
 

 

 

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 214 van 24 april  

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT. 
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Van Herman PA0UYL  

Beste Wim/Matthé, 

Op de laatste verenigingsavond merkte ik dat verschillende leden zich afvroegen hoe ze één en ander 

goed aan elkaar konden zetten met de antenne versterker van Henk. Daarom een korte beschrijving 

met foto’s zoals ik het heb gedaan.  Er zijn natuurlijk andere mogelijkheden, maar wellicht is dit idee 

iets.  

Vy 73 

Herman Pa0uyl 

Hier onder de beschrijving  

ANTENNE VERSTERKER – pa5he      

Van pa0uyl 

Beste OM’s         

Op de laatste verenigingsavond hoorde ik dat sommige leden zich afvroegen hoe ze één en andere 

stevig konden bevestigen. Daarom enkele foto’s en een korte beschrijving hoe ik dit heb gedaan. 

 

Foto 1      De spanningsaansluiting van de antenne versterker.  

 



 

 

 

Op sommige  plekken voor doorvoeren naar buiten heb ik gebruik gemaakt van smeltlijn. Dit zijn van 

die staafjes lijm die in het lijm pistool worden verwarmd en dan vloeibaar worden. Dergelijke 

lijmpistolen zijn voor een paar euro te koop (circa 4 euro) bijv. bij de Dumpstore, soms bij de Action 

of de Lidl.  

De 12Volt draad (geel/zwart) heb ik als trekontlasting een keer over de bout/moer gedraaid van de 

antenne aansluiting en daarna via een dun gaatje naar buiten geleid. Hierover heen zit smeltlijm  

Jumper J2 staat in  de stand van een externe spanningsaansluiting. Wordt deze omgezet naar de 

twee vrije plaatsen van J2 dan wordt de spanning toegevoerd via de antenne kabel.  

De buitenmantel van de antenne aansluiting is via de boot met moertjes met de print verbonden, 

deze heb ik niet apart aangesloten.  

 

Foto 2  -   Antenne aansluiting 

Voor de antenne aansluiting heb een stukje dikke coax gebruikt, waarvan ik de buitenmantel en 

buiten draad heb verwijderd. Ik gebruik alleen de binnen adres en de afscherming. Om allesd goed 

vast te maken heb ik in de zijkant van het kastje twee gaten geboord, waardoor dit binnenste deel 

van de coaxkabel past. De uiteinde heb ik vast gesoldeerd op de print en het geheeld vast gelijmd 

met smeltlijm.  

Het geheel zit stevig vast als de lijm is afgekoeld.  

 

Tot slot, ik heb de groenen led vervangen door een blauwe en deze eveneens in het deksel vastgezet 

met smeltlijm. Deze led geeft aanzienlijk meer licht en bij een gesloten versterker is nu goed 

zichtbaar dat er spanning op staat.  



 

 

 

  

 

Vy 73, 

Herman Pa0uyl 

 

 



 

 

 

Van Wim PA3WT  

 

Vorige week zijn er een paar tips gegeven tijdens de ronde hier onder de linken naar de webpagina’s  

http://www.pa7lim.nl/ 

http://www.pd4fmj.nl/ 

 

Video van de Presentatie van Jan PA0SSB 

 

 

https://a51.veron.nl/wp-content/uploads/2019/04/MVI_9252.mp4 

 

73’Wim Pa3wt  

FT4 als mogelijke opvolger voor RTTY  

23/04/2019/0 Reacties/in software /door PH4X 

 

Joe Taylor (K1JT) heeft de afgelopen maanden aan een mogelijke opvolger voor RTTY 

gewerkt. De nieuwe mode krijgt de naam FT4 en is, zoals de naam doet vermoeden, gebaseerd 

op FT8. De duur van de uitzendingen is echter aanzienlijk korter: 4,5 seconden. Daarbij zijn de 

voordelen van FT8 behouden: de mode is circa 10 dB meer gevoelig dan RTTY. 

In WSJT-X versie 2.1 moet FT4 beschikbaar komen, valt te lezen op de website qrznow.com. 

Binnenkort zullen er release candidates beschikbaar gesteld worden zodat gebruikers er al mee 

aan het testen kunnen gaan. 

Tags: FT4, RTTY, WSJT  

http://www.pa7lim.nl/
http://www.pd4fmj.nl/
https://a51.veron.nl/wp-content/uploads/2019/04/MVI_9252.mp4
https://www.hamnieuws.nl/ft4-als-mogelijke-opvolger-voor-rtty/
https://www.hamnieuws.nl/ft4-als-mogelijke-opvolger-voor-rtty/#respond
https://www.hamnieuws.nl/software/
https://www.hamnieuws.nl/author/admin/
https://qrznow.com/the-ft4-protocol-for-digital-contesting-by-k1jt/
https://www.hamnieuws.nl/ft4/
https://www.hamnieuws.nl/rtty/
https://www.hamnieuws.nl/wsjt/


 

 

 

Van Gerben PD1GWF 

 

Brabantse jacht zondag 26 mei 2019 

Sinds de ontmanteling van het pi2nos netwerk is het in de Oistewijkse bossen erg onrustig geworden. 

De amateurbanden worden daar verstoord door een piraat . Het agentschap telecom is ingeschakeld 

maar die kan de piraat niet vinden. Gelukkig is er een week per jaar een radio kampweek met veel 

vossenjagers. Kun jij het AT helpen met het vinden van de Oisterwijkse bos piraat. Help dan mee op 

zondag 26 Mei. 

Tot zondag, 26 mei  

pd1gwf en pa3ekg  

 

  



 

 

 

 

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 “ 

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”   

 

 

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 
 

 

mailto:edwinschreuders@home.nl
mailto:info@pe1gij.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    YU DX Contest                   107 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    CQ Manchester Mineira DX Conte  118 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    Deutschland Contest              30 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    DARC Ostercontest                25 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           25 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        305 QSO's en    11 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal     9919 QSO's en   295 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CW-contesten             CW     24 Apr 17:00-19:59 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         DIGI   25 Apr 19:00-20:29 UTC 
  SP DX RTTY Contest                 RTTY   27/28 Apr 12:00-11:59 UTC 
  Helvetia Contest                   CW/SSB/27/28 Apr 13:00-12:59 UTC 
  UA1DZ Memorial Cup                 CW/SSB 28 Apr 13:00-18:59 UTC 
  BARTG Sprint 75                    RTTY   28 Apr 17:00-21:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 30 Apr 16:30-17:29 UTC 
  AGCW_DL QRP Part                   CW     01 May 13:00-19:00 UTC 
  DAC 144 MHz                        CW/SSB 01 May 17:00-21:00 UTC 
  RSGB 144 MHz                       CW/SSB 01 May 19:00-21:30 UTC 
  Wednesday CWT Mini-contest         CW     02 May 17:00-19:59 UTC 
  RCC Cup                            CW/SSB 05 May 03:00-08:59 UTC 
  ARI International DX Contest       CW/SSB/05/06 May 12:00-11:59 UTC 
  7th Call Area QSO Party            CW/SSB 05/06 May 13:00-06:59 UTC 
  VERON VHF-UHF-SHF contest          CW/SSB 05/06 May 14:00-14:00 UTC 
  RSGB 432 MHz Trophy                CW/SSB 05 May 14:00-22:00 UTC 
  RSGB 10 GHz Trophy                 CW/SSB 05 May 14:00-22:00 UTC 
  New England QSO Party              CW/SSB 06 May 20:00-23:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 07 May 16:30-17:29 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         SSB    07 May 19:00-20:29 UTC 
  DAC 432 MHz                        CW/SSB 08 May 17:00-21:00 UTC 
  RSGB 432 MHz                       CW/SSB 08 May 19:00-21:30 UTC 
  VRZA 50 MHz an UJp                 SSB    08 May 18:00-21:00 UTC 
  VERON VHF-UHF zomercontest         CW/SSB 04/05 Aug 14:00-14:00 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: 
Gert Jan* e-mail 
Xander* e-mail 
NL6926 via PD1JHH 
PD1MVL* 
 
Radioamateurs: 
PE1BSX* 
PE1BIA ATV/Phone 
ON3TNT 
PE1GIJ* echolink 
ZS5V Echolink 
PA3WT 
PA3JAN* 
PA5HE 
PA3GAG 
PDøBJ* 
PD1MAP* 
PA350RB special call t/m 28 april 
PD1JHH* 
PA3B* 
PA5KM* 
PE1GTY* 
PD1GWF* 
PD5DMT* 
PA3DWF 

  

mailto:afdelingscontest@veron.nl
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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 / 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  

mailto:pa3wt@veron.nl
mailto:pd1ajz@veron.nl
http://www.degeerhoek.nl/


 

 

 

 


