
 

 

 

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 231 van 25 september  

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT. 

Gepresenteerd door Wim PA3WT 

 

73 ‘  Wim PA3WT 

 

 

 

 

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


 

 

 

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 

  

mailto:pd1ajz@veron.nl


 

 

 

 

SRE verplaatst examen 6 november naar Bunnik 

SRE (Stichting Radio Examens) meldt dat er op 1 november 

2019 een extra examen is voor de N-registratie. Zoals u gewend bent in november is dit 

examen in het MeetingDistrict Nieuwegein. Ook belangrijk om te weten is dat het reguliere 

examen van 6 november 2019 is verplaatst van Nieuwegein naar Bunnik. 

Komende examens 

 1 november 2019 (alleen N-registratie) BOVAG-huis, Kosterijland 15 Bunnik 
 6 november 2019 (N- en F-registratie) MeetingDistrict Blokhoeve 2a Nieuwegein 

Op het moment van schrijven zijn hier nog enkele plekken beschikbaar. Wees wel snel want 
vol = vol. 

Ook in 2020 zal de SRE weer op meerdere locaties examens voor de N- en F-registratie 

afnemen. 

 8 januari 2020 N- en F-registratie, Nijkerk 
 4 maart 2020 N- en F-registratie, regio Utrecht 
 13 mei 2020 N- en F-registratie, Assen 
 21 mei 2020 N- en F-registratie, Vlaardingen 
 2 september 2020 N- en F-registratie, Veldhoven 
 4 november 2020 N- en F-registratie, regio Utrecht 

Over de Stichting Radio Examens 

De SRE (Stichting Radio Examens) organiseert sinds 2009 de examens die u in staat stellen 

om het examen Radiozendamateur Novice en Full af te leggen. SRE is erkend als 

Examinerende Instelling. De examens die SRE afneemt wordt samengesteld door het 

Agentschap Telecom. Bron: SRE 

Het examen radiozendamateur is een officieel staatsexamen. Bent u dus geslaagd voor dit 

examen dan heeft een door de overheid erkend examen behaald waar u trots op mag zijn en 

zeker een vermelding op uw CV verdient. 

 

 

https://www.radio-examen.nl/
https://meetingdistrict.nl/
https://www.bovag.nl/vergaderen-congrescentrum/vergaderen
https://www.bovag.nl/vergaderen-congrescentrum/vergaderen
https://meetingdistrict.nl/
https://www.radio-examen.nl/examendata
https://www.radio-examen.nl/
https://www.radio-examen.nl/


 

 

 

Wat is een radiozendamateur? 

Een radiozendamateur houdt zich bezig met de techniek achter de radiocommunicatie in de 

breedste zin van het woord. Zoals het zelfbouwen van de benodigde apparatuur van ontvanger 

tot zender en antennes. Dat kan heel eenvoudig zijn maar ook zeer complex. Zo zijn de 

recente foto’s van de achterkant van de maan verzorgd door radiozendamateurs. Maar ook 

verzorgen radiozendamateurs noodcommunicatie in door rampen getroffen gebieden. 

Natuurlijk maken zendamateurs ook gewoon radioverbindingen. Dat kan natuurlijk gewoon 

met spraak zijn maar ook morse of met behulp van de computer. Ook onderzoeken 

radioamateur het gedrag van radiosignalen in de atmosfeer, daar is nog bijzonder weinig over 

bekend. 

Kortom radiozendamateur is een technische, uitdagende en leuke hobby. En je kunt het zo 

complex en duur maken als je zelf wilt. 

Interesse? 

Wil je meer weten over deze leuke, uitdagende en interessante hobby? Kom eens kijken op 

een van de afdelingsavonden van een van de 62 VERON afdelingen verdeeld over het hele 

land. Op 2 november 2019 organiseert de VERON de jaarlijkse Dag voor de RadioAmateur. 

Kom gerust langs je bent van harte welkom in de stand van de VERON voor meer informatie. 

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. 

  

https://www.veron.nl/nieuws/experimenteren-en-techniek/
https://www.veron.nl/activiteiten/zelfbouw/
https://www.veron.nl/activiteiten/zelfbouw/zelfbouw-voor-beginners/
https://www.veron.nl/activiteiten/zelfbouw/zelfbouw-voor-gevorderden/
https://www.veron.nl/nieuws/laatste-dag-longjiang-2/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/dares/
https://morse.veron.nl/
https://www.veron.nl/nieuws/nieuwe-versie-2-1-0-van-wsjt-x-beschikbaar/
https://www.veron.nl/nieuws/transatlantische-verbinding-op-2m/
https://www.veron.nl/afdelingen/
https://www.veron.nl/nieuws/dvdra2019-opening/


 

 

 

 

Koos PA0KDF bestudeert accumulatief effect van RF-ruis en storing 

Enige jaren geleden is door Koos Fockens, 

PA0KDF een “ruisvloer onderzoek” uitgevoerd in Nederland, dat als rapport is gepubliceerd 

door de IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers). Koos, PA0KDF voert nu in 

opdracht van de Universiteit Twente een onderzoek uit naar man made noise. 

Om het accumulatie-effect van storing en ruis te bestuderen worden HF-grondgolf 

propagatiemetingen uitgevoerd in bewoonde omgevingen met verschillende 

bewoningsdichtheden. Daarvoor worden er weer een aantal geschikte locaties in het land 

bezocht om metingen te doen. Hiervoor is ook Eddy PA0RSM (A03 Amersfoort) benaderd, 

die hieraan weer graag meewerkt. Bovendien heeft Eddy een verslag geschreven over de 

eerste meting, mogelijk herinnert u zich zijn verslag. 

HF-grondgolf propagatiemeting 

De meetopstelling in de tuin bestond uit een 1 Watt HF bakenzender met afgestemde spriet 

antenne. De meetontvanger met gekalibreerde antenneversterker en dataplotter bevond zich in 

een – tot meetwagen- omgebouwde auto. Vooraf was door Koos (PA0KDF) een route bepaald 

door een deel van de wijk Schothorst-Noord. Zes opvolgende keren werden op deze route de 

metingen uitgevoerd, respectievelijk in de 160, 80, 40, 20, 15 en 10 meterband. 

 

Dempingsvariaties duidelijk waarneembaar 

In de eerste grove data waren de dempingsvariaties al duidelijk waarneembaar. In de komende 

maanden zal Koos PA0KDF alle gegevens van de bezochte locaties uitwerken voor publicatie 

in een “IEEE paper”. 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8396864
https://ieeexplore.ieee.org/document/8396864
https://a03-static.veron.nl/afdeling/amersfoort/oud_nieuws.htm#storingsmeting_mei_2015


 

 

 

EMC-sessie over man-made noise 

Op 9 oktober 2019 organiseert de EMC-ESD 

vereniging samen met Agentschap Telecom een bijeenkomst over man made noise. Een van 

de sprekers op deze dag is de VERON EMC-EMF commissie. Ook zullen er sprekers zijn van 

Agentschap Telecom en Astron. 

Zo is op de website van de EMC-ESD vereniging te lezen: Sprekers van Agentschap 

Telecom, VERON en ASTRON informeren u over dit fenomeen en tonen ook de resultaten 

van recente onderzoeken op dit gebied. 

Meer informatie 

 Koos PA0KDF ontvangt YASME award 
 EMC ruismeting geaccepteerd door IEEE 
 Wordt RF-ruis de doodsklap voor het zendamateurisme? 
 Radiated meting 0 – 30 MHz in de maak 
 EMC-EMF commissie onderzoekt ledlamp 
 US Coast Guard slaat alarm 
 Elektronica voldoet vaak niet aan Europese voorwaarden 

Met dank aan Eddy, PA0RSM en A03 Amersfoort voor de aangeleverde brontekst. 

  

https://fhi.nl/emc-esd/emc-sessie-over-man-made-noise/
https://fhi.nl/emc-esd/emc-sessie-over-man-made-noise/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/emc-emf/
https://www.veron.nl/nieuws/yasme-award-voor-koos-fockens-pa0kdf/
https://www.veron.nl/nieuws/emc-ruismeting-geaccepteerd-door-ieee/
https://www.veron.nl/nieuws/rf-ruis-doodsklap/
https://www.veron.nl/nieuws/emc-emf-commissie-radiated-meting/
https://www.veron.nl/nieuws/emc-commissie-onderzoekt-led-lamp/
https://www.veron.nl/nieuws/us-coast-guard-slaat-alarm/
https://www.veron.nl/nieuws/elektronica-voldoet-niet/


 

 

 

 

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  

 

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 



 

 

 

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/
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


 

 

 

                                                                        

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/
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


 

 

 

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/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Giessenburg
https://www.qrz.com/lookup/PD0ARI
https://www.qrz.com/lookup/PD538RNI
https://www.youtube.com/watch?v=Mfrz7M_OZ4s
https://www.qrz.com/lookup/PD0ARI
https://www.qrz.com/lookup/PD3WDK
http://museumhetreghthuys.nl/
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


 

 

 

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/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 “ 

 

"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: 
---------------------------------- 
PA3DBS    RSGB Autumm Contest 3.5MHz       53 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          100 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    Scandinavian Activity Contest   100 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           50 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        303 QSO's en    12 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    19464 QSO's en   581 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  Deutscher telegraphie Contest      CW     03 Oct 07:00-09:59 UTC 
  California QSO Party               CW/SSB 03 Oct 16:00-21:59 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1300       CW     03 Oct 13:00-13:59 UTC 
  DIG Kurzkontest CW                 CW     03 Oct 18:30-19:29 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-1900       CW     03 Oct 19:00-19:59 UTC 
  Wednesday Mini contest             CW     03 Oct 17:00-18:59 UTC 
  UKEICC ontest                      SSB    03 Oct 20:00-21:00 UTC 
  CW-Ops mini contest CWT-0300       CW     04 Oct 03:00-03:59 UTC 
  DIG Kurzkontest SSB                SSB    04 Oct 18:30-19:29 UTC 
  Esenin Russia Contest              CW/SSB 06 Oct 16:00-19:59 UTC 
  IARU Region 1 UHF contest          CW/SSB 06/07 Sep 14:00-14:00 UTC 
  Oceania DX Contest                 SSB    06/07 Oct 08:00-07:59 UTC 
  Arizona QSO Party                  CW/SSB/06/07 Oct 16:00-21:59 UTC 
  TRC DX Contest                     CW/SSB 06/07 Oct 06:00-18:00 UTC 
  Russia WW Digital Contest          RTTY/PS06/07 Oct 12:00-11:59 UTC 
  RSGB DX Contest                    CW/SSB 08 Oct 05:00-23:00 UTC 
  ON Contest 80mtr                   SSB    08 Oct 06:00-08:59 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         CW     08 Oct 20:00-21:30 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 08 Oct 16:30-17:29 UTC 
  DAC 432 MHz                        CW/SSB 09 Oct 17:00-21:00 UTC 
  VRZA WANLC 50 MHZ and Up           CW/SSB 09 Oct 19:00-22.00 UTC 
 
 

https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

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  

  

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 134 

NL 6926 

NL 13940 

Zendamateurs 

PA2CVD* 

PD1MAP* 

PA3GAG* 

PD1JHH* 

PA3B 

ON3TNT Messenger 

PA3JAN* 

PA0UYL 

PA3CWQ* 

PA2RFD* 

PD0BJ* 

PD1AJZ* 

PE1BSX* 

 

  



 

 

 

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 

  

http://www.degeerhoek.nl/


 

 

 

 

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

