
 

 

 

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 225 van 14 augustus  

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT. 

Gepresenteerd door Wim PA3WT 

 

73 ‘  Wim PA3WT 
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Belangrijke mededeling; 

Matthe PD1AJZ  

Is een langere tijd door ziekte uit de running , en heeft aangegeven dat hij 

tot november rustig aan moet doen. 

Dit houd in dat we gedurende deze tijd geen ronde lijder hebben. 

Om deze periode te overbruggen zou ik een roulatie systeem op willen 

zetten met ronde leiders die op toerbeurt de ronde gaan leiden. 

Als dit bevalt willen we dit in de toekomst verder uitbreiden zodat de 

rondes  door verschillende amateurs wordt gedraaid. 

Ik Wim  PA3WT zal zoals gewoonlijk zoveel mogelijk het ronde bulletin 

verzorgen. 

Ook in de periode van 2 tm 22 september en van 30 september tot 30 

oktober kan ik helaas de ronde niet draaien i.v.m. het Qrl  

Wel de ronde bulletins verzorgen . 

Dus in het kort een oproep, om je aan te melden als ronde leider zodat we 

na overleg de agenda op kunnen maken met wie wat en wanneer. 

Reactie naar pa3wt@veron.nl 

Alvast bedankt Wim PA3WT  

  

mailto:pa3wt@veron.nl


 

 

 

Nieuwsbrief IARU Monitoring System regio 1 

Iedere maand brengt het IARU Monitoring System een uitgebreide nieuwsbrief uit. Met 

daarin alle monitoring rapportage over de afgelopen maand. Dat resulteert in pakweg twintig 

goed gevulde pagina’s met flink gedetailleerde informatie. 

Zeer goed overzicht en veel informatie 

Zo bevat deze IARU-MS nieuwsbrief een zeer goed overzicht van actuele en reeds opgeloste 

storingen. Maar ook informatie over indringers en ander oneigenlijk gebruik van onze 

amateurbanden. 

De nieuwsbrief over juli 2019 is vanaf nu in PDF formaat beschikbaar. Maar voor de meest 

actuele stand van zaken is ook dit dagrapport in te kijken. Daarmee is meer up-to-date 

informatie bijna niet te krijgen. 

Echter, het kan ook nuttig zijn de oudere nieuwsbrieven nog eens te raadplegen. Bijvoorbeeld 

om meer over de aard en progressie van langer lopende storingen te weten te komen. 

Daarvoor hebben wij een flinke verzameling oudere maandrapporten aangelegd. Dit archief 

beslaat vele voorgaande jaren. Op deze pagina van ons VERON Traffic Bureau is dit archief 

terug te vinden. 

Het IARUMS (IARU Monitoring System) 

In het IARUMS werken radioamateurs in een groot aantal landen samen bij het signaleren van 

“intruders” op de – vooral exclusieve – amateurbanden. Voor Nederland is de VERON als lid 

van de IARU de uitvoerder van deze taak. De uitvoering is ondergebracht bij het Traffic-

Bureau/HF-commissie. Maar de dagelijkse uitvoering ligt bij een vaste groep van zes 

radioamateurs. Deze groep monitort de amateurbanden en registreert de waargenomen 

verstoringen door intruders volgens een bepaald protocol. Eens per maand worden de 

waargenomen verstoringen samengevat in een VERON-rapport dat dan naar de IARUMS-

coördinator gaat. 

Met speciale dank aan Wolf Hadel (DK2OM) en Peter Jost (HB9CET). Wolf is de IARUMS 

Regio 1 coördinator. Daarnaast is hij ook de IARU-MS nieuwsbrief editor. Peter ondersteund 

hem daar bij in zijn rol als IARUMS Regio 1 vice-coördinator. 

  

http://www.iarums-r1.org/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/iaru-ms/maandrapporten/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/iaru-ms/maandrapporten/
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http://www.iarums-r1.org/iarums/news2019/news1907.pdf
http://www.iarums-r1.org/iarums/latest.pdf
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/iaru-ms/maandrapporten/
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https://www.qrzcq.com/call/HB9CET


 

 

 

                                                                                                                      

 

 

                 VELDDAG 2019  

                 Afdeling 51 

  

 Wanneer: Vrijdag/zondag  6 t/m 8 september (aankomst kan al op vrijdag 6 September 

vanaf 10:00 uur local time. 

Hoe laat: Melden tussen  08:00- 10:00 uur lokale tijd 

Locatie: Bergsestraat 29, 4635RD   Huijbergen 

Eindtijd: 8 September 15:00 uur UTC   

X QSO’s: na afloop velddag 

Opgave: via Mail naar  NL13808@veron.nl 

Deelname staat open voor  EEN IEDER  

Op het veldterrein is plaats voor ongeveer 8 caravans of campers en een aantal tentjes 

Aanwezig Tent, Toilet, Water, Elektra, kabels, pluggen en goeie zin/humeur.Verder 

uitleg van de velddag wordt ter plaatste op locatie Huijbergen gegeven..

           Denk  

ERAAN  ZELF    RADIOSET    en     ANTENNE      meenemen !!!  

mailto:NL13808@veron.nl


 

 

 

Inschrijfformulier 

Naam/call:.............................................................. 

E-mailadres:........................................................... 

0    Schrijft individueel in:……………………………. 

0    Schrijft in per groep:.......................................... (graag 

groepsnaam) 

Graag hieronder de namen/calls van alle groepsleden 

.........................................    ..................................... 

.........................................    ..................................... 

.........................................    ..................................... 

0     HF-2mtr-70cm-…….. 

0     Hulp organisatie 

0     Vossejacht deelname op zaterdagmiddag 7 sept. 13.30 uur 

LocTime   ontvanger zelf meenemen 

       VOSLeider  Gerben PD1GWF uitleg terplaatse 

0     Rattenjacht  op zondagochtend 8 Sept.  10:30 uur loc time                                                                                                     

       Wim PD2WAM en Wilma PD2WLM 

       Neem je porto mee voor het bereiken lokale repeater op 70 cm 

Deelname  zaterdagavond 7 Sept 18:00 uur loc timeBarbeque 

á (zie  keuze ) euro pp (vooraf voldoen op 

NL34RABO0148700152 

Ten namen van ; JWCA Heeren 

Onder vermelding van Velddag 2019 met Naam Call of NL nr  



 

 

 

Teruggave van betaling na 3 september is niet mogelijk ivm 

bestellingen 

AZ BBQ 

0 Vlees mixed grill €16,65 

0 Bourgondisch BBQ €18,95 

0 Vis €17,70 

0 Vegetariërs €16,00 

0 Halal BBQ € 15,90 

0 Kinder BBQ € 7,50 

ⱱ Bij alle BBQ gerechten 1 portie (1,50) salade extra. 

 Koffie, thee en fris/biertje aanwezig, (van A51) . 

Inschrijving sluit op  3 September  2019 

Lokale repeater velddag terrein 438.825 Mhz uit, 431.225 Mhz in 

Shift -7.6Mhz 

Deelname is op eigen verantwoording. 

Organisatie: pe1gij Gerben PD1GWF en Sjef  NL13808 

 

Alles onder voorbehoud 

  



 

 

 

Speciale roepnaam PH100KLM ter gelegenheid van 100 jaar KLM  

10/08/2019/in Aankondiging evenementen /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

Op 7 oktober is het precies 100 jaar geleden dat de 

‘Koninklijke Luchtvaart Maatschappij’ werd opgericht. Hiermee is de KLM de oudste onder 

haar oorspronkelijke naam opererende luchtvaartmaatschappij ter wereld! Daarom activeren 

de afdeling Kennemerland van de VERON en de Radio Club Kennemerland in IJmuiden 

tijdelijk de roepnaam PH100KLM. Van 1 september tot en met 30 november is PH100KLM 

actief op de HF- en VHF-amateurbanden in CW, SSB en digitale modes. 

De Koninklijke Luchtvaart Maatschappij 

Koningin Wilhelmina verleende op 12 september 1919 de eretitel ‘Koninklijk’ aan de KLM in 

oprichting. Het eerste KLM-kantoor opende op 21 oktober 1919 aan de Herengracht in Den 

Haag. 

De eerste commerciële vlucht van de KLM was op 17 mei 1920 tussen Londen en 

Amsterdam. Toen landde op Schiphol de door de KLM gehuurde De Havilland G-EALU 

gevlogen door de Engelse piloot H. ‘Jerry’ Shaw. In de jaren daarna groeide de vloot met 

eigen vliegtuigen, veelal toestellen van Fokker. In die tijd vloog men voornamelijk naar steeds 

meer Europese hoofdsteden en bestemmingen. 

De KLM vloog op 1 oktober 1924 voor het eerst naar Batavia in het toenmalige Nederlands-

Indië, het tegenwoordige Jakarta in Indonesië. Het was de langste lijnvlucht voor de Tweede 

Wereldoorlog. In deze periode groeide de KLM uit tot de derde grootste maatschappij in de 

wereld. 

In 1945, na de Tweede Wereldoorlog, hervatte de KLM haar lijndiensten en in 1946 startte de 

KLM als eerste Europese luchtvaartmaatschappij lijndiensten naar de Verenigde Staten. Ook 

de lijndienst naar Indië werd hersteld. 

In 1960 werd het eerste straalvliegtuig in de vloot opgenomen. Aanvankelijk was dat de 

Douglas DC-8, later gevolgd door de kleinere Douglas DC-9 voor het Europese luchtverkeer. 

In 1971 introduceerde de KLM de Boeing 747. 

QSL-informatie 

QSL via PA3DVA via bureau. Na de uitzendperiode zal Gert Jan (PA3DVA) de QSL-kaarten 

voor PH100KLM beantwoorden. 

  

https://www.veron.nl/nieuws/ph100klm/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Luchtvaart_Maatschappij
https://www.qrz.com/lookup/PH100KLM
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/08/KLM-100-jaar.jpg


 

 

 

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ 

Tags: jubileum, KLM, special event, speciale roepletters 

Special event stations ter gelegenheid van 2e verjaardag FT8DMC  

05/08/2019/in Aankondiging evenementen /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

Ter gelegenheid van 2de verjaardag van de FT8 Digital Mode Club 

(FT8DMC) zijn er tijdens de FT8DMC-activiteitendagen tussen 10 en 24 augustus acht 

special event stations actief. 

Alle stations gebruiken FTDMC of FTDM als suffix van de call. Speciale QSL-kaarten 

bevestigen alle QSO’s en logs worden geüpload naar LoTW en eQSL. 

De special event stations 

 A91FTDMC (Bahrein, Operator A92AA, QSL via A92AA) 
 II8FTDM (Italië, operator IK8YFU, QSL via IK8YFU) 
 LX8FTDM (Luxemburg, operators LX1TI, LX1JH, LX1HD, QSL via LX1TI) 
 OD5FTDMC (Libanon, operator OD5TE, QSL via K3IRV) 
 OE19FTDMC (Oostenrijk, operators OE1SGU en OE4VIE, QSL via OE1SGU) 
 TM8FTDM (Frankrijk, operators F1ULQ en F4ESV, QSL via F1ULQ) 
 TO8FTDM (Guadeloupe, operator FG8OJ, QSL via F1ULQ) 
 ZL6FTDMC (Nieuw-Zeeland, operator ZL1MVL, QSL via F1ULQ) 

Sommige van deze stations zijn niet alleen in FT8 te werken, maar bijvoorbeeld ook in SSB, 

CW of in iedere ander transmissiemode. 

Certificaten 

Het FTDMC-certificaat kan worden verdiend door verbindingen te maken met de FTDMC- 

en FTDM-stations en zo punten te verzamelen. Er zijn vier verschillende certificaten te 

verdienen: 

 Brons: 10 QSO’s met minimaal 3 verschillende speciale FTDMC/FTDM-stations 
 Zilver: 15 QSO’s met minimaal 4 verschillende speciale FTDMC/FTDM-stations 
 Goud: 20 QSO’s met ten minste 5 verschillende speciale FTDMC/FTDM-stations 
 Platina: 30 QSO’s met alle geactiveerde FTDMC/FTDM-stations 

Let wel: Per band en mode telt een gewerkt station maar één keer mee voor een certificaat. 

Meer informatie 

Voor meer informatie verwijzen we naar de FT8DMC-webpagina. 

 Bron: FT8DMC 

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ 

https://www.veron.nl/nieuws/tag/jubileum/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/klm/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/special-event/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/speciale-roepletters/
https://www.veron.nl/nieuws/2e-verjaardag-ft8dmc/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://ft8dmc.eu/
https://lotw.arrl.org/lotwuser/default
https://www.eqsl.cc/qslcard/Index.cfm
https://www.ft8dmc.eu/
https://www.ft8dmc.eu/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/08/FT8DMC-award.jpg


 

 

 

Tags: award, certificaat, FT8, jubileum 

Expositie RADIOGOLVEN tot 12 oktober in museum Giessenburg  

04/08/2019/in Aankondiging evenementen /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

Tot 12 oktober is de expositie 

RADIOGOLVEN te zien in het museum van Giessenburg. Deze expositie geeft een beeld van 

de zeezenders uit de zestiger en zeventiger jaren, zoals Radio Noordzee, Radio Veronica en 

Radio Caroline.  

Ter gelegenheid van de expositie is Arie Rietveld (PD0ARI) actief met de speciale call 

PD538RNI. 

De zeezenders 

In de zestiger en zeventiger jaren waren de zeezenders zeer populair. Miljoenen mensen, 

veelal de jongeren, luisterden dagelijks naar deze zenders. Diskjockeys als Joost den Draaier, 

Tineke de Nooij, Eddy Becker, Rob Out en Lex Harding zijn er bekend door geworden. Op 31 
augustus 1974 werden deze zenders echter verboden. Velen hebben de laatste uren van de 

zender Veronica met tranen in de ogen gehoord en het dramatisch aftellen tot de laatste 

seconde meegemaakt. 

De verzamelaar en radioamateur Arie Rietveld 

 

Schaalmodel Radio Veronica 

Arie Rietveld (PD0ARI) uit Giessenburg was een fervent luisteraar en -nu nog- een fanatieke 

verzamelaar van alles wat met zeezenders te maken heeft. Een gedeelte van zijn verzameling, 

aangevuld met enkele items van Ewoud Klop (PD3WDK), staat nu in het museum Het 

https://www.veron.nl/nieuws/tag/award/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/certificaat/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/ft8/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/jubileum/
https://www.veron.nl/nieuws/expositie-radiogolven-in-giessenburg/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Giessenburg
https://www.qrz.com/lookup/PD0ARI
https://www.qrz.com/lookup/PD538RNI
https://www.youtube.com/watch?v=Mfrz7M_OZ4s
https://www.qrz.com/lookup/PD0ARI
https://www.qrz.com/lookup/PD3WDK
http://museumhetreghthuys.nl/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/07/PD538RNI.jpg
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/07/20190607_201942.jpg


 

 

 

Reghthuis in Giessenburg. Deze mooie collectie geeft een goed beeld van de roerige tijd met 

de vele piratenzenders.  

Naast verzamelaar is Arie ook een enthousiaste radioamateur. Zijn hele leven is hij al gek op 

alles wat met radio te maken heeft. Hij is werkzaam in een ziekenhuis en zegt daar altijd: 

“Mijn bloedgroep is HF”. De liefde voor radio is eind jaren 60 ontstaan door het luisteren naar 

de zeezenders. Met name het programma “RNI goes DX” van Radio Noordzee zette hem aan 

tot het luisteren naar de kortegolfbanden. Hierdoor is een mooie en langdurige radiohobby 

ontstaan. 

Special event station PD538RNI 

Van 28 augustus t/m 25 september is Arie vier weken actief met de speciale call PD538RNI. 

Deze call verwijst naar de uitzendfrequentie van Radio Veronica (538) en naar Radio 

Noordzee Internationaal (RNI). Hij is met deze call radioactief vanuit huis, maar ook vanuit 

het museum, om ook daar meer bekendheid aan onze mooie radiohobby te geven. 

Uitzendingen vinden plaats op de 10-, 20- en 40-meterband. 

De expositie 

De expositie RADIOGOLVEN is een nostalgische expositie over de 2e helft van de 20e eeuw 

waarbij ook muziek uit die periode volop te horen is. 

Tot en met zaterdag 12 oktober 2019 is de expositie te zien. Het museum aan de Dorpsstraat 

in Giessenburg is elke woensdag- en zaterdagmiddag open van 13.30 uur tot 17.00 uur 

  

Tags: museum, special event, speciale roepletters 
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WINTER YOTA 2019 – LET’S GO PA 

Winter-YOTA is een sub-regionaal kamp van het IARU 

R1 Youngsters On the Air Programma, in Nederland is dit onderdeel 

van de Jeugd & Jongerencommissie VERON. 

Dit jaar, midden in december, is het tijd voor 
Winter-YOTA. Een lang weekend, voor jongeren, in het teken van amateur radio. Wil je meer leren 
over radiozendamateurisme? Heb je net je radio licentie gehaald of ben je nog aan het leren? Of ben 
je al een aantal jaar actief? Dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan dit unieke evenement 
wat vol staat met radio activiteiten en vooral veel plezier! 

Wie? 

Ben je tussen de 16 en 25 jaar en geïnteresseerd in amateur radio? Dan ben jij de deelnemer die we 
zoeken. Je hoeft niet in het bezit te zijn van een radiolicentie om deel te nemen. We vragen wel dat 
je lid bent van een IARU vereniging, in Nederland is dit de VERON. 

Wanneer? 

Aankomst: donderdag 12 december na 15:00 uur 

Vertrek: zondag 15 december na het ontbijt 

Mocht het niet lukken om alle dagen aanwezig te zijn vanwege school, dan is dit geen probleem. Wij 
hebben liever dat je een gedeelte van het programma meedoet, dan dat je helemaal niet komt. Mocht 
je niet volledig kunnen deelnemen, stuur dan tijdens opgave een email naar winteryota@ham-
yota.com Heb je een bewijs van opgave nodig om hiervoor vrij te krijgen van school, stuur een email, 
wij helpen je graag verder. 

Waar? 

In het bosgebied bij Oosterhout (Noord-Brabant), staat het Schiedams Schoolbuitenhuis. In dit 
kampgebouw hebben we slaapplaatsen voor alle deelnemers en zullen de activiteiten plaatsvinden. 

https://www.ham-yota.com/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/jeugd-en-jongerencommissie/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/jeugd-en-jongerencommissie/youngsters-on-the-air-yota/
https://www.veron.nl/lid-worden/
mailto:winteryota@ham-yota.com
mailto:winteryota@ham-yota.com
https://forms.gle/4nmRuAc48QVjkDT7A


 

 

 

Winter YOTA Programma 

Op het moment wordt er nog hard gewerkt aan de invulling van het programma. We kunnen al wel 
verklappen dat het hele evenement in het teken staat van workshops en activiteiten rond amateur 
radio. De locatie bevindt zich midden in de natuur, we zullen actief zijn met spellen in het bos. 
De maand december staat in het teken van December YOTA maand. Dit houdt in dat de hele maand 
jongeren roepnamen met YOTA in suffix zullen activeren. Hier doen wij aan mee, met de roepnaam 
PA6YOTA. 

Kortom, je hoeft je niet te vervelen, naast het programma zorgen we voor ontbijt, lunch en avondeten 
en daarbuiten zullen we vooral veel plezier met elkaar hebben. Mocht het weer het toelaten, dan staat 
er sowieso een winter-kampvuuravond op het programma. 

Kosten? 

Het grootste deel van het evenement wordt gesponsord door IARU R1 en het VERON fonds. We 
vragen aan alle deelnemers een bijdrage van €25. 

Hiermee wordt de accommodatie, 3 maaltijden per dag en alle activiteiten vergoed. 

Aanmelden voor de Winter YOTA 

Via deze link kan je je registreren voor dit evenement. Er is een limiet aan het aantal plaatsen. 
Wanneer we de deelnemers vastleggen, krijg je een email met de informatie of je wel of niet kan 
deelnemen aan dit evenement. 

Wanneer je je registreert schrijf je je automatisch in voor de nieuwsbrief. 

Heb je nog vragen of wil je meer info? Stuur dan een mail naar winteryota@ham-yota.com 
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 “Gezocht / Gevraagd “ 

Wim PA3WT  

Gezocht voor het velddag weekend een HF Beam  

ALs er iemand een dipool of meerder elements HF beam heeft die je niet meer gebruikt neem 

kontact op met Wim PA3WT e-mail pa3wt@veron.nl 

Wordt op gehaald en na het weekend weer terg gebracht. 

73 ‘Wim PA3WT  

Joop PE1BIA 

Is op zoek naar oude magneten uit luidspeakers 

Mail naar joopschaik@home.nl 

73’ Joop  

 

"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:pa3wt@veron.nl
mailto:joopschaik@home.nl
mailto:pd1ajz@veron.nl


 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 
Hallo PI4BOZ, 
 
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: 
---------------------------------- 
PA3DBS    Wednesday CW-contesten           17 QSO's en     0 Pnt.(CW)    
PA3DBS    RRTC Russian Radio Team Champi   55 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           31 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           29 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    CW-Ops mini contest CWT-1300     32 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    Wednesday Mini contest           50 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    CW-Ops mini contest CWT-1900     30 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    European HF Championship        353 QSO's en     9 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           26 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          111 QSO's en     4 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           25 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
                             ------------------------------------ 
                             Periode      759 QSO's en    23 Pnt. 
                             ------------------------------------ 
                             Totaal     16771 QSO's en   497 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       23 Pnt.          PA3DBS      406 Pnt.  << Proficiat ! 
2.               0 Pnt. 
3.               0 Pnt. 
 
 
Wij wensen een ieder weer veel succes toe met de komende contesten ! 
73 es gd contesting 
Manager Afdelingscompetitie 

  



 

 

 

 

De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs: 
 
NL13901 
NL6926 
NL134 
 
Zendamateurs: 
 
PD0BJ 
PE1BSX 
PD3JAG 
PE1BIA 
PA3CWQ* 
ON3TNT 
PE1PPJ* 
PH2A 
PA5HE 
PA2CVD* 
PD1JHH* 
PD1MAP* 
PA3B* 
PA5KM* 
PD0RS ECHOLINK  
 
 
 

  



 

 

 

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 

MAtthe PD1AJZ 

Bram PA3B 

Ineke PA3FTX 

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  

73’   Wim PA3WT  

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

