
 

 

 

 

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. 

 

  

mailto:pd1ajz@veron.nl
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Hallo en een goede avond bij ronde 196 van 19 december 

Namens het bestuur van de afdeling 51 wensen wij alle Radio 

en luister amateurs fijne kerst dagen en een voorspoedig 2019 

toe  

Van Cor PA2CVD  

 

Van Marnik 

Hallo Wim en BOZ’ters(sters), 

 

Dit is van in De Shack in Sint-Laureins, waar ze een bluetooth Speaker hebben kunnen maken, ze 

hadden de keus op een originele luidspreker om die om te bouwen maar ook om er zelf een in elkaar 

te knutselen…. De meesten hebben er eentje in elkaar geknutseld een iemand heeft een originele 

luitspreker genomen maar ook daar redelijk wat werk aan gedaan bv vooraan een knopje ingebouwd 

en zo verder, er zijn leuke ontwerpen uit gekomen ze hebben alles zelf gedaan bij het solderen 

hebben we dan een beetje geholpen om ongelukken te voorkomen dat wil dan zeggen da draadjes 

vast gehouden en zij konden solderen dan ook bij het verzagen van het hout werd er verboden dat zij 

de zaag zouden bedienen en zo van die dingen, maar niet alleen kids hebben daar info op gedaan ook 

ik zelf heb daar heel wat uit geleerd dus was voor iedereen interessant zeg maar, het enige dat ik 

daar nog kan aan toevoegen is dat iedereen naar huis is gegaan met muziek in de hand en dat 

iedereen tevreden was en ze een leuke namiddag hebben gehad… volgende project den ik is Arduino 

workshop waar ik dan ook 100% zal bij zijn om er meer over te weten te komen en op de 22ste van 

December is er terug open lap dag vanaf 13h tot 17h meer info op www.deshack.be anders hier 

http://www.deshack.be/


 

 

 

staan de data’s   https://www.google.be/search?q=open-

lab+dag:+namiddag,+22+december&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgEOLVT9c3NExLyyrJjjfJU4Jy03MNM6p

yLbVUs5Ot9HPykxNLMvPz4Ayr0oLk_NzMvHSF1LLUvJLiJAELA0NzgzTjFHOjFMtEY0tLAKwX9qlZAAAA&s

a=X&ved=2ahUKEwjUweeqmKTfAhUDmbQKHSNcDokQri4wFnoECAkQNA&biw=1680&bih=933  

  

 

73 ON3TNT – Marnik 

 

https://www.google.be/search?q=open-lab+dag:+namiddag,+22+december&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgEOLVT9c3NExLyyrJjjfJU4Jy03MNM6pyLbVUs5Ot9HPykxNLMvPz4Ayr0oLk_NzMvHSF1LLUvJLiJAELA0NzgzTjFHOjFMtEY0tLAKwX9qlZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjUweeqmKTfAhUDmbQKHSNcDokQri4wFnoECAkQNA&biw=1680&bih=933
https://www.google.be/search?q=open-lab+dag:+namiddag,+22+december&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgEOLVT9c3NExLyyrJjjfJU4Jy03MNM6pyLbVUs5Ot9HPykxNLMvPz4Ayr0oLk_NzMvHSF1LLUvJLiJAELA0NzgzTjFHOjFMtEY0tLAKwX9qlZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjUweeqmKTfAhUDmbQKHSNcDokQri4wFnoECAkQNA&biw=1680&bih=933
https://www.google.be/search?q=open-lab+dag:+namiddag,+22+december&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgEOLVT9c3NExLyyrJjjfJU4Jy03MNM6pyLbVUs5Ot9HPykxNLMvPz4Ayr0oLk_NzMvHSF1LLUvJLiJAELA0NzgzTjFHOjFMtEY0tLAKwX9qlZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjUweeqmKTfAhUDmbQKHSNcDokQri4wFnoECAkQNA&biw=1680&bih=933
https://www.google.be/search?q=open-lab+dag:+namiddag,+22+december&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgEOLVT9c3NExLyyrJjjfJU4Jy03MNM6pyLbVUs5Ot9HPykxNLMvPz4Ayr0oLk_NzMvHSF1LLUvJLiJAELA0NzgzTjFHOjFMtEY0tLAKwX9qlZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjUweeqmKTfAhUDmbQKHSNcDokQri4wFnoECAkQNA&biw=1680&bih=933


 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

  

https://www.veron.nl/nieuws/pd18santa-en-pb18xmas/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
https://pd2rkg.com/2018/11/11/pb18xmas-pd18santa-on-the-air-december-2018/
https://www.veron.nl/activiteiten/dutch-qsl-bureau-verstuurt-qsl-kaarten/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/kerst/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/special-event/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/speciale-roepletters/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/11/kerstman.jpg


 

 

 

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.  

http://www.vitalisvlooienmarkten.nl/


 

 

 

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     

mailto:eenedeweerd@hetnet.nl
mailto:pa3ceg@hetnet.nl
http://www.grorat.nl/


 

 

 

  

“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

 

  

 

  

mailto:joopschaik@home.nl
mailto:pmwmarks@gmail.com


 

 

 

 

  



 

 

 

Afdelings Contest 

 
Hallo PI4BOZ, 
 
Hierbij het overzicht van de behaalde CONTEST PUNTEN van de afdeling Bergen op 
Zoom (A51) per contest en per call over de afgelopen periode en het totaal 
aantal behaalde punten dit seizoen. 
 
Resultaat afdeling Bergen op Zoom: 
---------------------------------- 
PD0RWL    VRZA NLC Contest 70 MHzandup     75 QSO's en     3 Pnt.(CW/SSB)     
PA3DBS    Wednesday Mini contest           50 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA1ADG    VRZA NLC Contest 70 MHzandup     27 QSO's en     1 Pnt.(CW/SSB)     
PA2CVD    LZ DX Contest                    90 QSO's en     3 Pnt.(SSB)   
PA3DBS    LZ DX Contest                   402 QSO's en    10 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           60 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    Wednesday Mini contest           76 QSO's en     3 Pnt.(CW)    
PA3DBS    CQ Worldwide DX Contest, CW     653 QSO's en    15 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           28 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    UKEICC contest                   27 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    EPC Ukraine DX Contest          224 QSO's en     6 Pnt.(PSK63) 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           48 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA2CVD    TRC DIGI Contest                 55 QSO's en     2 Pnt.(RTTY)  
PA3DBS    TRC DIGI Contest                 88 QSO's en     3 Pnt.(RTTY)  
                             ------------------------------------ 
                             Periode     1903 QSO's en    53 Pnt. 
                             ------------------------------------ 
                             Totaal     25069 QSO's en   763 Pnt. 
                             ==================================== 
 
De palmares gaat deze keer naar de topscoorders van de maand en de topscoorder 
van dit seizoen: 
 
TOP 3 VAN DE MAAND:              SEIZOEN TOP SCOORDER: 
-----------------------          --------------------- 
1. PA3DBS       44 Pnt.          PA3DBS      554 Pnt.  << Proficiat ! 
2. PA2CVD        5 Pnt. 
3. PD0RWL        3 Pnt. 
 
 
Wij wensen een ieder weer veel succes toe met de komende contesten ! 
73 es gd contesting 
Manager Afdelingscompetitie 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Maandelijkse bijeenkomst 

. 
De eerst volgende bijeenkomst is op 16 januari 2019 Jaar vergaderding Afdeling 51 

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: 
PE1BSX 
ON3TNT 
PA3CWQ* 
PA5KM* 
PA7RA* 
PA3B 
PA3JAN echolink 
PA3GAG 
PA5HE* 
PA2CVD 
PD1SHE* 
PD1MAP* 
PD1MVL 
Emma QRPiet (MVL) 
PD5DMT 
ZS5V echolink 
PD1TUX* 
PA3GFD echolink 
PFøIS 
PH2A 
 

 

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 

 

 

 

 

 


