
 

 

 

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 230 van 18 september  

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT. 

Gepresenteerd door Bert PD0BJ 

 

73 ‘  Wim PA3WT 
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Van Matthe PD1AJZ 

Beste Noël en Wim, 

Willen jullie onderstaand verzoek plaatsen en mailen aan de leden van A51 en in het Ronde 

Bulletin. 

Verzoek aan de leden van afdeling 51: 

Willen jullie eens nadenken over 2020. 

Welke activiteiten/lezingen willen jullie volgend jaar op de activiteitenagenda zien? 

Welk A51 elektronicaproject willen jullie maken? 2018 en 2019 stonden in het teken van de 

vossejacht. 

Aan het a51 project zitten kosten, maar de afdeling zal hieraan een bijdrage leveren. 

Graag horen ik jullie ideeën en voorstellen. (lezingen graag met een naam, call en 

emailadres). 

Mail naar pd1ajz@veron.nl 

Uit alle ideeën en voorstellen zal het bestuur in samenspraak met de techneuten van a51 het 

programma 2020  trachten te realiseren. 

Alvast bedankt voor het meedenken met mij, samen kunnen we er weer een mooi 

jaarprogramma en project realiseren. 

 

Coördinator Matthé PD1AJZ 

 

 

88' 73' 44'  Matthé PD1AJZ 

Van Wim PA3WT  

Tijdens de verenigings avond van 17 september  zijn de foto’s van de velddag gepresenteerd. 

Ik had vandaag de video naar facebook ge upload, en ook weer verwijdert. 

De kwaliteit was zo slecht dat het niet aan te zien was. 

Ik ga zodra ik er tijd voor heb de Video opnieuw maken maar dan in een hoger resolutie , en deze 

publiceren. 

73’ Wim PA3WT  
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VAN Michel PD4AVO uit Vlissingen 

Nieuwe scanner website: Delta Scanner Zeeland 

Sinds enkele weken is er een nieuwe website online voor mensen die wel eens scanner luisteren. 

Waar we jaren geleden periodiek het dikke boek ‘Frequentietabellen’ konden kopen, boordevol 

informatie over frequenties en achtergrondinformatie over ambulance, brandweer, politie, 

marechaussee, scheepvaart, loodswezen, kustwacht, luchtvaart en heel veel meer, is er de laatste 

jaren weinig online te vinden, anders dan het actuele landelijk Scannerforum en de 

frequentiedatabase.  

Al eerder verschenen sinds 1994 (gedurende enkele jaren) informatieve boekjes van Delta Scanner 

Zeeland, die werden verkocht bij Brammetje Dump in Vlissingen, Middelburg en Goes. Naast de 

vertrouwde BD frequentielijsten waren dit dé informatiebron voor scanner luisteraars in West-

Brabant en Zeeland. Ook het voormalige maandblad RAM had maandelijks enkele scanner pagina’s 

waar soms ook informatie uit Zuid West Nederland te vinden was.  

Nog steeds zijn er veel gebruikers die analoge communicatie gebruiken, al is er tegenwoordig ook al 

veel op DMR te beluisteren. Veel mensen hebben thuis, op zolder of wellicht in de radioshack of 

woonkamer, één of meerdere scanners / ontvangers die nog kunnen luisteren naar de ether. Ook zijn 

er steeds meer mensen die hebben geluisterd tot de invoering van C2000 (digitale netwerk van de 

hulpdiensten), maar jaren later toch weer belangstelling hebben om de ether af te struinen. 

Tenslotte is er nog voldoende te beluisteren zoals de scheepvaart en de luchtvaart!   

Luisteren in West-Brabant 

Om toch in te spelen op de vraag van scannerluisteraars, naar informatie naar frequenties en 

bijhorende informatie ‘wat er dan te horen kan zijn’, is Delta Scanner Zeeland gestart met een 

website met frequenties en achtergrond informatie. Juist ook voor scanner luisteraars in West-

Brabant is er nog best veel te beluisteren, zeker bij gebruik van een externe antenne. Zo is er het 

vliegveld Seppe: Breda International Airport, Amsterdam Info en Dutch Mil (Luchtvaart) en het 

Volkerak, het Hollands Diep, de Volkeraksluizen, ScheldeRijnkanaal, haven Moerdijk, de 

Westerschelde en de haven van Antwerpen (Scheepvaart).  

Van bedrijven en instanties in de regio Markiezaat e.o. is nog weinig informatie beschikbaar, 

informatie en aanvullingen / verbeteringen zijn van harte welkom zodat wij deze ook kunnen 

plaatsen op de website.    

Website: www.deltascannerzeeland.nl  

Met vriendelijke 73, 

Ronald PA10725 en Michel PD4AVO 

 

 

http://www.deltascannerzeeland.nl/


 

 

 

Van Cor PA3CVD  

 

 

Weer een mooi award er bij  

 

73’ Cor PA3CVD  



 

 

 

Landelijke Ballon vossenjacht. 

 

Vandaag vond de 41e Landelijke Ballonvossenjacht plaats. Het was de bedoeling om de ballon 

om 13.00 uur op te laten vanaf een geheime locatie. Door een technisch probleem is dit een half 

uur vertraagd. De 2-meter zender bleek defect. Deze werd in het veld doorgemeten en voorzien 

van een nieuwe weerstand. Daarna volgde om 13.30 uur de oplating. 

Snel werd bekend dat de ballon boven Deventer hing en richting het oosten afdreef. Op de 

snelweg A1 kon de volgauto dan ook diverse jagers zien, alom herkenbaar aan de meest 

vreemde antenne combinaties op de verschillende auto’s. Ergens boven Enschede is de ballon 

geklapt, waarna deze Duitsland indreef. Daar vond uiteindelijk een harde landing plaats. 

Waarschijnlijk heeft de parachute niet goed gewerkt. Na de landing werkte het 2-meter 

peilbaken niet meer. Ook een ingebouwd GSM-modem op de grond gaf geen gehoor, alsmede 

de ingebouwde LoraWAN zender. Wel bleef de ATV-zender werken op 1252 MHz en het 

volgteam heeft de ballon alsnog terug kunnen vinden. Uiteindelijk is de ballon in Emsdetten op 

de grond gekomen. 

De complete lijst met deelnemers die bij de landingsplaats kwamen is op de website van de 

Ballonvossenjacht te vinden door op onderstaande link te klikken. 

  



 

 

 

 

Ballonvossenjacht 2019 

17.54 De volledige uitslag 

15 september 2019 PA1OKZ Een reactie plaatsen 

De winnaars, ON8CF en team…  

1. ON8CF – Filip, Co, Kevin  
2. ON4CDR – Kris, Christophe 
3. PE1KTK – John 
4. PD3ECM – Elkan 
5. PE1SCX en PD1PIM – Ivy 
6. PE2MSP 
7. PA2AR – Antoon, Ray, Jessica 
8. PE1ION en PD4JS 
9. PH9GFB en PE2MOL met team 
10. PA8W en PA0TGA – Wil, Tonny 
11. PG8M met PA0DFN en NL12125 
12. DC2EH – Bram & Michel 
13. PE9RX – Rene, Denise (YL), Rosanne (QRP) 
14. PA3X en PA9G – Rob, Gerald 
15. PE1IEX en PD5A, Frank, Adrie 
16. PC4L – Marcel 
17. PD3DRM en PA3DJS – Dirk, Wim 
18. PD1DJG en PD1FR, – Peter, Quinten, Jelle, Channa. 
19. PD2E en PC2L en PC2Y en PC8T 
20. PE4KH en PA2RG – Koos, Roel 
21. ON4SH en ON5NV – Stefan, Alex 
22. PA3PM – Peter en Eveline 
23. PA0HVT – Harry, Thijs 
24. PA0SOM – PA3BQP – Joep, Wim, Alex, Happysat 
25. PA1JRN EN PA2GN 

https://www.ballonvossenjacht.nl/category/2019/
https://www.ballonvossenjacht.nl/2019/09/17-54-de-volledige-uitslag/
https://www.ballonvossenjacht.nl/author/pa1okz/
https://www.ballonvossenjacht.nl/2019/09/17-54-de-volledige-uitslag/#respond


 

 

 

26. PD2JHN EN NANCY – Jan 
27. PA1Q – Olaf 
28. PA3DFR en PD4EJP 
29. DF4RBM en DF4IC- Marleen, Erik 
30. PD5AA – Arnold 
31. PE0VT – Vitus, Riet 
32. PE1GDP – Rene 
33. PE1PTP en PD3LEX – Rolf,Lex, Bertus 
34. PD1DBL PD2SCD – Jaimy, Chris 
35. PD2SDV – Stefan 
36. PA0WJF en PA5WL 
37. PE2ED – Erwin en Jeroen 
38. PA2HD – Hendrik 
39. ON8WR en ON6FBR – Ward, Ben 
40. PC1RZ en PE1RZU – Rick, John, Lois, Ryan 
41. PE5PVB en PE2AVD – Sjef, Arno 
42. PE2RVD – Mees, Pepijn 
43. PA3HGU en PA3HFT – Johan, Henri 
44. PB2RDF – Peter 
45. PE1PRM en PD0RAA – Martin, Daan 

De ballonvossenjacht is mogelijk dankzij onze sponsoren en steun van iedereen die dit 

prachtige evenement een warm hart toedraagt. Vindt u dit ook een prachtig evenement dat 

behouden moet blijven? Steun ons dan door een donatie via PayPal 

  



 

 

 

 

Van Harry PA3CWQ 

 Hierbij enkele foto's van de door mij gebruikte opstelling welke ik gebruik om over Oscar 100 te 

werken .. 

   

 

              
73’Harry PA3CWQ 
  



 

 

 

 

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  
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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 

73 ‘ Matthe 
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Van Gerben PD1GWF 

Op 7 november wordt er bij de Gorinchemse Amateur Club een verkoping georganiseerd. 

Om een en ander gecontroleerd te laten verlopen  zijn er twee manieren om uw goederen aan de 

man te brengen. 

De eerste manier is het huren van een tafel voor een luttel bedrag van € 5,– , en dan zelf uw spullen 

te verkopen. 

De tweede manier is om spullen in te brengen op de veiling met daaraan een minimum bedrag. 

Dan kan er door iedereen op geboden worden.  Bij verkoop wordt 10% door de verkoper 

afgedragen voor de vereniging. 

 Natuurlijk is ook de combinatie van beide mogelijk door eerst het product op de tafel aan te bieden, 

en op de later op de avond te houden veiling dit nogmaals in te brengen. 

Wilt u inschrijven voor een tafel kunt u dit doen via het email adres:  evenementen@pi4gac.nl 

Heeft u iets wat u verkopen wil in de veiling kan een opgave van het artikel met de minimum prijs 

ook gemaild worden aan bovenstaand email adres. Wij kunnen dit dan op de website vermelden 

zodat men een idee heeft wat er te koop staat. 

Opgeven van goederen voor de veiling kan ook op de avond zelf. 

https://pi4gac.nl/events/verkoping-bij-pi4gac/ 

Groeten Gerben PD1GWF  

https://pi4gac.nl/events/verkoping-bij-pi4gac/


 

 

 

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/
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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.  

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ 

https://www.veron.nl/nieuws/ph100klm/
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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 

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

de vele piratenzenders.  

https://www.veron.nl/nieuws/expositie-radiogolven-in-giessenburg/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
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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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 “Gezocht / Gevraagd “ 

 

"te koop aangeboden/ af te halen”   

PD1AJZ 

 

Te Koop: 

Diverse spullen  uit de nalatenschap zijn nog steeds te koop. 

Lijsten op te vragen bij pd1ajz@veron.nl 

Eind dit jaar worden de overgebleven computer spullen afgevoerd naar de kringloper. 

Thanks 

 

73' Matthé PD1AJZ 

PD9ROB  

Heeft een mast te koop  

 

 

 

    

 

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: 
---------------------------------- 
PA1ADG    VRZA WANLC VFH-UHF MHz DAC       28 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          152 QSO's en     5 Pnt. 
PD0RWL    VRZA WANLC VFH-UHF MHz DAC       43 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           59 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        282 QSO's en     9 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    19161 QSO's en   569 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         DIGI   26 Sep 20:00-21:30 UTC 
  DL AGCW Contest 144 MHz            CW     28 Sep 14:00-17:00 UTC 
  DL AGCW Contest 432 MHz            CW     28 Sep 17:00-18:00 UTC 
  CQWW-RTTY Contest                  RTTY   28/29 Sept 00:00-23:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 01 Oct 16:30-17:29 UTC 
  DAC 144 MHz                        CW/SSB 02 Oct 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. 
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   

NL 13901 

NL 6926 

Zendamateurs 

PE1BSX* 

PD1AJZ* 

PA5KM* 

PD3JAG 

PD9ROB 

PA2CVD 

PE1BIA* 

PD1SHE* 

PD1MVL 

PD1MAP* 

PA3GAG* 

PD1JHH* 

PA5HE 

ON3AMZ* 

PD1TUX* 

PA3B 

PA3GFD 

ON3TNT 

PD0BJ 

PA3DWF* 

PE2WD 

 

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 

Mart PD1MVL 

Bram PA3B 

Ineke PA3FTX 

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/

