
 

 

 

 

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 261 van 6 mei 2020 

Welkom bij de wekelijkse uitzending van PI75BOZ 

 

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT. 

Gepresenteerd door Wim PA3WT   

Ronde leider Matthe PD75AJZ  

73 ‘  Wim PA3WT 
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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. 

  



 

 

 

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 . 

 

Mededeling QSL post 

In verband met de corona hebben we geen afdeling bijeenkomst, daarom stuurt DQB 

geen QSL-kaarten naar de RQM's. 

Leden mogen hun QSL-kaarten wel naar DQB sturen. 

met vriendelijke groet, 

Dutch QSL-Bureau 

Krish Bangoer. 

Adres van het Dutch QSL Bureau 

Het correspondentieadres is: 

Dutch QSL Bureau 

Postbus 330 

6800 AH  Arnhem 

Nederland 

Telefoon: 06 – 396 683 09 (tijdens kantooruren) 

  



 

 

 

Velddag 6-7 september 2020. 

Beste leden van de afdeling A51. 

Gezien de huidige Corona situatie zijn er wat vragen ontstaan hoe dit jaar de Velddag kan en mag 

plaats vinden. 

Ik ben afgelopen weekend door de Marjon de  XYL van Sjef NL13808 benadert over hoe het 

een en ander te organiseren in het weekend van 6-7 september. 

We hebben e.a. doorgesproken en er zijn wat open staande vragen. 

1. Gaat de velddag nog door ? 

2. Het op het laatste moment organiseren van de BBQ is geen optie 

3. Evenementen zijn die dan al toegestaan , we zijn wel met een kleine groep. 

4. Mogelijk een compleet zelfvoorzienend weekend met andere woorden de aanwezige 

leden zorgen voor hun eigen eten /drinken en BBQ. 

5. Een inventarisatie van de leden die mee willen doen. 

 

Mijn vraag is aan alle leden die mee willen doen aan de velddag mij een te sturen. 

Met daar in hun voorkeuren. 

Mail naar pa3wt@veron.nl 
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Van Henk PA5HE  /  Matthe PD75AJZ 

Beste OM's, 

Enkele  vragen van Henk PA5HE, of iemand de printjes bestukt wil hebben? 

Stuur per omgaande een mailtje naar pd1ajz@veron.nl. 

Graag voor 12 mei a.s. a.u.b. 

Kan ik alles in mijn bestand verwerken en stuur dit naar Henk. 

Thanks 

 

Hallo allemaal, 

Betreffende het project nog een drietal vraagjes naar de deelnemers toe  
alvorens ik alles in de enveloppen doe. 
- Zijn er misschien mensen die het printje met SMD componenten bestucked  
willen hebben of willen/kunnen ze dit zelf doen? Ik kan me voorstellen dat  
sommigen schrik hebben voor het solderen van SMD. 
- Moet de Arduino voorgeprogrammeerd worden met software. 
Ik heb hier een extra USB<--> seriële converter liggen om te programmeren ,  
maar in deze Corona tijd is dat wat lastig om die even op te halen. 
- Een derde vraagje is dat er een mogelijkheid is voor een groter display. 
  Het kleine 0.96" display is meestal perfect voor mobiele transceivers , maar  
in de grotere basis transceivers is soms een 1.3" display beter op zijn  
plaats. tegen geringe meerprijs 
 
Vriendelijke groeten, Henk 
 
 
73' Matthé PD75AJZ (PD1AJZ) 
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Radio amateur vindt nog een “Zombie satelliet” 

Radio-amateur Scott Tilley, VE7TIL, uit British Columbia heeft een andere 

‘zombiesatelliet’ gevonden, zoals hij ze noemt. Deze keer volgde en identificeerde hij 

radiosignalen van de experimentele militaire UHF communicatiesatelliet LES-5. Tilley zegt 

dat hij de satelliet vond in wat hij een geostationaire ‘kerkhof’-baan noemde nadat hij een 

gemoduleerde draaggolf op 236.7487 MHz had opgemerkt. 

“De meeste zombiesatellieten zijn satellieten die niet langer onder menselijke controle staan 

of tot op zekere hoogte zijn mislukt”, vertelde Tilley eerder deze maand aan National Public 

Radio (NPR). Het is niet duidelijk of LES-5 nog steeds commando’s kan ontvangen. 

LES-5 is gebouwd door MIT’s Lincoln Laboratory en gelanceerd in 1967 als onderdeel van 

het Tactical Satellite Communication Program van het leger. De satelliet had in 1972 

uitgeschakeld moeten worden, maar hij blijft werken zolang de zonnepanelen naar de zon 

gericht zijn. Tilley vertelde NPR dat hij geïnspireerd was door een amateur in Cornwall die in 

2016 een eerdere satelliet vond – LES-1 – gebouwd door hetzelfde lab en gelanceerd in 1965. 

Wat Tilley intrigeerde over LES-5 was dat het misschien wel de oudste functionerende 

geostationaire satelliet in de ruimte is. 

Nadat British Columbia vanwege de COVID-19-pandemie op slot ging, had Tilley veel vrije 

tijd voor zo’n zoektocht. Hij lokaliseerde LES-5 op 24 maart. 

Vanuit zijn huis in Roberts Creek, British Columbia, speurt Tilley, een amateurastronoom, 

routinematig de lucht af naar radiosignalen van geheime objecten die in een baan om de aarde 

draaien. Sinds hij is begonnen, heeft hij tientallen geheime of niet-vermelde satellieten 

gevonden. 

In 2018 zag hij, terwijl hij op jacht was naar een niet bekendgemaakt ruimtevaartuig van de 

Amerikaanse overheid dat verloren was gegaan tijdens een ongeluk bij de lancering, het 

datapatroon van IMAGE (Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration), een 

NASA-ruimtevaartuig waarvan wordt aangenomen dat deze in december 2005 is uitgevallen. 

De door de ontdekking verraste wetenschappers, de NASA en een andere amateur in het VK 

bevestigden zijn bevinding. IMAGE, gelanceerd in 2000 op een missie om het ruimteweer in 

de gaten te houden, bracht plasmapatronen rond de aarde in kaart. 

  



 

 

 

Van Jan PD75JAG 

 

Hallo, Jan Govers hier ook wel bekent als PD3JAG uit Scherpenisse   JO21bn   prov Zeeland. 

WWFF , ja wwff is leuk  spannend  mooi en je heb je shack in de vrije natuur, wat heel rust gevend 

kan zijn. 

Ik ben op 01-08-2015 in aanraking gekomen met het wwff virus, dit omdat ik getipt werd door een 

collega radio amateur uit België dat hij ( Danny ON4VT) binnenkort bij mij in de buurt zou zijn. Zo zei 

hij me. Ik vroeg toen waarom, en of hoezo dat dan. Toen vertelde hij mij dat hij een WWFF activiteit 

zou doen in PA –land. ( PAFF-0080) dit onder zijn andere call: ot4v/p 

En omdat dit idd niet zover van mij vandaan was had ik hem beloofd om langs te komen, om een 

kijkje te komen nemen. 

 

 

 

 

 

Zo gezegd zo gedaan  en ik  met de auto  naar Yerseke , want daar vond zijn activiteit  plaats . 

Eenmaal op –plaats van bestemming aangekomen. Even met elkaar kennis gemaakt, want we 

konden elkaar alleen nog maar van de radio, en hadden elkaar nog nooit live ontmoet. Tevens  had 

hij ook een maatje bij ( Mario ON7YZ) en ook daar kennis mee gemaakt .   Die gebruikte zijn andere 

call: OR7Z/p. Ze zaten alle 2 stuk van elkaar vandaan en maakte ieder voor zich de nodige 

verbindingen. Natuurlijk alle 2 met /PA ervoor. Nog gezellig met elkaar gekletst en wat foto’s 

gemaakt en na een tijd vertrok ik weer terug naar Tholen mijn voormalige woonplaats. Inmiddels 

verhuist  naar Scherpenisse 



 

 

 

Eenmaal hier aangekomen dacht ik bij mezelf dat is gaaf zo in de natuur en met de hobby bezig zijn. 

Ik ga eens kijken of ik dat mss ook eens niet zou kunnen 

gaan doen. 

 

Maar daar was ik snel achter want had hier nog een klein 

handzaam setje liggen, namelijk een Yaesu FT100. En 

zelfs nog een tuner. Alleen de antenne die miste ik. Ik de 

andere week een kopie gemaakt van me g5rv jr. . En 

uitgeprobeerd op het veldje wat ik hier naast me huis 

heb. 

En warempel het werkte, ik denk dit word hem. Maar ja toen kwam er hele poos niets van. 

Tot op gegeven moment ik samen met me maatje Ton (pd5ton) PAFF0015 wilde doen, dit was 

immers heel kort bij voor me en wij 2 samen alles bij elkaar gesprokkeld en deze activiteit gedaan. 

Wat ons 2 heel goed bevallen was, ook kregen we aardig wat bezoekers die dag. Toen was het hek 

van de dam hier bij huize PD3JAG. En dacht dit is ECHT leuk dit gaan we doen. Dit was mijn eerst 

echte  WWFF activiteit, was die dag erg warm weer , en we hadden mooi plekje  . En hoop 

gezelligheid.(PAFF-0015 is OOSTERSCHELDEPARK) 

              

De minimaal gemaakte verbindingen, werden ook gehaald(44), en het log opgestuurd naar Lars 

ph0no. Deze controleert of alles in orde was en zorgde dat het log naar WWFF site ge-upload werd. 

En ja hoor deze eerste buitenactiviteit in de natuur was goed gekeurd. Ik helemaal blij en zat al te 

denken aan de volgende. 

 Maar dit ging wat minder snel dan ik had gewild, maar uit eindelijk kwam het er toch van. En zo 

werd voor mij de 2de activiteit gepland (PAFF-0010). Daarna de 3de (PAFF-0015) en toen de 4de (PAFF-

0080). . En nu is het zelfs zo dat ik samen met me 

vrouwtje een 4 pers- tent aangeschaft hebben en 

we samen op stap willen door het land. Zodat ik 

wat natuurparken kan doen en samen met het 

vrouwtje van de omgeving kunnen gaan genieten. 

We wilden hier  dit jaar al aan beginnen, maar 

door wat veranderingen thuis nog stellen we dit uit 

naar 2017. 



 

 

 

 

 

 

In de tussen tijd had ik wat meer spullen bij elkaar verzameld en ben nu in bezit 

van 3kv aggregaat. 

Maar deze kan je niet overal inzetten , dus ook naar een leuke accu  gezocht en 

ben nu in bezit van een 100 Ah  accu van Bosch. Voor plaatsen waar ik niet met 

de aggregaat terecht kan.  

          

Ook had ik enkele mob antennes  van diamond voor  10-20 en 40 mtr  en deze werkte ook naar 

behoren, maar had deze al heel lang niet meer gebruikt. Dus op gegeven moment weer maar eens  

geprobeerd . En met suc6. Weleens waar op een andere auto nu, en dat verschil merk ik wel, maar 

ook dit is weer inorde, had iets toedoen met de massa. Deze auto is kleiner dan de vorige en dat 

merk je , minder kunstof aan de vorige  denk hihi .  

Toen kwam ik iemand tegen die werkte met een 

linked dipool van sotabeams voor 20 en 40 mtr. Dit 

zag er erg leuk uit. En het grote voordeel van deze 

antenne was zijn compactheid. En het zeer lichte 

gewicht. Wat in deze tak van de hobby wel handig is. 

Als je er met auto niet kan komen loop je liever met 

zeg maar 10 kg ipv 30 kg naar het plekje waar je zitten 

moet, Dus vandaar ook het gewicht, want je hebt als 

je pech heb al zware accu bij je.(23,3 kg) Dit gaat voor 

30 mtr goed, maar moet je er 600 mtr mee lopen wordt het een ander verhaal toch? Er zijn idd 

lichtere accu’s, maar ik heb nu eenmaal de deze genomen. Omdat dit zo in me schoot geworpen 

werd. Hihi… 

Me SotaBeam BandHopper2. 

 

Alles zat in een zakje van 25 of 30 cm lang bij 20 breed.(incl. 2 haringen) 

Ik denk dat is mooi. En makkelijk om te switchen van 20 naar 40 of 

andersom. Ik denk die gaan we ook aanschaffen. Zo gezegd zo gedaan, en 

er tijdens het lighthouse weekend dit jaar  me eerste verb. mee gemaakt . 

Je heb zelfs geen tuner nodig.  



 

 

 

 

Hoe mooi kan het zijn. Deze antenne  als inverted V  weggespannen  en 

gaan . Dit aan me vishengel als mast van 8 mtr. Tevens ook nog wat 

anders  aan geschaft  en wel een spyderbeam mast van 18 mtr.  Want je 

weet maar nooit. Mooie  beugel gemaakt voor me  voor onder het wiel 

van de auto , door collega amateur . En gaan. Daar kan de 8 mtr mast als 

zowel de 18 mtr mast in. 

Dus voor WWFF activatie’s heb je niet zoveel nodig zie je wel set / tuner 

antenne / mastje en accu en gaan met die handel. Maar let op doordat 

je met het spul eigenlijk wel in de weer ben vergt het toch de nodige aandacht, want als je zo wat 

activaties doet heeft het toch best te leiden hoor. Maar wees zuinig op je spullen hou het goed bij en 

je kunt jaren vooruit.Tevens heb ik voor mezelf ook een checklist gemaakt  zodat ik deze na kan 

lopen  en kan zien dat ik alles bij heb, niet alleen handig voor Flora Fauna , maar bijv. Ook voor een 

velddag of andere activiteiten. Mss goede tip.  

Intussen paar activiteiten gedaan, maar het sjouwen met losse set was toch maar lastig dus hier een 

goedkope oplossing voor gevonden en een soort houten kastje/ koffer voor gemaakt met tuner erin. 

Echt het einde is het nog niet moet nog beter worden, maar kan nu wel alles in 1 keer meenemen. En 

meestal zit ik toch in of vlakbij de auto. Mocht ik er met auto niet kunnen komen dan is het toch 

makkelijk mee te nemen. Maar ook dit gaat verbeterd worden ivm het gewicht met de tijd. En tevens 

heb ik altijd een stoel en tafel in de auto liggen voor het geval ik er met auto niet komen kan. 

Nu zou je denken van niet komen kan!!!! , maar het is namelijk wel zo dat je binnen het 

desbetreffende park moet zitten, binnen de aangegeven grenzen dus. Dit moet je ook vastleggen 

dmv je navigatie. 

 Je moet dus de coördinaten vastleggen , dit kan je doen met GPS  of je Tom –Tom.  Hier maak je foto 

van en eventueel wat foto’s van de omgeving waar je zit dit als bewijs zeg maar. Dan zorg je dat je 

min 44 verb. maakt, dit kan je doen in 1 dag of in enkele dagen dus zit je er 2 dagen toevallig en je 

maakt de eerste dag 10 verb. en de 2de dag 125 dan tel je die bij elkaar. Dat mag gewoon. Als je maar 

aan kan tonen dat je er dan 2 dagen ben geweest. 

Als je dit doet kan je op papier loggen of met de PC, doe je de laatste raad ik je aan om FLE 

Fastlog entery te gebruiken deze is geheel aan te passen naar de wensen van insturen van het log 

naar WWFF. Ook kan je hier P2P aangeven. Park 2 Park. En alles komt in goede orde binnen bij de 

mensen die het moeten verwerken.. Voor PA  stuur je het naar Lars PH0no. 

Verder  wil ik je wijzen op de WWFF pagina wwff.co  op deze pagina  is sinds kort alles verzameld 

betreft Flora Fauna , zo vind je hier nu Logsearch  dx cluster  award aanvragen enz.  , zou zeggen 

neem er eens een kijkje . dan word het vanzelf duidelijk. Had je van tevoren een inlogcode  op de 

oude site  dan moet je die voor deze site even opnieuw aanmaken  let hier op….. 

Ook vindt je op deze site een AGENDA  deze is makkelijk  in te vullen  en op deze manier  kan je je 

activiteit kenbaar maken. Wat resulteert naar bekendheid ervan en mss meer qso’s , want iedereen 



 

 

 

kan dit zien die  hier in actief is , en weten dus  dan op die manier  dat er een bepaalde referentie 

geactiveerd word. Zou zeggen maak er gebruik van … 

WWFF site  is te vinden via  >    http://wwff.co/ 

PAFF site is te vinden via >    http://www.pa-ff.nl/p/paff-info-nederlands.html 

De link naar PAFF is Nederlandse uitleg  rest op de site is in English . 

Dit was me verhaal hoe ik hier begonnen ben met WWFF, Hoop dat ik je interesse beetje gewekt heb  

en dat we de komende tijd wat nieuwere PAFF-ers mogen horen / cq werken. 

 

The first four (4) stands for the 

four wind directions: North, 

East, South and West 

The second four (4) stands for 

the four elements: Earth, 

Water, Air and Fire. 

 

Groeten Jan PD3JAG. 
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Van Bert PD0BJ  

Ik (Bert, pd0bj) ben een HF-amateur. Daar ligt mijn grootste passie binnen de 
zendamateurwereld. Als vanzelf ben ik me meer gaan interesseren in achtergronden van 
propagatie. Dat de zon daar veel me te maken had wist ik wel maar het naadje van de kous 
kende ik niet. Zodoende groef ik steeds verder in de materie en vroeg me af hoe die 
propagatie, storingen of juist goede condities te voorspellen waren. Zo ontdekte ik dat er 
niet alleen satellieten voor het aardse weerbericht in de ruimte zweven maar ook voor het 
zonneweerbericht! Een paar interessante en voor ons belangrijke wil ik graag uitlichten in 3 
verschillende artikelen. Het gaat dus over de apparatuur en satellieten die dit mogelijk 
maken, niet de berekeningen en voorspellingen zelf.  
 

Advanced Composition Explorer (ACE) 
 

 
 

ACE observeert deeltjes van zonne-, interplanetaire, interstellaire en galactische oorsprong, die het 
energiebereik van zonnewindionen tot galactische kosmische straalkernen omspannen om de 
vorming en evolutie van het zonnestelsel beter te begrijpen. ACE biedt ook in korte tijd bijna realtime 
informatie over zonnewind voor het voorspellen van ruimteweer. Dat is voor ons het interessantste! 



 

 

 

 
 

Lancering: 25 augustus 1997 
Kwam op 12 december 1997 in positie tussen de zon en de aarde. 

Lanceermassa 757 kg 
Droge massa 562 kg 

Vermogen 444 W, einde levensduur (5 jaar) 
 
ACE biedt in korte tijd vrijwel realtime informatie over zonnewind. Bij het melden van ruimteweer 
kan ACE vooraf waarschuwen (ongeveer een uur) voor geomagnetische stormen die 
elektriciteitsnetten kunnen overbelasten, de communicatie op aarde kunnen verstoren en een 
gevaar kunnen vormen voor astronauten. Er zijn 9 grotere meetsystemen aan boord. Welke voor 
onze hobby direct van belang zijn bespreek ik hier verder. 
 



 

 

 

 
 

SIS 
(Solar Isotope Spectrometer) 

 
Foto: NASA 

 

Tijdens grote zonne-uitbarstingen meet SIS de isotopische hoeveelheden zonne-energetische 
deeltjes om direct de samenstelling van de zonnecorona te bepalen en deeltjesversnellingsprocessen 
te bestuderen. SIS is speciaal ontworpen om een uitstekende massaresolutie te bereiken onder de 
extreme omstandigheden tijdens hoge flux die men tegenkomt bij grote zonnedeeltjes. De resultaten 
dragen bij aan het berekenen van de flux zoals die voor ons van belang is voor HF condities. 
 

SEPICA 



 

 

 

(Solar Energetic Particle Ionic Charge Analyzer) 
 

 
SEPICA wordt aan boord gehesen van ACE 

(Foto: NASA) 

 
Haar missie is om informatie te verzamelen over deeltjes afkomstig van de zon. SEPICA detecteert de 
ionische ladingstoestand, kinetische energie en nucleaire lading van ionen afkomstig van de zon, en 
met die informatie kan men niet alleen het type aanwezige ionen bepalen, maar ook de geschiedenis 
van die ionen in de zon. Dit helpt wetenschappers bij het begrijpen van de zon en de processen die 
daarin plaatsvinden. De laadtoestand van energetische deeltjes bevat informatie over de 
temperatuur aan de bron van de deeltjes, evenals gerelateerde transportprocessen voor versnelling. 
Dit laatste helpt om, in samenwerking met andere meetinstrumenten, de inwerking op de aardse 
ionenlagen te voorspellen. Belangrijk voor HF-condities! 
 

EPAM 
(Electron, Proton en Alpha Monitor) 

 



 

 

 

 
 

Foto : NASA 
 

Dit instrument is ontworpen om een breed scala aan energetische deeltjes te meten met een hoge 
tijdsresolutie. Dergelijke metingen van ionen en elektronen zijn essentieel om de dynamiek van 
zonnevlammen, co-roterende interactiegebieden (CIR's), interplanetaire schokversnelling en 
stroomopwaartse aardse gebeurtenissen te begrijpen. De laatste zijn de gebeurtenissen vlak boven 
ons hoofd, in en iets buiten de atmosfeer/ionosfeer. En daarmee is EPAM voor radiozendamateurs 
weer van nut.  

RTWS 
ACE Real-Time Solar Wind 

 
Het Advanced Composition Explorer (ACE) RTSW-systeem bewaakt continu de zonnewind en geeft 
tot een uur van tevoren waarschuwingen voor dreigende grote geomagnetische activiteit. 
Waakzaamheid en waarschuwingen van NOAA stellen mensen met systemen die gevoelig zijn voor 
dergelijke activiteiten in staat preventieve maatregelen te nemen. Het RTSW-systeem verzamelt 
zonnewind- en energetische deeltjesgegevens met een hoge tijdsresolutie, verpakt de gegevens in 
een bitstream met lage snelheid en zendt de gegevens continu uit. NASA verzendt elke dag realtime 
gegevens naar NOAA bij het downloaden van de wetenschappelijke gegevens. Met een combinatie 
van speciale grondstations en grondvolgnetwerken kan het RTSW-systeem het hele jaar door 24 uur 
per dag gegevens ontvangen. De onbewerkte gegevens worden onmiddellijk van het grondstation 
naar het Space Weather Prediction Center in Boulder, Colorado gestuurd, verwerkt en vervolgens 



 

 

 

afgeleverd aan het Space Weather Operations Center, waar ze worden gebruikt bij dagelijkse 
operaties. De gegevens worden tevens op het World Wide Web geplaatst. De gegevens worden 
gedownload, verwerkt en verspreid binnen 5 minuten vanaf het moment dat ze ACE verlaten. Het 
RTSW-systeem helpt ook de stroom van hoogenergetische deeltjes te bewaken die stralingsschade in 
satellietsystemen kunnen veroorzaken. 
 
In 2019 was het ruimtevaartuig nog steeds in goede staat en zal het naar verwachting voldoende 
brandstof hebben om zijn baan tot 2024 te behouden. 
 
Uiteindelijk geven veel ervaring en goed luisteren meestal de beste informatie over propagatie. Maar 
een hulpmiddel kan handig zijn. Hierna volgen nog 2 artikelen over hulpmiddeltjes in de ruimte.  
 
Bij het schrijven van dit artikel raadpleegde ik websites van NASA, NOAA, Wikipedia, Berkeley, 
SpaceWeatherLive en Caltech. Alle afbeeldingen in dit artikel zijn vrij van rechten tenzij anders 
vermeld. De gebruikte tekstbronnen zijn openbaar en vrij van rechten of er is toestemming verleend 
om deze te gebruiken.  
De bronnen zijn op te vragen bij de auteur: pd0bj. Bert Harte, april 2020. 



 

 

 

Van Toon PD0RWL  

 

PD75FREEDOM, de toestemming vanuit agentschap Telecom is binnen.  

Zo ook toestemming om op vliegveld Terlet een PAFF-0042, Terletse heide een activatie te doen op 9-5-2020.  

Een gezamenlijk activiteit is gecanceld nl activiteit ( geheel de DX groep 10x OM ) Museum Deelen.  

Maar ik ga erheen om toch ook hier actief te zijn naast ander vele activatie de maand Mei.  

Ik doe als Multi station al de NL provincie aan , mogelijk met 1 of meer wadden eilanden incl. IOTA naast PAFF 

2x en Vuurtorens   

Begin de eerste 2 dagen in mei in SOTA, Limburg en Gelderland.  

De eerste 2 weken ben ik hier omgeving goed te werken ( o.a. ook 2 meter ) ik dan ook Zeeland en Zuid Holland 

en Noord Brabant aandoe.  

- Ook in de Mei locator contest, maar ben dan mogelijk Mobiel actief ben met PD75FREEDOM.  

In de Mobiel klasse dan mee doe , niet in ranglijst B ,om de fair Play ,toe te passen.  

Karin vond het geen probleem van thuis uit.  

Zelf refereer ik voor mei de Mobiel klasse ,om fair Play toe te passen, geeft nl ook weer extra ervaring in QSO 

maken en opbouwen en inpakken een avond 3 a 4 locator vakken ,hi.  

Flora Fauna activiteiten heb ik er nu totaal 232 activatie opzitten eigenlijk  meer, soms ook meerder keren 

een park terug , zal zo rond 250 keren FF zijn.  

En hoop met de FF activiteiten in mei 2020 zo nog wat op te schuiven in de wereld ranglijst , sta er nu op plaats 

33, all time.  

- Ranglijst, Nederland op plaats 2 ,all time.  

- Ranglijst België op plaats 5 ,all time  

Maar dit is niet het hoofddoel van mij ,de FF WCA en SOTA activiteiten.  

Vind het leuk de zend amateur hobby op deze manier te bedrijven en het geeft echt ontspanning , als buiten 

mens ook blij ik dit allemaal nog kan doen op haast 70 jarige leeftijd. 

 Hiernaast ook experimenteren is leuk, nu ook een acculader in auto, de 2de accu wordt nu rijdend geladen.  

- Worden nog meer QSO’s ,hi  

- Hoop ook dit jaar ,mits Lock Down eraf ga ,naast NL en België , Denemarken en Duitsland en Luxemburg wat 

FF te kunnen activeren.  

73’ Toon PD0RWL  

  



 

 

 

PD75FREEDOM activiteiten, PD0RWL 
Rood = SOTA , Blauw = Licht house= Vuurtoren , Orange = Kasteel, Dik gedrukt = IOTA Eiland 
activiteit. Met Flora de Fauna referenties zwart. 
Afgelast zijn: Molen dag 10 mei en 16 mei gezamenlijk 75FREE activiteit Deelen Musea  
i.v.m. CORONA regelgeving. 
1 MEI, PAFF-0184                                                                                                                                                                               
1 MEI, PAFF-0120 MET SOTA PA/PA 003 
2 MEI, PA-0019 MET SOTA PA/PA 006                                                                                                                                                    
2 MEI PAFF-0055  
3 MEI PAFF0113 MET NL-0001 
4 MEI PAFF-0155 MET NL-0016                                                                                                                                                              
4 MEI PAFF-0156 MET NL-0012 
6 MEI PAFF -0012 IOTA EU-038 MET NL -0048                                                                                                                                     
6 MEI PAFF-0074 IOTA EU-034 MET NET-066 
9MEI PAFF -0042 
11 MEI PAFF -0165                                                                                                                                                                         
11 MEI PAFF – 0111 
12 MEI LOCATOR CONTEST 
13 MEI PAFF-0077 MET NL-0029                                                                                                                                                  
13 MEI PAFF-0133 
15 MEI PAFF-0172                                                                                                                                                                         
15 MEI PAFF-0173                                                                                                                                                                                    
15 MEI PAFF-0174                                                                                                                                                                        
15 MEI PAFF-0171 
18 MEI PAFF-0141                                                                                                                                                                               
18 MEI PAFF-0124                                                                                                                                                                        
18 MEI PAFF -0103 
20 MEI PAFF -0056                                                                                                                                                                    
20 MEI PAFF-0106                                                                                                                                                                    
20 MEI PAFF-0105 
22 MEI PAFF -0075                                                                                                                                                                          
22 MEI PAFF-0041                                                                                                                                                                           
22 MEI PAFF-0046 
25 MEI PAFF-0142                                                                                                                                                                                
25 MEI PAFF-0167                                                                                                                                                                        
25 MEI PAFF-0121 
27 MEI PAFF-0168                                                                                                                                                                           
27 MEI PAFF-0016                                                                                                                                                                          
27 MEI PAFF-0127 
29 MEI PAFF-0030 EN WCA , PA-01707                                                                                                                                                                             
29 MEI PAFF-0104 
30 EN 31 MEI PROBEER IK  PAFF-0017 SCHIERMONNIKOOG. 
 
Hierna als Loc Down eraf is, trek ik 1 juni 2020 door DL naar OZ, actief in flora fauna op HF 
  



 

 

 

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 

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 

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


 

 

 

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 “ 

Van Xander Nl134 

Ik heb een vraag voor de ronde. In deze corona tijd is een bezoek natuurlijk lastig, maar ik heb een 

Yaesu FRG-8800 die een kleine calibratie nodig heeft. Hij "slaat vast" op bepaalde momenten zodat 

het display knippert en de ontvangst nul is. Is er een OM die me met deze calibratie zou kunnen en 

willen helpen wanneer het bezoeken weer enigszins normaal kan verlopen? Alvast bedankt. 

73's, 

Xander NL134   



 

 

 

 

"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. 

PD75AJZ 

 

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 

 

 

 

 SW 102N = 45,00 euro 

 

 RS-40 PL = 35,00 euro 

 

 SX- 600PL = 75,00 euro 

 

 

 

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

 

 

 

 
    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 
 

     

  

 

  

  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 

 
  



 

 

 

Afdelings contest resultaten  

 
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: 
---------------------------------- 
PA5HE     VRZA WANLC VFH-UHF MHz DAC       28 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    Wednesday CW-contesten           91 QSO's en     3 Pnt. 
PA3DBS    UKEICC Contest                   56 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    RCC Cup                         104 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    ARI International DX Contest    307 QSO's en     8 Pnt. 
PA2CVD    ARI International DX Contest    169 QSO's en     5 Pnt. 
PE1RMO    ARI International DX Contest    103 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           29 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        887 QSO's en    28 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    13658 QSO's en   419 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CW-contesten             SSB    06 May 17:00-19:59 UTC 
  UKEICC Contest                     CW     06 May 20:00-21:00 UTC 
  DDAC 144 MHz                       DIGI   06 May 17:00-20:00 UTC 
  CQ-M International DX Contest      CW/SSB 09/10 May 12:00-11:59 UTC 
  Alessandro Volta RTTY Contest      RTTY   09/10 May 12:00-11:59 UTC 
  WAB 7 Mhz Phone                    SSB    10 May 10:00-13:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 11 May 16:30-17:29 UTC 
  DAC 432 MHz                        CW/SSB 12May 17:00-21:00 UTC 
  RSGB 432 MHz                       CW/SSB 12 May 19:00-21:30 UTC 
  VRZA 50 MHz and Up                 SSB    12 May 18:00-21:00 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         DIGI   13 May 19:00-20:29 UTC 
  DDAC 432 MHz                       DIGI   13 May 17:00-20:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     13 May 17:00-19:59 UTC 
  UKEICC Contest                     CW     14 May 20:00-21:00 UTC 
  DAC 50 MHz activity                CW/SSB 14 May 18:00-22:30 UTC 
  UN DX Contest                      CW/SSB 16 May 06:00-20:59 UTC 
  EU PSK DX Contest                  PSK63  16/17 May 12:00-11:59 UTC 
  King of Spain Contest              CW     16/17 May 12:00-11:59 UTC 
  RSGB 144 MHz Contest               CW/SSB 16/17 May 14:00-14:00 UTC 
  OK 144 MHz and Up                  CW/SSB 17 May 08:00-11:00 UTC 
  REF contest 432 Mhz and Up         CW/SSB 17 May 05:00-10:00 UTC 
  DARC Hessen Contest 80 mtr         CW/SSB 17 May 06:00-07:59 UTC 
  DARC Hessen Contest 40 mtr         CW/SSB 17 May 08:00-09:59 UTC 
  DARC Hessen Contest 432 MHz        CW/SSB 17 May 12:00-14:00 UTC 
  DARC Hessen Contest 144 MHz        CW/SSB 17 May 14:00-17:00 UTC 

https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

  Portuguese Navy Day contest        CW/SSB 17/19 May 09:00-17:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 18 May 16:30-17:29 UTC 
  RSGB FT4 Contest                   DIGI   18 May 19:00-20:30 UTC 
  DAC 1296 MHz                       CW/SSB 19 May 17:00-21:00 UTC 
  RSGB 1296/2320 MHz                 CW/SSB 19 May 19:00-21:30 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     20 May 17:00-19:59 UTC 
  UKEICC Contest                     DIGI   20 May 20:00-21:00 UTC 
 
 
Mochten er volgens U in dit overzicht contesten ontbreken, dan horen we dat 
graag van U ! (email naar afdelingscontest@veron.nl). 
Nadere info over deze en andere contesten kunt U vinden op: 
  PG7V Contest Calendar: http://www.contestkalender.nl/ 
  WA7BNM Contest Calendar: http://www.hornucopia.com/contestcal/ 
  SM3CER Contest Service : http://www.sk3bg.se/contest/ 
  VERON  Contest Service : https://www.veron.nl/  
 
73 es gd contesting. 
Manager Afdelingscompetitie  
  

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 mail 
NL13QRPieter mail 
NL13901 
NL12446 
NL13940 mail via PA3WT 
NL6926 via PD1JHH 
Geert via PD1JHH 
 
Radioamateurs: 
 
PE1BSX* 
PD1GWF* 
PDøBJ 
PD1TUX echolink 
PAøUYL* 
PE2BS* 
PA5KM* 
PD75JAG 
OM3TNT 
PE1BIA 
PFøIS 
PA3CWQ* 
PD1DDS* 
PA3GAG* 
PA2CVD 
PE1PPY* 
PA3JAN* 
PDJHH* 
PA3WT 
PAøRPA phone/atv 
PDøBN 
PA7H 
PA3B*mail 
PD1LBG 
PD1MAP* 
PE1GIJ 
ON3AMZ* 
 
 
 

 

 

  



 

 

 

 

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 PD75AJZ 

 
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/

