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 194 van 5 december
Van Marnick ON3TNT
Deel 2
Hallo Wim,

Nog enkele foto’s van het /P station van mij intussen is de antenne nu volledig klaar dat wil zeggen
afgeplakt met 3M tape bovenaan zwart, midden rood en onder een blauwe kleur…
73’ ON3TNT - Marnik

Van Bert PD0BJ
Een filmpje over hoe je een soldeerbout punt makkelijk schoon kan maken .
https://youtu.be/eXNVJ3v8_fo

PD18SANTA en PB18XMAS brengen kerstsfeer op de banden
26/11/2018/in Aankondiging evenementen /door Johan Jongbloed PA3JEM

De feestdagen komen er weer aan. En ook dit
jaar zijn PD2RKG en PB5X weer actief. Met deze keer PB18XMAS en PD18SANTA om ons
ook op de banden in kerstsferen te hullen.
PD18SANTA en PB18XMAS

PB5X Roberto en PD2RKG Rene activeren 2 stations met speciale roepletters. Die zijn te
werken vanaf 2 december 2018 tot en met 27 december 2018. Rene en Roberto hebben als
doel om tijdens deze activering een beetje vreugde te brengen tijdens dit evenement.
Vergeet u niet uw wensenlijstje aan de Kerstman door te geven? Bijvoorbeeld om een
speciale QSL kaart van de kerstman te ontvangen.
Stuur uw kaarten via het QSL-Bureau naar PD2RKG.
Tags: kerst, special event, speciale roepletters

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
UKEICC contest
27 QSO's en
1 Pnt.
PA3DBS
EPC Ukraine DX Contest
224 QSO's en
6 Pnt.
PA3DBS
OK1WC memorial contest
48 QSO's en
1 Pnt.
----------------------------------Week
299 QSO's en
8 Pnt.
----------------------------------Totaal
24926 QSO's en
758 Pnt.
====================================
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen:
----------------------------------------------CW-Ops mini contest CWT-1300
CW
05 Dec 13:00-13:59 UTC
CW-Ops mini contest CWT-1900
CW
05 Dec 19:00-19:59 UTC
CW-Ops mini contest CWT-0300
CW
06 Dec 03:00-03:59 UTC
ARRL 10m Contest
CW/SSB 08/09 Dec 00:00-23:59 UTC
VERON ATV Contest
ATV
08/09 Dec 12:00-18:00 UTC
TRC DIGI Contest
RTTY
08/09 Dec 06:00-18:00 UTC
International Naval Contest
CW/SSB 08/09 Dec 16:00-15:59 UTC
OK1WC memorial contest
CW/SSB 10 Dec 16:30-17:29 UTC
DAC 432 MHz
CW/SSB 11 Dec 18:00-22:00 UTC
CW-Ops mini contest CWT-1300
CW
13 Dec 13:00-13:59 UTC
CW-Ops mini contest CWT-1900
CW
13 Dec 19:00-19:59 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

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 email
Radioamateurs:
PE1BSX
PA3HIW*
PA3GFD*
PDøBJ
PA5KM*
ON3TNT
PD2PKM
PA3GAG
PA3CWQ*
PA9AD
PA5HE
PD1MVL
PA3B*
PA2CVD
PE1BIA*
PD3JAG
PDøRWL
PD5DMT*

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

