
 

 

 

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 228 van 4 september  

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT. 

Gepresenteerd door Bert PD0BJ 

 

73 ‘  Wim PA3WT 

 

 

 

 

mailto:pd1ajz@veron.nl
mailto:pa3wt@veron.nl
mailto:pa3wt@veron.nl


 

 

 

Van het H.B 

 

Aan de secretaris van alle VERON-afdelingen  

Onderwerp: Oproep zelfbouw tentoonstelling op de Dag voor de Radioamateur  

Geacht Afdelingsbestuur, Beste medeamateurs,  

Na de Dag voor de Radioamateur (DvdRA) 2018, heb ik vastgesteld, dat de brief vorig jaar aan alle afdelingen 

succes heeft gehad. De deelname en de kwaliteit van de zelfbouwtentoonstelling op de Dag voor de 

Radioamateur was weer hoog. Mijn dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Uiteraard is het nu zaak 

om dit voort te zetten en zoveel als mogelijk uit te bouwen.  

Wij, de evenementencommissie, maar vooral de bezoekers van de DvdRA, zouden het zeer op prijs stellen als er 

meer en ook andere deelnemers, hun zelfbouw projecten zouden willen demonstreren. Daarom vraag ik de 

afdelingsbesturen ons te helpen om zelfbouw op de DvdRA een impuls te geven, door in hun afdeling potentiele 

zelfbouwers aan te spreken om zich op te geven voor deelname aan ons jaarlijkse evenement.  

Er staan enkele voordelen tegenover, deelname is kosteloos, entree en parkeerkosten zijn vrij, deelnemers 

ontvangen een gratis lunchpakket en een herinnering op de DvdRA.  

Voor deelname aanmelden bij:  

Jos Disselhorst, PA3ACJ, email: pa3acj@veron.nl  

De uiterste aanmelddatum is 15 sept. 2019.  

Vergeet niet aan te geven met hoeveel personen u deelneemt, en voeg korte beschrijving van het zelfbouwproject 

toe. Iedere aanmelder ontvangt van Jos de nodige informatie.  

Verdere informatie kunt u vinden op https://dvdra.veron.nl en op de VERON-website.  

Wij hopen weer op een enthousiaste deelname aan de zelfbouw tentoonstelling op de DvdRA op zaterdag 2 

november 2019 in de IJsselhallen in Zwolle. Wij rekenen op uw hulp.  

Namens de VERON-evenementen-commissie,  

Rene Plug (PA3ECL)  

Voorzitter.a.i.  

email: voorzitter.evcie@veron.nl  

  

mailto:voorzitter.evcie@veron.nl


 

 

 

 

  

2m voorstel Frankrijk ook door AT afgewezen 

Op 17 juli meldt de VERON nog op de website 

dat het standpunt van AT (Agentschap Telecom) nog niet duidelijk is. Maar dat het voorstel 

wel past in het het Nederlands frequentie beleid.  Met als uitgangspunt dat medegebruik en 

gedeeld gebruik van frequentieruimte wordt gestimuleerd. Uiteindelijk is Agentschap 

Telecom geen voorstander van het opnemen van de 2m band in een studie naar nieuwe 

frequenties voor luchtvaarttoepassingen. 

Daarom is lid zijn van een IARU vereniging van belang 

In de eerste plaats wil VERON alle IARU medewerkers die zich hebben ingezet om dit 

voorstel aangepast te krijgen bedanken voor hun inzet. Hieruit blijkt maar dat overleg met 

nationale- en internationale overheidsinstanties ook werkelijk zin heeft. VERON voert samen 

met VRZA op regelmatige basis overleg met de nationale overheden en instanties. Maar 

alleen VERON is ook lid van de IARU en heeft daarmee ook invloed op het te voeren beleid 

naar internationale overheden en instanties, zoals CEPT en WRC. In een artikel op de website 

heeft VERON al eens uitgelegd wat de IARU zoal voor de radiozendamateur doet. 

Agentschap Telecom steunt standpunt IARU 

Na het horen van de discussie over de 2m band steunt Agentschap Telecom de visie van 

IARU, om het gebruik van 144 MHz – 146 MHz te verwijderen uit het Franse voorstel. 

Agentschap Telecom heeft IARU daarbij ook actief gesteund in het verdere verloop van deze 

discussie. Het document dat dit bevestigd staat op de website van de CEPT maar is nog niet 

openbaar beschikbaar. 

Waar gaat dit ook al weer over? 

 Op 13 juni publiceert VERON voor het eerst over de plannen van Frankrijk. Verschillende 
bronnen bevestigen dat Frankrijk inderdaad een voorstel heeft ingediend bij de CEPT om de 
2m toe te wijzen aan de luchtvaartband (AMS). 

https://www.veron.nl/nieuws/agentschap-telecom-2-meter/
https://www.veron.nl/nieuws/iaru-behartigt-belangen-radioamateurs/
https://www.iaru-r1.org/
https://www.cept.org/ecc/groups/ecc/cpg/client/meeting-documents/
https://www.veron.nl/nieuws/geeft-frankrijk-2-meter-amateurband-weg/


 

 

 

 Tijdens de CEPT CPG (Conference Preparatory Group) van 17 tot 21 juni 2019 komt dit 
voorstel wel aan de orde. Maar doordat het voorstel kort voor de vergadering is ingediend 
onthouden de meeste leden zich van stemming en komt het op de agenda van de volgende 
CPG vergadering. 

 IARU dient een rapport in bij de CEPT met een duidelijke motivatie waarom de toewijzing van 
de 2m aan de luchtvaart geen goed idee is. 

 Ook komen er reacties bij de CEPT binnen van landen die al stelling innemen tegen het 
voorstel van Frankrijk. Zo ook van Duitsland met een volledig onderbouwde motivatie. 

 Van 26 tot en met 30 augustus is de laatste voorbereidende vergadering voor de WRC2019. 
Tijdens deze vergadering wordt de 2m band uit het voorstel van Frankrijk gehaald. 

 

Hoe nu verder met de 23cm band 

De Europese Commissie vindt het van belang om een agendapunt op de WRC2023 te hebben, 

om wereldwijde de band 1240 – 1300 MHz (regionale navigatiesatellietsystemen) te 

beschermen tegen amateur-emissie. Er is overeenstemming bereikt over een ontwerp-WRC-

resolutie die het belang van deze frequentieband voor de amateurdienst onderstreept. En 

tevens expliciet de verwijdering van bestaande toewijzingen als onderdeel van het 

voorgestelde agendapunt uitsluit. 

Meer informatie 

 Het officiële Franse voorstel: Proposal PTA(19)090R1 
 Als reactie, de studie van de IARU: CPG(19)115_IARU view on 144-146 Mhz 
 Reactie van Duitsland op het Franse voorstel: CPG(19)INFO108 – German view on 144-146 

Mhz 
 Standpunt VERON over het Franse voorstel voor de 2m-band 
 Uitkomst CPG vergadering CEPT CPG finalises its position for WRC2019 
 Uitleg over wat de IARU voor de radiozendamateur doet IARU behartigt belangen 

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan? 

 Zelf apparatuur bouwen 

https://www.cept.org/ecc/groups/ecc/cpg/client/meeting-documents/
https://www.veron.nl/nieuws/iaru-reactie-naar-cept/
https://www.veron.nl/nieuws/duitsland-steunt-iaru-2m-band/
http://rsgb.org/main/files/2019/06/PTA19090R1-France_Proposal-on-non-safety-aeronautical-mobile-applications.pdf
https://cept.org/Documents/cpg/52931/cpg-19-115_iaru-ai10-view-on-144-146-mhz-under-b10-2
https://cept.org/documents/cpg/53066/cpg-19-info108-ai10-gemen-view-on-144-146-mhz.docx
https://cept.org/documents/cpg/53066/cpg-19-info108-ai10-gemen-view-on-144-146-mhz.docx
https://www.veron.nl/nieuws/standpunt-veron-franse-voorstel-2m/
https://www.iaru-r1.org/index.php/174-news/latest-news/1886-cept-cpg-finalises-its-positions-for-wrc-19
https://www.veron.nl/nieuws/iaru-behartigt-belangen-radioamateurs/
https://www.veron.nl/nieuws/iaru-behartigt-belangen-radioamateurs/


 

 

 

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. 

Activiteiten 

Ook heeft VERON 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 

  

https://www.veron.nl/downloads/amateur-overleg/
https://www.veron.nl/nieuws/iaru-behartigt-belangen-radioamateurs/
https://www.veron.nl/afdelingen/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/electronline/
https://www.veron.nl/lid-worden/


 

 

 

 

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  



 

 

 

PA75LIMBURG: 75 jaar vrijheid in Limburg  

28/08/2019/in Aankondiging evenementen /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

 

QSL-kaart PA75LIMBURG 

De geallieerde troepen bevrijdden tussen 12 september 1944 en 3 maart 1945 de provincie 

Limburg van de Duitse overheersing. 

Om dat te vieren zal de speciale roepnaam PA75LIMBURG te horen en te werken zijn van 12 

september 2019 tot 3 maart 2020, precies 75 jaar na de bevrijding van heel Limburg. 

PA75LIMBURG zal in deze periode te horen zijn op verschillende banden in verschillende 

transmissiemodes, maar de focus ligt op de HF-banden en SSB. 

De bevrijding van Limburg 

Na D-Day in juni 1944 bevrijdden de geallieerden grote delen van Frankrijk en België, 

voordat ze op 12 september 1944 in het meest zuidelijke deel van Limburg arriveerden. 

Slechts twee dagen later lukte het om de eerste Limburgse stad te bevrijden. 

Na de bevrijding van Maastricht volgde het hele zuiden van de provincie vrij snel. 

Ondertussen werden delen van enkele andere Nederlandse provincies bevrijd en vond in het 

oostelijke deel Operation Market Garden plaats. Het noordwesten van Nederland ging nog 

gebukt onder de bezetting van Nazi-Duitsland. 

Na de bevrijding van zuiden en westen van Limburg, stokte in de herfst van 1944 het 

oprukken van de geallieerden. In een poging te voorkomen dat de geallieerden de grens met 

Duitsland zouden oversteken, groeven de Duitsers zich in. Zo vertraagden zij het verder 

oprukken van de geallieerden. Het feit dat veel geallieerde troepen werden doorgestuurd 

richting het Ardennenoffensief in de Belgische Ardennen, hielp ook niet. 

Gelukkig, in januari 1945 startte Operatie Blackcock. Het doel van deze operatie was het 

bevrijden van de zogenoemde Roerdriehoek, het Duitse bruggenhoofd tussen Roermond, 

Maaseik en Geilenkirchen. De veldslagen waren hevig, de Duitsers verwoestten dorpen en 

steden, de geallieerden moesten bijna letterlijk iedere kilometer bevechten. Op 3 maart 

werden dan toch de laatste Limburgse steden bevrijd. 

Het duurde nog tot 11 juli 1945 voordat de geallieerden heel Nederland bevrijdden. 

https://www.veron.nl/nieuws/pa75limburg/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://www.qrz.com/lookup/pa75limburg
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/08/QSL-kaart-voorzijde.jpg


 

 

 

  

  

Forten on the Air, maak amateurradio zichtbaar  

01/09/2019/in Aankondiging evenementen /door Johan Jongbloed PA3JEM 

De open Monumentendag, het weekend van 14 

en 15 september 2019, wordt voor de radiozendamateurs van contestgroep CG1884 een 

Forten on the Air weekend. Al geruime tijd brengt deze groep fort “Buitensluis” in de lucht en 

roept andere contestgroepen en/of afdelingen op het voorbeeld te volgen. Doe mee en maak 

amateurradio zichtbaar. 

Radio amateurs actief met Forten on the Air 

In april 2017 heeft de contestgroep CG1884 meegewerkt aan de regionale opening van het 

fortenseizoen. Naar aanleiding hiervan, en een praatje met diverse radioamateurs. Heeft 

CG1884 tijdens de open monumentendag 2018 geprobeerd om diverse forten / waterlinies te 

activeren met de radiohobby. 

Een leuk evenement en activiteit voor de afdeling 

Mogelijk zijn er nog meer radiozendamateurs die een fort tijdelijk privé of met de afdeling 

willen en kunnen activeren. De contestgroep CG1884 is als contestgroep actief op fort 

“Buitensluis” tijdens de open Monumentendag van 2019. Ook tijdens plaatselijke open dagen 

zijn is CG1884 daar actief. De bezoekers komen graag even kijken in de bunker en daarmee 

ook bij de radiohobby. 

Interesse, nieuwsgierigheid en begrip 

CG1884 merkt op dat dit na verloop van tijd toch begrip, interesse en vooral nieuwsgierigheid 

bij de bezoeker opwekt. Jaarlijks is er een wereldwijd Lighthouse-weekend, molenweekend 

en nog meer van dit soort evenementen die het historisch erfgoed in de lucht brengen. De 

open monumentendag 2018 was voor CG1884 eigenlijk de eerste “forten / waterlinies On The 

Air”. Dit is natuurlijk goede promotie van het historisch erfgoed en radiohobby in Nederland. 

https://www.veron.nl/nieuws/forten-on-the-air/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/


 

 

 

Meeste forten zijn geopend tijden open Monumentendag 

De meeste forten zijn tijdens de open monumentendagen (14 – 15 september 2019) te 

bezichtigen. Voor ons als radiozendamateurs snijdt het mes aan twee kanten. Bezoekers 

kunnen het fort bezichtigen en kennismaken met de radiohobby. Voor de zendamateur is er 

dan natuurlijk ook de mogelijkheid QSL-kaarten van de forten te verzamelen of zich binnen te 

laten praten op de diverse locaties. 

Help mee de gehele waterlinie te activeren in 2019 

Of de gehele Hollandse Waterlinie is te werken zal afhankelijk zijn van het animo van de 

diverse zendamateurs. Om de overige locaties te bemannen en natuurlijk de geboden 

mogelijkheden van de desbetreffende beheerders. Dit evenement moet groeien. De ervaring 

van CG1884 met de afgelopen jaren is dat bezoeker een rondje door het fort en radiobunker 

heel leuk vinden. Ook was er meer dan genoeg belangstelling voor onze shack. Veel 

verbindingen heeft CG1884 vorig jaar niet gemaakt, maar hadden wel een hele leuke dag 

gehad en een positieve indruk achtergelaten bij bezoekers en beheerders. 

Meer informatie 

Meer informatie over een fort, bunker of vesting bij u in de buurt is te vinden op de website 

van forten.nl of Liniebreed.nl. 

Namens contestgroep CG1884 Fort Buitensluis Numansdorp, Anne-Sophie NL13789, Evert 

PA3FXY, Jan PA2JCB, Gerard PD2GSP en Paul PD2PKM 

Tags: FOTA, monument  

https://forten.nl/
https://www.liniebreed.nl/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/fota/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/monument/


 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

                 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 

 
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 

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/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.veron.nl/wp-content/uploads/2019/07/PD538RNI.jpg
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/07/20190607_201942.jpg


 

 

 

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 

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 

 

 

  

https://www.qrz.com/lookup/PD0ARI
https://www.qrz.com/lookup/PD3WDK
http://museumhetreghthuys.nl/
http://museumhetreghthuys.nl/
https://www.qrz.com/lookup/PD538RNI
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_Veronica_(zeezender)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_Noordzee_Internationaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_Noordzee_Internationaal
https://www.veron.nl/nieuws/tag/museum/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/special-event/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/speciale-roepletters/


 

 

 

 “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 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          146 QSO's en     4 Pnt. 
PA9DD     SCC RTTY Championship            34 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    WW DIGI DX Contest              107 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           28 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    RSGB FT4 Contest                  8 QSO's en     0 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        323 QSO's en    10 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    18209 QSO's en   540 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CW-contesten             CW     04 Sep 17:00-19:59 UTC 
  All Asian DX Contest               SSB    07/08 Sep 00:00-23:59 UTC 
  CW Ops - CW open                   CW     07 Sep 00:00-23:59 UTC (2x pauze) 
  Russian Radio RTTY WW Contest      RTTY   07 Sep 00:00-23:59 UTC 
  AGCW Handtasten Party              CW     07 Sep 13:00-15:59 UTC 
  IARU Velddagcontest SSB            SSB    07/08 Sep 13:00-12:59 UTC 
  IARU Region 1 144 MHz contest      CW/SSB 07/08 Sep 14:00-14:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 09 Sep 16:30-17:29 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         SSB    09 Sep 20:00-21:30 UTC 
  DAC 432 MHz                        CW/SSB 10 Sep 17:00-21:00 UTC 
  VRZA WANLC VFH-UHF MHz DAC         CW/SSB 10 Sep 18:00-21:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     11 Sep 17:00-19:59 UTC 
  RSGB 80m Sprint Contest            SSB    12 Sep 19:00-19:59 UTC 
  FOC QSO Party                      CW     14 Sep 00:00-23:59 UTC 
  WAE DX Contest SSB                 SSB    14/15 Sep 00:00-23:59 UTC 
  VERON ATV Contest                  ATV    14/15 Sep 12:00-18:00 UTC 
  VHF Activity Contest OK-OM-I       CW/SSB 15 Sep 07:00-12:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 16 Sep 16:30-17:29 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     18 Sep 17:00-19:59 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         CW     18 Sep 20:00-21:30 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/ 

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


 

 

 

  VERON  Contest Service : https://www.veron.nl/  
 
73 es gd contesting. 
Manager Afdelingscompetitie  
 
  

https://www.veron.nl/


 

 

 

De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs: 
NL134* 

Nl1309* 

Nl6926* 

 

Zendamateurs: 

Pe1bsx 

Pd1ajz* 

Pe1gij* 

Pa3gfd* 

Zs5v* echolink 

Pe1bia* 

On3tnt 

Pa9ad 

Pe1ppy* 

Pa3gag 

Pa5he 

Pa2rfd* 

Pd4avo* 

Pd1she* 

Pd9rob 

Pd3jag 

Pa3jan* 

Pd0rwl 

Pd1jhh* 

Pa5km* 

Pa0rpa echolink 

Pa2wt* 

Pa3geo/m  



 

 

 

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 NL134 

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/

