
 

 

 

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 221 van 12 juni  

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT. 

Gepresenteerd door Matthe PD1AJZ 
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Van Stephanie PD1SHE 

Na een leuke verbinding op ons relais PI3BOZ te hebben gehad met PA100IAU op zaterdag 

08 juni 2019 14:15 UTC. Heb ik hen beloofd om hun (QRV) activiteiten kenbaarheid te geven 

voor (in) onze rondebulletin. 

Ben zelf ook erg gëinteresseerd in de astronomie, en wil dit dan ook gaarne met jullie delen, 

zodat astronomie en radioamateurschap heel goed samen gaat (hi)! 

Zo kan je ook rondleidingen en cursussen krijgen in sterrenwacht Tivolie te Oudenbosch (t.o. 

de baseliek) tegen een kleine geringe betaling. 

Genoeg gepromoot zo, maak een QSO op één der dagen dat hen actief zijn op een 

sterrenwacht of locatie op één of ander radioband. 

73' 

Stephanie - PD1SHE 

Dit jaar, 2019, bestaat de IAU, de International Astronomical Union, 100 jaar. De IAU is 

gevestigd in Leiden en heeft momenteel een Nederlandse voorzitter: Ewine van Dishoeck. 

Een aantal radiozendamateurs, die affiniteit met astronomie hebben, zullen met special calls 

deze historische gebeurtenissen onder de aandacht brengen bij radiozendamateurs en 

astronomen, zowel beroeps- als hobby-astronomen. In de radioastronomie zijn de disciplines 

astronomie en radio verenigd. 

Ewine van Dishoeck, president van de IAU, opent het radio evenement 

1ØØIAU : 

 

Klik op de foto voor de video 

http://youtu.be/ZY1oIvGuzgw
https://youtu.be/ZY1oIvGuzgw


 

 

 

In Nederland zullen achtereenvolgend de stations PA100IAU, PB100IAU en PC100IAU in 

de lucht zijn. 

               PA100IAU: 

 

Het radiostation PA100IAU werkt  vanuit Sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch. 

De vroegere Sterrenwacht Simon Stevin in Oudenbosch was de oudste volkssterrenwacht in 

Nederland. Hij is opgericht in 1961. De sterrenwacht is verhuisd naar Hoeven en kreeg later 

de nieuwe naam Quasar. Deze sterrenwacht is gestopt. Op de oude locatie in Oudenbosch is in 

2015 de nieuwe sterrenwacht Tivoli geopend. 

Sterrenwacht Tivoli ligt schuin tegenover de Basiliek op een unieke locatie. In deze 

sterrenwacht worden rondleidingen verzorgd en kan men ook een kijkje komen nemen bij het 

radiostation. De Veron, afdeling Breda, zorgt voor de bemanning van dit radiostation. Het 

station is actief van 25 mei tot en met 16 juni. 

Omdat het in juli 50 jaar geleden is dat de eerste mens voet op de maan zette, zal vanuit 

Sterrenwacht Tivoli het radiostation PA11APOLLO actief zijn. Zie verder hun website. Zij 

zijn in de lucht van 6 juli tot en met 2 augustus. 

Andere 100IAU stations: 

               PB100IAU 

https://www.qrz.com/db/pa11apollo
https://www.qrz.com/db/pb100iau


 

 

 

 

Het radiostation PB100IAU werkt vanuit Sterrenwacht Leiden. Sterrenwacht Leiden is de oudste nog 
werkende universiteitssterrenwacht ter wereld. Hij is opgericht in 1633. Het is onderdeel van de 
Universiteit Leiden, waar ook de IAU gevestigd is. 

Sterrenwacht Leiden is zeer omvangrijk en ligt eveneens op een unieke locatie. Ook hier kan men een 
rondleiding krijgen en een kijkje nemen bij het radiostation. Tijdens de midzomernacht, 21 juni, organiseert 

de Hortus Botanicus samen met de sterrenwacht een feest, waar ook het radiostation bij aanwezig zal zijn. 
De Veron, afdeling Leiden, zal dit radiostation bemannen. Het station is actief van 15 juni tot en met 7 

juli. 

                   PC100IAU 

 

https://www.qrz.com/db/p100iaub
https://www.qrz.com/db/pc100iau
https://www.qrz.com/db/pb100iau
https://www.qrz.com/db/pc100iau


 

 

 

Het radiostation PC100IAU werkt vanuit Museum Louwman in Den Haag. Museum Louwman was 

vroeger gehuisvest in Raamsdonksveer en heeft sinds 2010 een nieuw museum in Den Haag, vlakbij 
Wassenaar. We hebben de heer P. Louwman, die boven het automuseum een telescopenmuseum heeft, 
bereid gevonden om een prachtige zaal in museum Louwman ter beschikking te stellen. In het 

telescopenmuseum ligt een schat aan oude kijkers en telescopen. Op vrijdagen geeft de heer Louwman zelf 
rondleidingen. Naast het telescopenmuseum kan dan uiteraard ook het automuseum bezocht worden. De 
VRZA, afdeling Haaglanden, neemt de organisatie hiervan voor zijn rekening. Het station is actief van 5 

juli tot en met 29 juli. 

INTERESSANTE WEBSITES: 

 International Astronomical Union 

 100 years IAU 

 Astronomie.nl  

 Leiden Observatory  

 Louwman museum 

 Historische telescopen Louwman museum 

 Sterrenwacht Tivoli Oudenbosch 

 KNVWS  

 KNVWS West-Brabant  

 Maandblad Zenit  

 VERON - Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland  

 VERON - Afdeling A07 Breda 

 VRZA - Vereniging van RadioZendAmateurs  

  

73 ‘PD1SHE 

  

https://www.qrz.com/db/pc100iau
https://www.iau.org/
https://www.iau-100.org/
https://www.iau-100.org/
http://www.astronomie.nl/#!/home/
https://www.universiteitleiden.nl/en/science/astronomy
https://www.louwmanmuseum.nl/
https://www.louwmanmuseum.nl/Stichting-Louwman-Historic-Telescopes/Louwman-Historic-Telescopes.aspx
https://sterrenwachttivoli.nl/
https://www.sterrenkunde.nl/knvws/start
http://www.knvws-west-brabant.nl/
https://zenitonline.nl/
http://www.veron.nl/
https://a07.veron.nl/
https://www.vrza.nl/


 

 

 

Franse REF met geel hesje naar toezichthouder  

11/06/2019/0 Reacties/in overheid /door PH4X 

Frankrijks grootste vereniging voor zendamateurs REF is ontevreden over de 

snelheid waarmee de toezichthouder werkt. Aanbevelingen en afstemmingen 

voortgekomen uit de World Radio Conference in 2015 zouden nog niet verwerkt 

zijn in landelijk beleid. Frankrijk is daarmee het laatste land in Europa om deze 

te implementeren. 

Ander Frans nieuws kwam vandaag ook naar buiten. Dezelfde toezichthouder 

heeft voor de WRC2019 een voorstel ingediend om de band 144-146 MHz 

(mede) te alloceten voor ‘Aeronautical mobile service’, en dan specifiek voor de 

besturing van onbemande vliegtuigen, zo valt op Southgate ARC te lezen. 

 
09/06/2019/1 Reactie/in verenigingen /door PH4X 

Opheffing DKARS en oprichting DARU  

08/06/2019/1 Reactie/in verenigingen /door PH4X 

In augustus 2018 is in het DKARS magazine gepubliceerd: Het DKARS-bestuur heeft 

geconcludeerd dat de afgelopen jaren buitengewoon voorspoedig zijn verlopen en realiseert 

zich dat dit alleen maar mogelijk is geweest door de steun van alle radioamateurs die zich met 

DKARS verbonden hebben. Een groep van enthousiaste mensen die blijft groeien. Ook een 

groep mensen […] 

Lees meer 

NXP organiseert een RF Design Challenge  

20/05/2019/1 Reactie/in apparatuur /door PH4X 

NXP is elke zelfbouwer van (transistor) eindversterkers wel bekend. En de ontwerper van 

FET’s doet het goed. Enkele modules die goed zijn voor 1,5 kiloWatt en tegen een SWR van 

1:60 kunnen: NXP heeft ze ontwikkeld. Het Eindhovense beursgenoteerde bedrijf doet het dan 

ook goed. met een omzet van bijna 10 miljard dollar. NXP staat voor Next eXPerience. 

Speciaal voor zelfbouwers heeft de fabrikant een wedstrijd uitgeroepen. Ontwerp een 

eindversterker, stuur het schema naar NXP en ontvang een nieuwe 50 V, 100 W MRF101AN 

of 300 W MRF300AN RF power LDMOS transistor om je project ook daadwerkelijk te gaan 

bouwen. Schrijf hier een stuk over, maak er een korte video van en stuur deze voor 31 oktober 

a.s. in. 

https://www.hamnieuws.nl/franse-ref-met-geel-hesje-naar-toezichthouder/
https://www.hamnieuws.nl/franse-ref-met-geel-hesje-naar-toezichthouder/#respond
https://www.hamnieuws.nl/overheid/
https://www.hamnieuws.nl/author/admin/
http://www.southgatearc.org/news/2019/june/france-ref-calls-for-meeting-with-regulator.htm
http://www.southgatearc.org/news/2019/june/france-proposes-144-146-mhz-for-aeronautical-mobile-service.htm
https://www.hamnieuws.nl/na-5-jaar-dkars-het-laatste-50e-magazine/#comments
https://www.hamnieuws.nl/verenigingen/
https://www.hamnieuws.nl/author/admin/
https://www.hamnieuws.nl/opheffing-dkars-en-oprichting-daru/
https://www.hamnieuws.nl/opheffing-dkars-en-oprichting-daru/#comments
https://www.hamnieuws.nl/verenigingen/
https://www.hamnieuws.nl/author/admin/
https://www.hamnieuws.nl/opheffing-dkars-en-oprichting-daru/
https://www.hamnieuws.nl/nxp-organiseert-een-rf-design-challenge/
https://www.hamnieuws.nl/nxp-organiseert-een-rf-design-challenge/#comments
https://www.hamnieuws.nl/apparatuur/
https://www.hamnieuws.nl/author/admin/


 

 

 

Het winnende ontwerp krijgt $3,000 kontant en $1,000 aan NXP-tegoedbonnen. De 2e prijs is 

goed voor $1,000 (en $750 aan NXP-tegoedbonnen) en de 3e prijs is goed voor $500 en $100 

aan NXP-tegoedbonnen. Meer informatie is op de speciale website van NXP te lezen. 

Tags: Eindhoven, NXP, zelfbouw 

Nieuw webtool om HF-propagatie te voorspellen  

02/06/2019/in Algemeen nieuws /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

De Britse radioamateurvereniging RSGB stelt sinds kort een nieuw webtool 

beschikbaar voor het voorspellen van de propagatie op de kortegolf. Dit nieuwe tool is 

gebaseerd op een programma en een specificatie van de International Telecommunication 

Union (ITU). James Watson (HZ1JW) is de ontwikkelaar van het nieuwe tool, dat 

beschikbaar is op de website van de RSGB: rsgb.org/proppy. 

Bijzonder aan het tool is dat de propagatie-verwachtingen kunnen worden afgestemd op de 

locatie van de eindgebruiker. Daartoe dient deze wel zijn Maidenhead Locator in te 

voeren.  De eindgebruiker krijgt vervolgens voor een opgegeven maand, voor alle HF-banden, 

een voorspelling van de propagatie van uur tot uur tussen zijn eigen locatie en 28 

verschillende locaties verspreid over de wereld. 

Invulgegevens 

 

Om een individuele propagatie-voorspelling te kunnen maken, dient de eindgebruiker eerst 

een aantal gegevens in te voeren. 

De volgende gegevens zijn daarbij nodig: 

 De maand en het jaar waarvoor de voorspelling moet gelden. 
 Het zendvermogen dat ter beschikking staat. 
 De gewenst transmissiemode, die nodig is om de bandbreedte en de minimaal noodzakelijke 

signaal/ruis-verhouding vast te stellen. Daarbij kan men onder andere kiezen uit FT8, CW of 

https://www.nxp.com/products/rf/rf-power/homebrew-rf-design-challenge-2019:Homebrew-RF-Design-Challenge-PG
https://www.hamnieuws.nl/eindhoven/
https://www.hamnieuws.nl/nxp/
https://www.hamnieuws.nl/zelfbouw/
https://www.veron.nl/nieuws/hf-propagatie-voorspelling-tool/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://rsgb.org/
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://rsgb.org/proppy
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/05/Poppy-invulvelden.jpg


 

 

 

SSB. Naast zulke voorgedefinieerde modes, kunnen de noodzakelijk bandbreedte en de 
signaal/ruis-verhouding ook expliciet ingegeven worden. 

 Het te verwachten niveau van de omgevingsruis. Daartoe kan men weer kiezen uit een aantal 
voorgedefinieerde waarden: stad, woonwijk, platteland, stil platteland, stil en lawaaiig. 

 De Maidenhead Locator 
 De gebruikte antenne aan zendzijde en de veronderstelde antennes aan de ontvangstzijden. 

Propagatie-verwachting 

 

Propagatie-verwachting Nairobi 

Gebruikmakend van de ingevulde gegevens, wordt vervolgens de propagatie-verwachting 

gegenereerd. De gepresenteerde verwachting bestaat uit een flink aantal tabellen: voor ieder 

van de 28 verschillende bestemmingslocaties één tabel. 

Hiernaast staat een voorbeeld van zo’n tabel met de propagatie-verwachting tussen de eigen 

locatie (hier IO92) en Nairobi. Daarin zien we per HF-band (een rij in de tabel) en per uur 

(een kolom in de tabel) of een verbinding mogelijk is met de betreffende bestemmingslocatie. 

Indien een verbinding op een bepaalde band en in een bepaald uur mogelijk lijkt, dan geeft het 

cijfer in het betreffende vakje het te verwachten signaalniveau (S-waarde) weer. De kleur van 

het vakje geeft de betrouwbaarheid van de voorspelling aan. Blauw betekent een slechte 
betrouwbaarheid en rood juist een zeer goede. 

 

Een leuk extraatje is dat de propagatie-verwachting kan worden gedownload als PDF-bestand. 

Meer informatie 

Onder andere de volgende bronnen zijn beschikbaar voor meer informatie: 

 De webpagina van het tool 
 De handleiding 
 De specificatie van het onderliggende model (ITU Recommendation P.533) 

  

Bron: RSGB 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Maidenhead_Locator_System
https://rsgb.org/proppy
https://soundbytes.asia/proppy/help/manual#section.radcom
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.533-13-201507-I!!PDF-E.pdf
https://rsgb.org/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/05/Propagatieverwachting-Nairobi.jpg
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/05/Betrouwbaarheid-propagatievoorspelling-1.jpg


 

 

 

 

 Nieuwe marktplaats voor radio amateurs 

 

Van Wim PA3WT  

Hier de link naar de nieuwe marktplaats  www.Zendamateur-Marktplaats.nl 

73 ‘Wim  

  

http://www.zendamateur-marktplaats.nl/


 

 

 

HAM RADIO 2019 over veertien dagen in Friedrichshafen  

07/06/2019/in Aankondiging evenementen /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

Over veertien dagen al weer begint de 

radioamateurbeurs HAM RADIO 2019.  Van vrijdag 21 juni tot en met zondag 23 juni zal de beurs van 

Friedrichshafen aan het Bodenmeer druk bevolkt zijn met radiohobbyisten. 

HAM RADIO 2019 

HAM RADIO is één van de grootste beurzen voor radioamateurs ter wereld. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit 

dat bezoekers en exposanten uit meer dan 32 landen komen. Ook bijzonder is dat de HAM RADIO een 

mengvorm is tussen een beurs met commerciële exposanten en ’s werelds grootste vlooienmarkt voor 

radioamateurs. De vlooienmarkt kent ongeveer 280 deelnemers uit zestien verschillende landen. 

Ook de VERON is weer met een stand aanwezig 

 

Dit jaar staat de VERON wederom samen met de UBA en RL op de HAM RADIO. Kom gerust even langs voor 

een QSO. Klik hier om te zien waar we staan. 

Bodensee Convention 

Tegelijk met HAM RADIO 2019 organiseert de DARC ook de Bodensee Convention. Dit is een informele 

bijeenkomst met vertegenwoordigers van radioamateurverenigingen die bij de IARU zijn aangesloten. Voor 

Duitsland is dat vanzelfsprekend de DARC en voor Nederland de VERON. 

https://www.veron.nl/nieuws/ham-radio-2019-2/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://www.uba.be/nl/
http://www.rlx.lu/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/06/Veron.pdf
https://www.darc.de/
http://www.iaru.org/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2018/06/De-voorzitters-tijdens-Ham-Radio-2018.jpg


 

 

 

Drievoudig jubileum 

Op vrijdagavond 21 juni is er een viering van drie jubilea. De Bodensee Convention bestaat 70 jaar, het Duitse 

verenigingsblad CQ DL van de DARC bestaat zelfs 90 jaar en de HAM RADIO-beurs zelf wordt voor de 44ste 

keer gehouden. 

Meer informatie over HAM RADIO 

Meer informatie over bijvoorbeeld accommodatie, openingstijden en toegangsprijzen vind je op de website van 

HAM RADIO 2019. Natuurlijk kun je daar ook alle informatie vinden over hoe je je kunt aanmelden als 

exposant of als deelnemer aan de vlooienmarkt. 

  

Bron:  HAM RADIO en ARRL 

  

  

http://www.hamradio-friedrichshafen.de/
http://www.hamradio-friedrichshafen.de/
http://www.hamradio-friedrichshafen.de/
http://www.arrl.org/


 

 

 

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 

    

  

mailto:pd1ajz@veron.nl


 

 

 

 

 



 

 

 

Hallo PI4BOZ, Maand overzicht 
 
Hierbij het overzicht van de behaalde CONTEST PUNTEN van de 
afdeling Bergen op Zoom (A51) per contest en per call over de 
afgelopen periode en het totaal aantal behaalde punten dit 
seizoen. 
 
Resultaat afdeling Bergen op Zoom: 

---------------------------------- 
PD0RWL    VRZA 50 MHz and Up               43 QSO's en     1 Pnt.(SSB)   
PA1ADG    VRZA 50 MHz and Up               26 QSO's en     1 Pnt.(SSB)   
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          108 QSO's en     4 Pnt.(CW)    
PA3DBS    UN DX Contest                    32 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    King of Spain Contest           119 QSO's en     4 Pnt.(CW)    
PA3DBS    EU PSK DX Contest                87 QSO's en     3 Pnt.(PSK63) 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           32 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          108 QSO's en     4 Pnt.(CW)    
PA3DBS    RSGB 80m Club Championship       70 QSO's en     2 Pnt.(DIGI)  
PA3DBS    CQ WW WPX Contest CW            602 QSO's en    14 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           29 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    VERON Velddagcontest CW          50 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    DigiFest                         85 QSO's en     3 Pnt.(DIGI)  
PA3DBS    RSGB 80m Club Championship CW    70 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           25 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    Wednesday CW-contesten           75 QSO's en     3 Pnt.(CW)    
PA3DBS    GACW WWSA CW DX Contest          32 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    DRCG Long Distance Contest       58 QSO's en     2 Pnt.(RTTY)  
PA3DBS    OK1WC memorial contest           25 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    RSGB 80m Club Championship       64 QSO's en     2 Pnt.(DIGI)  
                             ------------------------------------ 
                             Periode     1740 QSO's en    53 Pnt. 
                             ------------------------------------ 
                             Totaal     13639 QSO's en   404 Pnt. 
                             ==================================== 
 
De palmares gaat deze keer naar de topscoorders van de maand en de topscoorder 
van dit seizoen: 
 
TOP 3 VAN DE MAAND:              SEIZOEN TOP SCOORDER: 
-----------------------          --------------------- 
1. PA3DBS       51 Pnt.          PA3DBS      329 Pnt.  << Proficiat ! 
2. PA1ADG        1 Pnt. 
3. PD0RWL        1 Pnt. 
 
 
Wij wensen een ieder weer veel succes toe met de komende contesten ! 
73 es gd contesting 
Manager Afdelingscompetitie 
  



 

 

 

 
 
Hallo PI4BOZ,Week overzicht  
 
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           75 QSO's en     3 Pnt. 
PA3DBS    GACW WWSA CW DX Contest          32 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    DRCG Long Distance Contest       58 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           25 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    RSGB 80m Club Championship       64 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        254 QSO's en     9 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    13639 QSO's en   404 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  Wednesday CW-contesten             CW     19 Jun 17:00-19:59 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         SSB    19 Jun 19:00-20:29 UTC 
  King of Spain Contest              SSB    22/23 Jun 12:00-11:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 24 Jun 16:30-17:29 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     19 Jun 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 

 

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


 

 

 

De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs: 
Sander Marks Email* 
Gert-Jan Glasbergen Email* 
NL6926 via PD1JHH* 
 
Radioamateurs: 
PE1BSX* 
ON3TNT 
PA5KM* 
PD1JHH* 
PA3JAN* 
PD1SHE 
PA2CVD 
PE1GIJ 
PD1MVL 
PD1MAP* 
PDøBJ echolink voor ronde 
PA3GFD echolink* 
ZS5V echolink* 
PE1BIA atv/phone 
 

  



 

 

 

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/

