
 

 

 

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 220 van 5 juni  

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT. 

Gepresenteerd door Matthe PD1AJZ 
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De Dag voor de RadioAmateur gaat onverminderd door!  

05/06/2019/in Aankondiging evenementen, Nieuws van het bestuur /door Johan Evers (PE1PUP) 

 

Geachte lezer, 

Zoals u wellicht heeft gehoord is op 22 mei de Voorzitter van de Evenementen Commissie, 

Paul Sterk PAøSTE overleden. 

Paul was samen met zijn commissie verantwoordelijk voor de organisatie van onder andere de 

Dag voor de RadioAmateur (DvdRA). 

Na het overlijden van Paul is het bestuur van de commissie bij elkaar gekomen en men heeft 

besloten om de organisatie van de DvdRA in 2019 onverminderd door te laten gaan. 

Het Hoofdbestuur onderschrijft deze beslissing. 

Dat houdt in dat de Dag voor de RadioAmateur door zal gaan. 

Het bestuur van de commissie bestaat uit: 

 Jan van de Westelaken PE1MQL 
 Gerrie de Groot PA7TT 
 Toegevoegd is René Plug PA3ECL 

In de loop van het jaar wordt nagedacht over een opvolger van Paul. U zult daar nader bericht 

over ontvangen. 

Namens het Hoofdbestuur, 

Remy F.G. Denker PAøAGF 

Algemeen voorzitter van de VERON 

E: voorzitter@veron.nl 
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SpaceX heeft FCC toestemming voor breedband internet vanuit de ruimte  

04/06/2019/in Opmerkelijk nieuws /door Johan Evers (PE1PUP) 

Het Californische ruimtevaartbedrijf SpaceX 

heeft met succes zestig satellieten in een lage baan om de aarde gebracht. Die moeten zorgen 

voor een snelle internetverbinding op aarde. En op termijn ook in de ruimte. 

De lancering van deze eerste zestig satellieten is de eerste stap naar een globaal netwerk voor 

snel breedbandinternet. Ze zullen deel uitmaken van de toekomstige ‘Starlink‘ constellatie. 

Uiteindelijk kan Starlink in totaal uit zo’n 12.000 satellieten bestaan. Deze grote hoeveelheid 

satellieten zullen gelijkmatig over de aarde worden verdeeld. Om zo wereldwijd snel 

breedbandinternet mogelijk te maken. 

De lancering was oorspronkelijk voor vorige week ingepland. Maar deze werd onverwacht 

uitgesteld omwille van het slechte weer. Een Falcon-9 raket schoot de eerste zestig satellieten 

donderdag jongstleden de ruimte in. De satellieten komen op ongeveer 550 kilometer hoogte 

in de atmosfeer. Dat is hoger dan het ISS, maar lager dan de meeste andere satellieten. Dit zou 

de internetsnelheid moeten bevorderen. Elke satelliet van ‘Starlink’ weegt zo’n 225 kilogram. 

Het bedrijf SpaceX is goed bekend onder radioamateurs. Immers, op 15 november 2018 werd 

door SpaceX de geostationaire satelliet QO-100 gelanceerd. Dit gebeurde eveneens door 

middel van een Falcon-9 raket. 

Vanaf ongeveer 800 satellieten kan het netwerk operationeel worden, verwacht topman Elon 

Musk. Daarvoor zijn dus nog een twaalftal lanceringen nodig. 

Een lange aanloop 

Topman Elon Musk spreekt al enkele jaren over dit zogenaamde project ‘Starlink’. Daarmee 

wil SpaceX zo’n 12.000 satellieten de ruimte in sturen om de hele wereld voor een lage prijs 

van internet te voorzien. Totale kosten zijn omgerekend bijna 2,7 miljard euro. 

Elon Musk hoopt met de bouw van dit nieuwe netwerk een bedrijfsonderdeel te ontwikkelen 

dat de winst van SpaceX flink kan verhogen. Het bedrijf heeft al FCC goedkeuring om deze 

internetdienst in de Verenigde Staten op de markt te brengen. 

De Falcon 9-raket vertrok vanaf lanceerbasis Cape Canaveral in de staat Florida. Deze raket 

had de zwaarste lading van alle vluchten in de geschiedenis van het bedrijf SpaceX. 

SpaceX is overigens niet het enige bedrijf dat via satellieten een internetnetwerk wil 

uitbouwen met wereldwijde dekking. Ook de start-up OneWeb heeft al zes satellieten de 

ruimte ingestuurd. En ze willen er daar iedere maand dertig aan toevoegen. 

https://www.veron.nl/nieuws/spacex-heeft-fcc-toestemming/
https://www.veron.nl/nieuws/category/opmerkelijk-nieuws/
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Starlink
https://nl.wikipedia.org/wiki/Falcon_9
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_ruimtestation_ISS
https://www.veron.nl/nieuws/ingebruikname-qo-100/
https://www.fcc.gov/document/fcc-authorizes-spacex-provide-broadband-satellite-services
https://www.oneweb.world/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/06/SpaceX-Starlink.jpg


 

 

 

Musk doet meer 

Elon Musk is vooral bekend als medeoprichter 

en CEO van Tesla. Hij houdt er toezicht op het volledige spaceproductontwerp. Dus van 

technische uitwerking en de fabricage van de elektrische voertuigen tot de batterijproducten 

en Solar Roofs van het bedrijf. Sinds de oprichting van het bedrijf in 2003, is het de missie 

van Tesla om de wereldwijde overgang naar een toekomst van duurzame energie te 

versnellen. Het eerste product van Tesla, de Roadster, is een sportwagen die in 2008 zijn 

debuut beleefde. 

Elon Musk is evengoed medeoprichter, CEO en hoofdontwerper van Space Exploration 

Technologies (SpaceX). Daar houdt hij toezicht op de ontwikkeling en productie van 

geavanceerde raketten. Met als uiteindelijk doel om een zelfvoorzienende stad op Mars te 

creëren. 

Ook is hij CEO van Neuralink. Dit bedrijf ontwikkelt interfaces met ultrahoge bandbreedte 

tussen de menselijke hersenen en machines. Om zo mensen en computers met elkaar te 

verbinden. Ook is Elon Musk de oprichter en CEO van The Boring Company. Een bedrijf dat 

technologie voor snelle en betaalbare tunnelbouw combineert met een volledig elektrisch 

openbaarvervoersysteem. Dit om geestdodende verkeersproblemen op te lossen. En reizen 

met hoge snelheid over lange afstanden mogelijk te maken. 

Kortom, Dhr. Musk is een bezig baasje… 

Tags: ruimte, satelliet 

De nieuwe tabel van toegelaten frequenties en vermogens in België  

Onze vlaamse collega’s van de VRA brachten ons op de hoogte van het volgende: 

 

We hebben het genoegen u te melden dat het besluit van de Raad van het BIPT van 24 mei 

2019 betreffende  

”Frequenties, vermogens en tranmissiemodi die mogen worden gebruikt door de 

radioamateurs”  

werd gepuliceerd en vandaag van kracht werd.  Het nieuwe besluit staat op de website van het 

BIPT te lezen. 
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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 

 



 

 

 

 

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 
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 NAP73,44 ,11, 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 
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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          108 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    VERON Velddagcontest CW          50 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    DigiFest                         85 QSO's en     3 Pnt. 
PA3DBS    RSGB 80m Club Championship CW    70 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           25 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        338 QSO's en    12 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    13385 QSO's en   395 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  DIG Kurzkontest                    CW     05 Jun 18:30-19:30 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     05 June 17:00-19:59 UTC 
  DIG Kurzkontest                    SSB    06 Jun 18:30-19:30 UTC 
  RSGB 40m QSO parties               SSB    08 Jun 10:00-12:00 UTC 
  VERON ATV Contest                  ATV    08/09 Jun 12:00-18:00 UTC 
  REF DDFM 50 MHz                    CW/SSB 08/09 Jun 16:00-16:59 UTC 
  Green Party 2019                   CW/SSB/08/09 Jun 06:00-17:59 UTC 
  DRCG Long Distance Contest         RTTY   08/09 Jun 00:00-15:59 UTC (2x 
pauze) 
  QSO Party am Funkertag             CW/SSB/08 Jun 06:00-15:59 UTC 
  Asia-Pacific Sprint                SSB    08 Jun 11:00-12:59 UTC 
  ARR PSK63 Contest                  DIGI   08/09 Jun 12:00-11:59 UTC 
  Portugal Day Contest               CW/SSB 08/09 Jun 12:00-11:59 UTC 
  GACW WWSA CW DX Contest            CW     08/09 Jun 15:00-14:59 UTC 
  RSGB 2nd Backpackter VHF           CW/SSB 09 jun 09:00-13:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 10 Jun 16:30-17:29 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         DIGI   10 Jun 19:00-20:29 UTC 
  DAC 432 MHz                        CW/SSB 11 Jun 17:00-21:00 UTC 
  VRZA VHF Locator contest           CW/SSB 11 Jun 18:00-21:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     12 Jun 17:00-19:59 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         CW     13 Jun 19:00-20:29 UTC 
  VRZA WAP contest                   CW/SSB 16 jun 14:00-20:00 UTC 
  IARU/VERON 50 MHz contest          CW/SSB 15/16 Jun 14:00-14:00 UTC 
  All Asian DX Contest               CW     15/16 Jun 00:00-23:59 UTC 
  Ukrainian DX Classic RTTY Contest  RTTY   15/16 Jun 12:00-11:59 UTC 
  Stew Perry 160 Mtr CW              CW     15/16 Jun 15:00-14:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 17 Jun 16:30-17:29 UTC 

https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

  Wednesday CW-contesten             CW     19 Jun 17:00-19:59 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         SSB    19 Jun 19:00-20:29 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 Glasbergen email 
NL6926 via PD1JHH 
 
Radioamateurs: 
 
PA3CWQ* 
PA5HE 
PA3GAG 
PA2CVD 
PA3B* 
PD1JHH* 
PD1MAP8 
ON3TNT 
PA5KM* 
PA3DWF* 
PA3GPT* 
PE1GIJ echolink* 
PA3WT echolink 
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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 

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

