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 218 van 22 mei
Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT.

Van Ad PE1GIJ
KB1OIQ - Andy's Ham Radio Linux
https://sourceforge.net/projects/kb1oiq-andysham/files/
Als tegenhanger voor de laatst genoemde Skywave linux is de volgende versie voor sommige mensen
mogelijk interessanter.
Ook dit is een Ubuntu gebaseerde distributie maar richt zich volgens mij meer op de zendende HAM.
Ook heb ik het idee dat er standaard al de wat meer exotische SDR's zoals de pluto en hackrf beter
ondersteund worden.
Kan ook als live-usb-stick of live-cd zonder zonder installatie op de hard disk gedraaid worden maar
dan zijn natuurlijk na elke boot wel de instellingen verdwenen.
73's Ad - pe1gij

37 Geslaagden tijdens examens Assen
17/05/2019/0 Reacties/in overheid /door PH4X

Woensdag deden in het Markehuus in Assen 28 kandidaten het F-examen. Hiervan slaagden er
15 ofwel 53,6 %. Voor F is dat een normaal resultaat. Daarna was de examenzaal aardig gevuld
met 24 kandidaten voor het N-examen. Hiervan slaagden er 22, ofwel 91,7 %. Een hoog aantal
en voor een N-examen. Opvallend: onder de kandidaten drie jongedames die ook alle drie zijn
geslaagd.
Deze opgave is uiteraard nog onder het voorbehoud van goedkeuring van de examens door
Agentschap Telecom. Het kan enkele weken duren voordat de Stichting Radio Examens de
vaststellingsbrief van Agentschap Telecom ontvangt en zij de kandidaten op de hoogte kunnen
brengen van de uitslag.
Tags: Assen, Stichting Radio Examens

Van Matthe PD1AJZ

De link om Jeanne

Socrates on S/V Nereida

volgen:https://svnereida.com/blog

73 ‘Matthe

VEøJS te

Succesvolle experimenten met FreeDV 2020: digitale spraak over HF
12/05/2019/in Algemeen nieuws /door Erwin van der Linden (PE1CUP)

Het programma FreeDV
David Rowe (VK5DGR) bespreekt op zijn blog eerste experimenten met FreeDV 2020, een
nieuwe digitale mode voor spraak. Het doel van deze digitale mode is om spraak met een
bandbreedte van 8000 Hz zodanig te comprimeren dat slechts 1600 Hz RF-bandbreedte nodig
is om het signaal over HF te versturen.

Toegepaste technologie
FreeDV 2020 combineert daarbij twee verschillende technologieën voor spraaksynthese. Ten
eerste is dat moderne technologie met neurale netwerken. Daarnaast wordt ook technologie uit
de jaren 70 gebruikt, gebaseerd op een relatief eenvoudig model van de menselijke
spraakvorming. Deze combinatie bleek nodig omdat de toepassing van uitsluitend neurale
netwerken weliswaar hoge spraakkwaliteit oplevert, maar tegelijkertijd complex is en (te) veel
rekenkracht vraagt. De klassieke technologie daarentegen is eenvoudig en snel, maar levert
matige tot slechte spraakkwaliteit. Juist door de twee technologieën te combineren verkrijgt
men een niet te complex systeem met een redelijke spraakkwaliteit.

Het programma FreeDV
Samen met anderen werkt David aan de ontwikkeling van FreeDV. Dit Open Source
softwareprogramma is speciaal ontwikkeld voor het opzetten van verbindingen met digitale
spraak. Waarschijnlijk komt er binnen enkele maanden een update van het programma
waarmee ook de nieuwe mode FreeDV 2020 ondersteund wordt.

Praktijkexperimenten
<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden;
line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

Eerste praktijkexperimenten met FreeDV 2020 zien er veelbelovend uit, zoals Mark Jessop
(VK5QI) bijvoorbeeld in nevenstaande Youtube-video laat zien. Hij maakt een
spraakverbinding op 40m vanuit zijn shack in Adelaide (Australië) naar een KiwiSDRontvanger in het noorden van Nieuw Zeeland (3200 km). Daarbij wisselt hij tussen SSB een
FreeDV 2020. Wat opvalt is de veel betere signaal-ruisverhouding van het FreeDV-signaal.
Zoals te verwachten was, is er helaas wel enige vervorming te horen als gevolg van de
spraaksynthese.
Waarschijnlijk is dit de eerste internationale verbinding in FreeDV 2020.

Meer details
Voor meer details over de uitgevoerde experimenten en de achterliggende technologie
verwijzen wij graag naar het blog van David Rowe: https://www.rowetel.com/
Tags: digitale mode, digitale spraak, FreeDV 2020

SDR-avond bij ESRAC in Eindhoven
09/05/2019/0 Reacties/in evenementen /door PH4X
Op dinsdagavond 28 mei aanstaande vindt er een interessante lezing plaats in Eindhoven over
Software Defined Radio. Agentschap Telecom komt met de meetauto en zal een ethical hacker
laten zien hoe eenvoudig het is om met SDR een moderne auto’s over te nemen. Iedereen is van
harte welkom. De toegang en parkeren zijn gratis, maar registratie is wel noodzakelijk. Er is
plek voor maximaal 120 deelnemers.
Meer info: esrac.nl.

Museum Ships Weekend 1 en 2 juni
29/03/2019/in Algemeen nieuws /door Fred Verburgh PA0FVH

Gedurende het weekend van 1 en 2 juni wordt
weer het Museum Ships Weekend gehouden. Vanaf allerlei oude en bijzondere schepen wordt
dan wereldwijd op de amateur-banden uitgezonden om unieke QSO’s mogelijk te maken. Het
is geen wedstrijd; dat betekent dat er eventueel uitgeweken kan worden naar de WARCbanden als het contest-geweld te erg wordt.
Alle informatie, o.a. over de deelnemende schepen en ook over een te verkrijgen certificaat,
staat op de volgende website.
In Den Helder ligt ook zo’n bijzonder schip, de voormalige mijnenveger Hr. Ms. Hoogeveen.
Uit de tijd dat de schepen nog van hout waren en de kerels van staal. Uit de tijd dat de Marine
een grote mijnendienst had om onze havens en vaarroutes vrij te houden van de losgeslagen
mijnen uit de Tweede Wereldoorlog.
Hr. Ms. Hoogeveen

De Hoogeveen is met pensioen en wordt nu beheerd, opgeknapt en onderhouden door de
Stichting Vrienden van de Koninklijke Marine. Met allemaal vrijwilligers en donateurs zetten
zij zich in om dit schip te kunnen behouden als cultureel erfgoed. Over de geschiedenis van de
Hoogeveen, de voortgang van de restauratie en de mogelijkheid om donateur te worden kunt u
meer lezen op de website van de Stichting Vrienden van de Koninklijke Marine. Zo zijn leden
van de Marine Radio Amateur Club (Marac) er in geslaagd om de radiohut weer in originele
staat (en werkend!) terug te brengen.
PI4MRC

Ter gelegenheid daarvan is besloten om dit jaar vanaf de Hoogeveen deel te nemen aan het
genoemde Museum Ships Weekend. En gezien de lijst van deelnemende schepen verkeerd de
Hoogeveen in goed gezelschap. Ook vanuit Rotterdam doet de SS Rotterdam mee onder de
roepnaam PI4HAL. De Amerikanen en Duitsers zijn goed vertegenwoordigd met o.a. battleships en onderzeeboten. De roepnaam waarmee de Hoogeveen deelneemt is PI4MRC en de
uitzendingen vinden hoofdzakelijk op HF banden plaats, in alle modes en 2 x 24 uur.
Tags: HF, special event

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 .

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 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 “

"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

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:
---------------------------------PD0RWL
VRZA 50 MHz and Up
43 QSO's en
1 Pnt.
PA1ADG
VRZA 50 MHz and Up
26 QSO's en
1 Pnt.
PA3DBS
Wednesday CW-contesten
108 QSO's en
4 Pnt.
PA3DBS
UN DX Contest
32 QSO's en
1 Pnt.
PA3DBS
King of Spain Contest
100 QSO's en
4 Pnt.
PA3DBS
EU PSK DX Contest
87 QSO's en
3 Pnt.
PA3DBS
OK1WC memorial contest
32 QSO's en
1 Pnt.
----------------------------------Week
428 QSO's en
15 Pnt.
----------------------------------Totaal
12327 QSO's en
366 Pnt.
====================================
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen:
----------------------------------------------RSGB 80m Club Championship
DIGI
22 May 19:00-20:29 UTC
Wednesday CW-contesten
CW
22 May 17:00-19:59 UTC
CQ WW WPX Contest CW
CW
25/26 May 00:00-23:59 UTC
RSGB 70 MHz cumulatief
CW/SSB 26 May 14:00-16:00 UTC
Hamburg Contest 144-432 MHz
CW/SSB 26 May 12:00-16:00 UTC
OK1WC memorial contest
CW/SSB 28 May 16:30-17:29 UTC
DAC 2320 MHz
CW/SSB 28 May 17:00-21:00 UTC
DigiFest
DIGI
02/03 Jun 04:00-19:59 UTC (2x
pauze)
LZ Open 20m Contest
CW
02 Jun 08:00-11:59 UTC
Seanet Contest
CW/SSB/02/03 Jun 12:00-11:59 UTC
VERON VHF velddagcontest
CW/SSB 02/03 Jun 14:00-13:59 UTC
VERON Velddagcontest CW
CW
03/04 Jun 15:00-14:59 UTC
REF ChdF
CW/SSB 02/03 Jun 14:00-13:59 UTC
DKARS Contest
CW/SSB 02/03 Jun 15:00-14:59 UTC
OK1WC memorial contest
CW/SSB 04 Jun 16:30-17:29 UTC
RSGB 80m Club Championship
DIGI
04 Jun 19:00-20:29 UTC
DAC 144 MHz
CW/SSB 05 Jun 17:00-21:00 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:
Xander Marks email*
Gert Jan email*
NL6926via PD1JHH*
NL13901 via PD3JAG*
NL12340 email*
Radioamateurs:
PE1GIJ echolink*
PA3GFD email*
ON3TNT
PA2CVD*
PD1JHH*
PD1GWF/M
PD1SHE*
PD1MAP*
PA9AD*
PA3GAG
PAøUYL*
PA3B*
PA3CWQ*
PA3GFD
ZS5V echolink
VE7GHW echolink
PD3JAG*
PD4FNJ*
PDøBJ*
PA5KM*
PA7RA*
PA3WT

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
Bram PA3B
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

