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 213 van 17 april
Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT.

World Amateur Radio Day” elk jaar op 18 april
16/04/2019/in Aankondiging evenementen /door Johan Evers (PE1PUP)

Jaarlijks op 18 april vieren radioamateurs wereldwijd World Amateur Radio Day. Het was
namelijk op deze dag in 1925 dat de International Amateur Radio Union (IARU) werd
opgericht in Parijs. De IARU behartigt wereldwijd de belangen van radioamateurs en de
VERON doet dat voor alle Nederlandse amateurs via de IARU.
Radioamateurs toonden als eersten aan dat het korte golfspectrum bepaald geen waardeloos
stuk radiospectrum is. Integendeel, zo bleek, op de korte golf is wereldwijde propagatie van
radiosignalen mogelijk. In alle haast om de korte golf commercieel te gaan gebruiken,
dreigden radioamateurs volledig buitengesloten te worden.
Mede daarom richtten enkele radiopioniers in 1925 de IARU op. Twee jaar later, op de
International Radiotelegrapgh Conference, kregen radioamateurs toegang tot de 10m-, 20m-,
40m-, 80m- en 160m-band. Tot de dag van vandaag mogen de inmiddels 3.000.000
gelicentieerde radioamateurs deze frequentiebanden gebruiken. En, tot de dag van vandaag
behartigt de IARU wereldwijd de belangen van radioamateurs.
Bovenstaande World Amateur Radio Day-poster is verkrijgbaar in verschillende formaten om
zelf af te drukken; een poster van 61 bij 91 cm en een kleinere A4-formaat poster.

Storende signalen geven overlast in de ether
11/04/2019/10 Reacties/in overheid /door PH4X
Slechte apparaten en ondeugdelijke installaties kunnen storende signalen in de ether
veroorzaken. Deze etherruis kan op termijn leiden tot maatschappelijke ontwrichting of
economische schade. Agentschap Telecom roept in haar jaarverslag op alleen apparaten met
een CE-markering te gebruiken en altijd een deskundig installateur in te huren.
Het is druk in de ether. Zorgvuldig gebruik en een goede indeling van het spectrum moeten
ervoor zorgen dat nu en in de toekomst de ether optimaal bruikbaar blijft. Als 5G de komende
jaren een hoge vlucht gaat nemen, dan vraagt dat om nog meer aandacht voor correct
ethergebruik.
Agentschap Telecom kiest er bij storende apparaten voor om eerst met een fabrikant of
importeur in overleg te gaan om tot oplossingen te komen. Apparatuur wordt alleen in beslag
genomen als er sprake is van illegaliteit. Bij storende installaties geven we eerst de ruimte om
zelf het probleem op te lossen. Het agentschap gaat ervan uit dat erkende installateurs die
aangesloten zijn bij een branchevereniging, beschikken over de noodzakelijke deskundigheid
om storende signalen die leiden tot etherruis te voorkomen.
Lees meer over etherruis en wat u daar zelf tegen kunt doen in de Staat van de Ether 2018.
Tags: Agentschap Telecom

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).

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 816 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 “
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)

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

PE1GIJ
Gratis af te halen. (In Zevenbergen)
7 meter stalen mast met muurbeugels.
Mast is uit 2 delen en de diameter boven is 40mm.
Moeten wel een paar nieuwe bouten in.
Hij blijft nog 2 weken liggen en anders gaat de slijpschijf erin en de restanten naar de
milieustraat.
73's PE1GIJ - Ad Sekeris info@pe1gij.nl

Hallo PI4BOZ,
Hierbij het overzicht van de behaalde CONTEST PUNTEN van de
afdeling Bergen op Zoom (A51) per contest en per call over de
afgelopen periode en het totaal aantal behaalde punten dit seizoen.
Resultaat afdeling Bergen op Zoom:
---------------------------------PA3DBS
Wednesday CW-contesten
132 QSO's en
4 Pnt.(CW)
PA3DBS
RSGB 80m Club Championship
80 QSO's en
3 Pnt.(CW)
PA2CVD
Russian DX Contest
125 QSO's en
4 Pnt.(SSB)
PA3DBS
Russian DX Contest
272 QSO's en
7 Pnt.(CW/SSB)
PA3DBS
BARTG Spring RTTY Contest
255 QSO's en
7 Pnt.(RTTY)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
48 QSO's en
1 Pnt.(CW)
PA3DBS
Wednesday CW-contesten
128 QSO's en
4 Pnt.(CW)
PA3DBS
FOC QSO party
18 QSO's en
0 Pnt.(CW)
PA3DBS
UKEICC contest CW
302 QSO's en
8 Pnt.(CW)
PD0RWL
VRZA NLC Contest 70 MHzand up
55 QSO's en
2 Pnt.(CW/SSB)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
53 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3DBS
UKEICC contest 80 mtr CW
66 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3DBS
Wednesday CW-contesten
123 QSO's en
4 Pnt.(CW)
PA2CVD
CQ WW WPX Contest
210 QSO's en
6 Pnt.(SSB)
PA3DBS
CQ WW WPX Contest
128 QSO's en
4 Pnt.(SSB)
PD0PMS
CQ WW WPX Contest
27 QSO's en
1 Pnt.(SSB)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
51 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3DBS
RSGB 80m Club Championship
80 QSO's en
3 Pnt.(CW)
PA3DBS
Wednesday CW-contesten
103 QSO's en
4 Pnt.(CW)
PA3DBS
EA RTTY Contest
209 QSO's en
6 Pnt.(RTTY)
PA3DBS
SP DX Contest
100 QSO's en
4 Pnt.(CW)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
53 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3DBS
Wednesday CW-contesten
105 QSO's en
4 Pnt.(CW)
PA3DBS
Yuri Gagarin DX Contest
302 QSO's en
8 Pnt.(CW)
PA3DBS
OK-OM DX SSB Contest
33 QSO's en
1 Pnt.(SSB)
-----------------------------------Periode
3058 QSO's en
93 Pnt.
-----------------------------------Totaal
9614 QSO's en
284 Pnt.
====================================
De palmares gaat deze keer naar de topscoorders van de maand en de topscoorder
van dit seizoen:
TOP 3 VAN DE MAAND:
----------------------1. PA3DBS
80 Pnt.
2. PA2CVD
10 Pnt.
3. PD0RWL
2 Pnt.

SEIZOEN TOP SCOORDER:
--------------------PA3DBS
215 Pnt. << Proficiat !

Wij wensen een ieder weer veel succes toe met de komende contesten !
73 es gd contesting
Manager Afdelingscompetitie

De inmelders deze week waren
Luisteramateurs:
NL12340 email
Xander email
NL6926 email
Radioamateurs:
PE1BSX*
PE1BIA ATV / Phone
PDøBJ echolink
PD4FMJ echolink
PA3GFM email*
ON3TNT
PA5KM*
PD4FMJ echolink
PA3WT
PD5DMT
PA3JAN*
PA5HE*
PA3GAG
PA350RB special call
PD1JJH*
PD1MVL
PA7MB
PG4E

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 / A51
Ad , PA1ADG
Xander Marks
René Tuijtel , PH3V
Mart PD1MVL
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.

Bedankt voor jullie aanwezigheid en tot volgende
week 73’ Wim PA3WT

