
 

 

 

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 211 van 3 april  

Het bulletin verzorgd door Wim PA3WT. 
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Overleden , William Horne PA0WHZ 

Hier nog een triest bericht, gisteren ontvangen van Ton Loeff PA3BMI. 
Graag vermelden in de ronde, en eventueel rouwkaart in het bulletin plaatsen als jullie dat zinvol 
vinden. 
Zoals je ziet gaan Herman van Rees ( PA0VRE ) , Ton Loeff, vermoedelijk Giel PE1BDV, en mijn 
persoontje er maandag naar toe. 
Mochten er nog meer amateurs zijn die Wim ( oud Bergenaar ) hebben gekend kun je e.e.a. wat ons 
betreft, als ze daar om vragen, ook doorsturen. 
Ze kunnen dan altijd, als ze dat willen, een nagedachtenis op het hier onder vermelde elektronische 
condoleance register zetten. 
 
 

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, geven 
wij u kennis dat onverwacht uit ons midden is weggenomen onze lieve en zorgzame 

William Horne 
- Wim - 
* Greenock (UK), 7 maart 1951 † Delft, 29 maart 2019 
Uit aller naam, 
Fiona en Jan Maarten 
Karin 
Correspondentieadres: 
Karin Breeuwer 
Geuzenlaan 27 
3023 PH Rotterdam 
Wim is overgebracht naar het uitvaartcentrum van De Laatste Eer, alwaar geen 
bezoek. 
De afscheidsplechtigheid voorafgaand aan de crematie wordt gehouden in de aula 
van 
crematorium Iepenhof, Hofl aan 18 te Delft, op maandag 8 april om 14.00 uur. 
Na afl oop is er gelegenheid tot samenzijn in de ontvangkamer van het crematorium. 
U kunt een herinnering aan Wim achterlaten op www.de-laatste-eer.nl/condoleren 
  

http://www.de-laatste-eer.nl/condoleren


 

 

 

Sporadic E seizoen 2019 van start  

 

 

03/04/2019/0 Reacties/in vhf-uhf-shf /door PH4X 

Normaal gesproken gaat rond april het Sporadic E seizoen weer van start. Daardoor wordt het 

mogelijk om goede verbindingen te maken op de 6- en 4-meter band binnen Europa, maar bij 

goede condities – zeker met hulp van TEP – ook richting Afrika. Een simpele dipool antenne 

volstaat vaak al om een CW of voice verbinding te maken met Zuid-Europese landen. Vandaag 

is de eerste Sporadic E activiteit van dit seizoen waargenomen. 

Het Sporadic E seizoen duurt doorgaans tot eind augustus. Door ionisatie van de E-laag worden 

(pan) Europese verbindingen mogelijk in het frequentiegebied 25-110 Mhz. Dit geeft de 

mogelijkheid om ‘lokale’ DX te werken op de 10-meter band, maar deze condities geven vooral 

activiteit op de 6- en 4-meterband. Bij een hoge MUF kan het zelfs voorkomen dat er 

verbindingen op de 2-meter band mogelijk zijn. 

 

  

https://www.hamnieuws.nl/sporadic-e-seizoen-2019-van-start/
https://www.hamnieuws.nl/sporadic-e-seizoen-2019-van-start/#respond
https://www.hamnieuws.nl/vhf-uhf/
https://www.hamnieuws.nl/author/admin/


 

 

 

 Russische over the horizon radar stoort op 20 meter  

23/03/2019/in Opmerkelijk nieuws /door Redactie 

Naar aanleiding van diverse meldingen van 

radiozendamateurs over ernstige storing in de 20 meterband heeft AT (Agentschap Telecom) 

een onderzoek ingesteld. 

Storing door Russische ‘over the horizon’ radar veroorzaakt 

Al snel bleek dat een Russische ‘over the horizon’ radar verantwoordelijk is voor deze 

storing. AT heeft ook peilingen uitgevoerd, waarbij het bovenstaande werd bevestigd. Op 20 

maart heeft AT daarom een officieel ITU Report of Infringement naar de Russische 

autoriteiten gestuurd. Om aandacht te vragen voor deze uitzendingen in een exclusieve 

amateurband. Of dit uiteindelijk resultaat zal hebben is af te wachten. Maar AT is niet de 

enige organisatie in Europa die dit probleem onder de aandacht van Rusland heeft gebracht. 

International Amateur Radio Union Monitoring System 

Voor meer informatie zie ook de vernieuwde website: www.iarums-r1.org.  Deze website 

geeft veel informatie over het monitor-gebeuren. U vindt diverse links naar o.a.: herkenning 

van digitale signalen(geluid); laatste meldingen over storing in de exclusieve amateurbanden; 

handleiding voor het monitoren/beluisteren van de HF banden; nieuwsbrieven waaronder de 

maandelijkse VERON bijdrage; tips; fotogalerij(nog  in te vullen) en berichten/nieuwsbrieven 

van DARC. De moeite waard om deze site eens te bekijken en wellicht op te nemen in uw lijst 

van favorieten. 

Tags: Agentschap Telecom, IARU-MS 

  

https://www.veron.nl/nieuws/russische-over-the-horizon-radar/
https://www.veron.nl/nieuws/category/opmerkelijk-nieuws/
https://www.veron.nl/nieuws/author/redactie/
https://nl.wikipedia.org/wiki/OTH
http://www.iarums-r1.org/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/iaru-ms/maandrapporten/
http://www.iarums-r1.org/iarums/sound/main.html
https://www.veron.nl/nieuws/tag/agentschap-telecom/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/iaru-ms/


 

 

 

Denk aan de zomertijd  

 

 
31/03/2019/1 Reactie/in apparatuur /door PH4X 

Bij enkele transceivers moet de zomertijd handmatig gecontroleerd worden. Dit is met name 

het geval bij digitale D-star en DMR transceivers die een GPS-ontvanger hebben, waaronder 

de Icom IC-2820 en ID-31, ID-51 en IC-7100, maar ook de Hytera MD785G, X1p en de 

PD785G dienen gecontroleerd te worden. Ook de nieuwe IC-7300 moet handmatig aangepast 

worden en daarbij moet het verschil met UTC niet worden vergeten. 

De instelling dient op GMT+2 gezet te worden om ervoor te zorgen dat (GPS) data die 

verzonden wordt weer goed weergegeven kan worden op de verschillende dashboards. 

Tags: zomertijd 

Wijzigingen aan DMR-repeaters Haaglanden  

 
31/03/2019/0 Reacties/in repeaters /door PH4X 

In de regio Haaglanden zijn er twee wijzigingen aan de beschikbare DMR-repeaters. Zo is 

PI1DHG verhuist van het DMARC-netwerk naar het BrandMeister netwerk. Daarmee zijn in 

Nederland alle repeaters omgeschakeld. Diverse gebruikers vroegen hierom maar de beheerders 

vonden diversiteit ook belangrijk. 

“Wij waren van mening dat we beter diversiteit konden aanbieden dan meer van hetzelfde, maar 

ook omdat er al een DMR-repeater vanuit Delft actief is met toegang tot BrandMeister. We 

moesten echter al langer constateren dat de activiteiten op de Haagsche DMR-repeater PI1DHG 

steeds schaarser werden, een trend die in algemene zin ook al waarneembaar was op het DMR 

MARC-netwerk.”, aldus de beheerder. 

https://www.hamnieuws.nl/denk-aan-de-zomertijd-2019/
https://www.hamnieuws.nl/denk-aan-de-zomertijd-2019/#comments
https://www.hamnieuws.nl/apparatuur/
https://www.hamnieuws.nl/author/admin/
https://www.hamnieuws.nl/zomertijd/
https://www.hamnieuws.nl/wijzigingen-aan-dmr-repeaters-haaglanden/
https://www.hamnieuws.nl/wijzigingen-aan-dmr-repeaters-haaglanden/#respond
https://www.hamnieuws.nl/repeaters/
https://www.hamnieuws.nl/author/admin/
https://repeaters-haaglanden.nl/nieuws/pi1dhg-goes-brandmeister/


 

 

 

Een andere wijziging vindt plaats in de repeater van PI1DFT in Delft. Deze is van locatie 

verhuist en staat nu, met de nieuwe roepletters PI1VBG, in Voorburg te draaien op 438.3750 

MHz. Meer informatie is op deze website te vinden. 

Tags: DMR, PI1DHG, PI1VBG, repeater 

  

http://repeatersdelft.nl/pi1vbg-dmr/
https://www.hamnieuws.nl/dmr/
https://www.hamnieuws.nl/pi1dhg/
https://www.hamnieuws.nl/pi1vbg/
https://www.hamnieuws.nl/repeater/


 

 

 

SSTV-uitzendingen vanaf ISS rond 12 april  

28/03/2019/in Aankondiging evenementen, Algemeen nieuws /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

Op 12 april is het de Dag van de Kosmonauten. 

Dat is de dag waarop gevierd wordt dat Joeri Gagarin op 12 april 1961 als eerste mens in de 

ruimte verbleef. Hij draaide toen in bijna twee uur rond de aarde aan boord van het Vostok 1-

ruimtevaartuig. 

Ter gelegenheid van deze gebeurtenis, zendt het ISS (International Space Station) opnieuw 

SSTV-beelden uit. ARISS maakt binnen ongeveer een week de exacte data bekend. Op dat 

moment brengen wij een update van dit bericht uit. 

Details SSTV-uitzendingen 

De SSTV-beelden worden op 145,80 MHz uitgezonden en maken daarbij gebruik van de 

PD120-mode. Een eenvoudige 2m-portofoon is al voldoende om de SSTV-beelden te 

ontvangen. Natuurlijk kun je ook iedere andere 2m-ontvanger gebruiken. Om de beelden te 

zien, verbind je de audio-uitgang van de ontvanger met de audio-ingang van een computer. 

Gebruik vervolgens bijvoorbeeld het gratis programma MMSSTV om het signaal te 

decoderen. 

 

Handige tips (in het Engels) over het ontvangen van de SSTV-beelden van het International 

Space Station vind je via deze link. Erg nuttig is ook deze Youtube-video. Hierin wordt 

uitgelegd hoe je kunt vaststellen of het ISS binnen bereik is voor jouw locatie. 

Het SSTV ARISS Award 

De uitzendingen bestaan in totaal uit twaalf foto’s. Wie ontvangen foto’s online plaatst, komt 

in aanmerking voor het zogenoemde SSTV ARISS Award. Op de website van het SSTV ARISS 

Award kun je nalezen hoe je het certificaat kunt aanvragen. 

 

Het online plaatsen van de foto’s wordt steeds populairder. Radioamateurs plaatsten 

gedurende de SSTV-uitzendingen in februari in totaal 128.00 foto’s. Ook vroegen 2800 

radioamateurs een SSTV ARISS Award aan. 

ARISS – Amateur Radio on the International Space Station 

https://www.veron.nl/nieuws/sstv-vanaf-iss/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dag_van_de_Kosmonauten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vostok_1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_ruimtestation_ISS
http://www.ariss.org/
https://hamsoft.ca/pages/mmsstv.php
https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/faq.php
https://www.youtube.com/watch?v=V8lWQrtLQvE
https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/index.php
https://ariss.pzk.org.pl/sstv/
https://ariss.pzk.org.pl/sstv/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/02/SSTV-ARISS-award.jpg


 

 

 

ARISS is een samenwerkingsverband tussen 

internationale radioamateurverenigingen en ruimtevaartorganisaties uit de landen die het 

International Space Station ondersteunen. Voor Nederland doen de VERON en het NSO 

(Netherlands Space Office) mee. Deelnemers komen uit vijftien landen, zoals diverse 

Europese landen, maar ook Japan, Rusland, Canada en de Verenigde Staten. De organisatie 

bestaat vrijwel geheel uit vrijwilligers vanuit nationale radioamateurverenigingen, maar ook 

vanuit AMSAT (Radio Amateur Satellite Corporation). 

De doelen die ARISS nastreeft zijn onder andere: 

 Het stimuleren van de belangstelling voor wetenschap en technologie onder jonge mensen. 
 Studenten, docenten maar ook het algemene publiek de gelegenheid bieden om kennis te 

maken met ruimtevaarttechnologie en satellietcommunicatie. 
 Studenten, docenten maar ook het algemene publiek kennis laten maken met draadloze 

technologie en radiotechniek via amateurradio. 
 Gelegenheid bieden aan radioamateurs om experimenten te doen en nieuwe technieken te 

evalueren. 

Voorbehoud 

De SSTV-uitzendingen zijn afhankelijk van andere activiteiten van de ISS-bemanning. 

Daarom is de planning onder voorbehoud. 

  

Bron: ARISS en DARC 

 

  

http://www.ariss.org/
https://www.spaceoffice.nl/nl/over-nso/
https://www.amsat.org/
http://ariss-sstv.blogspot.com/
https://www.darc.de/home/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/01/ARISSlogo.png


 

 

 

 

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) 

  

mailto:edwinschreuders@home.nl


 

 

 

 

PA0RPA 

 
Ik heb nog 4 stuks ATV ontvangers te koop a raison van 5,- euro per stuk. 

Zijn "blinde" apparaten, inwendig instellen op frequentie etc.en 12 v aansluiten. Komt video uit op 

een BNC en audio op een DIN plug. 

Ontvangt 1285 MHz. 23 cm ATV. ( als je hem daar op instelt natuurlijk ). 

73’ Rob PA0RPA  E-mail: rjm.peeters@home.nl 

 

 

mailto:rjm.peeters@home.nl


 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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    UKEICC contest 80 mtr CW         66 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          123 QSO's en     4 Pnt. 
PA2CVD    CQ WW WPX Contest               210 QSO's en     6 Pnt. 
PA3DBS    CQ WW WPX Contest               128 QSO's en     4 Pnt. 
PD0PMS    CQ WW WPX Contest                27 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           51 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    RSGB 80m Club Championship       80 QSO's en     3 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        685 QSO's en    22 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal     8699 QSO's en   254 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CW-contesten             CW     03 Apr 17:00-19:59 UTC 
  UKEICC contest                     SSB    03 Apr 20:00-20:59 UTC 
  SP DX Contest                      CW/SSB 06/07 Apr 15:00-14:59 UTC 
  DARC Fruhling contest 144 MHz      CW/SSB 06 Apr 12:00-16:00 
  EA RTTY Contest                    RTTY   06/07 Apr 16:00-15:59 UTC 
  LZ Open 40m Contest                CW/SSB 06 Apr 04:00-07:59 UTC 
  RSGB 70 MHz contest                CW/SSB 07 Apr 09:00-12:00 
  RSGB RoLo Contest                  SSB    07 April 19:00-20:30 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 08 Apr 16:30-17:29 UTC 
  432 MHz activity                   CW/SSB 09 Apr 18:00-22:30 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     10 Apr 17:00-19:59 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         SSB    10 Apr 19:00-20:29 UTC 
  50 MHz activity                    CW/SSB 12 Apr 18:00-22:30 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         SSB    12 Apr 19:00-20:29 UTC 
  Japan International DX Contest     CW     13/14 Apr 12:00-11:00 UTC 
  OK-OM DX SSB Contest               SSB    12/14 Apr 12:00-11:59 UTC 
  DIG-QSO Party                      CW     13/14 Apr 12:00-11:00 UTC 
  Yuri Gagarin DX Contest            CW     13/14 Apr 21:00-20:59 UTC 

https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

  OK-OE-DL 144 MHz-10GHz activity    CW/SSB 14 Apr 08:00-11:00 UTC 
  RSGB 50 MHz contest                CW/SSB 14 Apr 09:00-12:00 
  WAB contest 80-40m                 DIGI   15 Apr 12:00-19:59 UTC (1 pauze) 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 16 Apr 16:30-17:29 UTC 
  1296 MHz activity                  CW/SSB 17 Apr 18:00-22:30 UTC 
  DTS Deutschland Contest            CW     17 Apr 06:00-09:00 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/
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De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs: 
Xander Marks e-mail 
NL6926* 
 
Radioamateurs: 
 
PE1BSX* 
ZS5V echolink 
PDøBJ echolink* 
PE1GIJ echolink* 
ON3TNT 
PA5KM* 
PH2A/P 
PA1MV 
PFøIS 
PAøRPA 
PA5HE 
PA3GAG 
PA3JOS* 
PD5DMT* 
PD1SHE* 
PD1MVL 
PD1MAP* 
PDøRWL 
PD1JHH* 
PD5TON 
PDøPVR 
PA3JAN* 
PE1BDV* 
PA9AD 
PA3DWF* 
PD1DBL 

  



 

 

 

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  

 

 

 

 

 


