
 

 

 

 

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 255 van 25 maart  2020 

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT. 

Gepresenteerd door Wim PA3WT   

Ronde leider Matthe PD1AJZ  

 

73 ‘  Wim PA3WT 

  

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


 

 

 

 

Mededeling ; 

Alle activiteiten gaan niet door tot 1 Juni. 

Er volgt dan een nader bericht/mail. 

 van het afdeling bestuur .  

 

Beperk fysiek contact en denk aan uw gezondheid en van anderen. 

 

Alle QSO's via de radioset in de radioshack kunnen plaats vinden. 

De afdelingsbijeenkomst a.s. dinsdag komt te vervallen i.v.m het advies van 

het RIVM. 

De meetavond (scope) word verzet naar juni of oktober. 

Bestuur Afdeling A51 

 

 

Oproep van het bestuur : 

Wij Matthe PD1AJZ Jan PD3JAG Wim PA3WT. 

Zijn opzoek naar een nieuwe secretaris voor de afdeling A51. 

Aanmelden kan via de E-mail naar een van bovenstaande. 

  



 

 

 

Bericht van het H.B 

Geacht bestuur, beste secretaris,  

In verband met de huidige ontwikkelingen van de richtlijnen m.b.t. de 

coronavirusproblematiek  zijn er vergaande consequenties voor de activiteiten van de 

VERON: 

 

Het VERON Pinksterkamp zal niet doorgaan.  

 

De 4 mei herdenking zal niet doorgaan. 

 

Vergaderingen c.q. bijeenkomsten die tot en met mei gepland zijn gaan niet door. Denk 

aan  

• HB vergaderingen  
• WOO/CMZ vergadering 
• Het AO 
• Commissie vergaderingen 
• Afdelingsvergaderingen 
• Geplande vossenjachten  
• VHF jachten 
• Gouden speld uitreikingen. 
• Lokale activiteiten 

 

Mogelijk is deze lijst niet helemaal volledig, uiteraard wordt u bij nieuwe  ontwikkelingen 

snel geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Eric-Jan Wösten PA0ERC 

Algemeen secretaris 

  



 

 

 

 

Nieuwe ICNIRP-aanbeveling over blootstelling aan EM-velden  

20/03/2020/in Algemeen nieuws /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

De International Commission on Non-Ionizing 

Radiation Protection (ICNIRP) publiceerde kortgeleden een nieuwe aanbeveling over de 

maximale blootstelling van mensen aan elektromagnetische velden. Het Kennisplatform 

Elektromagnetische Velden berichtte daar vorige week over op zijn website. 

Vanwege het belang van deze nieuwe ICNIRP-aanbeveling voor radioamateurs publiceren 

wij ook hier (met toestemming, waarvoor dank) de eerste bevindingen van het 

Kennisplatform. 

Eerste indruk 

De ICNIRP geeft met deze aanbeveling [1] deels nieuwe waarden voor de limieten aan 

elektromagnetische velden waaraan mensen maximaal blootgesteld mogen worden. De 

limieten bieden dezelfde bescherming als de voorgaande. Omdat de onderbouwing beter is, 

wijken de nieuwe limieten bij een aantal frequenties af van eerdere ICNIRP-

blootstellingslimieten. De nieuwe aanbeveling is een verbetering voor (5G) mobiele 

apparatuur die nu nog niet op de markt is. De voorgestelde limieten in deze nieuwe 

aanbeveling zijn, net als in de vorige aanbeveling, afhankelijk van de frequenties, de 

tijdsduur en het deel van het menselijk lichaam dat blootgesteld wordt. 

Europa 

De nieuwe limieten zijn ingewikkelder dan de vorige. Het is nog onbekend of Europa de 

nieuwe aanbeveling gaat toepassen. De Europese productnormen voor het op de markt 

brengen van bijvoorbeeld mobiele telefoons zijn gebaseerd op de Europese aanbeveling van 

1999 [2]. Deze aanbeveling is weer gebaseerd op de ICNIRP-aanbeveling van 1998. Tussen 

toen en nu zijn er diverse nieuwe aanbevelingen van de ICNIRP verschenen. Zo verschenen 

in 2010 aanbevelingen voor laagfrequente velden, en nu dus voor hoogfrequente velden. 

https://www.veron.nl/nieuws/icnirp-aanbeveling/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://www.icnirp.org/
https://www.icnirp.org/
https://www.kennisplatform.nl/
https://www.kennisplatform.nl/


 

 

 

Nieuwe inzichten en betere onderbouwing zijn de redenen voor ICNIRP om deze 

aanbevelingen te doen. 

De Europese aanbeveling is tot op heden niet veranderd. Dat komt waarschijnlijk onder 

andere vanwege de complexiteit van de verandering van de Europese afspraken. Bovendien 

speelt waarschijnlijk een rol dat de limieten niet strenger geworden zijn. Of deze nieuwe 

ICNIRP-aanbeveling gaat doorwerken in productnormen voor apparatuur (CE-markering) of 

in het plaatsingsbeleid van zenders (antenneconvenant, nationale regelgeving) is dus nog de 

vraag. 

Meetmethode 

De meetmethode om vast te stellen of een apparaat of zender aan de limieten voldoet, zal 

waarschijnlijk complexer worden. Normcommissies zullen de blootstellingseisen voor 

mensen gaan vertalen naar eisen voor producten die mensen gebruiken. Er komen extra 

factoren bij. Bijvoorbeeld het normaal en afwijkend gebruik van de apparatuur. Daarnaast 

gaat ook een rol spelen welke delen van het menselijk lichaam wel of niet door het apparaat 

worden blootgesteld. Het is aan de Raad van de Europese Unie en aan nationale overheden 

om te besluiten of de nieuwe ICNIRP-aanbeveling wordt voorgeschreven als uitgangspunt 

voor de ontwikkeling van de meetmethoden en validatietechnieken. Tot die tijd blijven de 

oude limieten van de Europese aanbeveling uit 1999 [2] van kracht. 

5G 

Specifiek voor 5G-systemen (die nu nog niet op de markt zijn) zijn de limieten voor 

blootstelling een beetje strenger geworden. Zo is de meettijd voor het bepalen van de limiet 

voor blootstelling van het hele lichaam  van de gebruikelijke 6 minuten verlengd naar 30 

minuten. Ook zijn de limieten aangepast voor lokale blootstelling die korter duurt dan 6 

minuten. 

Over het Kennisplatform Elektromagnetische Velden 

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid, zoals het platform voluit heet, 

is een samenwerkingsverband tussen organisaties met kennis van EMV. In het 

Kennisplatform werken de volgende organisaties samen: RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR 

Nederland, Agentschap Telecom en ZonMw. Daarnaast heeft de Gezondheidsraad een 

adviserende rol. 

Het platform geeft bij vragen of zorgen in de samenleving snel duidelijkheid over mogelijke 

gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. De deelnemende organisaties treden 

https://www.kennisplatform.nl/
https://www.rivm.nl/
https://www.tno.nl/nl/
https://www.dnvgl.nl/
https://ggdghor.nl/
https://ggdghor.nl/
https://www.agentschaptelecom.nl/
https://www.zonmw.nl/nl/
https://www.gezondheidsraad.nl/


 

 

 

gezamenlijk naar buiten met begrijpelijke informatie over elektromagnetische velden en 

gezondheid. Het Kennisplatform betrekt daarnaast ministeries, klankbordgroep-organisaties 

en de Gezondheidsraad bij zijn activiteiten. 

Voor meer informatie over het platform verwijzen wij naar de website: Kennisplatform EMV. 

Referenties 

 [1] ICNIRP Guidelines 2020: Guidelines For Limiting Exposure To Time-Varying Electric, 

Magnetic And Electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz), Health Physics 118 (preprint). 

 [2] Aanbeveling van De Raad van de Europese Unie van 12 juli 1999 betreffende de 

beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz — 

300 GHz (1999/519/EG). 

Meer informatie 

 Het originele artikel: Nieuwe ICNIRP aanbeveling voor radiofrequente elektromagnetische 

velden 

 De nieuwe RF-aanbeveling van ICNIRP, met persbericht, vragen en antwoorden, en 

verschillen met de aanbeveling uit 1998 

 Past men de limieten voor de nieuwe (hogere) frequenties aan om de uitrol van 5G mogelijk 

te maken? 

 De blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden 

 Waarom zijn bij frequenties boven 400 megahertz de blootstellingslimieten hoger? 

Tags: EMC, EMF, ICNIRP 

  

https://www.kennisplatform.nl/
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
https://www.rivm.nl/documenten/eu-aanbeveling-1999519eg-pdf-198-kb
https://www.rivm.nl/documenten/eu-aanbeveling-1999519eg-pdf-198-kb
https://www.rivm.nl/documenten/eu-aanbeveling-1999519eg-pdf-198-kb
https://www.kennisplatform.nl/nieuwe-icnirp-aanbeveling-radiofrequente-velden/
https://www.kennisplatform.nl/nieuwe-icnirp-aanbeveling-radiofrequente-velden/
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
https://www.kennisplatform.nl/worden-limieten-aangepast-uitrol-5G/
https://www.kennisplatform.nl/worden-limieten-aangepast-uitrol-5G/
https://www.kennisplatform.nl/blootstellingslimieten-voor-elektromagnetische-velden/
https://www.kennisplatform.nl/waarom-boven-400-megahertz-limieten-hoger/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/emc/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/emf/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/icnirp/


 

 

 

 

Radio-examens en Radiomarkten afgelast  

Nu de overheid heeft aangekondigd dat alle evenementen tot 1 juni a.s. afgelast moeten worden 

volgen de organisatoren met bekendmakingen. Op de website van Stichting Radio Examens is 

inmiddels te lezen dat de geplande examens die 13 mei in Assen en 25 mei in Vlaardingen 

afgenomen zouden worden inmiddels afgelast zijn. SRE laat weten dat zij van plan is om later 

dit jaar alsnog examens af te nemen in Assen en Vlaardingen. Zodra de nieuwe data bekend 

zijn, laat de stichting dit weten. 

Ook is er gisteren een bericht verschenen op de website van de Radiokampweek. Dit evenement 

zou van 8 tot 15 mei plaatsvinden met als hoogtepunt de radiomarkt op Hemelvaartsdag en is 

inmiddels afgelast. 

Hetzelfde geldt voor de Friese Radiomarkt in Beetsterzwaag, dat op 30 mei a.s. zou 

plaatsvinden. De organisatie laat inmiddels weten dat de markt niet doorgaat. 

  

https://hamnieuws.nl/radio-examens-en-radiomarkten-afgelast/
https://www.radio-examen.nl/
https://www.radiokampweek.nl/
https://a63.veron.nl/friese-radio-markt-30-mei-2020-gaat-niet-door/
https://i0.wp.com/hamnieuws.nl/wp-content/uploads/2020/03/Corona-virus-200x200-1.png?fit=200,200&ssl=1


 

 

 

 

Beste  Matthé,bestuur A 51  

Een onderstaande E mail info gezien DARES REGIO 20.  

Komende dares regio 20 oefeningen ,dit betrekt Veiligheid gebied ,Midden en West Brabant.  

De info is bedoeld voor info de ronde PI4BOZ en of in het ronde bulletin A 51.  

Er zijn 8 leden uit Midden en West Brabant bij DARES , regio 20 aangemeld,   

Waarvan 2 leden uit de afdeling A 51, PE1PPY , PD0RWL .  

Als p.v. Regio 20 krijg ik de aanmelding Nieuw DARES lid door van DARES secretaris.  

Hierna is er contact met het nieuwe Dares lid , welke vorm men vrijwilliger wil zijn.  

De een als, Amateur op zolder , Amateur in het veld , Portabel en of mobiel, of actief in digitaal 

mode,of als bestuurder, als knutselaar electronica,of als Luister amateur in  han en span diensten 

deze Dares regio 20 ,enz  

Zo elkaar te helpen en te ondersteunen oa met oefeningen ook ervaring op te doen.  

Al de Dares regio 20 leden krijgen de info en verzoek om mee te doen o.a oefening ,zo ook andere 

relevante DARES info hun ook toekomt.  

Mijn ervaring Matthé, soms hoor ik ,ik ben ook DARES lid,maar helaas ik zie dit niet terug in het leden 

bestand, Dares regio 20.  

 

- Mogelijk er leden A 51 zijn die zich aan willen melden, graag zie de aanmelding gaan via Dares 

seretaris ,info het aanmelden zie ,www.dares.nl   

Dit kan als thuisbassis station ,Zend amateur op zolder" , wel prefereren we  /Mobiel en of /Portabel 

in oefening actief te zijn.  

Dit is op vrijwillige bassis,met eigen middelen,voor zonodig bij te staan ,als het met een caliminiteit 

nodig is.  

Oefening)en zijn momenteel gezien ,Corona Virus ,van thuis bassis , Amateur op Zolder.  

 

73,  

Toon Naenen,PD0RWL  

  

http://www.dares.nl/


 

 

 

 

Hier onder de aanvullende Dares mail  

Beste Dares leden ,regio 20,  

 i.v.m. Corona virus zijn de DARES regio 20 oefeningen ,voorlopig vanuit de thuis basis, 

"Zendamateur op Zolder "  

De oefeningen zijn bedoeld , bereikbaarheid in de DARES Regio 20 ,op de frequentie 145,400 FM.  

Op een nader data en tijdstip wordt naast Basis station vanuit JO21GL.ook een Portabel / Mobiel 

station in de lucht gebracht , oefening(en) op ander locator plaats(en) /P en of /M de bereikbaarheid te 

oefenen / testen. 

Na oproep DARES leden Regio 20 ,wordt ook uitgeluisterd naar de Collega Zend Amateur(s) die zich 

in willen melden. 

 Niet iedereen kan met een oefening QRV zijn ,zo er meer Regio 20 oefeningen ingepland zijn. 

 -        De eerste oefening 2020 is vanuit JO21GL, vanuit kerkdorp Schijf Gem. Rucphen ,basisstation 

PD0RWL/Dares. 

De DARES , regio 20 oefening is op Zaterdag 28-03-2020 om 11:00 uur .145.400 FM .Graag in 

melden met je Call ,voornaam ,rapport, locator,met evt, de werk condities. 

Oefening opdracht : 

Noteer Call en rapport van al de stations in de oefening,en geeft het door naar PD0RWL/D, mag ook 

via E mail .toonnaenen@kpnplanet.nl  

De oefening geeft nl een inzicht en ervaring het bereik van de Dares leden stations in Midden en West 

Brabant. 

-        Zondag 05-04-2020 ,DARES , Landelijke DARES in meld ronde ,info  www.dares.nl  

-        DARES , regio 20 oefening 2 , Zondag , 12-04-2020 om 11:00 uur. 145.400 FM ,nader info volg 

later. 

 -        DARES , regio 20 oefening  3, Zaterdag , 25-04-2020 om 11:00 uur. 145.400 FM ,nader info 

volg later. 

 -        Zondag 03-05-2020 ,DARES ,Landelijke DARES in meld ronde ,info  www.dares.nl  

  Tot werkens in de oefening(en),”Zend amateur op zolder” 

 Met een fijn weekend, 

 Toon Naenen – PD0RWL , p.v. Dares , Regio 20 

Oud kerkpad 17 

mailto:.toonnaenen@kpnplanet.nl
http://www.dares.nl/
http://www.dares.nl/


 

 

 

4721SB Schijf 

06-30332935 



 

 

 

 

70 Geslaagden tijdens examens in Nieuwegein  

21/03/2020/0 Reacties/in overheid /door redactie 

Op vrijdag 6 maart organiseerde de Stichting Radio Examens (SRE) examens in Nieuwegein. 

Van de 31 kandidaten voor het Full-examen wisten er 18 kandidaten (58,1%) voldoende goede 

antwoorden te geven. Twee van hen wisten het examen zelfs foutloos te maken. 

Later in de middag volgde het Novice-examen. Hieraan namen 60 deelnemers deel, waaronder 

ook de teamleden van het Vattenfall Solar Team van de TU Delft. Deze zomer zal dit team de 

eer van de ons land zal verdedigen bij de American Solar Challenge. De meeste N-kandidaten 

waren goed voorbereid: 52 (86,7%) kunnen binnenkort hun roepletters aanvragen bij het 

Agentschap Telecom. 

De volgende examens vinden, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het Corona 

virus, plaats op woensdag 13 mei in Assen en op maandag 25 mei in Vlaardingen. Voor beide 

examens is inschrijven op dit moment nog mogelijk. Op de website van Stichting Radio 

Examens is de laatste informatie te vinden. 

Tags: Nieuwegein, Stichting Radio Examens 

  

https://hamnieuws.nl/70-geslaagden-tijdens-examens-in-nieuwegein/
https://hamnieuws.nl/70-geslaagden-tijdens-examens-in-nieuwegein/#respond
https://hamnieuws.nl/overheid/
https://hamnieuws.nl/author/admin/
https://www.vattenfallsolarteam.com/
https://www.radio-examen.nl/
https://www.radio-examen.nl/
https://hamnieuws.nl/nieuwegein/
https://hamnieuws.nl/stichting-radio-examens/
https://i1.wp.com/hamnieuws.nl/wp-content/uploads/2015/04/SRE-logo.png?fit=205,96&ssl=1


 

 

 

 

Afdelingsbijeenkomsten VERON en VRZA voorlopig gecanceld 

Voorlopig zijn er geen bijeenkomsten van de VERON afdelingen Vlissingen 

en Walcheren 

Evenals de VRZA afdeling Zuid West Nederland. Dit i.v.m. de Corona crisis. 
Informatie van de drie afdelingen kun je verderop in deze Deltaloep vinden, voor de 
komende 
periode zijn er wekelijks twee vaste momenten om elkaar op de frequentie te ontmoeten. 
Simplex rondes op huisfrequentie 145.225 MHz 
Zo is er wekelijks de reeds bestaande Techno-ronde op zondagavond , steeds om 21.00 
uur . 
Deze ronde vindt plaats op 145.225 MHz 
Sinds woensdag 18 maart j.l. is er een extra wekelijkse PI4ZWN ronde gedurende de 
periode 
dat er geen bijeenkomsten zullen plaatsvinden i.v.m. de Corona crisis. Deze start om 20.00 
uur , 
iedere woensdagavond ook op de frequentie 145.225 MHz vanuit Lewedorp. 
Graag tot horens op de band, en sterkte tijdens de Corona crisis. Pas goed op elkaar! 
 
namens de Techno-ronde, Dan PA1FZH & Frank PE1EWR 
namens de PI4ZWN ronde, Karin PA2KM & Wijnand PA3HFJ 

Bron: Deltaloep  



 

 

 

RF Toolbox 

Van Walter PE1ABR ontvingen wij onderstaande (handige) link voor onze radiohobby. 
http://rftoolbox.dtu.dk/#rfcalc 
Walter bedankt! 

Bron: Deltaloep 

 

  



 

 

 

Speciale roepletters aanvragen kan in Mijn Agentschap Telecom  

20/01/2020/in Algemeen nieuws /door Johan Jongbloed PA3JEM 

Op 21 oktober 1945 om kwart voor twaalf is de 

VERON geboren. Zo is te lezen in de eerste convocatie van de VERON in december 1945. 

Dit jaar viert VERON op 21 oktober 2020 haar 75e verjaardag. VERON nodigt alle afdelingen 

en de leden uit om 75 in de roepletters te gebruiken. Zoals in het amateuroverleg is te lezen, is 

het niet gelukt om een generaal pardon te regelen. Daarom dient u zelf speciale roepletters aan 

te vragen via Mijn Agentschap Telecom.  

  

https://www.veron.nl/nieuws/speciale-roepletters-aanvragen/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/veron75jaar/
https://www.veron.nl/downloads/amateur-overleg/
https://login.agentschaptelecom.nl/coam/login.jsp


 

 

 

 

 

 

 
     

    Afdelingsbijeenkomst: elke 3de Dinsdag van de maand vanaf  20.00 uur in Cultureel 

    Centrum de GEERHOEK (links achter de Rabobank), Kloosterstraat 19b Wouw.  Tel: 

0165-304042 

    Info A51: www.a51.veron.nl 

  Info Radio ronde PI4BOZ: https://a51.veron.nl/ronde-bulletins-afdeling-a51/ 

    Info PI4BOZ is te vinden op: https://a51.veron.nl/activiteiten-2/activiteit-1/ 

     

                                              

21 januari: Huishoudelijke vergadering (alleen toegangkelijk voor VERONLEDEN) 

  

18 februari:Uitleg projecten A51 GPSDO (PE1GIJ) en ombouw 11 mtr         

 set naar 70cm-2mtr-6mtr-4mtr of HF (PA5HE) zie pagina 2 

                  
17 maart:  Vervallen (Corona) Osciloscope uitleg (eigen scope meenemen)  & start Project A51   

Morse show van eigen sleutel  PA5HE & PE1GIJ & PD1AJZ & PA´øRPA   

21 april: Vervallen Mantelstroomfilters en Langdraadantennes door PAøFRI 

25 april: Vervallen verenigingsraad ( VR ) 

19 mei: Vervallen Jaarlijkse Verkoping van spullen tegen amateur prijzen 

  

16 juni: Projecten A51   

                                                 JULI:VAKANTIE                

18 augustus:  Projecten A51 en onderling QSO 

 

5/6 september: velddag ??? 

 

15 september:   vakantie technisch natafelen 
 

20 oktober:  Lezing 
  

17 november: Lezing 

 

15 december:   Eindejaarbijeenkomst VERON A51                                                                                                               

http://www.a51.veron.nl/
https://a51.veron.nl/activiteiten-2/activiteit-1/


 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

PROJECTEN  2020 

 

Ombouw 27Mc apparatuur.  

Uitgewerkt ontwerp en voldoende getest.  

Print ontwerpen en software in eigen beheer dus beschikbaar.  

Voldoende kennis aanwezig om het project te ondersteunen en tot een goed 

einde te brengen.  

 

GPSDO (frequentie standaard)  

Uitgewerkt ontwerp en voldoende getest.  

Print ontwerpen en software in eigen beheer dus beschikbaar.  

Voldoende kennis aanwezig om het project te ondersteunen en tot een goed 

einde te brengen. 
 

I.v.m het Corona virus is het momenteel niet mogelijk om  PROJECTKITS OP te 

halen.  



 

 

 

                                                                                                                                                                                   

                                              

 “Gezocht / Gevraagd “ 

 

Dennis NL12446 

ik ben zoekende naar een zeer smal  adsb filter 1090mhz  

geen aliexpress ;) die heb ik en werken niet afdoende  

het hoeft zeker niet gratis te zijn.. 

info kan via de website  

nl12446.blogspot.com 

of via  

nl12446@ziggo.nl  

alvast hartelijk dank!!  

  

http://nl12446.blogspot.com/
mailto:nl12446@ziggo.nl


 

 

 

 

"te koop aangeboden/ af te halen”   

 

PA3Z 

Te koop: 

pijpen en buizen, diverse soorten en maten. 

kabel, coax met en zonder pluggen, snoer. 

onderdelen voor bouwprojecten; aangeschaft of uit gesoldeerd. 

Ben je ergens naar op zoek? Vraag dan eerst bij Henk PA3Z@home.nl 

Wellicht ligt het in één van de voorraadkasten. 

PD1AJZ 

 

Nog steeds onderdelen en componenten te koop tegen lage prijs. 

Doe een mail en ik kijk of het onderdeel?component er is. 

MAIL: pd1ajz@veron.nl 

Te koop Email: pd1ajz@veron.nl 

 

 

 

     3x Bird wattmeter type 43 zonder meetkop  € 75,00 p/st 

 

 

 

 

 

 

       Kenwood tafelmicrofoon MC 80 

       zonder plopkap                                € 25,00 

 

 

 

 

 

 

 
    Model 828. FEATURES. AC/DC Output. Wide Range - 1 Millivolt to 1100 Volts,. 
    1 Microampere to 5 Amperes. High Accuracy. Ease of Operation. High Stability.        

€ 50,00 
 
          http://www.clarke-hess.com/wp-content/uploads/2015/08/828.pdf 
 

 

mailto:PA3Z@home.nl
mailto:pd1ajz@veron.nl
mailto:pd1ajz@veron.nl


 

 

 

 

 

 
    PM2525  systeem mltimeter meet 4digits  € 50,00 

 

 

 

 

 

 
    Tektronics scope 2430    € 250,00 

 

 

 

 

 

 
   Agilent 33220A  functie/abitrage generator    € 350,00 

 

 

 

 

 
                                         Diverse stukken koelplaat 200x ?? x 40 mm  € 2,50 
 

 
                                          2x Grundig SAT-HR 100 23cm ontvanger frequentie instelbaar  €  2,50 p/st 

 

    
   Fluke 8842    start niet op     € 15,00 
 

     

 

 

   Kenwood TM 431E  zonder micro  3/5/10 watt  € 35,00 

 

 

 

 

 

   Kenwood TM 421E  zonder micro  8 watt  € 20,00 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

1x 21 amp 2,5 amp 1x 

  
2x 2,5 amp 5,0 amp 4x small 

  
1x 4,0 amp 5,0 amp 1x 

  
3x 5,0 amp 

    
4x 8,0 amp 

    

      

1x 

zelfbouw voeding 12 

Vdc12A+24Vdc/5A+24Vdc/11A € 10,00 

  

Regelbaar/ instelbaar in 19 kast 

      
1x zelfbouw voeding 12 Vdc12A 

 

€ 15,00 

 

Regelbaar/instelbaar  met dig display in 19’’ kast 

      
1x zelfbouw voeding 12 Vdc/12A 

 

€ 5,00 

 

Regelbaar/instelbaar  met dig display in 19’’ kast 

 
 

  



 

 

 

 
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: 
---------------------------------- 
PA7RA     Wednesday CW-contesten           20 QSO's en     0 Pnt. 
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          168 QSO's en     5 Pnt. 
PA3DBS    Russian DX Contest              205 QSO's en     6 Pnt. 
PA2CVD    Russian DX Contest              155 QSO's en     5 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           62 QSO's en     2 Pnt. 
PH2A      Russian DX Contest              192 QSO's en     5 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        802 QSO's en    23 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal     8079 QSO's en   246 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CW-contesten             CW     25 Mar 17:00-19:59 UTC 
  UKEICC contest CW                  CW     25 Mar 20:00-21:00 UTC 
  DIG-PA Contest 144 MHz             CW/SSB 25 Mar 19:30-20:30 UTC 
  DIG-PA Contest                     CW/SSB 25 Mar 20:00-21:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     25 Mar 17:00-18:59 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         SSB    26 Mar 20:00-21:29 UTC 
  R3A Cup Digi contest               RTTY   27 Mar 17:00-18:59 UTC 
  CQ WW WPX Contest                  SSB    28/29 Mar 00:00-23:59 UTC 
  FOC QSO party                      CW     23 Mar 00:00-23:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 30 Mar 16:30-17:29 UTC 
  RU-WW MultiMode contest            CW/SSB/31 Mar/01 Apr 12:00-12:00 
  RSGB 70 MHz contest                CW/SSB 01 Apr 09:00-12:00 
  RSGB 80m Club Championship         CW     01 Apr 19:00-20:29 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 01 Apr 16:30-17:29 UTC 
  OK Easter contest 144 MHz          CW/SSB 02 Apr 08:00-14:00 
  Deutschland contest                CW     01 Apr 06:00-09:00 
  DARC Ostercontest contest          CW     01 Apr 15:00-17:30 
  144 MHz activity                   CW/SSB 02 Apr 18:00-22:30 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     03 Apr 17:00-19:59 UTC 
  UKEICC contest                     SSB    03 Apr 20:00-20:59 UTC 
  SP DX Contest                      CW/SSB 06/07 Apr 15:00-14:59 UTC 
  DARC Fruhling contest 144 MHz      CW/SSB 06 Apr 12:00-16:00 
  EA RTTY Contest                    RTTY   06/07 Apr 16:00-15:59 UTC 
  LZ Open 40m Contest                CW/SSB 06 Apr 04:00-07:59 UTC 
  RSGB 70 MHz contest                CW/SSB 07 Apr 09:00-12:00 
  RSGB RoLo Contest                  SSB    07 April 19:00-20:30 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 08 Apr 16:30-17:29 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: 
 
NL134* 
NL134QRPiet* 
NL13901 
NL6926 via PD1JHH* 
Geert via PD1JHH* 
NL13939* 
 
Radioamateurs: 
 
PE1BSX* 
PDøBL echolink 
PA3GFD echolink* 
PA5FJM 
PD1AEU* 
PB4DX 
PA3WT 
PD3JAG 
ON3TNT 
PA5KM* 
PE1BIA 
PAøRPA 
PE1GIJ 
PA3CWQ 
PA2CVD 
PD1MAP* 
PAøUYL 
PH2A* 
PA3GAG 
PA3JAN* 
PA3DWF* 
PA7H 
PD1MVL* 
PG2F* 
PA2DRE* 
PD1LBG 
PA5HE 
ON7MOR* 
PD1JHH* 
PDøRWL 
 
 

 

 

  



 

 

 

 

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 

Bram PA3B 

Mart PD1MVL 

Ineke PA3FTX 

Bezoek aan de zieken en/of een kaartje wordt gewaardeerd, adressen staan in 
QRZ.com 

 

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/

