
 

 

 

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 229 van 11 september  

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT. 

Gepresenteerd door Bert PD0BJ 

 

73 ‘  Wim PA3WT 
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Van Xander Marks NL134 

Noors EMC-filter tegen LED-storing in DAB+radio’s  

09/09/2019/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV 

De Noorse Akademisk Radioklubb van de universiteit van Trondheim 

meldt dat er in Noorwegen een EMC-filter op de markt is gekomen, speciaal voor LED-

storing in DAB+ontvangers in auto’s. Ze hebben een exemplaar gekocht en onderzocht. Lees 

hier hun bevindingen… 

De Noren zijn over op DAB+ 

In Noorwegen zijn in 2017 alle nationale FM-omroepzenders uitgezet en vervangen door 

DAB+zenders. Volgens de Noorse overheid is dit beter en goedkoper. Beter, omdat er meer 

zenders doorgegeven kunnen worden. Maar ook goedkoper omdat er minder zenders nodig 

zouden zijn voor een zo goed mogelijke dekking van het door bergen en fjorden doorsneden 

land. 

Maar net als bij ons hebben ze daar ook last van storing door LED-verlichting. Die storing is 

kennelijk zo vervelend dat het Noorse warenhuis Biltema een EMC-filter voor LED-

verlichting op de markt brengt. 

Test EMC-filter 

De Noorse zendamateurs hebben het DAB+ EMC-filter eens stevig aan de tand gevoeld. Ze 

zagen twee in serie geschakelde ‘common-mode’-smoorspoelen die op ringkernen waren 

gewikkeld.  Daarnaast zaten er voor, tussen en na de spoelen enkele condensatoren. De 

‘common-mode’-smoorspoelen houden de ‘common-mode’-ruis tegen terwijl de 

condensatoren verschillende hoge frequenties moeten kortsluiten. Ook hebben ze het 

apparaatje op de testbank gelegd. Daaruit bleek een goede onderdrukking van hoogfrequente 

signalen en speciaal van schakelfrequenties zoals die voorkomen in schakelende voedingen. 

Het filter is geschikt voor spanningen tussen 9 en 36 V. Het maximaal te hanteren vermogen 

hangt van de spanning af, bijvoorbeeld bij 12V 195 W en bij 24 V 290 W. 

Alleen in Noorwegen verkrijgbaar 

Biltema heeft wel een website, waarop zij hun producten etaleren. Helaas kun je er niets 

bestellen. Je kunt alleen een inkooplijstje maken. Daarmee ga je naar een van de 57 winkels in 

Noorwegen waar ze dit apparaatje in huis hebben. Dus mocht iemand de komende tijd van 

plan zijn naar Noorwegen te gaan, overweeg dan om een paar van die dingen mee te nemen. 

Voor de prijs hoef je het niet te laten. Het kost 80 NOK, nog geen 8 euro. Je kunt er vast 

iemand van de EMC-EMF-commissie blij mee maken. 

  

Bron: White-label EMC-filter from the hardware store 

https://www.veron.nl/nieuws/noors-emc-filter-tegen-led-storing-in-dabradios/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.la1k.no/
https://www.biltema.no/en-no/
https://en.wikipedia.org/wiki/Choke_(electronics)#Common-mode_choke
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/emc-emf/
https://www.la1k.no/2019/08/28/white-label-emc-filter-from-the-hardware-store/


 

 

 

Van Marnik ON3TNT  

1 foto van het gemonteerde in de wagen de twee blikjes en zo…. 

En dan de minimast waar ik aan bezig ben is gesoldeerd de bovenkant was al opgekuist de onderkant 

is nu intussen ook opgekuist, er is ook al een plankje en ik heb op de zolder nog een gras mat liggen 

daar mee zal ik het plankje dan bekleden en kan de mast op het plankje gemonteerd werden het 

plankje is wel een 35 op 35 cm dus plaats genoeg om bij tijds nog wat bij te plaatsen bv huisje waar 

de kabels naar toe lopen en zo dus ik zal er nog ff wat werk aan hebben maar alles op zijn tijd zeg 

maar en dan kan ik geregeld een foto binnen zenden hahha 

  

  
 

 



 

 

 

Dan ook nog wat foto’s van het binnen gekomen boek over Arduino van Uitgeverij Brinckman dit is 

het volledige pakket dus het boek de derde druk en alle onderdelen om alles die in het boek aanbod 

komt te kunnen maken dit is de link van de uitgeverij  http://shop.brinkman-

uitgeverij.nl/book/CUST9789057523656-arduino-kit-basisset.html  dat is het Basiset bij het boek er is 

ook een aanvulling set daar ff op klikken om de rest van de onderdelen te bestellen, dan heb je alles 

binnen die nodig is….  

73’ 

ON3TNT - Marnik 

 

 

 

  

http://shop.brinkman-uitgeverij.nl/book/CUST9789057523656-arduino-kit-basisset.html
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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


 

 

 

37 Geslaagden tijdens examens Veldhoven  

07/09/2019/0 Reacties/in overheid /door redactie 

Deze week deden 28 kandidaten om 13.00 uur het F-examen in Veldhoven. Hiervan slaagden 

er 16 ofwel 517,1 %. Om 15.15 uur was de examenzaal aardig gevuld met 26 kandidaten voor 

het N-examen. Hiervan slaagden er 21, ofwel 80,8 %. Een mooi aantal en voor een N-examen 

ook een normaal percentage geslaagden. 

Deze opgave is uiteraard nog onder het voorbehoud van goedkeuring van de examens door 

Agentschap Telecom. Het kan enkele weken duren voordat de Stichting Radio Examens de 

vaststellingsbrief van Agentschap Telecom ontvangt en wij de kandidaten op de hoogte kunnen 

brengen van de uitslag. 

Wachten op de uitslag 
Veel kandidaten vragen zich af waarom het lang duurt voor de uitslag verwerkt is bij 

Agentschap Telecom. Secretaris Henk Vrolijk van SRE geeft hier een toelichting op. 

Agentschap Telecom ontvangt van de Stichting Radio Examens binnen twee dagen de scores 

van de deelnemers en het vereiste ‘Rapport van Bevindingen’. 

AT gaat van elke geslaagde, via de gemeentelijke basisadministratie, na of de persoonsgegevens 

kloppen. Daarna worden deze gegevens ‘klaargezet’ in het gebruikersregister, zodat de software 

van het register een geslaagde, die voor het eerst inlogt, ook als zodanig herkent. Inloggen in 

het gebruikersregister voordat de herkenning gegevens zijn ingevoerd heeft geen zin. 

Dit invoerproces duurt meestal enkele weken, afhankelijk van het aantal deelnemers en van 

andere (maritieme) examens waar men bij AT ook veel werk aan heeft. Als de gegevens zijn 

ingevoerd en er geen fouten zijn geconstateerd en als de SRE ook de juiste procedure blijkt te 

hebben bewandeld, worden de examens officieel ‘vastgesteld’. De SRE ontvangt dan de 

‘vaststellingsbrief’ van AT. Wij sturen dan aan iedereen een mailtje dat de vaststelling is 

ontvangen en dat de brieven met de uitslag er aan komen. Degenen die zeker weten dat ze 

geslaagd zijn, kunnen dan al inloggen. 

De brieven met de uitslag worden zo snel mogelijk na ontvangst van de vaststelling verzonden. 

Voor de geslaagden zit er ook het certificaat van de SRE bij.” 

Meer informatie is te vinden op de website radio-examen.nl. 

Tags: Eindhoven, Stichting Radio Examens 

  

 

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 

https://www.hamnieuws.nl/37-geslaagden-tijdens-examens-veldhoven/
https://www.hamnieuws.nl/37-geslaagden-tijdens-examens-veldhoven/#respond
https://www.hamnieuws.nl/overheid/
https://www.hamnieuws.nl/author/admin/
https://radio-examen.nl/?page_id=24
https://www.hamnieuws.nl/eindhoven/
https://www.hamnieuws.nl/stichting-radio-examens/


 

 

 

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  
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https://www.veron.nl/nieuws/tag/monument/


 

 

 

                                                                           

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 
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https://www.veron.nl/nieuws/tag/jubileum/
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https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
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https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/07/PD538RNI.jpg
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/07/20190607_201942.jpg


 

 

 

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 

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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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          144 QSO's en     4 Pnt. 
PA2CVD    Russian Radio RTTY WW Contest   126 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    CW Ops - CW open                 34 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    Russian Radio RTTY WW Contest   261 QSO's en     7 Pnt. 
PA9DD     Russian Radio RTTY WW Contest    50 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           55 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        670 QSO's en    20 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    18879 QSO's en   560 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  RSGB second 70 MHz Contest         CW/SSB 19 Sep 09:00-12:00 UTC 
  Scandinavian Activity Contest      CW     21/22 Sep 12:00-11:59 UTC 
  BARTS Spring75 Contest             RTTY   22 Sep 17:00-20:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 23 Sep 16:30-17:29 UTC 
  DIG-PA Contest                     CW/SSB 23 Sep 17:00-17:59 UTC 
 
 
Mochten er volgens U in dit overzicht contesten ontbreken, dan horen we dat 
graag van U ! (email naar afdelingscontest@veron.nl). 
Nadere info over deze en andere contesten kunt U vinden op: 
  PG7V Contest Calendar: http://www.contestkalender.nl/ 
  WA7BNM Contest Calendar: http://www.hornucopia.com/contestcal/ 
  SM3CER Contest Service : http://www.sk3bg.se/contest/ 
  VERON  Contest Service : https://www.veron.nl/  
 
73 es gd contesting. 
Manager Afdelingscompetitie  

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


 

 

 

De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs   

NL134   

NL 13901 

NL 6926   

Zendamateurs   

PE1BSX *  

PA3GDF*ECHOLINK 

PD1AJZ *ECHOLINK 

PD3JAG   

PA3CWQ   

PA3GAG   

PD9ROB*  

PA2RFD*  

PD1MAP*  

PA5HE *  

PA2CVD*  

PD1JHH *  

PE1BIA *  

PE1GIJ *  

PD1SHE*  

PD5TON   

PA3JAN *  

PA3JOS *  

PA5KM *  

PA3AXO*  

ON3TNT ECHOLINK 

PD0BJ 
  



 

 

 

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/

