
 

 

 

 

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 in melden 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 258 van 15 april  2020 

Welkom bij de wekelijkse uitzending van PI75BOZ 

 

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT. 

Gepresenteerd door Wim PA3WT   

Ronde leider Matthe PD1AJZ  

73 ‘  Wim PA3WT 

Mededeling ; 

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


 

 

 

 

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. 

  



 

 

 

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 . 

  



 

 

 

Van Jan PD75JAG 

 

Jan PD3JAG heeft u een link naar een blog gestuurd:  

 

Vanaf 10 Ap[ril PD75JAG  

Blog: PD3JAG hamradio  

Post: PD75JAG  

Link: https://pd3jag.blogspot.com/2020/04/pd75jag.html  

 

 

73’ Jan PD3JAG  

https://pd3jag.blogspot.com/2020/04/pd75jag.html


 

 

 

Van Wim PA3WT  

Update van mijn GPDSO project, 

Alles in een behuizing gebouwd ben nog aan het wachten op de laatste connectoren. 

Het kastje was al jaren in mijn bezit en lag in een hoekje te wachten kunststof frontje en aluminium 

achter zijde van afval stukjes het display zit simpel met dubbelzijdige plakband tegen het frontje 

geplakt . 

Een  12 V 2 A voeding van Alieexpres  is direct via een doorvoer Tulle aangesloten het is toch de 

bedoeling dat de GPDSO altijd aanstaat . 

Kleine software modificatie van mij zelf het scherm gaat na 1 /5/10 min uit. 

Callsign toegevoegd.  

 

  

.   

73’ PA3WT  

Ik nodig een ieder uit om een stukje in te sturen voor het bulletin zoals jullie kunnen 

zien hoeft dit niet erg moeilijk te zijn .  



 

 

 

Journaal software cadeau vanwege 75 jaar VERON  

15/04/2020/in Algemeen nieuws /door Johan Evers (PE1PUP) 

Deze Journaal software is een cadeautje voor 

iedereen vanwege het 75 jarig jubileum van de VERON. 

Misschien herinner je je nog je eerste QSO. Wat was dat spannend. Er kwam zomaar een 

station op je aanroep terug en je had geen idee waar het vandaan kwam. Immers alle begin is 

moeilijk. Met dit Journaal programma is het veel eenvoudiger geworden. 

Het zoekt bijna alles voor je op. Noem maar op, het land, de afstand, de antenne richting, de 

WA, CQ, ITU Zones, DXCC enz. Heb je al eens contact gehad met dat station dan 

verschijnen uiteraard direct de gemaakte verbindingen met dat station op het scherm. 

Alle benodigde informatie is aanwezig die je als beginner maar ook als meer gevorderde 

radioamateur moet weten. 

Welke afstand legt je signaal af volgens de WW Locator. Hoe gaat en werkt dat met het S-

rapport: RST, RSQ of SNR bij digitaal. Je vindt de belangrijkste Q codes zowel voor CW als 

Phone verkeer. Maar ook de dagelijks in het amateur verkeer gebruikte afkortingen. Waar 

bevinden zich de VERON afdelingen? VHF – UHF repeater lijsten, Noodfrequenties en je 

eigen amateur frequenties en nog veel meer. Alles wat je moet weten heb je direct bij de hand. 

Je wilt natuurlijk een overzicht zien van je resultaten. Het aantal gewerkte landen per band, 

hoeveel verbindingen met elk land, de gewerkte zones, de afstanden noem maar op. Je kan de 

meest ingewikkelde selecties maken die je wilt. 

Part functie 

Een ander onderdeel is de z.g. Part (naam) functie. Ideaal voor gebruik op vakantie. Je zet in 

de PART naam je eigen tekst ‘Vakantie log 2020’ en bij QTH je locator op dat moment. Ga je 

naar verschillende landen dan zet je in de PART bijvoorbeeld ‘Vakantie Frankrijk’ of 

‘Vakantie Spanje’. Je kan dan later eenvoudig bij het zoeken in Part Spanje ingeven en je hebt 

de logs uit Spanje. Geef je in ‘Vakantie’ dan heb je alle logs van de complete vakantie. 

Samen met de PART is er zelfs een speciale voorziening voor het eenvoudig loggen van de 

wekelijkse radiorondes. 

VHF-UHF afstand 

Voor de VHF – UHF enthousiasten is het een must de afstand te weten van de experimentele 

verbindingen. 

https://www.veron.nl/nieuws/journaal-software-cadeau-vanwege-75-jaar-veron/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1pup/
https://www.veron.nl/downloads/software/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/veron75jaar/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/certificaten/dxcc-card-checking/
https://morse.veron.nl/meer-over-morse/q-codes/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/cw/
https://www.veron.nl/afdelingen/
https://www.veron.nl/vhf-repeaters/
https://www.veron.nl/uhf-repeaters/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2020/04/Journaal-software-1.jpg


 

 

 

Er is een database bij van meer dan 3000 locaties in Nederland. Eenvoudig de plaats selecteren en je 

hebt de bijbehoren QRA locator met de afstand tot je station. 

ADIF en CSV import en export 

Misschien maak je nu ook wel automatische logs met de digitale modes via andere log programma’s. 

Deze kan je opslaan als ADI of CSV file. Beiden formaten kan je in dit Journaal programma 

overbrengen. 

Natuurlijk kan je van je totale log of van selecties een ADI of CSV file maken. Het fijne is ook dat je 

de velden in het CSV file zelf kunt aangeven. 

Voor de Special Event Stations of clubstations die werken met aparte stations is het programma 

optimaal geschikt als verzamel journaal. Je kan via de ADIF of CSV import functie de logs 

samenbrengen en daarbij aangeven wie de operator was, welke call is gebruikt, onderverdelen in de 

PART en prachtige overzichten maken. 

Ook voor QSL administratie 

Ook voor snel afhandelen van de QSL kaart administratie zijn er uitgebreide voorzieningen om het in 

een keer af te handelen. Je kan daarbij tevens e-mail of URL info noteren. 

Voor iedereen 

Heb je nog geen machtiging? Of ben je nog niet aan het loggen toe of ben je een luisteramateur. Dan is 

dit programma een opmaat voor het grotere werk. Je vindt veel info in de NASLAG. 

Het Journaal programma is een tooltje wat iedere amateur bij de hand zou moeten hebben. Een 

uitgebreide handleiding van 20 pagina’s geeft uitleg over de vele ingebouwde beschikbare functies. 

Het gehele programma werkt ook prima vanaf een USB stick. Je kan het dus overal mee naar toe 

meenemen. 

Wat te doen 

Start de download Lees de handleiding 

Het enige wat je hoeft te doen is het programma (via de download iconen hiernaast) ophalen. 

Uitpakken in een apart mapje en het is direct klaar voor gebruik. 

Naam: Journaal.zip. Draait op Windows 8.1 , 10 

Door de vele automatische functies is een redelijke snelle processor wel prettig. 

Je mag het geheel vrij gebruiken. En waardeer dan ook de VERON vrijwilligers die zich 

belangeloos inzetten om je te helpen. Lid van de VERON zijn is dan wel het minste toch? 

Evert PA3AYQ 

pa3ayq@veron.nl 

  

https://www.veron.nl/activiteiten/contesten/veron-contest-log-programma/
https://www.veron.nl/activiteiten/dutch-qsl-bureau-verstuurt-qsl-kaarten/
https://cdn.veron.nl/journaal/InstallatieJournaal.pdf
https://cdn.veron.nl/journaal/Journaal.zip
https://www.veron.nl/vereniging/vacatures/
https://www.veron.nl/lid-worden/
mailto:pa3ayq@veron.nl
https://cdn.veron.nl/journaal/Journaal.zip
https://cdn.veron.nl/journaal/InstallatieJournaal.pdf


 

 

 

 

Nieuwe trans-Atlantische records op VHF én UHF  

13/04/2020/in Algemeen nieuws /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

Afgelopen week werden wederom trans-Atlantische 

recordverbindingen gemaakt tussen de Kaapverdische eilanden en het Caribisch gebied. 

Behalve op de 2m-band lukte dat nu ook voor de eerste keer op de 70cm-band. Beide 

recordverbindingen gebruikten de digitale mode FT8. 

Als klap op de vuurpijl volgde op 9 april nog een derde prachtverbinding, op 2 meter, ditmaal 

in SSB over een afstand van 3866 km. 

Eerste trans-Atlantische verbinding op 70 centimeter 

Op 7 april schreven D4VHF uit Kaapverdië en Burt Demarq (FG8OJ) uit Guadeloupe 

geschiedenis. Zij maakten als eersten een directe trans-Atlantische verbinding op de 70cm-

band. Zo overbrugden zij een afstand van 3.867 kilometer, gebruikmakend van de digitale 

mode FT8. De meest waarschijnlijke manier van voortplanting van de radiosignalen was 

marine ducting, waarbij het signaal als het ware wordt opgesloten in een laag met 

temperatuur-inversie boven het oceaanoppervlak. 

 

Een dag eerder hoorde ook 9Y4D in Trinidad het station D4VHF over een afstand van 4.006 

kilometer. Helaas kwam er toen geen verbinding tot stand. D4VHF is overigens de roepnaam 

van het  Monteverde Contest Team (D4C). 

Meer informatie over deze historische verbinding is te vinden op het blog van EI7GL. 

 

Misschien niet geheel toevallig, maar een jaar eerder, op 16 juni 2019, was het ook FG8OJ die 

hetzelfde pad overbrugde, maar toen op 2 meter. Die keer was het tegenstation D41CV, 

eveneens een call van het Monteverde Contest Team. 

 

Nieuw trans-Atlantisch record op 2 meter 

Het trans-Atlantische record op de 2m-band is wederom gebroken. Het record staat nu op 

bijna 4.760 km. De ongelooflijke tropo-condities tussen de Kaapverdische eilanden en het 

Caribisch gebied blijven verbazen.  

https://www.veron.nl/nieuws/nieuwe-transatlantische-records/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://www.qrz.com/lookup/D4VHF
https://www.qrz.com/lookup/FG8OJ
http://d4c.cc/
https://ei7gl.blogspot.com/2020/04/first-trans-atlantic-contact-made-on.html
https://www.veron.nl/nieuws/transatlantische-verbinding-op-2m/
https://www.qrz.com/lookup/D41CV


 

 

 

 

Op woensdag 8 april 2020 lukte het D4VHF op de Kaapverdische eilanden om PJ2BR op 

Curaçao op 144 MHz te werken, wederom met de digitale mode FT8. De afstand was 4.759 

km, ongeveer 300 km verder dan het vorige trans-Atlantische record van 4.460 km tussen 

D41CV en NP4BM op Puerto Rico in juni 2019. 

Ook over deze recordverbinding is meer informatie te vinden op het blog van EI7GL. 

Mogelijk ook nieuw wereldrecord in SSB op 2 meter 

Nog een derde prachtige trans-Atlantische verbinding kwam er vorige week tot stand. Op 9 

april maakte D4VHF in Kaapverdië een verbinding in SSB met Frans van Santbrink, J69DS, 

op Saint Lucia. De overbrugde afstand bedroeg 3866,44 kilometer, mogelijk een nieuw 

wereldrecord op de 2m-band in SSB. 

Bronnen: ARRL en Southgate Amateur Radio News 

  

Tags: 2 m, 70 cm, DX, FT8, UHF, VHF 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ei7gl.blogspot.com/2020/04/144-mhz-trans-atlantic-record-extended.html
http://j69ds.dageekz.com/
https://arrl.org/
http://www.southgatearc.org/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/2-m/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/70-cm/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/dx/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/ft8/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/uhf/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/vhf/


 

 

 

 

VHF-UHF digitale mode activiteitscontest 

Dit is geen grap. Maar vanaf 1 april is er elke 

eerste woensdag en tweede woensdag van de maand tussen 17.00 uur en 20.00 uur UTC een 

digitale mode activiteitscontest. Op de eerste woensdag van de maand op 144 MHz en op de 

tweede woensdag op 432 MHz. Lees hoe je hieraan deel kunt nemen. 

DDAC 

VERON organiseert onder de naam Digital Dutch Activity Contest (DDAC) vanaf 1 april op 

2m en 70cm elke maand een digitale mode contest op de woensdagavond tussen 17.00 uur en 

20.00 uur UTC. Op de eerste woensdag van de maand alleen op 2m en op de tweede 

woensdag op 70cm. 

De regels van de contest zijn hier als PDF document te downloaden. 

Doe mee! 

Deelname is eenvoudig. Maak in een digitale mode op de woensdagavond een of meerdere 

verbindingen. Log deze verbindingen en stuur binnen zeven dagen het log in. Elke verbinding 

telt voor een punt en het aantal locatorvakken is een multiplier voor het totaal aantal 

verbindingen. Maar nog belangrijker dan het aantal verbindingen is hebben van plezier en het 

testen van je apparatuur of antennes. 

Alle activiteit op 2m in de mode FT8 is op 144.174 MHz (dial frequency). Je kan ook 

verbindingen maken via meteorscatter in de mode MSK144. Voor deze mode is 144.360 MHz 

de aanroep frequentie. Op 70cm is 432.174 MHz de frequentie voor FT8 activiteit. De meest 

gebruikte software is WSJT-X, MSVH, JTDX etc. 

 

Insturen van het log 

https://vhf-uhf.veron.nl/vanaf-nu-elke-maand-een-vhf-uhf-digitale-mode-activiteitscontest/
https://vhf-uhf.veron.nl/contesten/rules-en-logs/


 

 

 

Vrijwel alle software voor digitale modes heeft de mogelijkheid om een verbinding te loggen 

en naderhand dit log te exporteren in ADIF bestandsformaat. Dit bestand kunt u tot zeven 

dagen na de contest uploaden naar de contestrobot. De contestrobot staat op deze webpagina. 

Selecteer uit de lijst de juiste contest en klik op de knop “uploaden”. Vul het formulier in en 

selecteer het geëxporteerde ADIF bestand om te uploaden. 

Dat is alles. 

Mocht het niet lukken neem dan contact op het de contestmanager. Er is altijd een oplossing. 

Op de jaarlijkse VERON VHF dag worden altijd de contest prijzen uitgereikt. De winnaar in 

de einduitslag van deze contest van elke sectie zal dan als aandenken een leuke gadget 

ontvangen. 

Heel veel plezier met het maken van verbindingen! 

Afdelingscompetitie 

De Digitale Mode Activiteitscontest telt natuurlijk ook mee voor de afdelingscompetitie. Dus 

stuur het behaald resultaat ook in voor de afdelingscompetitie en haal wat puntjes voor de 

afdeling. De huidige stand is hier te vinden. 

Ben jij lid van de VERON maar heb je nog geen toegang tot de afdelingscompetitie meld je 

dan aan en kijk op de pagina waar je de scores moet insturen. 

 

 

 

 

 

   

  

https://vhf-uhf.veron.nl/contesten/contestrobot/
https://vhf-uhf.veron.nl/contesten/contestrobot/
https://vhf-uhf.veron.nl/contesten/contestrobot/
https://competitiemanager.veron.nl/main.php
https://competitiemanager.veron.nl/main.php
https://afdelingscompetitie.veron.nl/
https://competitiemanager.veron.nl/main.php


 

 

 

 

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


 

 

 

 

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  



 

 

 

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!!  

Joop PE1BIA  

is op zoek naar het volgende, een stappen motor met een diameter van ongeveer  
> 5/6cm. 
  

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 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
    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 421E  zonder micro  8 watt  € 20,00 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  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 

 

€ 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 CONTEST PUNTEN van de afdeling Bergen op Zoom (A51) 
per contest en per call over de afgelopen periode en het totaal aantal behaalde punten dit 
seizoen. 
 
Resultaat afdeling Bergen op Zoom: 
---------------------------------- 
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          132 QSO's en     4 Pnt.(CW)    
PD0RWL    VRZA NLC Contest 70 MHzand up    45 QSO's en     1 Pnt.(CW/SSB)     
PA3DBS    RSGB 80m Club Championship       51 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA2CVD    YBDX RTTY Contest                61 QSO's en     2 Pnt.(RTTY)  
PA3DBS    EA PSK63 Contest                304 QSO's en     8 Pnt.(PSK63) 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           65 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    RSGB FT4 Contest                 30 QSO's en     1 Pnt.(DIGI)  
PA7RA     Wednesday CW-contesten           20 QSO's en     0 Pnt.(CW)    
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          168 QSO's en     5 Pnt.(CW)    
PA3DBS    Russian DX Contest              205 QSO's en     6 Pnt.(CW)    
PA2CVD    Russian DX Contest              155 QSO's en     5 Pnt.(SSB)   
PA3DBS    OK1WC memorial contest           62 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PH2A      Russian DX Contest              192 QSO's en     5 Pnt.(SSB)   
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          102 QSO's en     4 Pnt.(CW)    
PA3DBS    UKEICC contest CW                62 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    BARTG Spring RTTY Contest       258 QSO's en     7 Pnt.(RTTY)  
PA3DBS    R3A Cup Digi contest             51 QSO's en     2 Pnt.(RTTY)  
PA2CVD    CQ WW WPX Contest               265 QSO's en     7 Pnt.(SSB)   
PA3DBS    FOC QSO party                    10 QSO's en     0 Pnt.(CW)    
PA3DBS    CQ WW WPX Contest                53 QSO's en     2 Pnt.(SSB)   
PA7RA     FOC QSO party                   150 QSO's en     5 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           56 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          157 QSO's en     5 Pnt.(CW)    
PA3DBS    SP DX Contest                    75 QSO's en     3 Pnt.(CW)    
PA3DBS    EA RTTY Contest                 150 QSO's en     5 Pnt.(RTTY)  
PA2CVD    EA RTTY Contest                 156 QSO's en     5 Pnt.(RTTY)  
PA3DBS    OK1WC memorial contest           55 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    RSGB 80m Club Championship       91 QSO's en     3 Pnt.(CW)    
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          134 QSO's en     4 Pnt.(CW)    
PA7RA     DIG-QSO Party                   103 QSO's en     4 Pnt.(CW)    
PA2CVD    OK-OM DX SSB Contest            110 QSO's en     4 Pnt.(SSB)   
PA3DBS    Yuri Gagarin DX Contest         318 QSO's en     8 Pnt.(CW)    
PA3DBS    DL Contest                       27 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    DARC Ostercontest                68 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           48 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PE1RMO    Russian DX Contest              167 QSO's en     5 Pnt.(SSB)   
PE1RMO    CQ WW WPX Contest               266 QSO's en     7 Pnt.(SSB)   
PE1RMO    OK-OM DX SSB Contest             51 QSO's en     2 Pnt.(SSB)   
PD0RWL    VRZA WANLC VFH-UHF MHz DAC       58 QSO's en     2 Pnt.(CW/SSB)     
                             ------------------------------------ 
                             Periode     4531 QSO's en   137 Pnt. 
                             ------------------------------------ 
                             Totaal     11120 QSO's en   340 Pnt. 
                             ==================================== 
 
De palmares gaat deze keer naar de topscoorders van de maand en de topscoorder van dit 
seizoen: 
 
TOP 3 VAN DE MAAND:              SEIZOEN TOP SCOORDER: 
-----------------------          --------------------- 
1. PA3DBS       83 Pnt.          PA3DBS      238 Pnt.  << Proficiat ! 
2. PA2CVD       23 Pnt. 
3. PE1RMO       14 Pnt. 
 
 
Wij wensen een ieder weer veel succes toe met de komende contesten ! 
73 es gd contesting 
Manager Afdelingscompetitie 



 

 

 

 

De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs: 
 
NL134* email 
NL134 QRPieter *email 
NL13901 via PD75JAG* 
NL6926 * via PD1JHH 
Geert * via PD1JHH 
 
 
Radioamateurs: 
 
PE1BSX* 
PA3GFD* email 
PH2A* 
ZS1EZ echolink 
ZS5V echolink 
PDøBJ echolink 
PA3WT 
PD75JAG 
ON3TNT 
PA5KM* 
PA3DRE 
PE1BIA 
PE1GIJ* 
PA3GAG 
PD1DDS* 
PD1MAP* 
PA5HE* 
PA3JAN* 
PA3CWQ* 
PD1SHE* 
PD1JHH* 
PA7H 
PA2CVD 
PB4DX 
PA3DWF* 
PD1MVL* 
PE1BDV* 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

 

 

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 

PI75BOZ / 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/

