
 

 

 

 

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 201 van 23 januari  

 

Van Marnik ON3TNT Hallo Wim, 

Dit is gewoon nog ff de afwerking er is ook een filmpje van die staat op mijn 

facebook voor deze het willen bekijken, eventueel kan ik het wel ff door 

zenden naar deze die het wensen en niet op facebook kijken.Of op Y-tube 

https://youtu.be/uLKmVv5N-7U Dus zo ziet mijn /P station eruit, nog 

alleen ontbrekend is een rugzak maar dat is iets voor in augustus dan.. Nog 

ff mee geven dat de zendamateur die het gemaakt heeft en gesoldeerd is 

ON6LX Geert… 

 

  

 
 

73 

ON3TNT – Marnik 

  

https://youtu.be/uLKmVv5N-7U


 

 

 

Van Henk PA5HE 

Ombouw van het Verklizan LP250 filter 

 

Voor het elektrische schema zie ook het bulletin van enkele weken geleden. 

Maak de moeren van de F-connector los en schuif de inhoud met gepast geweld uit de 

behuizing. 

 

Bij mij ging dat wat moeilijk en in de strijd braken er 2 ground-pootjes van een F-connector 

af. Die zijn later met een stuk draad weer vast gesoldeerd. 

Verwijder alle componenten behalve de F-connectoren van het printplaatje 

Plaats de smd onderdeeltjes op de onderkant . Geen lange verbindingen gebruiken , want het 

is 23cm en dan zal de boel gaan oscilleren. 

Ik heb geen moeite gedaan om de harskern te verwijderen. 

Het coax kabeltje verbind de uitgang van de versterker met de F-connector uitgang. 

Op de bovenzijde heb ik de draadweerstand gemonteerd. 

Het afschermblikje past er ook nog op. 
 

  



 

 

 

 

 

Daarna is het geheel getest op goede werking en weer terug in de behuizing geschoven. 

De aluminium afsluitplaatjes zijn met een hamertje terug op hun plaats 

getikt en de ringen en moeren zijn terug op de F-conector 

73 ‘Henk 

 

 

CHIME ontvangt opnieuw onbekende signalen uit de ruimte  

16/01/2019/in Algemeen nieuws, Opmerkelijk nieuws /door Bastiaan Mooijman (PA3BAS)  

Er zijn door CHIME, een radiotelescoop in British Columbia, Canada 

nieuwe onbekende signalen ontvangen uit de ruimte in juli en augustus 2018. Dat is 

bekendgemaakt door het tijdschrift Nature. 

Eerder zijn ook al signalen ontvangen 

Eerder zijn gelijksoortige signalen in 2007 waargenomen. De signalen komen waarschijnlijk 

uit een sterrenstelsel op ongeveer 1,5 miljard lichtjaar van de aarde. Hoe deze signalen 

ontstaan is onduidelijk. Er zijn wetenschappers die denken dat de FRB’s (Fast Radio Bursts) 

worden uitgezonden door exploderende 

sterren. Een wetenschapper van Harvard denkt echter dat het buitenaards leven is. De pulsen 

hebben iets te maken hebben met het voortstuwingssysteem van ruimteschepen, denkt hij. Het 

signaal is tot zes keer ontvangen, en herhaalde zich. Ook kwam het van dezelfde plaats in de 

kosmos. 

De flitsen bevatten veel energie 

Wat opmerkelijk is aan de bursts is dat er heel veel energie in zit. Zo’n burst duurt maar een 

milliseconde. Maar er zit in één zo’n flits net zoveel energie als de zon afgeeft in een jaar tijd. 

In drie weken tijd zijn er ongeveer dertien uitbarstingen waargenomen. De frequenties 

variëren. Sommige zijn maar 400 MHz. Deze worden nog net waargenomen met de Canadese 

https://www.veron.nl/nieuws/chime-ontvangt-onbekende-signalen/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/category/opmerkelijk-nieuws/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3bas/
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0864-x
https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_radio_burst
https://www.cfa.harvard.edu/news/2017-09
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/01/CHIME_Pathfinder.jpg


 

 

 

CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment), de antenne waarmee naar de 

ruimte wordt geluisterd. CHIME luistert naar frequenties van ongeveer 400 MHz tot en met 

810 MHz. Misschien zijn er ook signalen op een lagere frequentie uitgezonden. Maar CHIME 

kan deze signalen helaas niet ontvangen. 

Meer ontvangen is meer weten 

Het is goed als CHIME meer soortgelijke signalen ontvangt. Als er meer gegevens worden 

ontvangen is de kans groter deze kosmische puzzel op te lossen. Dan weten we beter waar de 

pulsen vandaan komen, en hoe ze worden opgewekt.Het geeft ze meer stukjes van de puzzel 

om deze op te lossen. 

De CHIME telescoop 

CHIME is een radiotelescoop in British Columbia, Canada. De telescoop bestaat uit vier halve 

cilinders (denk aan half-pipes voor snowboarden), waarin 1024 antennes zijn opgesteld. Deze 
antennes kunnen signalen met horizontale en verticale polarisatie ontvangen. De ontvanger 

zelf bestaat grotendeels uit apparatuur uit de mobiele telefonie-sector. De antenne heeft geen 

bewegende delen. 

Tags: CHIME, radiotelescoop, ruimte 

 

RTTY en FT8 tijdens de ARRL RTTY Roundup contest  

15/01/2019/in Algemeen nieuws /door Fred Verburgh PA0FVH 

Het lijkt het erop dat RTTY en FT8 succesvol de band 

hebben gedeeld tijdens de ARRL RTTY Roundup contest in het weekend van 5 – 6 januari 

2019. Dit blijkt uit een informele enquête en de ingediende logs. In vergelijking met vorig jaar 

zijn er beduidend meer logs ingediend. 

Tot nu toe zijn er al meer dan 2400 logs ontvangen. In 2018 waren dat er 1622. De 

sluitingsdatum voor het inzenden van logs via de ARRL website is 13 januari 2019. 

WSJT-X modi 

De 30ste editie van de ARRL RTTY Roundup staat nu in de boeken. En alles wijst erop dat 

het evenement, zowel in RTTY als in andere digitale modi, extra aandacht en populariteit 

kreeg door de opname van FT8 in de digitale modi. De ervaring opgedaan in deze contest 

komt de deelnemers van pas in de aanstaande VHF contest. Ook voor toekomstige VHF 

contesten gaan de WSJT-X modi, zoals  JTx, MSK144 en FT8 aan populariteit winnen. Met 

name als middel om de moeilijke locator vakken buiten de 600 km tropo scatter te werken en 

tijdens slechte condities. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Hydrogen_Intensity_Mapping_Experiment
https://www.veron.nl/nieuws/tag/chime/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/radiotelescoop/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/ruimte/
https://www.veron.nl/nieuws/rtty-en-ft8-in-de-rtty-roundup-contest/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa0fvh/
https://contest-log-submission.arrl.org/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/01/FT8.jpg


 

 

 

Let wel op bij het indienen van logs dat de juiste categorie wordt geselecteerd. Voor FT8 en 

PSK-xx QSOs moet de “Unlimited” categorie worden gebruikt. Behalve voor multi-operators. 

Bij twijfel contact opnemen met ARRL contest helpdesk. 

Deelnemers schreven hierover op de 3830scores website … 

YO9HP 

Alex Panoiu YO9HP uit Roemenië was aanvankelijk sceptisch over het idee om RTTY en 

FT8 te mixen. Maar hij heeft in beide modi meegedaan. In de eerste uren waren de rates in 

RTTY driemaal hoger dan in FT8, echter na het leegvissen van het RTTY aanbod werd FT8 

interessant. De meeste stations in FT8 had hij nooit eerder gewerkt. Uiteindelijk werden 369 

FT8 QSO’s en 639 RTTY QSO’s gelogd. 

WW4LL en J42L 

Het WW4LL (Multi-Single, High Power) team maakte ongeveer een derde van haar contacten 
in FT8. J42L (Multi-Single, Low Power) van SV2DCD vermeed RTTY helemaal en kwam 

aan 535 FT8 QSO’s. 

K1JT 

FT8 mede-ontwikkelaar Joe Taylor K1JT (Single Operator Unlimited, Low Power) heeft 

alleen FT8 gebruikt en 585 QSO’s gelogd. Tijdens de contest heeft Joe nagenoeg geen inter-

modus interferentie waargenomen tussen RTTY en FT8-signalen. 

NCJ Digital Contesting 

NCJ Digital Contesting redacteur Ed Muns W0YK, zei dat hij erg onder de indruk was van de 

manier waarop de eerste RTTY Roundup met FT8 heeft gewerkt. Volgens Ed heeft FT8 

aanzienlijke voordelen voor een veel grotere groep contest deelnemers. Met name voor 

stations die worden beperkt door geografische ligging, antenne restricties, slechte condities, 

vermogen en ruis. De verbazingwekkende explosieve groei van FT8-activiteiten sinds de 

introductie medio 2017 betekent ook dat er nog veel meer stations zijn om in contests te 

werken. 

Ed zei dat hij aanvankelijk niet geloofde dat RTTY en FT8 in dezelfde contest naast elkaar 

konden bestaan. Natuurlijk, net als veel dingen die we eindeloos kunnen bespreken, neemt 

feitelijke ervaring onze vooropgezette ideeën weg. Ed is erg onder de indruk van hoe het 

allemaal is verlopen. 

  

Tags: ARRL, contest, FT8, HF, K1JT, MSK144, RTTY, WSJT-X 

 

 

 

 

 

https://www.3830scores.com/
http://ncjweb.com/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/arrl/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/contest/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/ft8/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/hf/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/k1jt/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/msk144/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/rtty/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/wsjt-x/


 

 

 

Radio Amateurs Proef examens 

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

 

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 

https://www.hamnieuws.nl/downloads/proefexamens-n-en-f/
http://www.vitalisvlooienmarkten.nl/


 

 

 

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     

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


 

 

 

“Gezocht “ 

Mart PD1MVL  

Is op zoek naar kristalen voor een receiver  

Ik zoek 21.8200 kHz. En 16.275  16.575.  En ook twee meter kristalen   maak niet uit was het . 

Hier onder een aantal foto’s van de ontvanger waar ik de kristalen voor zoek. 

73 van mart pd1mvl 



 

 

 

 

  



 

 

 

"te koop aangeboden"  

PA3FTX  

Te koop: TS850sat met doorlopend RX/TX. De transceiver is in goede staat en werkend aan de 

antennes te zien/beluisteren. De vraagprijs is € 595,- 

Meer info bij PA3FTX@vrza.nl 

  

 

 

Pa1UL  

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:PA3FTX@vrza.nl
mailto:pmwmarks@gmail.com


 

 

 

  

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 
 
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: 
---------------------------------- 
PA2CVD    ARRL RTTY Roundup               180 QSO's en     5 Pnt.(RTTY)  
PA3DBS    OK1WC memorial contest           49 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
                             ------------------------------------ 
                             Periode      229 QSO's en     6 Pnt. 
                             ------------------------------------ 
                             Totaal       229 QSO's en     6 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. PA2CVD        5 Pnt.          PA2CVD        5 Pnt.  << Proficiat ! 
2. PA3DBS        1 Pnt. 
3.               0 Pnt. 
 
 
Wij wensen een ieder weer veel succes toe met de komende contesten ! 
73 es gd contesting 
Manager Afdelingscompetitie 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  DAC 70 MHz                         CW/SSB 17 Jan 18:00-22:00 UTC 
  LZ Open Contest                    CW     18 Jan 18:00-21:59 UTC 
  RSGB Affiliated Societies Team contRTTY   19 Jan 14:00-17:59 UTC 
  HA-DX Contest                      CW/SSB 19/20 Jan 12:00-11:59 UTC 
  ON-BDM RTTY contest                RTTY   19/20 Jan 12:00-11:59 UTC 



 

 

 

  REF 144 MHz                        CW/SSB 20 Jan 06:00-11:00 UTC 
  OK 144 MHz & Up                    CW/SSB 20 Jan 08:00-11:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 21 Jan 16:30-17:29 UTC 
  DAC 2320 MHz & Up                  CW/SSB 22 Jan 18:00-22:00 UTC 
  Wednesday mini-contest             CW     23 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). 
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. 
 

  

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


 

 

 

De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs: 
Xander e-mail 
NL13901 via PD3JAG 
 
 
Radioamateurs: 
PE1BSX 
ON3TNT 
PD2EL* 
PA3JAN* 
PA5KM* 
PD3JAG* 
PE1BIA* echolink 
PAøRPA 
PA3CWQ 
PA5HE 
PH2A* 
PD1MVL 
PA3B 
PA2CVD* 
PDøBJ 
PD1SHE* 
PE1GIJ* 
PA3GAG 
PD1MAP* 
PA3DWF 
ON7MOR* 
 

  

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 

 

 

 

 

 


