internet is legaal, behalve in bijzondere situaties. Het
is niet nodig, maar wel netjes, om toestemming te vragen voor je linkt. (Bij deze: iedereen
heeft toestemming om naar elke pagina of vraag van deze gids te linken).
Een bijzondere situatie is bijvoorbeeld dat de hyperlink leidt naar een pagina die nog niet
officieel gepubliceerd was. Iets publiek maken tegen de wil van de auteur kan een inbreuk op
het auteursrecht zijn. Ook problematisch is een link waarmee een login-pagina wordt omzeild.
Het wederrechtelijk binnendringen in een computersysteem kan een strafbaar feit zijn, ook
wanneer er geen beveiliging (zoals een wachtwoord) op dat systeem zit.

Mag ik inline linken naar andermans afbeelding?
In plaats van een afbeelding over te nemen op je eigen site, kun je ook een inline link leggen
naar die afbeelding. Daarmee wordt de afbeelding getoond als onderdeel van je eigen site,
maar kopieer je deze niet.

Zie ook



Inline linken: linken naar afbeeldingen
Bespreking vonnis Schlijper/Nieuw Rechts (Kamiel Koelman, 2005)

Waarschijnlijk is dergelijk hergebruik inbreuk op het auteursrecht. In september 2004
oordeelde de Rotterdamse rechter in kort geding dat zulk hergebruik van plaatjes inbreuk was.
Het staat de beheerder van de site met die afbeelding vrij om die afbeelding te verwijderen of
te vervangen door iets anders. Er zijn gevallen bekend waarin een onschuldig icoontje
vervangen werd door een grote pornografische foto nadat veel mensen dat icoontje op deze
manier op hun eigen site opnamen. Ook hier geldt dus weer: vragen om toestemming is wel
zo verstandig. https://www.iusmentis.com/maatschappij/juridisch/bloggen/linken/#linken

SpaceX SSO-A missie bevat 70 satellieten uit 16 landen
23/11/2018/in Algemeen nieuws /door Johan Evers (PE1PUP)

SpaceX SSO-A wordt een historische missie. Enerzijds
omdat er tegelijkertijd 70 kleine satellieten tegelijk gelanceerd worden. Anderzijds omdat er 16 landen aan deze
“ride-sharing” missie meedoen. Daarbij wordt hier voor de eerste keer dezelfde SpaceX Facon 9 booster voor de
derde maal gebruikt. En daarmee is het ook de eerste booster die vanaf alle drie de SpaceX pads gelanceerd zal
zijn.
Maar als klap op de vuurpijl gaat India’s eerste private satelliet mee omhoog. En dat is ook nog eens een
CubeSat voor amateur radio doeleinden. Met een voor zelfbouwers zeer bekend persoon als drijvende kracht
achter dit project.

Exseedspace excelleert met ExseedSAT-1
Die private firma uit India heet Exseedspace. En de ExseedSAT-1 is hun eerste CubeSat die met de SSO-A
missie mee gaat. Het gaat hier om een 1U CubeSat. Dus een kubus van 10 cm bij 10 cm bij 10 cm. Het is een
communicatie satelliet die een polaire omloop gaat volgen. De verwachte levensduur is 5 jaar.
De ExceedSAT-1 zal 5 a 6 keer per dag over India heen komen. Iedereen kan dan de signalen op 145.90 MHz
beluisteren. Bijvoorbeeld met een USB dongle of amateur ontvanger. Alle communicatie met de satelliet gebeurt
op de radioamateur frequenties.

Ashar Farhan – VU2ESE
De oprichters van Exseedspace zijn Kris Nair en Ashhar Farhan. Die laatste is een bekende radioamateur met
roepletters VU2ESE. Ashar is de bedenker van onder andere de BITX20 transceiver. Maar ook de JBOT lineaire
QRP versterker is van zijn hand.
Ashar is een zelfbouwer in hart en nieren. Hij maakt niet alleen zeer inventieve ontwerpen. Maar hij zorgt er ook
voor dat ze eenvoudig en goed na te bouwen zijn. Ook daar waar elektronica onderdelen minder goed
verkrijgbaar zijn. En hij voorziet al zijn ontwerpen van goede beschrijvingen.

Een complete satelliet in je handbagage
De ExseedSAT-1 is door Ashar Farhan persoonlijk vanuit India naar Californië gebracht. Naar de Vandenberg
Air Force Base voor de lancering aldaar. En wel in zijn handbagage. Zo wist hij zeker dat “hun kindje” de lange
reis goed zou doorstaan. Het laat de toewijding van deze bijzondere radio amateur zien.

Sociaal bewogen radioamateur
Minder bekend is de sociale insteek van Ashar Farhan. Via de firma HF Signals biedt hij verschillende HAM
radio kits aan. Bijvoorbeeld de µBITX, BITX40 en Raduino. Enerzijds om iedereen wereldwijd aan te moedigen
met amateurradio te starten. Maar anderzijds ook om lokaal in India arbeidsplaatsen te creëren.
De µBITX borden worden handmatig in elkaar gezet door een vrouwencollectief. Alle spoelen zijn met de hand
gewikkeld. Dit voorziet de vrouwen van een inkomen. De geassembleerde borden worden vervolgens op DC
gecontroleerd. Een finale RF check bepaald de gevoeligheid van de ontvanger. Daarbij bepaald men ook het
uitgangsvermogen van de zender. En voor verscheping krijgt ieder bord een uniek serienummer voor de
traceerbaarheid en ondersteuning na levering.

Lanceerdatum SpaceX SSO-A
De lanceerdatum was oorspronkelijk 19 of 20 november 2018. Maar de lancering is 5 a 6 dagen uitgesteld. Dit
wegens aanvullende inspecties van de SpaceX raket. Dus hou Spaceflight Now in de gaten voor het laatste
nieuws.

Bemanningslid gered door hamradio
24/11/2018/in Algemeen nieuws /door Fred Verburgh PA0FVH

Op 9 november heeft hamradio mogelijk het leven gered van een
bemanningslid van een zeilschip. Hierbij speelden radio amateurs verbonden aan het
Maritime Mobile Service Network (MMSN) een belangrijke rol bij het oproepen van
medische hulp. Een bemanningslid van het 48 ft zeilschip Marie Elena leed aan pijn op de
borst.Ten tijde van de oproep bevond het schip zich zo’n 300 mijl ten oosten van Bermuda.
De hulp die de Amerikaanse Kustwacht kreeg van de hams is cruciaal gebleken in de
communicatie met het schip. Volgens Travis Unser, eerste officier van de kustwacht en tevens
zoek- en reddingscoördinator.
Telefoonpatch

MMSN-lid Donald Plunkett VA6FH hoorde een oproep voor medische hulp om 16.50u UTC
op 14,300 MHz. De oproep deed Nick Cancro KC2WRH kapitein van de Marie Elena. Nick
meldde dat een bemanningslid ernstige pijn op de borst had en medische hulp nodig had.
MMSN-operator Fred Moore W3ZU uit Inverness (FL) had goede propagatie naar de Marie
Elena en nam contact op met het schip. Later werd het schip via een telefoonpatch met het
Amerikaanse kustwachtstation in Norfolk (VA) verbonden.
Vervolgens heeft de kustwacht een verbinding opgezet tussen de patient en het medisch
personeel. Deze laatste telefoonpatch is gebruikt voor diagnose en voor het nemen van
maatregelen voorafgaand aan de komst van medische hulp. Fred had met de Marie Elena elk
half uur contact en indien toestand van de patiënt verslechterde onmiddellijk. Ook kwam de
Amerikaanse luchtmacht op verzoek van de kustwacht op de frequentie.
Vanwege de afstand van de zeilboot heeft de kustwacht de kapitein opgedragen richting Cape
Hatteras (NC) te varen. Een nabij gelegen kotter (Spencer) is naar de Marie Elena gestuurd
voor assistentie. Om 12.30u UTC kon het bemanningslid worden overgezet op de kotter.
Korte tijd later is de man door een helicopter van de kotter gehaald en naar een ziekenhuis
gebracht. Het repeater station KC9YRX heeft Fred geholpen met informatie voorziening.
Zoals ook andere leden van het MMSN team. Jeff Savasta KB4JKL manager van MMSN kan
met recht trots zijn op de radio amateurs in zijn team.
EPIRB

Het zeilschip heeft zowel het Personal Locater Beacon als het Emergency Position Indicating
Radio Beacon (EPIRB) gebruikt. Volgens de Amerikaanse kustwacht heeft dit zeker geholpen
met het op de exacte locatie brengen van het reddingspersoneel.
Tags: Noodcommunicatie

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

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.

Van Eene de Weerd PA3CEG

GRONINGER RADIO AMATEUR TREFFEN

9 februari 2019
We hebben gelukkig de laatste jaren een waardevolle invulling kunnen geven aan het verloren
gegane Noordelijk Amateur Treffen (NAT) in het vroege voorjaar. Op vragen van handelaren en met
name publiek, blijkt er wederom behoefte te zijn aan een vierde vorm van een soortgelijk treffen in
het voorjaar, met een Markt met Radio, Elektronica, Computer, Hobbytechniek en Demo.
Voor deze markt is opnieuw het samenwerking verband verlengt tussen Groninger Radio
Amateurs, de st. RCGA en www.vitalisvlooienmarkten.nl
Op zaterdag 9 februari 2019 gaan we opnieuw een markt opzetten door een vierde

GRONINGER RADIO AMATEUR TREFFEN
te organiseren. Wij willen u graag de uitnodigen om op deze markt aanwezig te zijn.
Het wordt gehouden voor zendamateurs, luisterstations, geïnteresseerden in de Radio- en ATV
techniek maar ook voor hobby enthousiasten op Computer gebied, Elektronica en zelfbouw. Aanvoer
van nieuwe en gebruikte spullen zullen in ruime mate aanwezig in allerlei variëteit. We gaan ook
weer stands inrichten waar demonstratie wordt gegeven over de mogelijkheden met Radio,
Elektronica, Mini PC’s, opleidingen en dergelijke.
Daarbij is het gezellig treffen, uitwisselingen van opgedane ervaringen en bijpraten ook een
belangrijk onderdeel. Dit kan plaatsvinden in de Horeca hoek onder genot van een kop koffie, een
hapje of een drankje.
De markt wordt georganiseerd in de bekende Veilinghallen (Flowerdome) Legroweg 80, 9761TD te
Eelde. Dit ligt 10 Km ten zuiden van Groningen en prima bereikbaar per openbaar vervoer en op
loopafstand van Groningen Airport Eelde. De hal heeft een oppervlakte van 2500-3000 m2, is
uitstekend verlicht en verwarmd.
In het zelfde complex wordt elke week een zeer grote vlooienmarkt georganiseerd door Vitalis, die
vele duizenden bezoekers trekt. Door samenwerking hebben bezoekers nu direct toegang voor beide
markten voor één entree prijs van slechts € 3,50. Kinderen tot en met 13 jaar gratis entree. De
radiomarkt is zaterdag voor het publiek geopend van ~9:30 H tot 15 H. Gratis Parkeer gelegenheid is
in ruime mate aanwezig!

Voor handelaren bestaat de mogelijkheid met de auto de hal in te rijden en de artikelen op de kraam
uit te stallen. Vanaf vrijdagmiddag kunnen de stands al vooraf opgebouwd worden.

De kosten voor een marktkraam (~4 x 1 m) bedragen € 30,00. Dit is inclusief 2 toegangskaarten,
gebruik van elektriciteit en parkeren. (Ook een halve kraam is mogelijk voor shack opruiming).
Bij belangstelling, verzoeken wij u om uw standruimte tijdig te reserveren. Voorkeur gaat uit naar
een E-mail met adres gegevens en gevraagd aantal stands. Per post of telefonisch is ook mogelijk.
Namens de Groninger Crew, RCGA en Vitalis.
Eene de Weerd, pa3ceg eenedeweerd@hetnet.nl of pa3ceg@hetnet.nl Website; www.grorat.nl
Zandvoort 31
9331JH Norg
Tel. 0592 61 35 57

Gezocht en Te Koop
“te koop aangeboden”
Joop PE1BIA heeft het volgende te koop
Analoge satelliet ontvanger + afstandsbediening voor 23cm ATV

Info: joopschaik@home.nl
"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

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:
---------------------------------PA3DBS
Wednesday Mini contest
76 QSO's en
3 Pnt.
PA3DBS
CQ Worldwide DX Contest, CW
653 QSO's en
15 Pnt.
PA3DBS
OK1WC memorial contest
28 QSO's en
1 Pnt.
----------------------------------Week
757 QSO's en
19 Pnt.
----------------------------------Totaal
24627 QSO's en
750 Pnt.
====================================
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen:
----------------------------------------------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
RNARS CW Activity Contest
CW
06/07 Dec 12:00-11:59 UTC
CW-Ops mini contest CWT-1300
CW
06 Dec 13:00-13:59 UTC
CW-Ops mini contest CWT-1900
CW
06 Dec 19:00-19:59 UTC
CW-Ops mini contest CWT-0300
CW
07 Dec 03:00-03:59 UTC
ARRL 10m Contest
CW/SSB 09/10 Dec 00:00-23:59 UTC
International Naval Contest
CW/SSB 09/10 Dec 16:00-15:59 UTC
OK1WC memorial contest
CW/SSB 11 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

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.

De inmelders deze week waren
Luisteramateurs:
Xander e-mail

Radioamateurs:
PE1BSX
PD1GWF
PA3JAN*
PA3CWQ*
PAøRPA
PA3GAG
PD1MAP*
PA5HE*
PA3JOS*
PDøBJ
PD1MVL
PA3B
PD2PKM
PAøUYL*
PD1SHE*
PD5DMT*
PA2CVD
ON3TNT
PA5KM*
PD2NLX/M*
PA3DWF
PA3GPT/M*
PD2RAL*

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

