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 215 van 1 mei
Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT.

Special event station HS10KING/mm o.a. actief op Qatar-OSCAR 100
29/04/2019/in Algemeen nieuws /door Fred Verburgh PA0FVH

Special event station HS10KING/mm is ter gelegenheid van
de kroning van koning Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (koning Rama X) op 4 tot 6
mei 2019 o.a. actief op Qatar-OSCAR 100. De Radio Amateur Society van Thailand (RAST)
gaat onder het beschermheerschap van Zijne Majesteit de Koning dit station activeren.
HS10KING/mm
Het station HS10KING/mm is actief van 3 tot 6 mei vanaf het Royal Thai Navy
vliegdekschip, de Chakri Narubet. Het schip ligt in de Golf van Thailand. Activiteiten van het
station op de HF-banden van 40, 20, 15 en 10 meter en op 2 meter. Ook met behulp van
amateurradio satellieten, waaronder de Es’hail-2 / QO-100-satelliet is het station actief.
RAST
Als gevolg van deze activiteiten is de mei vergadering van RAST uitgesteld tot de tweede
zondag van de maand. Zondag 12 mei in het Sena Place Hotel staat de vergadering gepland.
Wanneer er voldoende aanvragen zijn voor het Intermediate Class-examen worden die
afgenomen.
Zoals gewoonlijk zijn alle RAST-leden welkom bij deze vergadering en hopelijk kunnen ze
een QSO hebben met HS10KING/mm.

Van Ad PE1GIJ
Hallo Wim,
Ik heb het eerste gedeelte van een GPSDO unit voor zelfbouw achter de rug.
Een eerste prototype is gebouwd en getest en ziet er zeer veelbelovend uit.
Omdat er in de komende maanden heel veel updates hierover zullen gaan komen mijn domein
naam maar echt in gebruik genomen om daar de vorderingen te publiceren.
Een eerste aanzet staat al op de volgende link:
https://www.pe1gij.nl/gpsdo-de-luxe
Het is allemaal nog erg kaal maar dat komt later wel.
73's pe1gij, Ad

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

Van Wim PA3WT
Hier onder de reactie op mijn vraag bij Agentschap telecom
Geachte heer Thielen,
Het kan kloppen dat u nog geen factuur heeft ontvangen. We zijn bezig met een nieuw
financieel programma. Dat is de reden dat niet iedereen nu een factuur heeft ontvangen.
Houd u rekening mee dat de factuur verzonden zal worden verzonden in april of mei.
Voor uw registratie heeft dit geen gevolgen.
Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd
Met vriendelijke groet,
Eric Hokke
Klantcontact Medewerker
73’Wim PA3WT

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”
PD1AJZ
Te Koop:
Diverse spullen uit de nalatenschap zijn nog steeds te koop.
Lijsten op te vragen bij pd1ajz@veron.nl
Eind dit jaar worden de overgebleven computer spullen afgevoerd naar de kringloper.
Tevens de mast van Robbert PD9ROB
Thanks
73' Matthé PD1AJZ

PA0RPA

Ik heb nog in de aanbieding voor de K.G. liefhebber een ontvanger
Sommerkamp/Yaesu FRDX500 met ingebouwde 2 m converter. (zie foto).
Mag voor het leuke bedrag van 25,- euro ten behoeve van de repeaterstichting
weg !
Apparaat is in nieuwstaat, en in originele doos. Heeft nauwelijks dienst
gedaan !
Echt iets voor de beginnende Korte Golf enthousiasteling met weinig geld voor
de hobby !
Bij belangstelling : Zelf ophalen in Bergen op Zoom voor 14 mei s.v.p.
Rob Peeters PAØRPA
0657767353
0164259939
Graag dit stukje plaatsen in de rubriek verkoop en vermelden in de ronde.
Alvast bedankt !
gr.
Rob.

PA0RPA

Deze s.v.p. ook nog : GRATIS ! Alinco DT-500T/E porto met manual ( geen lader, vaak is de Kenwood
lader bruikbaar ) accu nog in orde. ( zie foto )
GRATIS afhalen bij : Rob Peeters PAØRPA . Als hij op 14 mei niet weg is gaat hij de elektronica kliko in
!
Graag ook weer plaatsen en vermelden in de ronde.
Alvast bedankt ,
Groeten,
Rob Peeters PAØRPA

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
Wednesday CW-contesten
122 QSO's en
4 Pnt.
PA3DBS
UKEICC contest
56 QSO's en
2 Pnt.
PA3DBS
RSGB 80m Club Championship
60 QSO's en
2 Pnt.
PA3DBS
SP DX RTTY Contest
216 QSO's en
6 Pnt.
PA3DBS
Helvetia Contest
6 QSO's en
0 Pnt.
PA3DBS
UA1DZ Memorial Cup
122 QSO's en
4 Pnt.
PA3DBS
BARTG Sprint 75
50 QSO's en
2 Pnt.
PA3DBS
OK1WC memorial contest
49 QSO's en
1 Pnt.
----------------------------------Week
788 QSO's en
25 Pnt.
----------------------------------Totaal
10600 QSO's en
316 Pnt.
====================================
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen:
----------------------------------------------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
CW-Ops mini contest CWT-1300
CW
10 May 13:00-13:59 UTC
Wednesday Mini-contest
CW
10 May 17:00-18:59 UTC
CW-Ops mini contest CWT-1900
CW
10 May 19:00-19:59 UTC
DAC 50 MHz
CW/SSB 10 May 18:00-22:30 UTC
DL DIG QSO Party 144/432 MHz
DIGI
12 May 13:00-16:00 UTC
Alessandro Volta RTTY Contest
RTTY
12/13 May 12:00-11:59 UTC

CQ-M International DX Contest
WAB 7 Mhz Phone
RSGB 70 MHz contest
Belgian Mill Award Contest
OK1WC memorial contest
DAC 1296 MHz
RSGB 1296/2320 MHz
MARAC Contest
VERON VHF-UHF zomercontest

CW/SSB
SSB
CW
SSB
CW/SSB
CW/SSB
CW/SSB
SSB
CW/SSB

12/13 May 12:00-11:59 UTC
13 May 10:00-13:59 UTC
13 May 09:00-12:00 UTC
13 May 06:00-10:00 UTC
14 May 16:30-17:29 UTC
15 May 17:00-21:00 UTC
15 May 19:00-21:30 UTC
15 May 18:00-19:29 UTC
04/05 Aug 14:00-14:00 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

De inmelders deze week waren
Luisteramateurs:
NL12340 email
Xander Marks email
NL6926 via PD1JHH
Radioamateurs:
PE1BSX*
PA3WT
PAøUYL
PDøBJ*
PA3GAG
PA3B*
PD1SHE*
PE1GIJ*
PDøRWL
PD1MVL
ON7MOR*
PA5HE*
PD5DMT
PD1SR echolink
PA3JAN
PA2CVD
ON3TNT
PD1GWF*
PD1JHH*
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 / 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

