
 

 

 

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 210 van 27 maart  

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT. 

Gepresenteerd door de XWL van Mart PD1MVL  
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Van Ineke PA3FTX  

50 jaar aktief verenigingslid VRZA : 

 

Al vele jaren kwam Jan, PAoJ, op de Jutberg. De eerste jaren werd een huisje 

gehuurd om met het gezin te verblijven. Later werd er een kleine caravan 

gekocht en deze werd vele jaren naar de Jutberg gereden. Met Gerard, 

PAoADG, werden vele vossenjachten gelopen en even zo vele prijzen 

gewonnen.  

In 1989 legde het bestuur van de VRZA afd. 21 uit Bergen op Zoom allen hun 

functie neer. Een nieuw bestuur werd gevormd door een team van amateurs 

uit Steenbergen, Jan werd als voorzitter gekozen. In 1991 wilde Jan het rustiger 

aan doen en op de ALV werd een andere voorzitter gekozen. Daarmee liep de 

afdeling niet lekker en tijdens een BALV in 1992 werd Jan herkozen (vrijwillig 

verplicht) als voorzitter. Vele bestuurswisselingen maakte hij mee: Alex 

(penningmeester) trad af en Ineke nam zijn taak over, Toon trad af en Ineke 

nam zijn taak over. Met Jan en Ineke als "hoofdbestuurders" en Bram en Arjan 

als ondersteunend en adviserend draaide de afdeling op een rolletje. Tot Jan in 

2010 vond dat hij er te oud en te moe voor werd. Met een attentie en een 

dankwoord van bestuur en leden nam de afdeling afscheid van Jan als 

voorzitter. 

Ondanks dat Jan van beide verenigingen lid is draagt hij de VRZA een 

warm hart toe.  

De afdeling werd in 1981 opgericht en in 1982 was de eerste open dag in de 

MULO in Steenbergen, waar Jan de hele dag actief was.  

Ook alle open dagen, herdenkingsactiviteiten, te veel om op te noemen, maar 

Jan was erbij. 

Toch wil ik de 50-jarige herdenking van de watersnoodramp in 2003 apart 

noemen. Na vele vergaderingen met de afdelingen uit Zeeland werd door afd. 

West Brabant ook onderling overlegd. Als onderkomen voor dit 

herdenkingsweekend viel de keuze op het museum in Nieuw Vossemeer, dat 

zwaar door het water getroffen was en toch nog in Brabant ligt. In 

voorbereiding op deze dag haalde Jan bij PAoFT een originele zender die in 



 

 

 

1953 was gebruikt. Deze zender bleek door de tand des tijds en/of de muizen 

te zijn aangevreten en Jan heeft de hele zender uit elkaar gehaald en opnieuw 

opgebouwd. Naast deze zender moest er ook een ontvanger komen en Jan wist 

van iemand een Hammarlund ontvanger te lenen. Het was een prachtig 

authentiek station dat Jan kon laten zien aan alle belangstellenden die het 

museum dat weekend bezochten. 

Van de ruim 50 jaar dat je lid bent van onze vereniging ben je ook bijna 50 jaar 

aktief geweest voor onze vereniging. 

73’ Ineke PA3FTX  



 

 

 



 

 

 

 

  

PI2NWK zet CTCSS aan  

 
22/03/2019/2 Reacties/in repeaters /door PH4X 

De Noordwijkse repeater PI2NWK heeft CTCSS aangezet. Dit om verstoringen voor 

gebruikers van de repeater in Arnhem te verminderen. PI2NWK zendt uit op 430.0500 MHz en 

gebruikt 88,5 Hz als sub-audio. Op deze repeater wordt op vrijdagavonden de Leidse ronde 

gehouden met de roepletters PI4LDN. 

Tags: PI2NWK, repeater 

https://www.hamnieuws.nl/pi2nwk-zet-ctcss-aan/
https://www.hamnieuws.nl/pi2nwk-zet-ctcss-aan/#comments
https://www.hamnieuws.nl/repeaters/
https://www.hamnieuws.nl/author/admin/
https://www.hamnieuws.nl/nieuwe-repeater-pi2nwk-geactiveerd/
https://www.hamnieuws.nl/pi2nwk/
https://www.hamnieuws.nl/repeater/


 

 

 

Novice keert terug in België; Basisvergunning herijkt  

 
23/03/2019/1 Reactie/in overheid /door PH4X 

In België keert de Novice vergunning terug. Dit omdat er een behoorlijke brug bestond tussen 

de HAREC (Full) machtiging en het Basiscertificaat (ON3). De Novice vergunning zal voldoen 

aan de aanbevelingen zoals opgenomen in ECC(05)06 van CEPT en wordt daarmee, in 

tegenstelling tot de basisvergunning, internationaal erkend. Voortaan kent België drie 

licentieklassen: 

 Klasse A (Nu ‘HAREC’) 
 Klasse B (Novice) 
 Klasse C (Basiscertificaat) 

Toezichthouder BIPT heeft een raadpleging gehouden. Op de voorgestelde frequenties, modi 

en vermogens voor de nieuwe (eigenlijk terugkerende) Novice vergunning is geen feedback 

gekomen. Wel zijn er voorstellen gedaan om de huidige houders van een Basiscertificaat gelijk 

te trekken aan de nieuwe Novice. Dit verzoek is door BIPT afgewezen, omdat de afgenomen 

examens niet conform de ECC(05)06 aanbevelingen gedaan zijn. Ook is voorgesteld om de 

huidige houders van een Basiscertificaat te beperken in tijd. Dit voorstel kan niet door BIPT 

uitgevoerd worden omdat de juridische basis hiervoor ontbreekt. 

Wijzigingen in voorwaarden 

 Voor Klasse A vergunninghouders geldt een vermogensbeperking van 20 Watt voor (D)ATV 
uitzendingen in de frequentieband 1260-1300 MHz. Voorheen was dit 200 Watt. De 
toezichthouder heeft de beperkingen voor smal band modi nu laten vallen. Reden hiervoor is 
dat deze naar verwachting geen verstoring zullen geven op militaire radarinstallaties. 

 Houders van een Klasse C vergunning (voorheen: Basiscertificaat) mogen niet meer uitzenden 
op de 12-meter, 17-meter en 6-meter band. Het vermogen op de HF-banden wordt beperkt 
tot 10 Watt. Op de VHF (144) en UHF (430) MHz. band bedraagt het maximale vermogen 50 
Watt. 

 Houders van een Klasse B vergunning (Novice) mogen geen uitzendingen doen in (D)ATV. Deze 
beperking is (was) al van toepassing op houders van een Klasse C (Basiscertificaat) vergunning. 
Ze krijgen toegang tot alle HF banden exclusief de 60-meter en 4-meter band, met een 
maximaal vermogen van 100 Watt. Op de 160-meter band geldt een beperking  van 1.81 tot 
1.85 MHz. Op de VHF (50 en 144 MHz) en UHF (430 MHz) band bedraagt het maximale 
vermogen 50 Watt. 

https://www.hamnieuws.nl/novice-keert-terug-in-belgie-basisvergunning-herijkt/
https://www.hamnieuws.nl/novice-keert-terug-in-belgie-basisvergunning-herijkt/#comments
https://www.hamnieuws.nl/overheid/
https://www.hamnieuws.nl/author/admin/


 

 

 

 

Op de website van BIPT is een document te vinden waarin alle wijzigingen beschreven staan. 

  

https://www.bipt.be/nl/consumenten/radio/radioamateurs/besluit-van-de-raad-van-het-bipt-van-20-maart-2019-betreffende-de-frequenties-vermogens-en-transmissiemodi-die-mogen-worden-gebruikt-door-de-radioamateurs


 

 

 

 

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 

 

  

https://www.hamnieuws.nl/4de-officiele-cw-proef-in-uba-diest/
https://www.hamnieuws.nl/4de-officiele-cw-proef-in-uba-diest/#respond
https://www.hamnieuws.nl/overheid/
https://www.hamnieuws.nl/verenigingen/
https://www.hamnieuws.nl/author/admin/
https://www.on4dst.be/cw_proef_2019.html
https://www.hamnieuws.nl/morse/


 

 

 

Speciale roepletters met Koningsdag  

 

 

13/03/2019/2 Reacties/in evenementen /door PH4X 

Zaterdag 27 april 2019 is Amersfoort het stralende middelpunt van Koningsdag in Nederland. 

Koning Willem-Alexander komt die dag met zijn familie zijn verjaardag vieren in de Keistad. 

Dat laat de afdeling Amersfoort van de VERON niet ongemerkt voorbijgaan. In de dagen 

rondom het bezoek aan Amersfoort zullen leden van de afdeling Amersfoort de bijzondere 

roepletters PA52KDA in de lucht brengen. 

De ‘52’ in de prefix staat voor de leeftijd van de koning. De suffix ‘KDA’ staat voor 

‘KoningsDag Amersfoort’. De roepletters zullen op verschillende banden en in verschillende 

modes actief zijn. Uiteraard is er voor deze activiteit een bijzondere QSL-kaart beschikbaar. 

QSL-manager is Eddy Krijger (PA0RSM). 

  

https://www.hamnieuws.nl/speciale-roepletters-met-koningsdag/
https://www.hamnieuws.nl/speciale-roepletters-met-koningsdag/#comments
https://www.hamnieuws.nl/evenementen/
https://www.hamnieuws.nl/author/admin/


 

 

 

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,-- 

1 portofoon van Motorola, type Radius GP900 16 kanalen voorgeprogrammeerd op 2 meter 

1 lader + snoer en 2 accu's 

Prijs t.e.a.b. 

'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    OK1WC memorial contest           48 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          128 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    FOC QSO party                    18 QSO's en     0 Pnt. 
PA3DBS    UKEICC contest CW               302 QSO's en     8 Pnt. 
PD0RWL    VRZA NLC Contest 70 MHzand up    45 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           53 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        594 QSO's en    16 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal     8014 QSO's en   232 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CW-contesten             CW     28 Mar 17:00-18:59 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         SSB    28 Mar 20:00-21:29 UTC 
  UKEICC contest 80 mtr CW           CW     27 Mar 20:00-20:59 UTC 
  R3A Cup Digi contest               RTTY   29 Mar 17:00-18:59 UTC 
  CQ WW WPX Contest                  SSB    30/31 Mar 00:00-23:59 UTC 
  RU-WW MultiMode contest            CW/SSB/31 Mar/01 Apr 12:00-12:00 
  RSGB 70 MHz contest                CW/SSB 01 Apr 09:00-12:00 
  OK Easter contest 144 MHz          CW/SSB 01 Apr 08:00-14:00 
  RSGB RoLo HF Championship          SSB    01 Apr 19:00-20:30 UTC 
  Deutschland contest                CW     01 Apr 06:00-09:00 
  DARC Ostercontest contest          CW     01 Apr 15:00-17:30 
  OM LPS contest                     CW     01 Apr 14:00-20:00 
  RSGB 80m Club Championship         CW     02 Apr 19:00-20:29 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 02 Apr 16:30-17:29 UTC 
  144 MHz activity                   CW/SSB 03 Apr 18:00-22:30 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     04 Apr 17:00-19:59 UTC 
  UKEICC contest                     SSB    03 Apr 20:00-20:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     04 Apr 19:00-19:59 UTC 
  DARC Fruhling contest 144 MHz      CW/SSB 07 Apr 12:00-16:00 

https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

  SP DX Contest                      CW/SSB 07/08 Apr 15:00-14:59 UTC 
  EA RTTY Contest                    RTTY   07/08 Apr 16:00-15:59 UTC 
  LZ Open 40m Contest                CW/SSB 07 Apr 04:00-07:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 09 Apr 16:30-17:29 UTC 
  432 MHz activity                   CW/SSB 10 Apr 18:00-22:30 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  
 

  

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: 
Xander Marks  via e mail 

nl 6926 Adrie  jochems via pd1jhh 

JOSE  VIA  PD1MVL 

Radioamateurs 

PE1BSX Cor 

PD5DMT Elco 

PE1BIA Joop atv  

ZS5V          MARJOKE VIA ECHOLINK 

PD4FMJ     FRANS VIA ECHOLINK 

ON3TNT      MARNIX 

PA5KM *     COEN 

PA3GAG     RIEN 

PD1JHH      JAN 

PA3DWF*   PIET 

PA3B           BRAM 

PD1SHE*    STEPHANIE 

PDORWL*   TOON 

PA3JAN*     JAN 

PE1GIJ*       AD 

 

  



 

 

 

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 

 

 

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  

 

 

 

 

 


