
 

 

 

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 204 van 13 februari  

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT. 
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Van Henk PA5HE 

Herstelling voeding Alinco DM-130MVZ 

 
 

Ik heb deze voeding in gebruik om mijn tranciever ’s en andere zaken op 13.8V te voeden. 

Er zijn reeds enkele modificatie uitgevoerd, namelijk het instelbereik is teruggebracht naar 10 

tot 15V en de ventilatorregeling is traploos gemaakt. 

Maar eens per 3 a 4 jaar gaat de bruggelijkrichter defect. 

En dat is niet omdat ik de voeding overbelast. 

Het heeft waarschijnlijk te maken met de inschakelstroom. 

Als de voeding ingeschakeld wordt dan gaat dat met een “boink”. 

Ik zie het tegenwoordig aankomen. De voeding gaat dan of brommen of storen op de 

middengolf. Een van de diodes in de bug gelijkrichter staat dan op het punt van doorslaan. 

 

De oorzaak lijkt dus te zitten in de inschakelpiek. 

Die ga ik dus proberen wat naar beneden te brengen. 

Er moet dan iets in serie met de gelijkrichter of zelfs daarvoor, in serie met de transformator 

gezet worden. 

In een PC voeding zit er een NTC in serie met de bruggelijkrichter. 

Ik had hier nog een oude sloop pc voeding liggen met een NTC met opschrift SCK055. 

Via internet kom ik er achter dat deze 5 ohm is in koude toestand. 

In warme toestand minder dan een ohm. 

Ik heb een draad van de primaire 230V winding transformator losgemaakt en de NTC er 

tussen gesoldeerd. 

Het is de groene component op de volgende foto 

 

Na vervangen van de bruggelijkrichter en toevoegen van de NTC start de voeding  zonder 

“boink” bij inschakelen. 

De bruggelijkrichter is de volgende : 



 

 

 

 

 

Volgens internet is de spec van deze brug gelijkrichter 50 ampère continu en 400 ampère 

peak. 

Blijkbaar gaat bij koud inschakelen de stoom daar over heen. 

Nu maar eens gemeten wat het na modificatie is. 

 

Dit is de spanning bij inschakelen over de Elco, dus na de bruggelijkrichter. 

Daaruit kan de inschakelstroom afgeleid worden. 

De buffercondensator in de voeding is 33000uf = 0.033 Farad. 

Als je het plaatje in zoomt dan zie je dat de spanning in 4 milliseconden met 15V stijgt. 

Voor een condensator geldt de hoeveelheid lading Q=C x U = I x t . 

C = 0.033 Farad , U = 15V en t = 0.004 seconden. 

De stroom die gedurende deze 4 milliseconden loopt is dus 0,033x15/0,004 = 123 ampère. 

Dat is ruim beneden de piekstroom van 400 ampère die de bruggelijkrichter kan hebben en hij 

mag dus niet stuk gaan. 

 

We zullen zien hoe lang hij het nu vol gaat houden. 

 

73’s Henk 
  



 

 

 

Van Cor PA2CVD 

Weer een mooi award ontvangen deze keer uit Griekenland ,die ik met jullie wilde delen . 

 
73 ‘Cor pa2CVD  



 

 

 

 

 

Pluto ondersteuning in SDR-Radio.com  

10/02/2019/0 Reacties/in software, vhf-uhf-shf /door PH4X 

SDR-Radio.com heeft ondersteuning gekregen voor de Pluto SDR. Eerder al werd er voor het 

programma SDR# een plugin ontwikkeld. Met SDR-Radio.com is het echter ook mogelijk om 

te zenden. Twee weken geleden werd ondersteuning geïntroduceerd in versie 3.0.4. Afgelopen 

week kwam versie 3.0.5 uit waar enkele verbeteringen specifiek voor de Pluto SDR zijn 

doorgevoerd. 

De Pluto SDR wint steeds meer populariteit in Nederland. De €129 euro kostende SDR kan 

zenden en ontvangen, heeft een bandbreedte tot 56 MHz en doet zijn werk tussen 70 MHz en 6 

GHz. Eerder al bleek het mogelijk om DVB-signalen te verzenden om digitale ATV te maken. 

Afstanden van 30 kilometer met 1 mWatt vermogen bleek haalbaar. 

Op Facebook is erg veel (Nederlandse) activiteit in de Pluto, interest group waar diverse 

experimenten besproken worden. 

AT verscherpt toezicht op zonnepanelen  

13/02/2019/1 Reactie/in overheid /door PH4X 

Agentschap Telecom zal het toezicht op zonnepanelen en bijbehorende installaties gaan 

verscherpen. Dat valt te lezen in haar Jaarplan Toezicht 2019. De controles zullen zich vooral 

richten of apparatuur voldoet aan de Europese Richtlijnen. Vanuit het verleden zijn diverse 

gevallen bekend waarbij zonnepanelen en bijbehorende apparatuur tot grote verstoringen 

leidde, onder andere bij een zendamateur in Amersfoort. 

Het onderzoek naar zonnestroomsystemen wordt uitgevoerd omdat het volgens het Agentschap 

Telecom een van de ‘potentiële risicocategorieën’ is. Bij de zonnepaneelinstallaties gaat het om 

een conformiteitsonderzoek in internationaal verband met een dialoog met marktpartijen en 

stakeholders in de sector. 
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Es’hail-2 transponder donderdag aan  

10/02/2019/3 Reacties/in evenementen, vhf-uhf-shf /door PH4X 

De transponder in de onlangs gelanceerde Es’hail-2 satelliet zal komende donderdag aangezet 

worden. Dat zal gevierd worden met een ceremonie en activiteit van club-stations A71A en 

DL50AMSAT. Dat valt te lezen op de Amsat UK website. Momenteel vinden er enkele test-
uitzendingen plaats vanaf Bochum in Duitsland en Qatar. 

De Es’hail-2 bevat twee transponders voor Amateur Radio. Een smalband transponder alsook 

een breedband (DVB-S2) transponder. De ingang zit op de 13cm band, de uitgang op 10 GHz. 

Doordat de satelliet een geostationaire positie heeft is een draaibare antenne-opstelling niet 

nodig. Om in smalband over de satelliet te werken is ca. 1-20 Watt vermogen nodig in een 90cm 

schotel. 

Nederlands QSO over de Es’Hail2 transponder  

12/02/2019/1 Reactie/in vhf-uhf-shf /door PH4X 

Momenteel kunnen zendamateurs testen over de smalband transponder van de Es’Hail satelliet. 

Enkele Nederlandse amateurs waren al te horen. Zo had Remco (PA3FYM) een QSO met Rob 

(PE1ITR). Testen kan tot de officiële ingebruikname van de satelliet komende donderdag. 

Momenteel zijn er op de officiële WebSDR diverse QSO’s te horen. 

Ledental VERON daalt opnieuw  

08/02/2019/28 Reacties/in verenigingen /door PH4X 

Ook in 2018 is het ledental van de VERON gedaald. In absolute aantallen telt de vereniging 54 

leden minder. Wel merkt de vereniging op dat de daling aan het afnemen is. In vergelijking met 

2017 is het aantal opzeggingen met 13% afgenomen en het aantal aanmeldingen met 8% 

gestegen. De vereniging noemt de daling van bijna 1% stabiel. 

VERON vertegenwoordigd sinds vorig jaar als grootste vereniging nog slechts de minderheid 

van het totaal aantal zendamateurs. 

De vereniging kampt al sinds eind jaren ’90 met ledenverlies. Niet alleen zendamateurs keren 

de vereniging – waar het langstzittende hoofdbestuurslid inmiddels 47 jaar zitting heeft – de 

rug toe, ook vrijwilligers zijn niet meer te vinden. Zo is er onlangs een betaalde eindredacteur 

aangenomen om het papieren magazine Electron maandelijks op de deurmat te krijgen. 
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Zustervereniging VRZA daarentegen weet te melden dat de doelstelling van 20% meer leden 

in 2020 in het huidige tempo makkelijk gehaald lijkt te worden. DKARS laat desgevraagd 

weten dat het aantal donateurs ook nog toeneemt. 

 

Amsterdam krijgt een eigen VRZA-afdeling  

11/02/2019/0 Reacties/in verenigingen /door PH4X 

De VRZA is een afdeling rijker. Amsterdam krijgt een eigen afdeling. De afdeling krijgt de 

naam Amstelland en op  maandag 4 maart a.s. zal de eerste bijeenkomst plaatsvinden. Deze 

bijeenkomst wordt gehouden van 20.00 uur tot 22.00 uur in café De Pont aan de Buiksloterweg 

3. 

De bijeenkomsten zullen in beginsel eens per kwartaal plaatsvinden. Wanneer er behoefte 

bestaat onder de leden zal het bestuur samen met de leden kijken om deze frequentie omhoog 

te brengen. De eerste activiteiten van de nieuwe afdeling staan ook al in de planning. Zo wil de 

afdeling op 8 september een velddag organiseren en staan er enkele technische bijeenkomsten 

in de planning. 

Meer informatie over de nieuwe afdeling vind u op de website van de afdeling: www.pi4asd.nl 

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 
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-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  
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 “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.  

Gratis afhalen bij Xandeer aangeboden door mijn vader PA1UL. Contact kan via 

pmwmarks@gmail.com.Alvast bedankt, 73's van Paul en Xander
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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    Wednesday mini-contest           27 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    CW-Ops mini contest CWT-1900     25 QSO's en     1 Pnt. 
PH2A      PACC Contest                    252 QSO's en     7 Pnt. 
PA3DBS    PACC Contest                    627 QSO's en    14 Pnt. 
PD1MVL    PACC Contest                     45 QSO's en     1 Pnt. 
PA2CVD    PACC Contest                    112 QSO's en     4 Pnt. 
PA2CVD    CQ WW RTTY WPX Contest          270 QSO's en     7 Pnt. 
PA3DBS    CQ WW RTTY WPX Contest          402 QSO's en    10 Pnt. 
PD0RWL    PACC Contest                    107 QSO's en     4 Pnt. 
PA3GAG    PACC Contest                    180 QSO's en     5 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           59 QSO's en     2 Pnt. 
PA7CRX    PACC Contest                     90 QSO's en     3 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week       2196 QSO's en    59 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal     3700 QSO's en   106 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  RSGB 80m Club Championship         CW     21 Feb 20:00-21:29 UTC 
  CQ 160 Meter Contest               SSB    22/24 Feb 22:00-22:00 UTC 
  REF Contest                        SSB    23/24 Feb 06:00-17:59 UTC 
  UBA DX Contest                     CW     23/24 Feb 13:00-12:59 UTC 
  North American QSO Party RTTY      RTTY   24/25 Feb 18:00-05:59 UTC 
  HSC Contest                        CW     24 Feb 09:00-11:00 UTC en 15:00-
17:00 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 25 Feb 16:30-17:29 UTC 
  Wednesday mini-contest             CW     27 Feb 17:00-18:59 UTC 
 
 

https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

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  

       

De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs: 
 
Xander e-mail 
 
Radioamateurs: 
 
PE1BSX* 
PD1GWF* 
PA3WT* 
PE1BIA atv 
PA3GFD* 
PAøRPA stream 
ON3TNT 
PA5KM* 
PA3KVH* 
PDøBJ 
PA2PKM 
PE1GIJ* 
PA3B 
PD1MVL 
PA5HE dvb-t 
PA3JAN *echolink 
PD3JAG * echolink 
PA3GAG* 
PA2CVD 
PD5DMT 
NL13901 * 
PH2A 
PDøRWL 
PD1MAP* 
PA3DWF* 
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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 

Stephanie PD1SHE 

 

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. 
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Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgende 

week 73’   Wim PA3WT  

 

 

 

 

 


