
 

 

 

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 226 van 21 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  
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Robert PD9ROB, 

 

 Graag zou ik een verzoekje willen indienen. 

 Bijna 1 jaar terug is mijn zusje plotseling overleden aan een hersenbloeding. 

 Over twee weken loop ik de Tilburg Ten Miles waarbij dat ongeveer 1 jaar terug is. 

 Ik kwam over de finish en hoorde toen het nare bericht. 

 Ik doe aan hardlopen en loop sindsdien voor de Hersenstichting voor de sponsoractie.  

Mijn vraag: 

 

Zou je mijn Veron collega's willen vragen namens de Veron om in actie te komen voor de 

Hersenstichting?  

Zie onder mijn link voor meer informatie. 

 https://actie.hersenstichting.nl/actie/robert-haaima   

 Mocht je vragen hebben, bel of mail mij gerust. 

Met vriendelijk groet,  

Robert Haaima 

 In actie voor de Hersenstichting (Lopen voor gezonde hersenen). 

 https://actie.hersenstichting.nl/actie/robert-haaima 

 https://www.facebook.com/RobertenRenateHaaima 

 

Van Matthe PD1AJZ , 

PA3B Bram  

 Ligt in het ziekenhuis en is herstellende 

Wil je Bram bezoeken hier onder het adres; 

Bravis Ziekenhuis 

Afd. Revalidatie, Kamer 34, 

2624 VT Bergen op Zoom 

73 ‘ Matthe  

https://actie.hersenstichting.nl/actie/robert-haaima
https://actie.hersenstichting.nl/actie/robert-haaima
https://www.facebook.com/RobertenRenateHaaima/?view_public_for=824217304644621


 

 

 

 

Zendexamen vandaag 90 jaar oud  

19/08/2019/1 Reactie/in overheid /door redactie 

 

Het is precies 90 jaar geleden dat het eerste zendexamen afgenomen werd. Dat was op 19 

augustus 1929. Daarmee bestaan radiozendamateurs officieel 90 jaar in Nederland. 

Radiosignalen werden toen al enige tijd gemaakt. Het was Marconi die 1895 de eerste 

radiotelegraaf uitvond. Enkele jaren later, in 1901, werd de eerste transatlantische verbinding 

gemaakt. UIteraard in morse met een zogenoemde vonkenzender. 

De eerste in Nederland uitgegeven call was, op 19 augustus 1929, PA0BZ. Echter werd er in 

1923 al een transatlantische verbinding gemaakt met Noord-Amerika op de 113-meter band 

door Henk Jesse met de roepletters PCII. Als erkenning daarvan ontving hij 60 jaar later, op 9 

december 1993, de roepletters PA0CII. Henk Jesse werd in 2001 SK (Silent Key), wat in het 

amateurjargon betekent dat hij overleden is. 

Tags: examen, PA0BZ, PA0CII, PCII 
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Voorbereidende CEPT-vergadering voor WRC-2019 

Van 26 tot en met 30 augustus is de laatste voorbereidende 

CEPT-vergadering voor de World Radio Conference 2019 (WRC-2019) in Sharm el-Sheikh. 

Tijdens deze vergadering staat wederom de allocatie van de 2m-band op de agenda, een 

onderwerp waarover wij al vaker berichtten. Besloten zal worden of het voorstel van 

Frankrijk om een studie te doen naar nieuwe frequenties voor luchtvaarttoepassingen, als 

gezamenlijk CEPT-voorstel zal worden ingediend bij de WRC-2019. Op dit moment maakt de 

2m-band deel uit van de voorgestelde frequenties. De inzet van de IARU tijdens de 

vergadering is om de 2m-band uit het voorstel te krijgen. 

IARU dient rapport in bij CEPT 

Als voorbereiding op de komende CEPT-vergadering in Ankara heeft de IARU rapport 

CPG(19)115_IARU ingediend. In dit rapport legt de IARU stap voor stap uit waarom de 

allocatie van de 2m-band voor de aeronautical mobile service geen goed idee is. De IARU-R1 

stelt dan ook voor om de allocatie van 144-146MHz te verwijderen uit het oorspronkelijke 

voorstel. 

Annex 1, belang van de 2m-band 

In annex 1 van het door de IARU-R1 ingediende document beschrijft wat het strategische 

belang is van de 2m-band voor de radiozendamateur. Enkele punten zijn: 

 De 144-146MHz-frequentieband is het enige wereldwijd geharmoniseerde spectrum dat is 
toegewezen aan de amateurdienst in het marifoonbereik. 

 De 2m-band is een veel gebruikte frequentieband met vele honderden 
repeaterverbindingen, die vaak ook gebruikt worden voor noodcommunicatie. 

 Door de komst van nieuwe technieken voorziet de IARU geen afname in de behoefte aan dit 
frequentiespectrum. 

 De 144-146MHz-frequentieband is de enige VHF-band met een toewijzing van een amateur-
satellietdienst. Het laat een aanzienlijke groei van kleine satellieten zien. Ook bestaande 
systemen in een baan om de aarde maken gebruik van de 2m-band, waaronder het 
ruimtestation ISS. 

 De 144-146MHz-frequentieband wordt ook in veel landen gebruikt om noodverbindingen op 
te zetten tijdens door de mens veroorzaakte of natuurrampen. 

 Er zijn ongeveer 2.25 miljoen radiozendamateurs die beschikken over een radiostations die 
zijn uitgerust met een 2m-zendontvanger. Tevens houdt dit in dat er voor circa 450 miljoen 
euro is geïnvesteerd door radiozendamateurs. 

 Uit een evaluatie (gedegen onderzoek) blijkt dat het algemeen aanvaarde criterium van -6db 
I/N bescherming vrijwel onmogelijk is. Dat komt doordat toegewezen frequenties bedoeld 
zijn voor het gebruik van HAP’s (high altitude pseudo satellites). 

https://www.veron.nl/nieuws/standpunt-veron-franse-voorstel-2m/
https://cept.org/ecc/groups/ecc/cpg/client/meeting-documents/
https://iaru-r1.org/
https://cept.org/Documents/cpg/52931/cpg-19-115_iaru-ai10-view-on-144-146-mhz-under-b10-2
https://iaru-r1.org/
https://www.veron.nl/nieuws/2m-band-cept/


 

 

 

 Er is 24MHz beschikbaar voor de luchtvaart tussen de 138-174MHZ. Om een deel van dit 
spectrum beschikbaar te maken voor de aeronautical mobile service, hoeven slechts de 
beperkingen die gelden voor deze band aangepast te worden. 

Annex 2, hiaten in het Franse CEPT-voorstel 

Annex 2 is gebruikt om stap voor stap de hiaten in het Franse voorstel aan te geven. Zo geeft 

de IARU onder andere aan dat: 

 Er is geen gedegen onderbouwing gegeven waarom de aeronautical mobile services nu juist 
de 2m-band nodig hebben. 

 Verder zijn er geen aanwijzingen of onderzoeken die een nieuwe toewijzing van de 2m-band 
rechtvaardigen. 

 De IARU merkt op dat er in het Franse voorstel is gekozen voor de 144-146MHz-band, zonder 
naar bestaande alternatieven te kijken. 

 Daarbij komt nog dat er voor HAP’s al een aantal geharmoniseerde spectrumtoewijzingen 
zijn, inclusief reservecapaciteit. Dit is in behandeling in het agendapunt WRC-19 AI-1.4 

 In tegenstelling tot het goed ondersteunde AI-10-voorstel tot verbetering van de bestaande 
VHF-luchtvaartallocaties, is er geen enkel bewijs van wijdverspreide internationale steun van 
de luchtvaartindustrie voor dit voorstel. 

 In het Franse voorstel is geen uitleg gegeven over de innovatieve methoden om spectrum te 
delen. In plaats daarvan zou moeten worden erkend dat systemen in de lucht 
omnidirectionele en niet-richtbare VHF-antennes zullen gebruiken. Daardoor zal het 
beperken van interferentie met de gevestigde primaire amateur- en amateur-
satellietdiensten veel moeilijker worden. 

Annex 3, amateurs bieden betere documentatie dan de professionals 

In annex 3 geeft de IARU duidelijk aan dat met een technische basisstudie al blijkt dat dit 

voorstel niet levensvatbaar is.  Een normaal WRC-proces vergt jaren van studie om tot een 

besluit te komen. IARU geeft aan dat met de huidige kennis van propagatie al snel aan te 

tonen is dat dit voorstel niet kan functioneren. Om alle partijen deze kostbare tijd te besparen 

zijn de berekeningen aan het document toegevoegd. Uiteindelijk is met de hulp van een aantal 

amateurs wel een gedegen document geproduceerd. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde 

professionals. 

Annex 4, overige technische informatie 

In het geval men nog niet overtuigd is van de amateuristische opzet van het Franse voorstel, 

komt de IARU met aanvullende informatie. Hierin wordt aangetoond dat met een 

zendvermogen van 1 Watt met een antenne op 100 meter een radius van 100 km heel normaal 

is. 



 

 

 

Propagatie-experiment A41 Flevoland Binnenkort publiceert A41 

Flevoland de resultaten van het 2m-propagatie-experiment. Ook hier wordt de conclusie van 

de IARU bevestigd. Hoewel de antenne van Huub PA3EOU maar op 50 meter hoogte staat, 

wist hij met zijn 1 Watt bijna heel Nederland te werken. Ook Pieter PA0PHB toont met 

gedegen onderzoek aan wat het bereik van zijn RTTY-bulletin is. Tevens laat het onderzoek 

van Pieter zien dat radiosignalen regelmatig tot ver voorbij de radiohorizon komen. 

Nieuwsgierig geworden naar het onderzoek van Pieter PA0PHB lees dan eens zijn RTTY-

bulletin. 

Statobus van Thales 

Sinds een aantal jaar werkt Thales aan de Stratobus. Thales verwacht om in het jaar 2023 met 

dit product op de markt te komen. In de basis is het een ballon die lichter is dan lucht. 

Hierdoor haalt de Stratobus, samen met de verschillende payloads, een hoogte van 20 km. 

Hiermee kan de Stratobus ingezet worden voor bijvoorbeeld brandbewaking, grensbewaking, 

luchtkwaliteits- en omgevingsbewaking, verkeersbewaking, rampenbewaking, 

terreinmodellering, beelden (zichtbaar, infrarood, radar, meteo), videobewaking… 

Thales geeft aan dat er voor deze non-safety aeronautical mobile services geen 

frequentiespectrum beschikbaar is. Wat zij willen, past namelijk niet bij de huidige 

frequentie-allocaties voor de luchtvaart. 

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan? 

 Zelf apparatuur bouwen 

Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs. 

 Over de wereld zenden 

Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden. 

 Nieuwe vrienden maken 

Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden. 

Waarom lid worden van de VERON? 

Belangenbehartiging 

De VERON behartigt nationaal en internationaal de belangen van Nederlandse radioamateurs. 

https://a66.veron.nl/
https://a66.veron.nl/
https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/space/magazine/stratobus-why-stratospheric-airship-already-being-called-swiss-knife-sky
https://www.veron.nl/downloads/amateur-overleg/
https://www.veron.nl/nieuws/iaru-behartigt-belangen-radioamateurs/


 

 

 

Activiteiten 

VERON heeft 62 autonome afdelingen die allerlei leuke activiteiten organiseren. 

Magazine 

De VERON geeft elke maand een dik magazine uit met allerlei artikelen over amateurradio. 

Word lid van de VERON 

 

Google Earth KMZ bestanden voor WAZ- en ITU zones  

19/08/2019/in Algemeen nieuws /door Fred Verburgh PA0FVH 

In een artikel van Michael G7VJR van Club 
Log staan KMZ bestanden voor het zichtbaar maken van WAZ- en  ITU zones in Google 

Earth. Deze bestanden zijn gemaakt door Francesco IV3TMM. 

Club Log 

Francesco is een DXer die met het team van Club Log samenwerkt om de database met 

DXCC- en CQ-zone-lookups te verbeteren. Op verzoek van Francesco zijn deze zeer 

waardevolle bestanden gepubliceerd. 

De Google Earth KMZ-bestanden tonen de precieze grenzen van de WAZ-zones en de ITU-

zones. Hiermee kun je interactief de wereld bekijken en met name naar de grenzen van zones. 

Met behulp van Maidenhead locators kun je eenvoudig het juist weergeven van zones testen. 

Installeren 

1. Download en installeer Google Earth Pro, indien nog niet geinstallleerd. 
2. Download de WAZ KMZ zip en ITU KMZ zip bestanden. 
3. Pak de bestanden uit en sla ze op in bv c:\ham\kmz. 
4. Open Google Earth en in het Bestand (File) menu open beide bestanden. Na het aanklikken 

van WAZ zijn de zones zichtbaar. 

Maidenhead grid locator 

Op de website van Ari OH2ECG staan KMZ bestanden om ook de QRA locator zichtbaar te 

maken in Google Earth. Er zijn twee versies beschikbaar: de 4- en 6 character locators. De 

eerste versie is klein echter de 6 character KMZ versie kost 22Gb aan diskruimte! 

  

Tags: ClubLog, ITU, QRA, WAZ 

https://www.veron.nl/afdelingen/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/electronline/
https://www.veron.nl/lid-worden/
https://www.veron.nl/nieuws/google-earth-kmz-bestanden-voor-waz-en-itu-zones/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa0fvh/
https://g7vjr.org/2019/08/google-earth-kmz-files-for-cq-zones-and-itu-zones/
https://clublog.org/index.php
https://www.google.nl/intl/nl_ALL/earth/versions/
https://g7vjr.org/wp-content/uploads/2019/08/WAZ-@-IV3TMM-v1.1.kmz_.zip
https://g7vjr.org/wp-content/uploads/2019/08/ITU-@-IV3TMM-v1.0.kmz_.zip
http://oh2ecg.kapsi.fi/freeware/grid/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/clublog/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/itu/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/qra/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/waz/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/08/WAZ_2.jpg


 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

                 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..

mailto:NL13808@veron.nl


 

 

 

           Denk  

ERAAN  ZELF    RADIOSET    en     ANTENNE      meenemen !!!  

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/
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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/
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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/
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https://www.veron.nl/nieuws/tag/jubileum/
https://www.veron.nl/nieuws/expositie-radiogolven-in-giessenburg/
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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 
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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/
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mailto:winteryota@ham-yota.com
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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 
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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          149 QSO's en     4 Pnt. 
PD0RWL    VRZA WANLC VFH-UHF MHz DAC       52 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    RDA Contest                      82 QSO's en     3 Pnt. 
PA3DBS    SARTG WW RTTY Contest           150 QSO's en     5 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           25 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        458 QSO's en    15 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    17229 QSO's en   512 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CW-contesten             CW     21 Aug 17:00-19:59 UTC 
  SCC RTTY Championship              RTTY   24/25 Aug 12:00-11:59 UTC 
  YO DX HF Contest                   CW/SSB 24/25 Aug 12:00-11:59 UTC 
  CVA DX contest SSB                 SSB    24/25 Aug 21:00-20:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 26 Aug 16:30-17:29 UTC 
  WW DIGI DX Contest                 DIGI   31 Aug/01 Sep 00:00-24:00 UTC 
  UK/EI DX Contest                   SSB    31 Aug/01 Sep 12:00-12:00 UTC 
  All Asian DX Contest               SSB    01/02 Sep 00:00-23:59 UTC 
  CW Ops - CW open                   CW     01 Sep 00:00-23:59 UTC (2x pauze) 
  Russian Radio RTTY WW Contest      RTTY   01 Sep 00:00-23:59 UTC 
  LZ Open SES Contest                CW     01 Sep 08:00-11:59 UTC 
  AGCW Handtasten Party              CW     01 Sep 13:00-15:59 UTC 
  IARU Velddagcontest SSB            SSB    01/02 Sep 13:00-12:59 UTC 
  IARU Region 1 144 MHz contest      CW/SSB 01/02 Sep 14:00-14:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 03 Sep 16:30-17:29 UTC 
  DAC 144 MHz                        CW/SSB 04 Sep 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/ 
  SM3CER Contest Service : http://www.sk3bg.se/contest/ 
  VERON  Contest Service : https://www.veron.nl/  
 
73 es gd contesting. 

https://competitiemanager.veron.nl/
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Manager Afdelingscompetitie 

De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs: 
 
NL13901 
NL6926 
NL134 en Alex 
 
Zendamateurs: 
 
PD3JAG 
ON3TNT 
PA3CWQ* 
PD1MAP* 
PE1BIA* 
PA0UIL* 
PA3JAN* 
PD0BJ* 
PE1GIJ* 
PA5HE* 
PD1SHE* 
PD5TON 
PD1MVL 
PD1AJZ  
PD1JHH 
PD9ROB* 
 
 
 

  



 

 

 

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
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