
 

 

 

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 216 van 8 mei  

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT. 
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Skywave Linux, speciaal operating systeem voor de radioamateur  

03/05/2019/in Algemeen nieuws /door Johan Jongbloed PA3JEM 

Een apart operating systeem voor radio- en zendamateurs en andere radio enthousiastelingen. 

Nou ja, operating systeem het is een Linux distributie gebaseerd op Ubuntu Linux dat speciaal 

is ontwikkeld voor onze hobby, Skywave Linux. Een groot voordeel hiervan is dat je Linux al 

kunt draaien op een wat oudere laptop. Dat vaak nog betere performance haalt dan een nieuwe 

met Windows erop. 

In een post op het techniekforum laat Ruud, PA3RW precies zien hoe je deze Skywave Linux 

distributie op de desk- of laptop moet zetten. Het enige wat je nodig hebt is een USB stick met 

een geheugen van 4GB als je deze gebruikt voor een installatie. Wil je Skywave Linux 

opstarten en gebruiken vanaf de USB stick gebruik er dan een van 8GB. 

Wat is Skywave Linux? 

Een korte greep uit de mogelijkheden van Skywave Linux 

 Web SDR 
 OpenWebRX 
 RTL-SDR 
 Ettus Research USRP 
 HPSDR 
 RemoteSDRClient 
 SDRplay, Airspy en BladeRF 

Maar ook Fldigi en Flrig voor het aansturen en decoderen van verschillende digitale modi 

zoals RTTY, CW, PSK, Olivia is voor deze Linux distributie geen enkel probleem. Met Flrig 

is het mogelijk een groot aantal tranceivers en/of receivers aan te sturen. Tevens is ook Chirp 

aanwezig die je in staat stelt om de geheugen banken van je set te programmeren. Of Gpredict 

voor een real time satelliet volg systeem compleet met doppler correctie. Gpredict werkt 

prima samen met het ook aanwezige Gqrx. Zelfs WSJT is al voor u geïnstalleerd 

En zo zijn en nog veel meer mogelijkheden met deze distributie. 

Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden van de applicaties die standaard zijn 

meegeleverd met deze distributie. 

Beschikbaar op het techniekforum 

De volledige uitleg hoe Skywave te installeren staat op het VERON techniekforum. Het 

VERON techniek forum is exclusief voor VERON leden. Heb je nog geen toegang? Vraag 

deze dan aan via ons online aanmeldformulier. 

Ben je geen lid maar wil je wel toegang tot het techniekforum? 

Dat kan, lid worden is zo gebeurd en kan online, klik hier. 

VERON voor elkaar maar vooral met elkaar. 

https://www.veron.nl/nieuws/skywave-linux/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
https://forum.veron.nl/
http://websdr.org/
https://sdr.hu/
https://www.ab9il.net/software-defined-radio/rtl2832-sdr.html
https://www.ettus.com/
http://openhpsdr.org/
http://sdranywhere.com/SDRanywhere/SDRanywhere.html
https://www.sdrplay.com/
https://airspy.com/
https://www.nuand.com/
https://forum.veron.nl/
https://www.veron.nl/lid-worden/veron-techniek-forum/
https://www.veron.nl/lid-worden/
https://www.veron.nl/lid-worden/veron-techniek-forum/


 

 

 

Antenne-meetdag 2019 Meppel  

27/04/2019/in Aankondiging evenementen /door Johan Jongbloed PA3JEM 

Afdeling A32 organiseert in 2019 weer een Antenne-Meetdag. In het licht van “meten is 

weten” organiseert A32 deze dag op zaterdag 11 mei 2019. De metingen worden, zoals reeds 

vele jaren, gehouden bij wegrestaurant De Lichtmis aan de A28 afslag 22. 

Antenne-meetdag, hoe en waar gaan we deze metingen voor u verrichten? 

De metingen worden, zoals reeds vele jaren, gehouden bij wegrestaurant De Lichtmis. In het 

weiland tegenover het restaurant wordt door de ‘Antennemeetgroep’ weer een antenne-

meetstand ingericht. Bronantennes staan op 400 meter afstand van de meetstand. Waardoor 

een homogeen meetveld ontstaat en eventuele reflecties te niet gedaan. Onze nauwkeurig 

bestuurbare eigenbouw-rotor , die voorzien is van een krachtige stappen-motor, draait de 

antennes. Om een nauwkeurige aanwijzing van de openingshoek te meten. De 

spectrumanalyser meet versterking, voor-achterverhouding en staandegolf van de aangeboden 

antenne. U krijgt natuurlijk een volledige uitdraai van de meting, zodat u deze thuis nog eens 

rustig kunt nalezen. Het hoeft niet beslist een eigenbouw antenne te zijn wat u laat meten. 

Nieuwsgierig of de opgegeven fabrieksspecificatie van u antenne klopt? Geef u dan op voor 

de antenne-meetdag. 

Aanmelden antenne-meetdag 

Wilt u iets laten meten? U kunt zich tot uiterlijk 1 mei 2019 opgeven via a32@veron.nl of 

pe1rqy@veron.nl. 

Ook als U niets te meten heeft bent U van harte welkom. Het is altijd een zeer leerzame en 

ook gezellige dag. Bij onvoldoende deelnemers gaan de metingen niet door. Graag tot ziens 

op deze bijzondere dag. 

Routebeschrijving 

U vindt Restaurant De Lichtmis langs de A28 bij afslag 22. De organisatie hoopt u te mogen 

verwelkomen op 11 mei! 

Word lid van de VERON 

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door inspanningen van vrijwilligers, VERON afdeling 

Meppel (A32). U wilt toch ook dat VERON afdelingen activiteiten en evenementen blijven 

organiseren? Word lid van de VERON en gebruik ons aanmeldingsformulier. 

Tags: A32, Antenne, Lichtmis, meetdag, Meppel  

https://www.veron.nl/nieuws/antenne-meetdag/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
mailto:a32@veron.nl
mailto:pe1rqy@veron.nl
https://a32.veron.nl/
https://a32.veron.nl/
https://a32.veron.nl/
https://www.veron.nl/lid-worden/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/a32/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/antenne/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/lichtmis/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/meetdag/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/meppel/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/03/meetdag-afdeling-meppel.jpg


 

 

 

Van Wim PA3WT  

 

VIA de mail de volgen de vraag binnen gekregen ; 

 

Onderwerp: Storingen signaal door zonnepanelen 

Geachte dames en heren,  

Wij zijn Schenk Tuinmachines uit Etten-Leur en leggen o.a. grasmaairobots aan. Dat werkt met 

signalen, dus wat dat betreft vergelijkbaar met radiosignalen. Wij hebben een veld in Dinteloord 

aangelegd en hier ontstaan signalen: het lijkt erop dat het signaal door externe factoren wordt 

‘opgeslurpt’. Wij denken aan 3 mogelijkheden:  

1) Beton van het gebouw dat er naast staat 

2) Op de website van VERON kwamen we  tegen dat storingen o.a. door de omvormers van de 

zonnepanelen kunnen komen 

3) Het vlakbij liggende ambulancestation 

Wij willen er graag achter komen wat de storingen veroorzaakt en op jullie website las ik dat jullie 

o.a. kunnen onderzoeken of de omvormers een storing kunnen veroorzaken. Ik neem aan dat dit 

eventueel ook voor de andere mogelijkheden bekeken kan worden. Kunt u ons daarbij verder helpen 

en zo ja, wat zijn eventuele kosten hiervan?  

Met vriendelijke groet,  

Vincent Vergouwen 

 

Schenk Tuinmachines  

Hoi Vincent, 

Heb je jou probleem al gemeld bij het agentschap Telekom ? 

https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen. 

Wij zijn Radio zendamateurs die lid zijn van de Veron , van de lokale afdeling A51 in west Brabant. 

Normaliter worden deze onderzoeken gedaan door onze leden ,als een van onze leden een 

verstoring van de radio verbindingen ondervindt. 

Voordat ik de vraag weg leg bij onze leden , hebben we nog wel aanvullende informatie nodig. 

1. Welke frequenties  worden er gebruikt voor de verbindingen met de Maai Robots. 
2. Met welk vermogen wordt er uit gezonden. 
3. Is het een Simplex of Duplex verbinding . 

 

https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen


 

 

 

Zodra ik deze gegevens heb zal ik zal deze vraag bij de leden van de afdeling weg leggen ,mogelijk kan 

en wilt iemand jou helpen met het probleem. 

Met vriendelijke groet 

 

                                            Wim Thielen PA3WT voorzitter Veron afdeling A51  

Goedemorgen Wim, 

Allereerst hartelijk dank voor uw antwoord. We hebben de vraag weg gelegd bij de leverancier. 

Volgens hen wordt het signaal gestuurd op basis van 1G en het vermogen waarmee verstuurd wordt 

is 126 W. Simplex of duplex was hier niet relevant zeiden ze. Is dit voldoende informatie?  

Met vriendelijke groet,  

Vincent Vergouwen 

 

 

Schenk Tuinmachines  

Goedemiddag Wim, 

We hebben een tijd niets van ons laten horen, we hebben namelijk geprobeerd iets uit Honda los te 

krijgen, maar we zijn enkel achter de kracht van het signaal gekomen; 2,5 kHz. Excuses voor het late 

antwoord. In de tussentijd hebben wij wel geprobeerd om op andere velden te bekijken wat de 

oorzaak is. We hebben namelijk nu in totaal 6 velden getest, wel te verstaan in Dinteloord, 

Stavenisse, Langeweg, Klein-Zundert en Sint Willebrord. In Langeweg en Klein-Zundert hebben wij 

geen problemen met het signaal. In Sint Willebrord maar op 1 veld.   

Daarbij hebben wij enkele conclusies getrokken: 

1) Het ligt niet aan de beregening / sproeikoppen. In Klein-Zundert en in Sint Willebrord ligt namelijk 

dezelfde beregening. Daarbij ligt er in Stavenisse helemaal geen beregening.  

2) Het ligt niet aan de structuur van de bodem (bijv. klei). In Sint Willebrord zou dat namelijk anders 

moeten zijn dan in Stavenisse, Sint Willebrord zou meer op Klein-Zundert moeten lijken 

3) Waarschijnlijk ligt het ook niet aan de omheining: in Klein-Zundert is er namelijk een soortgelijke 

omheining als bij de overige sportparken.  

Wij zijn er dus eigenlijk steeds zekerder van dat er een stoorzender in de lucht zou moeten zijn. 

Allicht dat we er niks tegen kunnen doen, maar dan weten we in ieder geval de oorzaak en kunnen 

we bekijken hoe we dat kunnen omzeilen, of tegen potentiele klanten op voorhand al communiceren 

dat iets niet optimaal werkt. Wij hopen, ondanks dat we niet alle gegevens konden achterhalen, jullie 

ons, uiteraard tegen een vergoeding, alsnog willen en kunnen helpen. We kunnen ook graag een 

presentatie geven tijdens een van jullie ledenavonden, zodat we duidelijk kunnen schetsen wat het 

probleem is.  



 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Vincent Vergouwen 

 

Schenk Tuinmachines  

Hallo Vincent , 

Ik zal in ons wekelijks Bulletin  een beknopte beschrijving van de mail wisseling opnemen, met het 

verzoek dat ze in eerste instantie de mail en voorstellen via mij gaan. 

Dit om te voorkomen dat je , verschillende mailtjes krijgt van de verschillende radio amateurs. 

Zodra ik reacties ontvang zal ik deze natuur ook met jou delen. 

Groeten Wim 

 

Hallo Wim, 

Hartelijk dank voor je snelle reactie. We wachten de antwoorden af, al wel hartelijk dank voor het 

plaatsen!  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Vincent Vergouwen 

 

 

 

Schenk Tuinmachines  

  



 

 

 

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 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”   

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 
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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    Wednesday CW-contesten          138 QSO's en     4 Pnt. 
PA2CVD    ARI International DX Contest    147 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    ARI International DX Contest    319 QSO's en     8 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           43 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        647 QSO's en    17 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    11247 QSO's en   333 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CW-contesten             CW     08 May 17:00-19:59 UTC 
  DAC 50 MHz activity                CW/SSB 09 May 18:00-22:30 UTC 
  DL DIG QSO Party 144/432 MHz       DIGI   11 May 13:00-16:00 UTC 
  Alessandro Volta RTTY Contest      RTTY   11/12 May 12:00-11:59 UTC 
  CQ-M International DX Contest      CW/SSB 11/12 May 12:00-11:59 UTC 
  RSGB 70 MHz contest                CW     12 May 09:00-12:00 UTC 
  Belgian Mill Award Contest         SSB    12 May 06:00-10:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 13 May 16:30-17:29 UTC 
  WAB 7 Mhz Phone                    SSB    13 May 10:00-13:59 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         SSB    13 May 19:00-20:29 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 13 May 16:30-17:29 UTC 
  DAC 432 MHz                        CW/SSB 14 May 17:00-21:00 UTC 
  RSGB 432 MHz                       CW/SSB 14 May 19:00-21:30 UTC 
  VRZA 50 MHz and Up                 SSB    14 May 18:00-21:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     15 May 17:00-19:59 UTC 
  Portuguese Navy Day contest        CW/SSB 17/19 May 09:00-17:59 UTC 
  RSGB 144 MHz May contest           CW/SSB 18/19 May 14:00-14:00 UTC 
  UN DX Contest                      CW/SSB 18 May 06:00-20:59 UTC 
  EU PSK DX Contest                  PSK63  18/19 May 12:00-11:59 UTC 
  King of Spain Contest              CW     18/19 May 12:00-11:59 UTC 
  Baltic Contest                     CW/SSB 18/19 May 21:00-01:59 UTC 
  OK 144 MHz and Up                  CW/SSB 19 May 08:00-11:00 UTC 
  DARC Hessen Contest 80 mtr         CW/SSB 19 May 06:00-07:59 UTC 
  DARC Hessen Contest 40 mtr         CW/SSB 19 May 08:00-09:59 UTC 
  REF contest 144 Mhz and Up         CW/SSB 19 May 05:00-10:00 UTC 
  DARC Hessen Contest 432 MHz        CW/SSB 19 May 12:00-14:00 UTC 
  DARC Hessen Contest 144 MHz        CW/SSB 19 May 14:00-17:00 UTC 

https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

  OK1WC memorial contest             CW/SSB 20May 16:30-17:29 UTC 
  DAC 1296 MHz                       CW/SSB 21 May 17:00-21:00 UTC 
  RSGB 1296/2320 MHz                 CW/SSB 21 May 19:00-21:30 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         DIGI   22 May 19:00-20:29 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     22 May 17:00-19:59 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: 
 
Xander Marks email 
NL12340 email 
NL13901 via PD3JAG 
NL6926 
 
Radioamateurs: 
 
PE1BSX* 
PA3GFD echolink 
PE1BIA atv/Phone 
ON3TNT 
PD3JAG 
PE1GIJ 
PDøBJ 
PA5HE 
PD1JHH* 
PA3GAG 
PA3H* 
PAøUYL 
PA3WT 
PA3JAN* 
PA3DWF* 
PDøPVR* 
PA5KM* 
PD1MVL SMS 

  

mailto:afdelingscontest@veron.nl
http://www.contestkalender.nl/
http://www.hornucopia.com/contestcal/
http://www.sk3bg.se/contest/
https://www.veron.nl/


 

 

 

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/

