
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 219 van 29 mei 
Het ronde nieuws verzorgd door Matthé PD1AJZ.

mailto:pd1ajz@veron.nl
mailto:pa3wt@veron.nl
mailto:pa3wt@veron.nl


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

Van Matthe PD1AJZ

De link om Jeanne Socrates on S/V Nereida   VEøJS te 
volgen:https://svnereida.com/blog
73 ‘Matthe 

Van Wim PA3WT 
Video lezing PA0UYL
https://www.youtube.com/watch?v=P0_cvHUTuy0

https://www.youtube.com/watch?v=P0_cvHUTuy0
https://svnereida.com/blog
https://sourceforge.net/projects/kb1oiq-andysham/files/
https://sourceforge.net/projects/kb1oiq-andysham/


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 WARC-
banden 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. battle-
ships 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

https://www.veron.nl/nieuws/tag/special-event/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/hf/
http://www.vvkm.nl/
https://www.qsl.net/w/wa2tvs/museum/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa0fvh/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/museum-ships-weekend-1-en-2-juni/


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



Een bijlage ,planning WCA., waar mooie WCA Awards mee te verdienen 
zijn,zo ook voor een mooi PAFF Award .

Ik meld me met begin de dag - activiteit op DX Cluster, behalve met de WAP contest ,Fair 
Play.

Wordt een actieve maand voor me, maar ik zie dit als een fijne periode ,lekker in de 
natuur,gebruik te maken van de Zendamateur hobby mogelijkheden.

 

Ik hoop velen HAM te mogen werken.

 

Ps, 2018 lukte het met de locator contest om vanuit deze omgeving Vaals,3 locator vakken 
met PI4CG uit ZH te werken ,met de Diamond X50 20 watt Kenwood.

 

Nu neem nu de Diamond X 510 en ICOM mee, mogelijk het weer ga lukken met natuurlijk 
uit te luisteren naar ander zendamateurs NB en ZL de A 51,mogelijk wat verder provincies cq 
landen het ook ga lukken,als de condities ons goed gezind zijn.

Mogelijk er met de WAP Contest op 15 juni 2019 weer leuke en verre QSO’s gemaakt kunnen
worden,we doen ons best een leuke WAP Contest van te maken !.

 

Deze info kan en mag natuurlijk gedeeld worden.

 

73,44,11     = Groet vanuit Kasteel activiteit  . 

 

Van Toon PD0RWL
Planning PD0RWL met  Call, PD10WCA voor de maand Juni 2019 
Kasteel activiteiten,10 jaar WCA.Tevens de dag dikwijls ook 
gelijktijdig PAFF referenties activeer, Toon PD0RWL begin vroeg 
08:00 uur lokaal tijd,t/m ? Op 40-20-10 meter SSB,145.250 FM of +/_ 
144.340 SSB, zie DX Cluster. Zie ook www.wcagroup.org en 
facebook WCA-WORD Castles Award.

Zaterdag,1-6-2019, PAFF-0136,Ulvenhoutbos met referentie nummer 
PA-00070,Grimhuysen.7m NAP                                                               
Zondag,2-6-2019, Markiezenhof , referentie nummer PA-00015,12M 
NAP 

Maandag,3-6-2019, PAFF-0135 ,Slot Loevenstein, Pompveld,Kornsche
Boesem.,referentie nummer PA-00164,2M NAP                                     
Woensdag, 5-6-2019, PAFF-0059,Kampina, referentie nummer PA-
00067,Ten Bergh 14M NAP,                                                                     
Donderdag,6-6-2019, PAFF-0152,Langstraat,referentie nummer PA-
00071,Zuidewijn. -2M NAP                                                                      
Vrijdag of Zaterdag ,7(8)-6-2019, PAFF-0018,Centerse Heuvelrug , 
referentienummer PA-00081 , Amerongen  12M NAP 

http://www.wcagroup.org/


                                                                                                                 
Maandag,10-6-2019,PAFF-0151,Vlijmens Ven, Bosche 
Broek,referentie nummer PA-00072,Kouwenberg.0M NAP                    
Woensdag  ,  12-6-2019  ,PAFF-0085,Rosendael, referentie nummer PA-
01487 ,Rosendael. 45M NAP PAFF-0086, Doorwerth,referentie 
nummer PA-00137,Doorwerth.50M NAP                                                 
Donderdag, 13-6-2019,PAFF-0088,Rozendaal,referentie nummer PA-
00257,Montfort.  30M NAP                                                                      
PAFF-0118,Roerdal,referentie nummer PA-00269,Freymersen.  36M 
NAP                                                                                          PAFF-
0008,De Meinweg,referentie nummer PA-00246,Daelenbroeck.39M 
NAP                                                                          

Vrijdag,14-6-2019,PAFF-0006,De Loonse en Drunense Duinen, 
referentie nummer PA-00069,De Stijdhoeve.14M NAP                           
Zaterdag,15-6-2019,PAFF-0120,St Pieterberg,Jekerdal,referentie 
nummers PA-00255 Hogeweerd 70M NAP en PA-00256 Neercanne 
168M NAP , begin lokaaltijd 07:00 uur. 

Van 14:00 t/m 20:00 uur ook in de WAP contest     ,2 meter en 70 cm. In
PAFF-0138 Geuldal,met referentie nummer PA-00271,Vaalsbroek 
250M NAP

                                                                                                                 

Maandag,17-6-2019,PAFF-0019,Veluwezoom, referentie nummer PA-
00173 Biljoen.  20M NAP                                                                         
Woensdag,19-6-2019,PAFF-0054,De Vuursche, referentie nummer PA-
0100 Drakensteyn.8M NAP                                                                     
Donderdag,20-6-2019,referentie nummer PA-00021 Kasteel 
Bouvigne. 4M NAP                                                                                   
Vrijdag,21-6-2019,PAFF-0109,Oostelijke 
Vechtplassen,referentienummerPA-00196, Nederhorst.

                                                                                                                 
Maandag,24-6-2019,PAFF-0048, Ooypolder en 
Millingerwaard,referentie nummer PA-00162,De Ooij. 12M NAP           
Woensdag,26-6-2019,PAFF-0138,Geuldal,referentie nummer ,PA—
00268,Sibbehuuske 158M NAP en PA-00252, Rivieren. 110M NAP        
Donderdag,27-6-2019,referentie nummer PA- 00051 Blauwe Camer.  
8M NAP                                                                                                    
Vrijdag,28-6-2019,PAFF-0043 Kunderberg,referentie nummer PA—
00277,Wijlre,100M NAP                                                                           
PAFF-0138,Geuldal referentie nummers PA-00279,Wittem,150M NAP 
PA-00176 Cartils.150 M NAP                                                                   
Zaterdag,29-6-2019,PAFF-0156, Voorens Duin. referentie nummer PA-
00219,De Burght 14M NAP

73,44 ,11, PD0RWL 



YOTA 2019 Bulgarije

Het Youngsters On The Air (YOTA) project is een initiatief van de IARU-R1, bedoeld om
jonge radio amateurs bij elkaar te brengen én om deze jongeren te ondersteunen in hun
activiteiten en projecten. Zo is er ieder jaar een zomerkamp, waardoor er een
ontmoetingsplaats ontstaat waarbij de jongeren gelijkgestemden kunnen ontmoeten.
Onlangs is bekend geworden dat het 9e YOTA zomerkamp plaats vindt in Bulgarije, vlak bij
de hoofdstad Sofia. BFRA (Bulgarian Federation of Radioamateurs) zal het evenement
organiseren. Dit is jouw kans om mee te gaan!
Tijdens je verblijf komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals:
 Het train the trainer programma
 Excursies
 Een culturele avond
 Kit building
Je gaat met een team vanuit Nederland gezamenlijk naar Bulgarije, waar je kennis zult
maken met de organisatie en de andere deelnemers. Het zal een intensieve week worden
met late avonden en vroege ochtenden en een geweldige sfeer!
Als deelnemer vragen we dat je:
 Tussen de 15 en 25 jaar oud bent
 Niet eerder deelgenomen hebt aan een YOTA zomer evenement
 Geïnteresseerd bent in het leren van organisatorische vaardigheden
 Na het YOTA evenement deelneemt aan het train the trainer programma
 Lid bent van de Veron
Wanneer:
11 tot 17 augustus 2019
Locatie:
In de omgeving van Sofia, Bulgarije
Kosten:
€25,- per deelnemer (exclusief reiskosten)
Deze kosten dekken alleen de accommodatie, eten/drinken en activiteiten.
Train the trainer programma
Train the trainer is een platform waar jonge radioamateurs en jeugd coördinatoren hun
ideeën en ervaringen kunnen delen om hoe je meer jongeren bij de hobby kunt betrekken.
Een onderdeel van het train the trainer programma is dat iedere jeugd- en jongeren
commissie van het deelnemende land een verslag maakt van de activiteiten op het gebied
van jeugd activiteiten. Op deze manier kan er geleerd worden van elkaar.
Enthousiast geworden?
stuur dan je contact gegevens met een motivatie naar: bartvdv4@gmail.com
Doe dit snel want je hebt tot 01-07-2019 om je aan te melden.
Bart van der Veer – PD2BRT
Lid Jeugd- en jongeren commissie



 “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

  

mailto:pd1ajz@veron.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:
----------------------------------
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/

http://www.hornucopia.com/contestcal/
http://www.contestkalender.nl/
mailto:afdelingscontest@veron.nl
https://competitiemanager.veron.nl/


  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*
NL6926 via PD1JHH*

Radioamateurs:

PE1BSX*
PA5KM*
PA5HE
PA9AD
PD1MAP*
PD1JHH*
ON3TNT echolink
PD0BJ echolink
ZS5V echolink
PA3GAG echolink*
PA3JAN*

https://www.veron.nl/
http://www.sk3bg.se/contest/


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 

mailto:pd1ajz@veron.nl
mailto:pa3wt@veron.nl
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