
 

 

 

In melden 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 208 van 13 maart  

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  

Ad - PE1GIJ, Henk - PA5HE, Rob - PA0RPA 

61 Geslaagden tijdens examens Nieuwegein  

07/03/2019/3 Reacties/in overheid /door PH4X 

Gisteren deden in het Meeting District in Nieuwegein 26 kandidaten om 13.00 uur het F-

examen. Hiervan slaagden er 15 ofwel 57,7 %. Voor F is dat een normaal resultaat. Om 15.15 

uur was de examenzaal aardig gevuld met 51 kandidaten voor het N-examen. Hiervan slaagden 

er 46, ofwel 90,2 %. Een hoog aantal en voor een N-examen. 

Deze opgave is uiteraard nog onder het voorbehoud van goedkeuring van de examens door 

Agentschap Telecom. Het kan enkele weken duren voordat de Stichting Radio Examens de 

vaststellingsbrief van Agentschap Telecom ontvangt en wij de kandidaten op de hoogte kunnen 

brengen van de uitslag. 

Tags: Stichting Radio Examens 
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Landelijke Radio Vlooienmarkt Den Bosch 

16 maart 2019. 

Op zaterdag 16 maart 2019 nodigt de VERON afdeling Den Bosch, u weer van harte 
uit op onze 44ste, jaarlijkse, Landelijke Radio Vlooienmarkt, in het AUTOTRON in 
Rosmalen (SHB). Met recht spreken we van de meest bezochte gebeurtenis op 
radioamateur gebied in Nederland. In 2018 waren er meer dan 300 stands en was het 
aantal bezoekers bijna 4500. 

Het doel van de markt. 

Het doel van de vlooienmarkt is het bevorderen van de zelfbouw van de radioamateur 
en de elektronica hobbyist. Stands die hiermee geen verband houden, zullen worden 
geweigerd. Naast gebruikte spullen mogen ook nieuwe worden aangeboden zoals 
elektronica onderdelen, meetinstrumenten, antennes, enz.. Verkoop van illegale 
apparatuur wordt niet toegestaan. 

De markt zelf. 

De Landelijke Radio Vlooienmarkt in Den Bosch ook een echte dag voor de amateur. 
Men komt om er iets te kopen natuurlijk, maar ook voor de vele demo’s, om oude 
bekenden weer te ontmoeten of zomaar voor de gezelligheid. De 44ste Radio 
Vlooienmarkt wordt weer oergezellig, maar behoudt wel het ware karakter van een 
vlooienmarkt. Uit het buitenland blijft de belangstelling groot. De zusterverenigingen 
over onze grenzen zijn door ons geïnformeerd en in hun verenigingsbladen hebben ze 
ons de nodige aandacht geschonken. Ook dit jaar zijn al weer vele buitenlandse 
standhouders ingeschreven. Let op: op de markt is roken wettelijk verboden. 

Entree en kassa’s. 

De vlooienmarkt is geopend van 9:00 - 15:30 uur, de entreeprijs is € 8 ,- per 
persoon. De kassa’s gaan al om 8:00 uur open, u kunt dan alvast de verwarmde 
ingangshal in. Naast horeca faciliteiten in de hal zijn in het Autotron ook restaurants 
en bars aanwezig waar u wat kunt eten of drinken. 



 

 

 

Parkeren:  
LIBÉMA, de eigenaar van het Autotron, maakt voldoende parkeerplaatsen 
beschikbaar zodat alle bezoekers een plaats hebben. 

Route: 

Per auto: Het Autotron is goed aangegeven op de A59 tussen ‘s-Hertogenbosch en 
Nijmegen en op de A2 rond ‘s-Hertogenbosch.  

Per openbaar vervoer: vanaf bus station Den Bosch met bus 90 richting Heesch. 
Controleert u via bv 9292.nl de aankomst en vertrektijden. Als alternatief is 
misschien www.regiotaxi-shertogenbosch.nl een mogelijkheid. 

Voor vragen kunt u ons bereiken via E-mail: info@radiovlooienmarkt.nl . 

De VERON, afdeling Den Bosch verheugt zich er op u allen weer te kunnen begroeten 
en we wensen u alvast een plezierige dag toe.  

 
Tot ziens op 16 maart 2019. 

Rens Schoones, PA3FGA, secretaris Stichting BRAC 

http://radiovlooienmarkt.nl 
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Multimode hotspot bij PI1KAR  

09/03/2019/0 Reacties/in repeaters /door PH4X 

Op 17 februari jl. is er een multimode hotspot geplaatst bij radioclub PI4KAR in Bladen. Deze 

heeft de roepletters PI1KAR en zendt uit op 144.9250 MHz. in simplex mode. De antenne staat 

circa 28 meter hoog. Er wordt gebruik gemaakt van een MMDVM modem, een Raspberry Pi 

computer en een onbekende zendontvanger. 

De modes d-star en C4FM (Yaesu Fusion) worden reeds ondersteund. Later zal ondersteuning 

voor DMR toegevoegd worden. D-Star gebruikers dienen een shift van 0.0 MHz op te geven. 

De hotspot is gebouwd door PD2JOS, PD1EDS en PD1LAW. De SysOps kunnen gebruikers 

helpen bij vragen. 

 

Tags: Bladel, repeater 

4de Officiële CW proef in UBA Diest  

10/03/2019/0 Reacties/in overheid, verenigingen /door PH4X 

In 2019 organiseert UBA-DST voor de 4de maal de BIPT CW proef. In overeenstemming met 

het besluit van de Raad van BIPT van 2 augustus 2006 is het BIPT op de hoogte gebracht en 

zijn de examinatoren erkend door het BIPT. Het slagen in deze proef levert een BIPT-certificaat 

op dat erkend is in alle landen die de CEPT aanbevelingen TR61/01 & 02 toepassen, waaronder 

Nederland. 

De examens worden op 13 april a.s. afgenomen om 13.30 uur. Er kan gekozen worden tussen 

5 of 12 woorden per minuut. Aanmelden kan nog tot 13 maart a.s op de website van UBA Diest. 

Tags: morse 
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Van Cor PA2CVD 

PA350RB 

In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn is overleden. 
Daarom kom ik uit met de speciale call  PA350RB van 01 april t/m 28 april 2019 op HF op diverse 
banden en later in de maand oktober 2019. 
 
Rembrandt van Rijn: 
Geboren: 15 Juli 1606. 
Overleden 04 Oktober 1669. 
 
Rembrandt was een Nederlandse kunstschilder, etser en tekenaar. 
Hij geldt algemeen als een van de grootste schilder en etser in de Europese kunst en als de 
belangrijkste Hollandse meester van de 17e eeuw. 
 
Kijk voor meer informatie op de  QRZ.com pagina PA350RB. 
 
Graag tot werkens. 
 
Cor Verdult, PA2CVD. 

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. 

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 
 
 

"te koop aangeboden/ af te halen”   

PA3FTX  

          Te koop: Een 10 elements QD voor 144 MHz - versterking van 10 dB; vraagprijs € 80,-- 

 

'73 Ineke, PA3FTX (@veron.nl) 
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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 CW-contesten          160 QSO's en     5 Pnt. 
PA2CVD    DIG QSO Party                    30 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    EA PSK63 Contest                283 QSO's en     7 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           49 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        522 QSO's en    14 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal     6556 QSO's en   191 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CW-contesten             CW     13 Mar 17:00-19:59 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         CW     13 Mar 20:00-21:29 UTC 
  DAC 70 MHz MHz Contest             CW/SSB 14 Mar 18:00-22:00 UTC 
  BARTG Spring RTTY Contest          RTTY   16/17 Mar 02:00-01:59 UTC 
  Russian DX Contest                 CW/SSB 16/17 Mar 12:00-11:59 UTC 
  Mecklenburg-Vorpommern Contest     CW/SSB 16 Mar 13:00-16:29 UTC 
  DARC AGCW 144 MHz contest          CW     17 Mar 14:00-17:00 
  DARC AGCW 432 MHz contest          CW     17 Mar 17:00-18:00 
  OK 144 MHz-10 GHz contest          CW/SSB 17 Mar 08:00-11:00 UTC 
  OE 432 MHz-10 GHz contest          CW/SSB 17 Mar 07:00-12:00 UTC 
  REF 144 MHz Korte duur contest     CW/SSB 17 Mar 06:00-11:00 
  UBA Spring Contest                 SSB    17 Mar 07:00-10:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 18 Mar 16:30-17:29 UTC 
  DIG-PA Contest                     CW/SSB 19 Mar 17:00-17:59 UTC 
  DAC 1296 MHz Contest               CW/SSB 19 Mar 18:00-22:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     20 Mar 17:00-19:59 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         SSB    21 Mar 20:00-21:29 UTC 
  FOC QSO party                      CW     23 Mar 00:00-23:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 25 Mar 16:30-17:29 UTC 
  DIG-PA Contest 144 MHz             CW/SSB 25 Mar 19:30-20:30 UTC 
  DIG-PA Contest                     CW/SSB 25 Mar 20:00-21:00 UTC 

https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

  DAC 2320 MHz en hoger Contest      CW/SSB 26 Mar 18:00-22:00 UTC 
  UKEICC contest CW                  CW     27 Mar 20:00-20:59 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  
 

       

De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs: 
Xander Marks 
NL13901 email 
NL6926 via PD1JHH 
 
Radioamateurs: 
 
PE1BSX* 
PD1GWF/M* 
PE1BDV* 
PE1BIA atv/Phone 
ON3TNT 
PA5KM* 
PA3JAN* 
PA3CWQ* 
PAøRPA 
PA3GAG 
PD3JAG* email 
PA5HE 
PD1MVL 
PA2CVD 
PD1JHH* 
PA3B* 
PDøBJ* 
PE1GIJ 
PD4FMJ echolink 
ZS5V echolink 
PA3GFD echolink 
PA3WT 
PD5DMT* 
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Maandelijkse bijeenkomst 

. 
           Is op ieder 3 dinsdag van de maand 

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 

Ad PA1ADG 

Xander Marks 

JAN PD3JAG  

 

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  

 

 

 

 

 


