
 

 

 

 

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 256 van 1april  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. 

  



 

 

 

Denk aan de zomertijd  

29/03/2020/0 Reacties/in apparatuur /door redactie 

Bij enkele transceivers moet de zomertijd handmatig gecontroleerd worden. Dit is met name 

het geval bij digitale D-star en DMR transceivers die een GPS-ontvanger hebben, waaronder 

de Icom IC-2820 en ID-31, ID-51 en IC-7100, maar ook de Hytera MD785G, X1p en de 

PD785G dienen gecontroleerd te worden. Ook de nieuwe IC-7300 moet handmatig aangepast 

worden en daarbij moet het verschil met UTC niet worden vergeten. 

De instelling dient op GMT+2 gezet te worden om ervoor te zorgen dat (GPS) data die 

verzonden wordt weer goed weergegeven kan worden op de verschillende dashboards. 

 

 

Mededelingen van uit het bestuur A51 

 

Alle bestelde bouwpakketten worden gezien de huidige Corona situatie kosten loos op gestuurd naar 

de in geschreven deelnemers. 

Enige voorwaarde is dat ze eerst compleet bij Henk PA5HE aanwezige moeten , er zitten nog wat 

onderdelen in de pijplijn. 

Groeten bestuur A51   

In plaats van de bijeenkomsten in de Geerhoek . 

Word er een Coax ronde georganiseerd op de 70 cm Repeater startend op 

21 April om 20.00 uur lokale tijd .  

https://hamnieuws.nl/denk-aan-de-zomertijd-2020/
https://hamnieuws.nl/denk-aan-de-zomertijd-2020/#respond
https://hamnieuws.nl/apparatuur/
https://hamnieuws.nl/author/admin/


 

 

 

 

Torenhoge radiostoring opgelost door Ofcom  

29/03/2020/in Algemeen nieuws /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

 

Foto: Wikipedia 

Net zoals Agentschap Telecom beschikt ook het Britse Ofcom over een 

spectrumbewakingsdienst die in actie komt bij radiostoring. 

Enige tijd geleden ontving de dienst een wel heel bijzondere storingsmelding van de Britse 

luchtverkeersleiding. De oplossing van die storing was welhaast nog uitzonderlijker en vergde 

behoorlijk wat speurwerk. 

Ofcom berichtte daar kortgeleden over op haar website. Wij geven hier graag de 

Nederlandstalige bewerking van dat verhaal. 

Radiostoring bij Glasgow Airport 

De National Air Traffic Services (NATS) nam enige tijd geleden contact op met Ofcoms 

spectrumbewakingsdienst. Ze kwamen met de melding dat vliegtuigen die de luchthaven van 

Glasgow naderden, hinder ondervonden van radiostoring op vlieghoogten tussen de 1800 en 

3000 meter. 

De storing beïnvloedde de spraakcommunicatie tussen de vluchtleiding op de grond en het 

vliegtuig. Telkens wanneer het vliegtuig in de buurt van de storing kwam, hoorde de 

bemanning de vluchtleiding niet meer: het signaal werd volledig overstemd door interferentie. 

Speld in een hooiberg 

Maar wat veroorzaakte het probleem en – nog belangrijker – waar was het? Het was de taak 

van Ofcoms spectrumbewakingsteam om de storingbron te lokaliseren en identificeren. 

Echter, door de hoogte en de snelheid van de vliegtuigen, was het identificeren van een 

mogelijke oorzaak als het zoeken naar een speld in een hooiberg. 

Waarschijnlijkheidsgebied 

Ofcom nam daarom contact op met de NATS met het verzoek om te helpen bij het inperken 

van het zoekgebied. De medewerkers van de NATS waren in staat om een 

‘waarschijnlijkheidsgebied’ op een kaart te maken, waarbinnen de storingsbron zich moest 

bevinden. Om die kaart te realiseren maakte de NATS gebruik van software voor het volgen 

https://www.veron.nl/nieuws/ofcom-torenhoge-radiostoring/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Airliners_28.07.2009_10-01-28.JPG
https://www.agentschaptelecom.nl/
https://www.ofcom.org.uk/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/storing/
https://www.nats.aero/


 

 

 

van vluchten. Steeds wanneer vliegtuigen de storing meldden, werd de positie vastgelegd. Die 

informatie gebruikte men vervolgens om het gebied op de grond in te kaderen. 

Onderzoek op de grond 

Hierna ging het onderzoek op de grond verder, in de buurt van 

een klein stadje. 

Als eerste werd in het verdachte gebied rondgereden met een auto met daarin geschikte 

ontvangers om de storing te kunnen vaststellen. Nadat de plek met de sterkste storing 

gevonden was, ging de tocht te voet verder met draagbare ontvangers. Daarmee wist het team 

het pand te vinden van waaruit de storing werd veroorzaakt. De storingsbron zelf bleek 

uiteindelijk te bestaan uit vier ‘vintage’ gloeilampen die de huiseigenaar kort tevoren online 

had gekocht… 

Het vervolg 

Door de constructie van de lampen bleken ze een zeer breedbandige ruis uit te zenden. Omdat 

het pand zich direct onder het vliegpad richting vliegveld Glasgow bevond, ondervonden 

passerende vliegtuigen ernstige hinder wanneer de lampen brandden. 

Helaas voor de eigenaar – maar gelukkig voor de bemanning en passagiers van vluchten van 

en naar de luchthaven van Glasgow – werden de lampen verwijderd. Controles door de NATS 

en de vliegtuigexploitanten bevestigden later dat het gebied nu storingsvrij is. 

Om ervoor te zorgen dat nietsvermoedende klanten dit soort lampen niet opnieuw kopen en 

daardoor storing zouden kunnen veroorzaken, neemt het spectrumbewakingsteam contact op 

met de leverancier. 

  

Bron: Ofcom engineers shine a light on interference issue 

  

https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom/latest/features-and-news/interference-issue


 

 

 

FT8 DXCC experiment van DR4K geslaagd!  

27/03/2020/in Aankondiging evenementen /door Poll van der Wouw PA3BYV 

Het is DR4K gelukt! Het eerder 

aangekondigde en weer afgezegde experiment van DR4K is -nu zonder vooraankondiging- 

afgerond. Het FT8 DXCC experiment van DR4K is daarmee geslaagd. Op zaterdag 21 maart 

sloten ze het 100ste DXCC contact af. Daarvoor waren 2020 QSO’s gemaakt. Het duurde 7 

dagen van 7,5 uur (18 uur pauze). En dat met een klein station van 50 Watt en als antenne een 

langdraad. Overigens zal DR4K de komende dagen meer gedetaileerde statistieken 

publiceren. In de eerste plaats zijn ze blij dat het gelukt is hun doel te bereiken. Veel dank aan 

alle zendamateurs die ze gewerkt hebben de afgelopen dagen. Zij hebben geholpen dit doel te 

bereiken. 

Maar wat nu al gezegd kan: Je kan van mening verschillen over FT8, maar het DXCC is een 

mijlpaal. Die mijlpaal moet je toch maar zien te bereiken. Elke ham mag trots zijn als zijn 

doel bereikt is. Ongeacht in welke mode dit gebeurt! 

Dus, ongeacht welke mode je gebruikt, geniet van je hobby. Maak er het beste van, het is een 

fantastische hobby! 

De special event QSL-kaarten worden de komende weken verzonden via het bureau. De 

ADIF-Files gaan naar Clublog, LotW and eQSL in de komende dagen. 

73, 

DR4K 

 

https://www.veron.nl/nieuws/ft8-dxcc-dr4k-geslaagd/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/nieuws/ft8-experiment-door-dr4k/


 

 

 

Voorwaarden voor dit experiment 

Het station DR4K wil zich tijdens dit experiment aan deze onderstaande voorwaarden 

houden: 

 De operators van DR4K mogen geen cluster of FT8-monitoring gebruiken 
 Geen fox – hound, alleen normale FT8 
 DR4K moet CQ roepen 
 De output is beperkt tot 50 Watt 

Het station zal actief zijn op 80/40/30/17/15/12 m. 

Alle QSO’s worden bevestigd met een speciale QSL voor dit evenement. 

QSL via Clublog, LOTW, QRZ.COM, eQSL is ook gegarandeerd. 

Start is maandag 9 maart 2020 om 6:00 UTC. 

Zodra het Duitse station DR4K het doel heeft bereikt, is het FT8 experiment voorbij! Daarna 

zult u waarschijnlijk nooit meer DR4K in FT-8 bereiken! 

bron: QRZ.com en het DR4K-wedstrijdteam 

Met dank aan Ronny Plovie 

Digitale mode FT8 

FT8 is een digitale mode ontwikkeld door Joe Taylor, K1JT en Steve Franke, K9AN.  Daarbij 

staat FT8 voor “Franke-Taylor design, 8-FSK modulation”.  Zij noemen het een mode voor 

“multi-hop Es waarbij  signalen zwak zijn en fading vertonen, de openingen kort zijn, en je 

een snelle afwikkeling wil van betrouwbare, controleerbare QSO’s”.  Het programma WSJT-

X is in staat FT8 te decoderen. Het is beschikbaar op de site van Princeton University. Er is 

ook een gebruikershandleiding beschikbaar. 

  

http://qrz.com/
http://qrz.com/
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx-doc/wsjtx-main-2.1.2.html


 

 

 

 

RadioKampWeek afgelast..  

 

In verband met de aangescherpte maatregelen in strijd tegen het Corona virus zijn wij 

genoodzaakt de Radiokampweek voor 2020 af te gelasten. 

We gaan de mensen  zo spoedig mogelijk informeren over de afhandeling van de reeds 

geboekte overnachtingen. 

Dit staat op de website van de Radiokampweek te lezen. 

   

  

https://www.vrza.nl/wp/2020/03/23/radiokampweek-afgelast/
http://www.radiokampweek.nl/
https://www.vrza.nl/wp/wp-content/uploads/2020/03/kampweek-2020-afgelast.jpg


 

 

 

 

Special Event Station PA75ASN actief vanuit Assen van 1 april tot 7 mei  

Beste Radio Vrienden, 

Evenals 5 jaar geleden (2015), toen met de call PA70ASN, hebben we besloten om weer een 

Event Station in de lucht te brengen.  Radio Club Assen organiseert daarom dit jaar weer een 

Special Event Station genaamd PA75ASN, dit ter ere van 75 jaar bevrijding van de stad 

Assen. 

Ook herdenken wij operatie AMHERST die er toe geleid heeft dat de geallieerden (Canada 

Polen Frankrijk Syrië Amerika) het noorden van Nederland  (Groningen Friesland Drenthe) 

bevrijden. 

Besloten is om dit jaar met 8 amateurs in en om Assen het station te bemannen. 

De Operators die deze keer het station bemannen zijn: 

PAØHPG – PAØVCC – PA2PCH – PA3ADU – PA7TT – PDØGIB – PD2B – PD2VW 

We beginnen op woensdag 1 april en eindigen op donderdag 7 mei 2020 

Het Special Event Station “PA75ASN”is dagelijks te werken op de banden 80-60-40-30-20-

17-15-2-70 in de modes FT4-FT8-CW-SSB-FM 

Dit jaar worden er weer mooie 

QSL kaarten verzonden aan een ieder die zijn of haar verbinding bevestigd wil zien. 

QSL kaarten zijn van harte welkom en worden graag beantwoord via het Dutch QSL bureau. 

Dit volgens het principe first in first out. 

Voor mensen die aan E-QSL doen hebben wij een onprettige mededeling te weten GEEN E-

QSL 

Mocht je toch een mooie dubbel kaart willen hebben dan staat alle info beschreven op 

de www.qrz.com pagina. 

Wij van Radio Club Assen en de Operators van PA75ASN schrijven u graag bij in het log. 

Voor nu 73 Michel mulder PAØVCC – PA75ASN 

  

https://www.vrza.nl/wp/2020/03/17/special-event-station-pa75asn-actief-vanuit-assen-van-1-april-tot-7-mei/
http://www.qrz.com/
https://www.vrza.nl/wp/wp-content/uploads/2020/03/PA75ASN-card-front-scaled.jpg


 

 

 

 

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 

  



 

 

 

 

 

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. 

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  

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


 

 

 

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: 
---------------------------------- 
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          102 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    UKEICC contest CW                62 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    BARTG Spring RTTY Contest       258 QSO's en     7 Pnt. 
PA3DBS    R3A Cup Digi contest             51 QSO's en     2 Pnt. 
PA2CVD    CQ WW WPX Contest               265 QSO's en     7 Pnt. 
PA3DBS    FOC QSO party                    10 QSO's en     0 Pnt. 
PA3DBS    CQ WW WPX Contest                53 QSO's en     2 Pnt. 
PA7RA     FOC QSO party                   150 QSO's en     5 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           56 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week       1007 QSO's en    31 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal     9086 QSO's en   277 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  144 MHz Digi Contest               DIGI   01 Apr 17:00-20:00 UTC 
  RSGB 70 MHz contest                CW/SSB 01 Apr 09:00-12:00 
  Wednesday CW-contesten             CW     01 Apr Mar 17:00-18:59 UTC 
  UKEICC Contest                     SSB    01 Apr 20:00-21:00 UTC 
  OK Easter contest 144 MHz          CW/SSB 02 Apr 08:00-14:00 
  SP DX Contest                      CW/SSB 04/05 Apr 15:00-14:59 UTC 
  DARC Fruhling contest 144 MHz      CW/SSB 04 Apr 12:00-16:00 
  EA RTTY Contest                    RTTY   04/05 Apr 16:00-15:59 UTC 
  RSGB 70 MHz contest                CW/SSB 05 Apr 09:00-12:00 UTC 
  RSGB RoLo Contest                  SSB    05 April 19:00-20:30 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 06 Apr 16:30-17:29 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         CW     06 Apr 19:00-20:29 UTC 
  DAC 144 MHz activity               CW/SSB 07 Apr 18:00-22:30 UTC 
  432 MHz Digi Contest               DIGI   08 Apr 17:00-20:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     08 Apr Mar 17:00-18:59 UTC 
  50 MHz activity                    CW/SSB 09 Apr 18:00-22:30 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     10 Apr 17:00-19:59 UTC 
  Japan International DX Contest     DIGI   11/12 Apr 12:00-11:00 UTC 
  FT8 DX Contest 2020                DIGI   11/12 Apr 12:00-12:00 UTC 
  OK-OM DX SSB Contest               SSB    11/12 Apr 12:00-11:59 UTC 
  DIG-QSO Party                      CW     11/12 Apr 12:00-11:00 UTC 
  Yuri Gagarin DX Contest            CW     11/12 Apr 21:00-20:59 UTC 
  OK Easter Contest 144 MHz          CW/SSB 12 Apr 08:00-14:00 UTC 
  WAB contest 80-40m                 DIGI   12 Apr 12:00-19:59 UTC (1 pauze) 
  RSGB 80m Club Championship         SSB    12 Apr 19:00-20:29 UTC 

https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

  OK1WC memorial contest             CW/SSB 13 Apr 16:30-17:29 UTC 
  DARC Ostercontest                  CW/SSB 13 Apr 15:00-17:30 UTC 
  DL Contest                         CW     13 Apr 06:00-09:00 UTC 
  432 MHz activity                   CW/SSB 14 Apr 18:00-22:30 UTC 
  VRZA WANLC VFH-UHF MHz DAC         CW/SSB 14 Apr 18:00-21:00 UTC 
  RSGB 50 MHz contest                CW/SSB 14 Apr 09:00-12:00 
  RSGB 80m Club Championship         SSB    15 Apr 19:00-20:29 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     15 Apr Mar 17:00-18:59 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  
 
  

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 email 
NL134QRPieter email 
NL6926 via PD1JHH 
Geert via PD1JHH 
 
Radioamateurs: 
 
PE1BSX* 
PA3GFD* email 
PD1TUX 
ZS5V echolink 
ON3TNT 
PA5KM* 
PA3WT 
PE1GIJ* 
PA5HE* 
PA7H 
PD1MVL 
PH2A* 
PA2CVD 
PD1JHH* 
PD1MAP* 
PDøBJ* echolink 
PAøUYL 
PA3JAN* 
PD1DDS* 
PA3GAG* 
PA3CWQ* 
PAøRPA 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

 

 

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/

