
 

 

 

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 206 van 27 februari  

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT. 
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Van Ad PE1GIJ 

Beste mede amateurs, 

 

Op 19 maart staat de bijeenkomst weer in het teken van signalen en meten. 

Om te voorkomen dat er onnodig met meet apparatuur gesleept gaat worden zouden wij graag van 

te voren weten of er behoefte is aan bepaalde metingen of uitleg hierover. 

Dus als je iets wilt laten meten / controleren op deze avond graag dit even op tijd melden (voor 12 

maart) zodat wij ons ook voor kunnen bereiden. 

Houd er wel rekening mee dat we in principe alleen FM en AM kunnen testen vanaf ongeveer 

1,5MHz tot 1GHz en een maximum vermogen van 100Watt. 

Bij tijdig aanvragen kan dan de meest geschikte apparatuur meegebracht worden en voorkomen we 

dat de meetplaats thuis onnodig afgebroken moet worden. 

Als er geen verzoeken zijn kan het betekenen dat er die avond geen meet apparatuur aanwezig is 

voor wat je wil. 

Ad - PE1GIJ, Henk - PA5HE, Rob - PA0RPA 

 

Bouw project Afdeling A51 

 
Van Henk PA5HE 

Dit is een loopantenne preamp voor lange midden en korte golf. 

Enkele gegevens: 

Voeding : 9 tot 12 V  

Frequentiebereik :150 kHz - 30 MHz 

Gain : ca 40dB  



 

 

 

 
De schakeling is ontworpen met behulp van LTspice. 

Het printje is ontworpen met Kicad  

Schema van de pre-amp 

stuklijst 

De jumper op het bovenstaande printje staat in de stand lokale voeding. De versterker wordt dan 

direct gevoed. 

Als de jumper omgezet wordt wordt de versterker vanuit de fantoomvoeding gevoed. 

Printje voor de fantoomvoeding 

Met deze helft van het print kan je de versterker voorzien van voeding. 

Ook is er de mogelijkheid om impedantietransformatie toe te passen voor gebruik in combinatie met 

een historische radio. 

Je hoeft het printje niet te gebruiken, de versterker kan ook direct van voeding voorzien worden. 

Zet wel de jumper op het versterkerprintje in de juiste positie 

http://www.hvde.nl/electronica/rx/loop_preamp/Active_loop_antenna.pdf
http://www.hvde.nl/electronica/rx/loop_preamp/loop_preamp_2_partslist_nl.shtm
http://www.hvde.nl/electronica/rx/loop_preamp/IMG_2697.JPG
http://www.hvde.nl/electronica/rx/loop_preamp/IMG_2699.JPG


 

 

 

 

 
Foutje gevonden: Teksten "Power" en "out" op het printje zijn verwisseld. 

De spoel telt 20 windingen en wordt op de plaats L4 vast gesoldeerd. 

De spoel is opgemeten en heeft een zelfinductie van 13uH en een Q van 7. Deze lage Q voorkomt 

ongewenste opslingering. 

Bij een 50 of 75 ohm uitgang wordt L5 niet gebruikt.  

Mocht je nu deze versterker willen gebruiken in combinatie met een buizenradio die een 

antenneaansluiting van ca 1000 ohm heeft , dan is het zinvol om C14 weg te laten en L5 te wikkelen 

met ca SQRT(1000/50)*20 = 90 wikkelingen.  

73 ‘Henk PA5HE 
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Van Cor PA2CVD  

 

WINDMILLS ON THE AIR. 

In het weekend van zaterdag 11 mei en zondag 12 mei 2019 nemen wij met een team 

zendamateurs weer deel aan het molenweekend 2019. 

We zenden uit vanuit de windmolen ,, De Oude Molen” te Oudemolen. 

We komen uit met de call PI4BOZ/p. 

We zijn actief op de 2 meter en HF op diverse banden. 

Ook geven we dit jaar een digitaal molenaward uit, de voorwaarden om dit award te behalen 

is tijdens het molenweekend een QSO te maken met de call PI4BOZ/p. 

U kunt het digitale award aanvragen met vermelding gegevens van de gemaakte QSO, naam 

en call. 

Stuur uw email naar de awardmanager:  cor.verdult@home.nl 

Ook de luisteramateur kan het award aanvragen. 

De QSL kaarten worden verstuurd via het QSL buro. 

Tijdens het molenweekend is de molen gratis te bezichtigen op beide dagen van 09.00 uur tot 

16.00 uur. 

Graag tot werkens namens team zendamateurs PI4BOZ/p. 



 

 

 

 

 

73’ Cor PA2CVD 

 



 

 

 

Van Toon PD0RWL 

WCA-jubileum - speciale gebeurtenis 

In juni neemt COTA-PA deel aan de 10e verjaardag van de World Castle Award (WCA). Voor deze 

gelegenheid hebben we 8 activators die 8 verschillende speciale oproepen gebruiken terwijl we kastelen 

activeren die deel uitmaken van het COTA-PA- en het WCA-programma. Er is een speciale prijs voor het 

werken met deze P * 10WCA roepnamen - met drie niveaus (brons, zilver, goud), afhankelijk van de 

hoeveelheid contacten die je met de activators maakt. De meeste activiteiten vinden plaats in de periode 8-

16 juni, maar sommige gesprekken worden op andere datums in juni geactiveerd. Exacte data en tijden 

worden op een later tijdstip gecommuniceerd. De volgende oproepen zullen ten minste op één activering in 

de lucht zijn, door de genoemde activators: 

PA10WCA-PH2A , A51 

PB10WCA-PA2GB 

PC10WCA-PA3FYG 

PD10WCA-PD0RWL , A51 

PE10WCA-PE10BAS 

PF10WCA-PA1H 

PG10WCA-PG8M 

PH10WCA-PH0NO 

Hieronder een voorbeeld van de award- en QSL-lay-out voor dit evenement: 

 

 2 van de 8 activators komen uit A 51, 25 % kans om in aanmerking te komen dit mooie Award en of 

QSL kaart. 

73, Toon Naenen – PD0RWL 

  



 

 

 

 “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 
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"te koop aangeboden/ af te halen”   

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 

           

mailto:PA3FTX@vrza.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
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 CWTmini-contest        25 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    Wednesday CWT-mini-contest      125 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    UBA DX Contest                  452 QSO's en    11 Pnt. 
PA2CVD    REF Contest                     115 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    HSC Contest                      87 QSO's en     3 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           71 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        875 QSO's en    25 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal     5432 QSO's en   157 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CWT-mini-contest         CW     27 Feb 17:00-19:59 UTC 
  UKEICC contest                     CW     27 Feb 20:00-20:59 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         CW     28 Feb 20:00-21:29 UTC 
  VERON VHF-UHF-SHF contest          CW/SSB 02/03 Mar 14:00-15:00 UTC 
  ARRL Intern. DX Contest            SSB    02/03 Mar 00:00-23:59 UTC 
  Open Ukraine RTTY Championship LF pRTTY   02 Mar 20:00-23:59 UTC 
  Open Ukraine RTTY Championship HF pRTTY   03 Mar 08:00-13:59 UTC 
  UBA Spring Contest                 CW     03 Mar 07:00-10:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 04 Mar 16:30-17:29 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         DIGI   04 Mar 20:00-21:29 UTC 
  DAC 144 MHz contest                CW/SSB 05 Mar 18:00-22:00 UTC 
  Wednesday CWT-mini-contest         CW     06 Mar 17:00-19:59 UTC 
  UKEICC contest                     SSB    06 Mar 20:00-20:59 UTC 
  DAC 50 MHz contest                 CW/SSB 07 Mar 18:00-22:00 UTC 
  VERON ATV contest                  ATV    09/10 Mar 12:00-18:00 UTC 
  DIG QSO Party                      SSB    09/10 Mar 12:00-11:00 UTC 
  AGCW QRP Contest                   CW     09 Mar 14:00-19:59 UTC 
  Stew Perry 160 Mtr CW              CW     09/10 Mar 15:00-14:59 UTC 
  EA PSK63 Contest                   PSK63  09/10 Mar 16:00-15:59 UTC 
  UBA 144 MHz Spring contest         CW/SSB 10 Mar 07:00-11:00 
  RSGB 70 MHz                        CW/SSB 10 Mar 10:00-12:00 
  WAB contest 80m CW                 CW     11 Mar 18:00-21:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 11 Mar 16:30-17:29 UTC 
  DAC 432 MHz contest                CW/SSB 12 Mar 18:00-22:00 UTC 
  Wednesday CWT-Mini-contest         CW     13 Mar 17:00-19:59 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         CW     13 Mar 20:00-21:29 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: 
NL13901* 
NL6926* 
 
Radioamateurs: 
 
PE1BSX 
PD9ROB* 
PE1BIA atv/Phone 
PA5HE DVBT 70cm 
PY2UDB echolink 
PA3GAG echolink 
PA3JAN* 
PA3CWQ 
PAøRPA 
PA3B* 
PD1MVL 
PE1GIJ* 
PDøRWL 
PD1MAP* 
PD1SHE* 
ON7MOR 
PDøBJ* 
Xander via PD1MVL 
PA2CVD 
ON3TNT 
PD3JAG* 
PDøRAA*echolink 
PA5KM* 
PD5DMT* 
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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 

Jan PD1JHH 

 

 

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  

 

 

 

 

 


