
 

 

 

 

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 198 van 2 januari  

Namens het bestuur van de afdeling 51 wensen wij alle Radio 

en luister amateurs een voorspoedig 2019 toe  

 
 

  



 

 

 

 

Van Henk PA5HE  

Update vorderingen actieve loopantenne 

Ik heb de componentjes op de print gezet. 
Zo komt het er ongeveer uit te zien. 
Bij de streep kan de print doorgeknipt worden. 
Met het rechtse deel kan dan fantoomspanning op een coax kabel gezet worden. 
Het linkse deel komt buiten bij de antenne te zitten. 
 
Het is nog niet af , ik heb nog wel een paar uur nodig om de componenten op hun plaats te 
maneuvreren en  de sporen er naar toe te trekken 
 
Inmiddels heeft Henk niet til gezeten en is er ook een versie met conventionele onderdelen in de 
maak . 

 
73's Henk 



 

 

 

 

Van Mart PD1MVL 

http://aprs.mennolink.org/   

propagatie  ik denk toch makkelijk dit werk prima 

  

73 van mart pd1mvl 

  

 

Radio Amateurs Proef examens 

Via onderstaande link kan je diverse proef examens vinden  
https://www.hamnieuws.nl/downloads/proefexamens-n-en-f/ 

  

http://aprs.mennolink.org/
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Packetstation ISS krijgt nieuwe apparatuur  

30/12/2018/in Algemeen nieuws /door Johan Jongbloed PA3JEM 

Via de Russische 71P Progress resupply 

vehicle is een nieuw packet station voor NA1SS afgeleverd in het ISS ruimtestation. Dit 

packet station moet de oude apparatuur vervangen die defect is maar het afgelopen jaar met 

tussenpozen actief is geweest. 

Nu nog uitpakken en installeren 

De bemanning van het ISS moet nu nog tijd vinden in de drukke agenda om het systeem uit te 

pakken en te installeren. Vertelt Dan Bartow KA1ARD,  senior education manager van het 

ISS national laboratory (CASIS) en ARISS sponsor. 

Packetstation ISS al 17 jaar operationeel 

Het ISS packet station is in juli 2017 defect geraakt. Maar kwam tegen ieders verwachting in 

de volgende zomer weer in de lucht. Omdat dit systeem weer werkt wordt het gat opgevuld 

tussen levering en installatie van het nieuwe packet systeem. De ARISS teamleden op de 

grond, verantwoordelijk voor de hardware, is het gelukt om benodigde identieke apparatuur te 

verzamelen. Het oude systeem is al 17 jaar operationeel in het ISS. De installatie hangt af van 

de beschikbare tijd in de drukke agenda van de bemanning. 

Officieel backup station 

In het onwaarschijnlijke geval dat de primaire systemen om met Mission Control te 

communiceren uitvalt is dit packet station het officiële backup station. 

Bartow zei dat zendamateurs in 2017 bijna 89.000 berichten hebben verstuurd en ontvangen 

via dit packet station. Dat is een gemiddelde van 243 per dag. De statistieken intrigeerde 

Bartow zo dat hij toen heeft besloten zijn licentie te behalen om met deze activiteit mee te 

kunnen doen. 

Tags: ARISS, ISS, packet radio 
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Van Henk PA5HE 

  
Ik heb onlangs dit filter op m'n tafel teruggevonden en bij openmaken zag ik dat het eenvoudig 
omgebouwd kan worden tot een preamp voor 23cm. 
Als je zonder preamp net iets te kort komt op 23cm dan helpt deze schakeling je met 20dB. In B.o.Z. 
kun je dan met een klein antennetje, een analoge satellietontvanger en dit pre-ampje de ATV repeater 
op 23cm bekijken. 
  
Ik weet dat deze filtertjes een paar jaar geleden hier in de regio uitgedeeld zijn en misschien heeft een 
aantal mensen er nog ergens een liggen. 
  
Wat je moet doen om er een pre-amp van te maken: 
- sloop alle condensatoren van de print af, maar laat de pluggen zitten. 
De drie spoelen zitten op de print ge-etst en kunnen prima gebruikt worden in het versterkertje. 
De MAR-8 past prima tussen 2 massapennen van een F-connector. 
Het 22p condensatortje aan de ingang past perfect tussen de middenpen van de F-connector en de 
ingang van de MAR8a. 
De 220 ohm weerstand is gewoon een conventionele draadweerstand. 
Tussen de 22p condensator en de out connector moet je een heel klein stukje teflon coax solderen om 
de afstand te overbruggen. 
De 330ohm weerstanden en de 22 ohm weerstand verhinderen dat de versterker gaat oscilleren bij 
een open ingang. 

 
  

 

 

 naschrift/errata  
 
In het schema zit een 220ohm weerstand. 
Voor de MAR8 moet deze inderdaad 220 ohm zijn. 
Voor de MAR8a moet deze 330 ohm zijn vanwege de lagere voedingsspanning. 
Ik heb de versterker met een MAR8 gebouwd die als opdruk A08 heeft. 
De MAR8A heeft als opdruk 8A  
 
73's Henk  



 

 

 

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"  

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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Afdelings Contest 

Hallo PI4BOZ, 
 
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: 
---------------------------------- 
Geen contest uitslagen ontvangen. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal        0 QSO's en     0 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     02 Jan 03:00-03:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     02 Jan 13:00-13:59 UTC 
  CW-mini contest                    CW     02 Jan 17:00-19:59 UTC 
  UKEICC contest SSB                 SSB    02 Jan 20:00-20:59 UTC 
  PODXS 070 Club PSKFest Contest     PSK31  05 Jan 00:00-23:59 UTC 
  Schwaben Contest                   CW/SSB 05 Jan 07:00-10:59 UTC 
  WW PMC Contest                     CW/SSB 05/06 Jan 12:00-11:59 UTC 
  ARRL RTTY Roundup                  RTTY   05/06 Jan 18:00-23:59 UTC 
  RSGB Affiliated Societies Team contCW     05 Jan 14:00-17:59 UTC 
  EUCW 160m Contest                  CW     05/06 Jan 20:00-06:59 UTC (1 
pauze) 
  OQRP Contest                       CW     05/06 Jan 15:00-15:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 07Jan 16:30-17:29 UTC 
  DAC 432 MHz                        CW/SSB 08 Jan 18:00-22:00 UTC 
  Wednesday mini-contest             CW     09 Jan 17:00-18:59 UTC 
  CW-mini contest                    CW     09 Jan 17:00-19:59 UTC 
  DAC 50 MHz                         CW/SSB 01 Jan 18:00-22:00 UTC 
  YBDX Contest                       SSB    12 Jan 00:00-23:59 UTC 
  Old New Year Contest               CW/SSB 12 Jan 05:00-08:59 UTC 
  Akt Contest Distr Nordrhein 80m SSBSSB    12 Jan 08:00-08:59 UTC 
  Akt Contest Distr Nordrhein 80m CW CW     12 Jan 09:00-09:59 UTC 
  Akt Contest Distr Nordrhein 40m SSBSSB    12 Jan 10:00-10:59 UTC 
  Akt Contest Distr Nordrhein 40m CW CW     12 Jan 11:00-11:59 UTC 
  UBA PSK63 Prefix Contest           PSK63  12/13 Jan 12:00-11:59 UTC 
  RSGB Affiliated Societies Team contSSB    13 Jan 14:00-17:59 UTC 
  DARC 10m contest                   CW/SSB 13 Jan 09:00-10:59 UTC 
  REF 432 MHz&Up                     CW/SSB 13 Jan 06:00-11:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 14 Jan 16:30-17:29 UTC 
  DAC 1296 MHz                       CW/SSB 15 Jan 18:00-22:00 UTC 
  Wednesday mini-contest             CW     16 Jan 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). 

https://competitiemanager.veron.nl/
mailto: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 15 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. 
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De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs: 
 
Xander e-mail 
 
Radioamateurs: 
 
PE1BSX 
ON3TNT 
PA5KM* 
PH2A 
PA3WT 
PA3CWQ 
PA3B 
PA5HE 
PA3GAG 
PA2CVD 
PE1GIJ* 
PD1MVL 
PDøRWL 
PD1SHE* 
PD5DMT 
PDøBJ echolink 
PDøPVR* 
PAøRPA/P 
PA3DWF 
PA3JAN echolink 
PDøAAU 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. 
 

mailto:pa3wt@veron.nl
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Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgende 

week 73’   Wim PA3WT 

 

 

 

 

 


