
 

 

 

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 203 van 6 februari  

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT. 

 

 

 

 

  

mailto:pd1ajz@veron.nl
mailto:pa3wt@veron.nl
mailto:pa3wt@veron.nl


 

 

 

Wim PA3WT  

2019 PACC Starts: February 9th at 12:00 UTC 

Ends: February 10th at 11:59 UTC 

PACC 2019 

Welcome to the Dutch PACC website … 

Upload your log, Logs received, log statistics, etc: robot 

Live score upload at cqcontest.net is supported. To view live scores 

 Mobile device: go to http://m.cqcontest.net and select 022 PACC or download the mobile 
app. For OS Android go to http://cqcontest.net/download/live-cs-mobi-1.3.apk 

 PC: go to CQCONTEST LIVE SCORING or 
 

 PC: go to http://cqcontest.net/ . Then click four times: Contest -> Supported Contests -> 
Category Middle -> number in column after contest name 

       

   

 

 Contest Scores on line.  

We are happy to inform you that Real Score Cluster including COSB and cqcontest.net is 

supporting the PACC. The Real Score Cluster forwards score postings to all members 

scoreboards  (COSB and cqcontest.net). By configuring logger to send data to the “score 

http://m.cqcontest.net/
http://cqcontest.net/download/live-cs-mobi-1.3.apk
http://cqcontest.net/view/testscore.php?pCon=74
http://cqcontest.net/
https://pacc.veron.nl/wp-content/uploads/2015/02/categoryMiddle.jpg
https://pacc.veron.nl/wp-content/uploads/2015/02/categoryMiddle.jpg
http://cqcontest.net/
http://cqcontest.net/
https://pacc.veron.nl/wp-content/uploads/2015/02/contest.jpg
https://pacc.veron.nl/wp-content/uploads/2015/02/supported_contest.jpg
https://pacc.veron.nl/wp-content/uploads/2015/02/categoryMiddle.jpg
https://pacc.veron.nl/wp-content/uploads/2015/02/pacc.jpg


 

 

 

distribution server” on N1MM+ or to   http://www.b41h.net/scoredistributor.php your 

scores will be forwarded to all the scoreboards within the Real Score Cluster. 

Read https://contestonlinescore.com/blog/sharing-contest-real-time-scores-between-

servers/ for details. 

Note 1: mail logs to pacc@dutchpacc.com can give hickups. Please use the other methods 

described under log submission or Aanleveren logs 

Important changes! 

 All mixed mode categories are allowed to work a station twice per band, once in CW and 
once in SSB. If the station is a multiplier, it will count as 2 multipliers. 

 Please use Cabrillo v3 format 
 Logs can either be uploaded via this website (a link will appear here as soon as the web 

interface is ready) or sent to (new e-mail address): pacc@dutchpacc.com 
 Do not send the paper/CD/floppy log to the contest manager! 
 Make sure you put your full postal address in the Cabrillo header. Otherwise we can not 

send you the token of merit…! 
 Send your pictures to the e-mail address below. Include your SOAPBOX in the Cabrillo log 

(instruction see Log submission / Aanleveren logs) 
 Correspondence other than logs to: contestmanager@dutchpacc.com 

Van Stephanie PD1SHE 

Open Dag Watersnoodmuseum Activiteit 

Op zaterdag 9 februari vind de jaarlijkse Open Dag van het Watersnoodmuseum plaats. De 

gehele dag, van 10.00 tot 17.00 uur, is het museum gratis toegankelijk en zijn er doorlopend 

workshops, presentaties, rondleidingen en zijn er kraampjes. 

Presentaties 

– 11.00-11.45: Boekpresentatie over geschenkwoningen, door Janny Lock 

– 12.00-12.30: Verhalenbieb met toelichting 

– 12.45-13.30: presentatie over Johannis de Rijke, door Johan Sturm 

– 13.45-14.30: Weerklasje, door Ton Donker 

– 14.45-15.30: Presentatie over klimaatverandering; stormen & overstromingen, door Gerard 

van der Schrier (KNMI) 

– 15.45-16.15: Verhalenbieb met toelichting 

Demonstraties 

– Radiozendamateurs 

– Registratie van het museum: mogelijkheid tot inbrengen van objecten/documenten en 

vragen stellen 

– Uitleg over de beeldbank (bestaande uit circa 20.000 foto’s) van het Watersnoodmuseum 

Rondleidingen 

– 14.00-17.00 uur: korte rondleidingen door nieuwe expositie over waterbouwer Johannis de 

Rijke 

http://www.b41h.net/scoredistributor.php
https://contestonlinescore.com/blog/sharing-contest-real-time-scores-between-servers/
https://contestonlinescore.com/blog/sharing-contest-real-time-scores-between-servers/
http://pacc.veron.nl/log-submission/
http://pacc.veron.nl/aanleveren-logs/
http://pacc.veron.nl/cabrillo-version-3-0/
mailto:pacc@dutchpacc.com
http://pacc.veron.nl/log-submission/
http://pacc.veron.nl/aanleveren-logs/
mailto:contestmanager@dutchpacc.com


 

 

 

Workshops 

– 11.00 & 13.00 uur: tekenworkshops 

– 15.00 uur: workshop oesters beschilderen 

Entertainment 

– Op de Foto, door ’t Pakhuus 

– Muziekoptreden, door de band Tricycle 

Eten en drinken 

– Koffiehoek met live band 

– Proeverij van Japanse hapjes en drankjes 

– Proeverij van Zeeuwse knop taarten 

Exposanten 

– Nationaal Park Oosterschelde 

– Waterschap Scheldestromen 

– Vrienden van het Watersnoodmuseum 

– Bakkerij Ten Hove 

RadioZendamateurs 

- Persoonlijke uitleg functie van radioamateurs 
- Historie kanaal 3700 
- DRCO – amateurs die noodcommunicatie verzorging 
- Rechtstreekse HF verbindingen 

 

BEZOEKADRES 

Watersnoodmuseum 

Weg van de Buitenlandse Pers 5 

4305 RJ Ouwerkerk 

 

Bart van der Veer PD2BRT  

YOTA 2019 Bulgarije 

Onlangs is bekend geworden dat het YOTA evenement in Bulgarije plaats gaat vinden, dit is jouw 

kans om mee te gaan. Tijdens de 6 dagen dat je daar bent komen verschillende onderwerpen aan bod 

zoals het “train the trainer” programma, excursies, een culturele avond en kit building. Je gaat met 

een team uit Nederland gezamenlijk naar Bulgarije waar je kennis zult maken met de organisatie en 

de andere deelnemers. Het zal een intensieve week worden met late avonden en vroege ochtenden 

en een geweldige sfeer. De YOTA zal van 11 Augustus tot 17 Augustus plaats vinden. Voor dit 

uitgebreide evenement word alleen een vergoeding van 25 euro gevraagd,  de reiskosten naar 

Bulgarije en terug moet je zelf betalen. 



 

 

 

Als teamleider vragen we dat je: 

-Tussen de 20 en 30 jaar oud bent 

-Een sterk verantwoordelijkheidsgevoel hebt 

-Eerdere YOTA ervaring is een pre  

-Na het YOTA evenement deelneemt aan het “train the trainer” programma 

-Lid van de VERON 

Als deelnemer vragen we dat je: 

- Tussen de 15 en 25 jaar oud bent 

- Niet eerder deelgenomen hebben aan een YOTA zomer evenement 

- Geïnteresseerd in het leren van organisatorische skills 

- Na het YOTA evenement deelneemt aan het “train the trainer” programma 

-Lid van de VERON 

Wat is het Train the trainer programma? 

Het is een initiatief van de IARU om jeugd programma’s en activiteiten te promoten. Ze doen dit door 

bijvoorbeeld tijdens de YOTA deelnemers kennis en ervaringen te laten delen, en bij aankomst in 

eigen land is het dan ook de bedoeling dat je deel uit gaan maken van een jeugd netwerk. In 

Nederland kun je bijvoorbeeld steun vinden bij de jeugd en jongeren commissie om alles wat je 

geleerd hebt in de praktijk te brengen. Het komt neer op het idee dat als we meer organiseren voor 

de jeugd zijn we zichtbaarder ook voor niet zendamateurs, en word het voor iedereen een beetje 

leuker, interessanter en natuurlijk gezelliger.  

Enthousiast geworden? stuur dan je contact gegevens met een motivatie naar: bartvdv4@gmail.com 

, Je hebt tot 28 Februari om je aan te melden. Voor vragen kun je ook mailen naar het aanmeld adres. 

Bart van der Veer PD2BRT  

Van het HB 

Graag wil het hoofdbestuur de openstaande vacatures bij u onder de aandacht brengen. 

Deel dit vooral met de leden van uw afdeling. 

Speciale aandacht wordt gevraagd voor de beschikbare vacatures van 

 Voorzitter evenementencommissie 

 Voorzitter jeugd en jongerencommissie 

 Voorzitter VHF en hoger commissie 
Hartelijk dank 

mailto:bartvdv4@gmail.com
https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/voorzitter-evenementen-commissie/
https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/voorzitter-jeugd-en-jongerencommissie/
https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/voorzitter-vhf-en-hoger-commissie/


 

 

 

 

 

Elektronica voldoet vaak niet aan Europese voorwaarden  

02/02/2019/in Algemeen nieuws /door Johan Jongbloed PA3JEM 

Online aankopen van consumentenelektronica voldoen 

vaak niet aan de gestelde Europese wetgeving. In een workshop, georganiseerd door 

Eurolight, spaken meer dan 100 experts in Brussel over dit probleem. Consumenten hebben 

via het internet toegang tot webwinkels die overal vandaan leveren. De consument is daarbij 

op zoek naar een aantrekkelijk aanbod. Zij hebben geen idee dat zij zo elektronica 

aanschaffen welke niet aan de Europese wetgeving voldoet. 

Elektronica voldoet niet, veiligheid in het geding 

Mystery-shoppers hebben producten aangeschaft via verschillende online platformen. Uit dit 

onderzoek bleek dat er met diverse producten ernstige problemen zijn als het om de veiligheid 

gaat. Overheden moeten via Europese wetgeving krachtige maatregelen nemen. Om zo 

elektronica welke niet aan de CE normen voldoet te weren. 

China leeft op gespannen voet met Google, maar het bedrijfsleven niet 

Iemand die even via een zoekmachine zoekt komt veelal Chinese aanbieders tegen. Waar de 

Chinese overheid een gespannen relatie heeft met de zoekmachine, heeft het bedrijfsleven 

daar geen enkel probleem mee. Naast het niet voldoen aan de CE normering wordt ook geen 

verwijderingsbijdrage (WEEE-richtlijn) voor de producten afgedragen. Op deze manier zijn 

de producten uit China nog goedkoper. En zo ontstaat er ook oneerlijke concurrentie. Met als 

gevolg nog meer non-conforme producten op de markt. 

https://www.veron.nl/nieuws/elektronica-voldoet-niet/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
https://www.lightrec.nl/detailhandel/inzamel-nieuws/online-verkoop-elektronica-voldoet-vaak-niet-aan-europese-voorwaarden.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mystery_shopper
https://www.veron.nl/nieuws/ce-markering-wat-houdt-dat-in/
http://www.weee.nl/nl


 

 

 

Radiocommunicatie verstoord 

De EMC commissies hebben niet in de gaten gehad dat de radiocommunicatie zo snel zouden 

worden verstoord als nu het geval is. Het is eigenlijk heel geleidelijk gebeurt. Voornamelijk 

radiozendamateurs waren de eerste en in het begin ook de enige die dit hebben opgemerkt. En 

ze hebben direct aan de bel getrokken. Radioamateurs opereren namelijk vaak in of vlak 

boven het ruisniveau. Zo merken ze als eersten dat er iets gaande is in het frequentiespectrum. 

Men gaat er in de EMC regelgeving van uit dat ieder afzonderlijk  product moet voldoen aan 

de limiet. Maar ook een heel plafond dat volgehangen met vele van die producten moet 

natuurlijk binnen die norm blijven. 

Misschien wordt het nu tijd dat men gaat kijken naar wat de gebruikte dichtheid is per 

vierkante meter. En dat men dan de productlimieten met een aantal dB moet verlagen voor 

één enkel product. 

Handhaving noodzakelijk 

Beleidsmakers moeten in actie komen tegen online platforms die non-conforme apparatuur in 

de EU verkopen. Hiervoor is een sterke samenwerking in Europa nodig. 

Het volledige artikel is te lezen op www.lightrec.nl 

Tags: EMC, EMC-EMF Commissie, LED, storing 

 

 

 

 

 

 

 

Agentschap Telecom: Jaarnota later  

05/02/2019/0 Reacties/in overheid /door PH4X 

Staat u bij Agentschap Telecom geregistreerd als radiozendamateur, gebruiker van maritieme 

radioapparatuur en/of heeft u een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte? Dan 

ontvangt u uw factuur met jaarlijkse vergoedingen dit jaar wat later dan u gewend bent. Dat 

schrijft Agentschap Telecom op haar website. 

Onlangs heeft Agentschap Telecom een nieuw facturatiesysteem in gebruik genomen. De 

voorbereidingen voor de verzending duren daarom dit jaar iets langer. Zij streven ernaar om de 

facturen in maart, april en mei 2019 te versturen. We versturen de facturen niet digitaal, maar 

op papier. De vergoedingen die Agentschap Telecom in rekening brengt, zijn vastgelegd in de 

Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2019. 

https://www.veron.nl/nieuws/tag/storing/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/storing/
https://www.veron.nl/nieuws/emc-ruismeting-geaccepteerd-door-ieee/
https://www.lightrec.nl/detailhandel/inzamel-nieuws/online-verkoop-elektronica-voldoet-vaak-niet-aan-europese-voorwaarden.html
https://www.veron.nl/nieuws/tag/emc/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/emc-emf-commissie/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/led/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/storing/
https://www.hamnieuws.nl/agentschap-telecom-jaarnota-later/
https://www.hamnieuws.nl/agentschap-telecom-jaarnota-later/#respond
https://www.hamnieuws.nl/overheid/
https://www.hamnieuws.nl/author/admin/
https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2019/02/05/versturen-jaarnota


 

 

 

SG Lab (LZ5HP) komt met 23cm amp  

31/12/2018/1 Reactie/in apparatuur, vhf-uhf-shf /door PH4X 

LZ5HP was al bekend van zijn 13cm en 23cm transverters die voor nog geen 200 euro op de 

deurmat liggen. Nieuw is een 23cm eindversterker die goed is voor 25 Watt vermogen. Deze 

valt in dezelfde prijscategorie en is een goede aanvulling voor mensen die reeds in het bezit zijn 

van een 23cm transverter. 

 

De versterker werkt gewoon op 13,8 volt voedingsspanning en lust maximaal 3.6 Ampère aan 

stroom. Bij 1.6 Watt input is de output ongeveer 25 Watt. Naast een zendversterker bevat deze 

eindtrap ook een voorversterker voor het ontvangst circuit. Deze geeft ca. 10 dB versterking bij 

een NF van 0.8 dB. 

Meer info: sg-lab.com. 

Tags: 23cm, LZ5HP 

 

 

 

 

 

https://www.hamnieuws.nl/sg-lab-lz5hp-komt-met-23cm-amp/
https://www.hamnieuws.nl/sg-lab-lz5hp-komt-met-23cm-amp/#comments
https://www.hamnieuws.nl/apparatuur/
https://www.hamnieuws.nl/vhf-uhf/
https://www.hamnieuws.nl/author/admin/
http://www.sg-lab.com/amateur.html
https://www.hamnieuws.nl/23cm/
https://www.hamnieuws.nl/lz5hp/


 

 

 

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 / Gevraagd “ 

Edwin PD2EDS 

 
Beste medeamateurs 
 
Bij deze wil ik graag informeren of er zendamateurs zijn die via satellieten 
verbindingen maken. 
Ik ben zelf al enige tijd aan het stoeien hiermee, maar krijg alleen ruis 
binnen. 
De site van Amsat volg ik wanneer er een satelliet overkomt lokale tijd, en 
stem de set hierop af. 
Ik heb al veel reacties en uitleg gekregen via zendamateur.com maar kom geen 
stap verder. 
Mijn vraag is of er iemand persoonlijk hiermee kan helpen. 
Waarschijnlijk doe ik toch iets niet goed, maar wat is de vraag. 
Ik wacht de info af. 
 
Met vriendelijke groet, 
Edwin Schreuders   Pd2eds  E-mail; edwinschreuders@home.nl 
 

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 

mailto:edwinschreuders@home.nl


 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

"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,-. 

Gratis afhalen bij Xandeer 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    CW mini-contest                  56 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    Mexico RTTY International Cont  101 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    Black Sea Cup International      81 QSO's en     3 Pnt. 
PA2CVD    Mexico RTTY International Cont  162 QSO's en     5 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           50 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        450 QSO's en    16 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal     1504 QSO's en    47 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     06 Feb 13:00-13:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     06 Feb 19:00-19:59 UTC 
  Wednesday mini-contest             CW     06 Feb 17:00-18:59 UTC 
  UKEICC 80m contest                 SSB    07 Feb 20:00-21:59 UTC 
  CQ WW RTTY WPX Contest             RTTY   09/10 Feb 00:00-23:59 UTC 
  Asia-Pacific Sprint                CW     09 Feb 11:00-12:59 UTC 
  PACC Contest                       CW/SSB 09/10 Feb 12:00-11:59 UTC 
  RSGB 1.8 MHz Contest               CW     09 Feb 19:00-23:59 UTC 
  REF Korte Duur contest 144 MHz     CW/SSB 10 Feb 06:00-11:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 11Feb 16:30-17:29 UTC 
  DAC 432 MHz contest                CW/SSB 12 Feb 18:00-22:00 UTC 
  RSGB 3.5MHz Club Championship ConteRTTY   13 Feb 20:00-21:29 UTC 
  Wednesday mini-contest             CW     13 Feb 17:00-18:59 UTC 
  AGCW Schlackertastenabend          CW     13 Feb 19:00-20:29 UTC 
  DAC 50 MHz contest                 CW/SSB 14 Feb 18:00-22:00 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         DIGI   15 Feb 20:00-21:29 UTC 
  ARRL Intern. DX Contest            CW     16/17 Feb 00:00-23:59 UTC 
  Russian PSK Contest                DIGI   16/17 Feb 12:00-12:59 UTC 
  OK Activity 144 MHz & Up           CW/SSB 17 Feb 08:00-11:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 18 Feb 16:30-17:29 UTC 
  Wednesday mini-contest             CW     20 Feb 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/  

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/


 

 

 

 
73 es gd contesting. 
Manager Afdelingscompetitie  

 

 

 

        

De inmelders deze week waren 

 
Luisteramateurs: 
 
Xander Marks e-mail 
 
 
 
Radioamateurs: 
 
PD3GWF/M 
PE1BSX 
PD2PKM* 
PA3JAN* echolink 
PA3WT 
PA3HIW* 
PA3GFD* 
PDøBJ* 
ON3TNT 
PD3JAG* 
NL13901* via PD3JAG 
PA5KM:PH5A* 
PD5DMT 
PD1SHE 
PDøRWL 
PA3GAG 
PA2CVD 
PD1MAP* 
PA5HE 
PD1MVL 
PA3DWF 
 
  



 

 

 

 

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’   Wim PA3WT  

 

 

 

 

 


