
 

 

 

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 222 van 19 juni  

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT. 

Gepresenteerd door Wim PA3WT 
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Van Andre PA3EIV  

 
Ik wil je melden dat sinds enige tijd Cor PE1BSX vanuit zijn kamer in het 
verzorgingstehuis vaak QRV is in FT8. 
Op QRZ.com staat een logfile van zijn laatste verbindingen. 
 
Cor vind het vast erg leuk om ook met de Bergse amateurs een FT8 verbinding te 
maken. 
 
Groet, 
 
André PA3EIV 
 

Van Marnix ON3TNT  

Hallo Wim, 

Dit samengesteld om in de wagen te plaatsen in de blikhouders, zo kan ik dan terug mobiel uit 

komen dit is nog ruw moet nog wat afwerken maar verschuift nog wat voor en achteruit maar denk 

dat ik daar ook al een oplossing voor heb zal eens proberen met zelfklevende velcro, maar er zullen 

nog wel foto’s volgen als het in de wagen staat en misschien zal ik dan filmke maken om te laten zien 

dat het allemaal werkt dan… 

73 

ON3TNT - Marnik 

 

 



 

 

 

Rapport herijking Novice licentie vastgesteld  

13/06/2019/15 Reacties/in overheid, verenigingen /door PH4X

 

Het rapport voor de herijking van de Novice licentie is door de verenigingen aangeboden aan 

Agentschap Telecom. Dat blijkt uit de notulen van het 99e Amateur Overleg dat op 25 april 

2019 jl. gehouden werd. Het rapport zelf, dat de verenigingen namens de leden hebben 

ingediend, ontbreekt echter. 

Agentschap Telecom heeft de samenstellers bedankt voor de vele uren die zij hierin gestoken 

hebben en gaat de komende tijd onderzoeken of de aanbevelingen van de verenigingen 

overgenomen kunnen worden en komt daarna met een officiële reactie. De toezichthouder laat 

in ieder geval vooraf al weten dat dit tijd nodig heeft. De implementatie zal pas in 2020 

gebeuren. 

Tags: herijking, Novice  

https://www.hamnieuws.nl/rapport-herijking-novice-licentie-vastgesteld/
https://www.hamnieuws.nl/rapport-herijking-novice-licentie-vastgesteld/#comments
https://www.hamnieuws.nl/overheid/
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https://www.hamnieuws.nl/author/admin/
https://www.hamnieuws.nl/author/admin/
https://www.hamnieuws.nl/herijking/
https://www.hamnieuws.nl/novice/


 

 

 

Van Cor PA2CVD 

We hebben een mooi award behaald tijdens het molenweekend in Mei 2019 met onze clubcall 

PI4BOZ/p, hierbij gevoegd. 

We geven dit award volgend jaar aan de molenaars. 

Groet, 

Cor 

  



 

 

 

Live videostream vanaf stratosfeerballon tijdens HAM RADIO 2019  

11/06/2019/in Aankondiging evenementen, Algemeen nieuws /door Erwin van der Linden 

(PE1CUP) 

Op zaterdag 22 juni om 11:00 uur lokale tijd staat er een 

lancering van een stratosfeerballon (DLØTTM) gepland vanaf het HAM RADIO-terrein in 

Friedrichshafen. De ballon beschikt over een zeer interessante payload voor radioamateurs, 

waarbij wel het meeste bijzondere de live videostream op 13cm is. De video is afkomstig van 

een naar de grond gerichte camera. 

Waarschijnlijk is dit wereldwijd de eerste keer dat er een live videostream via HAMNET 

wordt opgezet tussen een stratosfeerballon en het grondstation. Als het experiment slaagt, zijn 

de videobeelden voor iedereen via het internet te volgen. 

Dit ballonproject is een samenwerking tussen Duitse en Oostenrijkse radioamateurs en draagt 

de naam European Balloon Project 2019. 

Videoverbinding 

Om de videoverbinding te realiseren is een supersnelle netwerkverbinding nodig tussen het 

grondstation en de ballon. Vanwege de grote afstand tot het grondstation en de benodigde 

bandbreedte is een volgsysteem beschikbaar met een antenne met een hoge versterking. De 

richting voor de antenne wordt steeds opnieuw berekend op basis van de positie-informatie uit 

ontvangen telemetriegegevens. 

 

https://www.veron.nl/nieuws/live-videostream-vanaf-stratosfeerballon/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nuttige_lading
https://www.hamnet.nl/doelstelling/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/05/video-transfer.png


 

 

 

Live videoverbinding (afbeelding: European Balloon Project 2019) 

Als alles goed werkt zal de verbinding toch vanaf een afstand van ongeveer 70 km verloren 

gaan. Daarom is er ook voorzien in een mobiel grondstation. De video van het mobiele 

grondstation wordt teruggeleid naar het grondstation in Friedrichshafen en daar net zo 

verwerkt als de originele videostream. 

Payload 

De payload bestaat uit drie delen, die onafhankelijk van elkaar functioneren: 

 2m (144.800 MHz) – Deze component verzendt basis-telemetriegegevens via APRS. 

Hierbij is de interval tussen de telemetrie-uitzendingen afhankelijk van de hoogte van 

de ballon. 

 70cm (432.500 MHz) – Dit deel van de payload is een hergebruikte en 

gemodificeerde radiosonde, afkomstig van de Deutscher Wetterdienst. De zender 

werkt met verschillende transmissiemodes, waaronder AFSK, APRS en RTTY. 

 13cm – Video/HAMNET – Het belangrijkste deel van deze component is een camera. 

Deze is via een kleine computer aangesloten op een een aangepaste commerciële 2,4 

GHz-zender.  

 

Video/HAMNET payload (afbeelding: European Balloon Project 2019) 

De camera is een Camera Module V2 voor een Rasperry Pi.  De keuze voor de deze 

camera was eenvoudig: de camera heeft een bescheiden gewicht, een relatief gunstige 

prijs en daarbij toch een behoorlijke beeldkwaliteit. De computer is een RasperryPi 

3B+. Bij de keuze hiervoor speelden zowel het gewicht als de rekenkracht een rol. De 

computer heeft namelijk diverse taken, zoals het ontvangen van de data van de 

sensoren (GPS-positie en temperatuur) en de videocodering. De videocodering 

combineert overigens het beeld van de camera en de sensorgegevens. De 

videogegevens worden vervolgens via een HAMNET-verbinding als videostream 

verzonden, maar ook lokaal opgeslagen. 

Meer informatie 

http://2019.balloonproject.eu/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Wetterdienst
http://2019.balloonproject.eu/
https://www.raspberrypi.org/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/05/videopayload.png


 

 

 

Het oorspronkelijk bericht is terug te vinden op de website van het European Balloon Project 

2019. Daar is tevens de live videoverbinding op 22 juni te volgen. 

  

Tags: 13 cm, 2 m, 2.4 GHz, 70 cm, APRS, ballon, HAM RADIO, HAMNET, Raspberry Pi  
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https://www.veron.nl/nieuws/tag/aprs/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/ballon/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/ham-radio/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/hamnet/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/raspberry-pi/


 

 

 

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, 
 
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 VHF Locator contest         49 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          124 QSO's en     4 Pnt. 
PA2CVD    Ukrainian DX Classic RTTY Cont  106 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    Ukrainian DX Classic RTTY Cont  207 QSO's en     6 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           27 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        513 QSO's en    16 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    14152 QSO's en   420 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  RSGB 80m Club Championship         SSB    27 Jun 19:00-20:29 UTC 
  RAC Canada Day                     CW/SSB 01 Jul 00:00-23:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 02 Jul 16:30-17:29 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         CW     02 Jul 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  
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De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs: 
Xander Marks* 
GertJan Glasbergen* 
 
 
Radioamateurs: 
 
PE1BSX* 
PA3GEO/M* 
PE1BIA atv& Phone 
PA3GEO/P* 
PA5KM* 
ON3TNT 
PA3WT* 
PDøBJ 
PA3GAG 
PE1GIJ* 
PD1MAP* 
PD1SHE/P* 
PFøIS* 
PA3B* 
PA3JAN* 

  



 

 

 

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 

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/

