
 

 

 

 

 

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 202 van 30 januari  

Dit maal word het ronde nieuws verzorgd door Jan PD3JAG , omdat onze Wim PA3WT in Kenia zit, 

we wensen hem in ieder geval veel plezier daar. 

 

 

 

 

  

mailto:pd1ajz@veron.nl
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Inmelden via Echolink lastig 

Waarom inmelden via Echolink lastig is… 

Daarover schreef Mischa PA1OKZ van Hobbyscoop het volgende… 

Echolink is een secundaire mogelijkheid voor radiozendamateurs om gebruik te kunnen maken 

van onze repeater systemen. Alhoewel Echolink gretig op onze systemen wordt gebruikt kent 

het ook duidelijke beperkingen. In dit artikel gaan we nader in op de Echolink inmeld 

problematiek die vaak wordt afgedaan als “te weinig ruimte laten”… 

Echolink gebruikers ervaren met enige regelmaat problemen om tijdens een lopend QSO tussen 

de doorgangen in te melden. Dit is natuurlijk vervelend en leidt soms tot ergernis en onbegrip. 

In sommige gevallen wordt door radiozendamateurs opgemerkt dat door de gebruikers van onze 

repeaters aan de radiozijde te weinig ruimte zou worden gelaten voor Echolink gebruikers. 

Alhoewel enthousiast repeater gebruik soms wel eens kan leiden tot wat kleine ruimtes tussen 

de uitzendingen ligt hierin niet de voornaamste reden waardoor het inmelden via Echolink vaak 

moeizaam is. 

Primair is Echolink bedoelt als simplex protocol. Dit wil zeggen dat het zodanig is ingericht dat 

slechts communicatie in één richting tegelijk mogelijk is; ofwel je zendt óf ontvangt, maar niet 

tegelijkertijd. Tijdens het transport van de Echolink bron (bijvoorbeeld een repeater) naar de 

bestemming (de Echolink gebruiker) kan het pad tussen beide stations via de IP weg (internet) 

soms best excessief lang zijn. Het effect wat hierbij optreed is dat de tijd die nodig is om de 

audiopakketjes op haar bestemming te krijgen dan ook langer wordt. Doorgaans zal dit in de 

praktijk echter niet veel meer zijn dan 50 tot maximaal 100 milliseconden (0,1 seconde). In de 

praktijk zal dit dus niet de grootste bron van ellende zijn. 

Veel Echolink gebruikers maken tegenwoordig gebruik van een mobiele telefoon. Een 

bijkomend effect is in dit geval dat de latency (de vertraging) hand over hand toeneemt naarmate 

de klasse van verbinding van een lagere orde is. Bij 2G (GSM) verbindingen is de datasnelheid 

zelfs beperkt tot 9600bps wat er in combinatie met andere datagebruikers toe kan leiden dat de 

latency steeds verder toeneemt. Nu komt het gelukkig steeds minder voor dat mobiele telefoons 

afhankelijk zijn van 2G voor data overdracht, maar voornamelijk bij langdurig Echolink 

gebruik kan dit toch wel een factor van invloed zijn. 

Normaal gesproken als de latency klein is dan hoort de Echolink gebruiker de ruimte tussen de 

doorgangen prima en zal het doorgaans wel lukken om in te melden. Als echter een latency 

ontstaan van bijvoorbeeld 300ms of zelfs meer (en dit is helaas regelmatig het geval) dan 

betekent dit dat tussen de uitzendingen een kleinere tijd overblijft om via Echolink in te melden. 

In veel gevallen neemt de latency toe naarmate het QSO vordert en zal deze latency kleiner 

worden doordat de ruimte tussen de uitzendingen wordt ingekort op Echolink. Hierdoor kan het 

soms lijken alsof de gebruikers héél kort achter elkaar uitzenden terwijl dit in werkelijkheid 

niet het geval is! Op Echolink klinkt dit dus vaak (veel) korter dan in werkelijkheid. 

Een ander probleem dat optreed bij Echolink is dat het gebruikte protocol bij mobiele telefoons 

niet voorziet in zoiets als een “einde uitzending” markering. Omdat Echolink is bedoeld als 

simplex technologie hebben de ontwikkelaars een mechanisme ingebouwd dat ervoor zorg 

draagt dat niet “gezonden” kan worden op het moment dat een signaal ontvangen wordt, dit 

noemt men interlock. Door het ontbreken van een “einde uitzending” markering is er praktisch 

gesproken maar één methode om vast te stellen of de uitzending voorbij is, namelijk door een 

http://www.hobbyscoop.nl/


 

 

 

wachttijd in te bouwen na de laatst ontvangen audio packet. Deze wachttijd bedraagt ongeveer 

2,4 seconden – dat is natuurlijk behoorlijk lang als je wil inmelden… 

Opgeteld kan het dus gemakkelijk voorkomen dat je verschillende bronnen hebt die het 

inmelden gecompliceerd maken: 

Latency die standaard voortkomt uit het manier waarop Echolink functioneert (~1200 

milliseconden) 

Latency die wordt veroorzaakt in het netwerk (~20…100 milliseconden) 

Latency door gebruik van langzame telefoonverbindingen (~0…500 milliseconden) 

De interlock tijd die de Echolink client nodig heeft om vrij geschakeld te worden na de laatste 

doorgang (~2400 milliseconden) 

We doen een reken voorbeeldje: 

Tussen de uitzendingen van twee gebruikers zit, dankzij de courtesy toon (rogerbeep) 

gemiddeld een ruimte van 2 seconden. De protocol latency bedraagt standaard 1200ms. De 

echolink gebruiker beschikt over een internet verbinding via zijn GSM van lage kwaliteit. 

Hierdoor loopt de totale netwerk latency op tot 600ms. 

case 1: 
Daar waar de gewone gebruiker op zijn transceiver keurig een ruimte hoort van twee seconden 

zal Echolink proberen om de verloren tijd (latency) te minimaliseren. Stel dat de optimaal 

haalbare netwerklatency 100 milliseconden bedraagt, dan hoort de Echolink gebruiker slechts 

een ruimte van (2000 – (600 – 100) = 1500 milliseconden, ofwel 1,5 seconden. De praktijk leert 

dat deze ruimte in veel gevallen zelfs helemaal tot nul gereduceerd is waardoor de uitzendingen 

naadloos op elkaar aansluiten! 

case 2: 
Nu wil de gebruiker zich proberen in te melden. Praktisch gezien hoort hij een tussenruimte van 

ongeveer 1,5 seconde voordat de volgende persoon met zijn uitzending begint. De interlock van 

zijn Echolink software bedraagt echter 2,4 seconde! Dit betekent dat de Echolink gebruiker 1,5 

– 2,4 = 0,9 seconde tekort komt! 

Om bovenstaande redenen moeten Echolink gebruikers er rekening mee houden dat inmelden 

helaas gecompliceerd kan zijn. Sommige gebruikers stellen daarom voor dat de tijd tussen twee 

uitzendingen (de zogenoemde ‘kier’) langer moet zijn om Echolink gebruikers tegemoet te 

komen. Praktisch betekent dit dat de ruimte tussen iedere doorgang tenminste de optelsom van 

alle mogelijke vertraging zou moeten zijn plus voldoende tijd voor de Echolink gebruiker om 

zich in te melden, laten we zeggen één seconde. Dit leidt tot praktische bezwaren want het zou 

betekenen dat tenminste 5 seconden pauze nodig is tussen iedere doorgang. Dit staat een vlot 

gesprek natuurlijk flink in de weg en is daarom niet toepasbaar. 

Er zijn enkele manieren waardoor je de nadelige effecten van Echolink enigszins kan 

beïnvloeden: 

Gebruik zoveel mogelijk een optimale dataverbinding. Bij voorkeur Wifi boven 2G of 3G. Bij 

gebruik van de mobiele Apps (Android en iOS) kan je de route naar onze systemen korter 

maken door onze eigen proxy of relay server te kiezen. Onze eigen server is 

PI9NOZ.AMPR.ORG. Gewoon één van de beschikbare PI9NOZ proxyservers kiezen in de 

App is al voldoende, de rest gaat vanzelf. Indien je niet mobiel bent maar de PC gebruikt: Er is 

één toepassing voor Linux die géén interlock principe hanteert waardoor je zéér snel kan 

inmelden! Deze Linux toepassing heet Qtel en is hier te downloaden. Let er op, Linux only! 

http://www.svxlink.org/


 

 

 

Het Echolink ontwikkelteam schrijft over de interlock op mobiele telefoons nog het volgende: 

All three of the official EchoLink apps have an interlock that prevents TX until after the last RX 

packet is received. Unfortunately, there is no concept of an “end of transmission” packet or 

marker, so the only way to determine that RX has ended is to wait a certain short amount of 

time after each packet to determine whether any more are in the stream, possibly delayed due 

to network congestion. It might be possible to shorten this wait-time slightly, but it cannot be 

completely eliminated. 

The reason for the interlock is that EchoLink is a half-duplex system by design, matching the 

half-duplex nature of Amateur Radio QSOs; one cannot talk and listen at the same time. 

Wij blijven in contact met Echolink ontwikkelaars om te onderzoeken of hier verbetering 

mogelijk is. 

 

 

 
Hier een berichtje van Jan PD3JAG 

Afgelopen dagen een beetje aan het rond draaien op 2 mtr in het stukje  boven de Repeaters  zowel in 

SSB als in de Fm mode , en hoorde harde signalen in FM op 145,960 . Zoals bij mij wel bekend is  dat 

hier wat satelliet verkeer plaats vind  ben ik is even verder gaan spitten , want ik was niet helemaal 

meer op de hoogte  van wat er allemaal nog actief was  in deze tak van de hobby. Dit omdat ik in het 

jaar 2018 hele andere dingen te doen had  dan de radio hobby. Maar we hopen dit jaar de hobby 

weer beetje  meer op te pakken. ( HF Flora Fauna  en dit Sat en SSB op 2/70 ).. 

Wat waren die signalen op 145.960 MHz in FM nou???? 

Hiervoor even naar Amsat.org pagina gegaan en daar is even wat rond gekeken , en jawel hoor 

gevonden. Het bleek om de RADFXSAT ( FOX-1B ) te gaan. Ook bekend onder de naam AO-91. 

Een hele leuke en makkelijk te werken FM sat de RX op 2 mtr en de TX op 70cm . Ik de Yaesu FT847 

ingesteld , en jawel  het eerste signaal  van mezelf hoorde ik via AO91 . En dit op een binnen antenne  

een verticaal stokje nog wel . 

De uplink is  435.250 met ctcss tone van 67 Hz, ( de TX freq dus)     de Downlink is 145.960 ( RX). 

Ik zal hier onder wat linkjes zetten  voor wat meer info en misschien dat het weer wat leuks is ook ook 

eens te proberen, Je heb er geen dure sat spullen voor nodig , het kan zelfs al met je portofoon en 

eventueel extra antenne gedaan worden.  

https://www.amsat.org/  

 

https://www.amsat.org/


 

 

 

http://www.stoff.pl/downloads.php 

Bovenstaande link is voor het sat trackings programma  en gratis. Bekijk dit maar eens . 

Je vind de laatste versie geheel links in de boven hoek van de pagina  versie 3.71 

Ook zijn er op YOUTUBE diverse  filmpjes over te vinden, maar daar moet jezelf maar even naar 

zoeken,   dus voor Orbitron maar ook filmpjes van stations die via AO91 verb maken, dan zie je dat 

het allemaal niet zo moeilijk is . ** TIP **:  De gemaakte WOXON vossenjacht antenne voor 2 mtr kan 

je hier ook heel goed voor gebruiken, licht en makkelijk te richten.  

 

Dit was het van uit Scherpenisse, misschien  dat  er meer mensen dit willen proberen. 

Dan nog even volgende melding 

 

Er is nog een schoolcontact gepland met ISS met Colegio Campo de Flores van Almada Portugal 

Dit is gepland op Zaterdag 2 feb 2019 op ongeveer 15:23 UTC  ( 16:23 Loc ). 

 

The contact will be a direct operated by CS5SS. 

 

The downlink signals will be audible in parts of Europe on 145.800 MHz FM. 

 

73’Jan PD3JAG 

Ook zijn er enkele amateurs actief binnen de afdeling  met Flora Fauna , Deze mensen zitten dan /p 

http://www.stoff.pl/downloads.php


 

 

 

Misschien dat je die ook eens werken wil vanuit je eigen shack als ze op pad zijn . Dan vraag je je af 

maar HOE weet ik nou wanneer die een natuurpark gaan doen, Nou dat is heel eenvoudig, kijk via een 

DX-Cluster en zoek naar hun call   dan staat er vaak bij opmerkingen  dat het om een WWFF station 

gaat  voor Nederland zie je dan vaak PAFF staan gevolgd door een nummer voor Belgie  is dat ONFF 

gevolgd door een nummer. 

Ook kun je kijken op een speciaal cluster voor Flora Fauna en wel op de WWFF website zie hieronder 

de link naar dat cluster , Hier worden al de Flora Fauna activaties verzameld, voordeel hiervan is dat 

je alles op een rijtje heb, ipv in een gewoon DX-Cluster waar ook de andere spots in staan. 

 

Mensen die al eens zo’n activiteit gedaan hebben zijn  bijv : Toon PD0RWL  Cor PA2CVD  Arno PH2A 

John PD0PVR  Rien PA7RA en Jan PD3JAG. 

Ook worden na afloop van zo’n activatie er als deze goed gekeurd zijn  korte verslagen op de PAFF 

website gezet als desbetreffende amateur dit wil.  En dit om een Nederlandse activatie gaat. Deze 

word meestal op woensdag ge- update voor wat betreft de activaties door de webmaster.(PD3JAG) 

Hier een  linkje die je kan gebruiken om het WWFF cluster te volgen: 

http://wwff.co/dx-cluster/ 

En dan hier nog een linkje dat je verwijst naar de PAFF  pagina waar je meer kan lezen over Flora 

Fauna in Nederland, ook vind je er kaarten met de natuurparken erop zodat je precies kan zien of je in 

een park zit Zou zeggen bekijk dit eens rustig. 

http://www.pa-ff.nl/ 

Bij het jagen op de stations die 

een park activeren  zijn er ook 

awards te verdienen, maar ook 

dit kun je nalezen op de PAFF 

pagina.  

Succes met het jagen op de 

stations 

 

73’en 44 Jan PD3JAG 

 

  

http://wwff.co/dx-cluster/
http://www.pa-ff.nl/


 

 

 

Van Jan PD3JAG 

Ook zijn we natuurlijk als afdeling A51 in 2018 

actief geweest tijdens de velddagen in september. 

Het was weer gezellig en ook is er nog een kort 

filmpje gemaakt  door PD1MAP  

Dit wil ik toch even onder de aandacht brengen , ik 

heb dit filmpje al eens geplaatst op mijn facebook , 

maar ook staat hij op mijn youtube kanaal. 

Ook dit jaar gaan we weer wat samen doen op het 

bekende veld in Huijbergen, denk bijv aan 1 en 2 

juni   Antenne  Velddag meten  En ook in de maand 

Sept   namelijk 7 en 8  ste  gaan we er weer een 

gezellig weekend van maken , met  vossenjacht  

Rattenjacht en BBQ. Dus ook dan hopen we weer 

op veel  deelnemers en gezelligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier het linkje van het korte filmpje   https://www.youtube.com/watch?v=pDkXpJfX5S0  of klik op 

bovenstaande foto. 

73’Jan PD3JAG 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pDkXpJfX5S0
https://www.youtube.com/watch?v=pDkXpJfX5S0


 

 

 

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 



 

 

 

 

 

Jan PD3JAG  is op zoek naar een goede DVD speler voor in de shack. 

Graag als je iets heb even een mailtje naar  pd3jag@gmail.com AUB  

mailto:pd3jag@gmail.com


 

 

 

"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


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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: 
---------------------------------- 
PA3DBS    HA-DX Contest                   203 QSO's en     6 Pnt. 
PA3DBS    BARTG RTTY Sprint               212 QSO's en     6 Pnt. 
PA3DBS    REF Contest                     103 QSO's en     4 Pnt. 
PA2CVD    BARTG RTTY Sprint               145 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           38 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        701 QSO's en    21 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal     1054 QSO's en    31 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  CW mini-contest                    CW     30 Jan 17:00-18:59 UTC 
  Black Sea Cup International        CW/SSB 03/04 Feb 12:00-11:59 UTC 
  AGCW Handtasten Party              CW     03 Feb 16:00-18:59 UTC 
  Mexico RTTY International Contest  RTTY   03/04 Feb 18:00-17:59 UTC 
  Februar QSO Party                  CW/SSB 04 Feb 07:00-15:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 05 Feb 16:30-17:29 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         SSB    05 Feb 20:00-21:29 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     07 Feb 13:00-13:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     07 Feb 19:00-19:59 UTC 
  Wednesday mini-contest             CW     08 Feb 17:00-18:59 UTC 
  UKEICC 80m contest                 SSB    07 Feb 20:00-21:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     08 Feb 03:00-03:59 UTC 
  Wednesday mini-contest             CW     08 Feb 17:00-18:59 UTC 
  CQ WW RTTY WPX Contest             RTTY   10/11 Feb 00:00-23:59 UTC 
  Asia-Pacific Sprint                CW     11 Feb 11:00-12:59 UTC 
  PACC Contest                       CW/SSB 10/11 Feb 12:00-11:59 UTC 
  RSGB 1.8 MHz Contest               CW     10/11 Feb 19:00-23:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 12 Feb 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  

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


 

 

 

 

 

 

        

De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs: 
Sjaak  NL13901 
Davy PA11202 
Xander 
Jose (xyl v pd1mvl) 
 
Radioamateurs 
PE1BSX Cor log 
PA3HIW Jim log 
PA3CWQ Harry 
PA3JAN Jan log 
PA3GAG Rien 
PA0RPA Rob 
PD1SHE Stephanie log 
PA3B Bram log 
PD0RWL Toon 
PD1MAP Martijn log 
PD1MVL Mart 
PD0BJ Bert 
PA2CVD Cor  
PA5HE Henk  
PE1GIJ Ad 
PD5DMT Elco 
ON3TNT Marnic 
PA5KM Coen log 
PA3DWF Piet log 
  



 

 

 

Maandelijkse bijeenkomst 

. 
De eerst volgende bijeenkomst is op 19 Februari  De Jaarlijkse  VERKOPING 

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. 
 

 

 

Iedereen in de ziekenboeg beterschap van PI4BOZ 

Van Matthe ontving ik het volgende ziekenboeg nieuws: 

Xander Marks zit in de ziekenboeg, hij heeft een huid ontsteking.  

Ook Rien zit er nog in ik heb al een kaartje gestuurd.  

 

  eventueel een kaartje digitaal naar Mark via mij (ik stuur het door ivm privecy)  

 

73' Matthé PD1AJZ 

 

 

 
 

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
http://www.degeerhoek.nl/


 

 

 

 

Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgende 

week 73’   Jan PD3JAG 

Dan is Wim weer terug.. 

 

 

 

 

 


