
 

 

 

 

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 263 van 20 mei 2020 

Welkom bij de wekelijkse uitzending van PI75BOZ 

 

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA75WT. 

Gepresenteerd door Wim PA75WT   

Ronde leider Matthe PD75AJZ  

73 ‘  Wim PA75WT 
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Mededeling ; 

Alle activiteiten gaan niet door, naar alle waarschijnlijkheid  kunnen we op 

15 september weer bij elkaar komen in de Geerhoek  . 

Mocht er een wijziging komen ,dan volgt er een bericht . 

 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 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 volgende 

ronde staat gepland op  

16 juni 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) 

  



 

 

 

De velddagen op 6-7 september 2020. 

Gaan helaas dit jaar niet door. 

Bestuur afdeling A51. 



 

 

 

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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Van Bert PD0BJ  

Deel 3 

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 over de apparatuur en satellieten die dit mogelijk maken, niet de berekeningen en 
voorspellingen zelf. Dit 3e en laatste artikel gaat over: 
 

Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO) 

 

De NASA Solar TErrestrial RElations Observatory (STEREO) -missie bestaat uit twee identieke 
ruimtevaartuigen die in twee verschillende banen rond de zon zijn geplaatst. STEREO Ahead 
was iets dichter bij de zon geplaatst dan de aarde en STEREO Behind iets verder weg dan de 
aarde. Dit zorgt ervoor dat ze respectievelijk voor en achter de baan van de aarde vallen en 
zo “de achterkant van de zon” blootstellen.  
 
Net als DSCOVR heeft de STEREO-missie instrumenten aan boord om de samenstelling van 

de zonnewind en sterkte / richting van het interplanetaire magnetische veld op het 



 

 

 

ruimtevaartuig te meten. Vanwege de locatie van STEREO Ahead zijn deze gegevens van 

groot nut om te zien wat voor ruimteweeromstandigheden we dagen van tevoren op aarde 

kunnen verwachten van inkomende zonne-uitbarstingen vanaf coronale gaten in de zon. 

 
De volgende vier instrumentenpakketten zijn gemonteerd op elk van de twee STEREO-
ruimtevaartuigen: 
 

1 SECCHI: Sun Earth Connection Coronal and Heliospheric Investigation 
(Zon Aarde verbinding Coronaal en heliosferisch onderzoek) 

 

 
Foto: NRL/NASA 

 
Deze bestaat uit vier instrumenten: een extreem ultraviolette imager, twee wit-licht 
coronagrafen en een heliosferische imager. Deze instrumenten bestuderen de 3D-evolutie 
van CME's vanaf de geboorte aan het oppervlak van de zon via de corona en het 
interplanetaire medium tot de uiteindelijke impact op de aarde. Samengevoegd krijg je 
diagnostische beelden zoals hieronder te zien (klik op link): 
 
Explosie op de zon zoals gezien door alle SECCHI-instrumenten op STEREO Ahead 
(De link brengt je naar de website van NASA waar ook andere prachtige video’s vindt). 
 

2 PLASTIC: PLAsma and Suprathermal Ion Composition 
 

Levert de in situ metingen van zonnewind en lage energie van heliosferische ionen. 
Elke PLASTIC is een time-of-flight / energie-massaspectrometer die is ontworpen om de 
elementaire samenstelling, ionische ladingstoestanden en bulkstroomparameters van 
belangrijke zonnewindionen in het massabereik van waterstof tot ijzer te bepalen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GFuuq8kyIGE


 

 

 

 
 

Foto:NASA 

Het is een camerasysteem dat naast lengte en breedte ook diepte in beeld waarneemt, 
welke wordt berekend door middel van de reistijd die licht gebruikt. Zo vormt de camera een 
echt driedimensionaal beeld! 
 



 

 

 

 
 

3 SWAVES 
Stereo WAVES 

 



 

 

 

 
 

Foto:NASA 
 

SWAVES volgt interplanetaire radio-uitbarstingen die de voortplanting en het verloop van 
reizende radiostoringen van de zon naar de baan van de aarde traceert. 
Ze bestrijken de volgende frequentiebereiken: 
LFR Lo 10-40 kHz 
LFR Hi 40-160 kHz 
HFR 0,125-16,075 MHz 
FFR1 50 MHz vaste frequentie 
TDS 250.000 samples per seconde tijdreeks-snapshots 
 
Een voorbeeld van gemeten storingswaarden is hier te zien: 
 

 



 

 

 

Gemiddeld vermogen waargenomen door de STEREO / WAVES-ontvanger met lage 
frequentie (10-40 kHz) op STEREO A tijdens de gehele eclipticale baan van 2007. De perioden 
van hoge amplitudes kunnen worden veroorzaakt door supersnel nanostof dat het 
ruimtevaartuig raakt. 
 

4 IMPACT 
In-situ Measurements of Particles and CME Transients 

 
 

Foto: NASA 

 
Een reeks van zeven instrumenten die de 3D-distributie van plasma-elektronen van 
zonnewind, de kenmerken van de ionen en elektronen van de zonne-energetische deeltjes 
(SEP) en het lokale vectormagnetische veld bemonstert. De instrumenten van IMPACT 
omvatten samen een algemene onderzoeksaanpak. Gedetailleerde beschrijvingen van de 
IMPACT-instrumenten zijn te vinden in een speciale uitgave van het tijdschrift Space Science 
Reviews (2007) 
 
De communicatie met STEREO Behind ging op 1 oktober 2014 verloren vanwege meerdere 
hardware-afwijkingen die de controle over de oriëntatie van het ruimtevaartuig 
beïnvloeden. Er zijn momenteel geen realtime gegevens beschikbaar van STEREO Behind. 
Diverse pogingen het contact te herstellen en de satelliet wederom inzetbaar te maken 
hebben, ondanks diverse contactmomenten, geen resultaat opgeleverd. Wel is er hoop dat 
dit alsnog lukt, er worden regelmatig pogingen ondernomen. Het laatste contact dateert van 
23 september 2016. Omdat de baan van STEREO-B hem dichter bij de aarde brengt kan dit 
de kans op verdere communicatie vergroten. Misschien moeten ze er eens een 
radiozendamateur bij halen; regelmatig behalen zij mooie resultaten bij het herontdekken of 
heropstarten van ruimtevaartuigen die vermist of defect zijn geraakt. 
 

De positie van Stereo A en B ten opzichte van de zon en de aarde 

http://www.springer.com/astronomy/extraterrestrial+physics/journal/11214
http://www.springer.com/astronomy/extraterrestrial+physics/journal/11214


 

 

 

 

Stereo A is in het rood Stereo B is in het blauw 

Een rechtstreekse blik in de keuken van STERO A vindt je hier. 

Uiteindelijk geven veel ervaring en goed luisteren meestal de beste informatie over 
propagatie. Maar een hulpmiddel kan handig zijn. Dit is het laatste van een drieluik over 
hulpmiddelen in de ruimte om het ruimteweer zichtbaar te maken welke een grote invloed 
hebben op onze hobby. 
 

Auteur: pd0bj, Bert Harte 
 
 

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. 
 
Foto’s van de NASA heb ik van NASA websites en toestemming voor hergebruik wegens onderstaande regel: 
This file is in the public domain in the United States because it was solely created by NASA. NASA copyright 
policy states that "NASA material is not protected by copyright unless noted". (See Template:PD-USGov, NASA 
copyright policy page or JPL Image Use Policy.) 
 
Het originele artikel over Stereo kun je vinden via onderstaande link. Het is Engelstalig en bevat nog enkele 
afbeeldingen die dagelijks worden geüpdate, vandaar dat ik ze hier niet plaats. 
https://www.spaceweatherlive.com/en/solar-activity/solar-images/stereo 
Voor het gebruik heb ik toestemming van de auteurs (teksten en afbeeldingen). 
 

 
 

http://stereo.ssl.berkeley.edu/multistatus.php
https://en.wikipedia.org/wiki/public_domain
https://en.wikipedia.org/wiki/NASA
https://commons.wikimedia.org/wiki/Template:PD-USGov
https://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html
https://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html
https://www.jpl.nasa.gov/imagepolicy/
https://www.spaceweatherlive.com/en/solar-activity/solar-images/stereo


 

 

 

van Michel PD4AVO 

Beste luister- en zendamateurs, 

De SRGW (Stichting Repeater Groep Walcheren) is voornemens om a.s. zaterdag 23 mei 2020 een 

wijziging aan te brengen in twee van haar drie repeaters in Vlissingen. 

Als alles definitief is gelukt, zal de wijziging ook worden medegedeeld in o.a. de komende Deltaloep 

van juni 2020 en andere daarvoor bedoelde fora.  

Om gebruikers én luisteraars alvast op de hoogte te stellen van deze wijziging is deze mail verzonden 

namens de secretaris van de SRGW, Bram PD1ABK. 

Het komt er kort op neer dat PI2VLI (nu nog UHF analoog FM) straks UHF DMR zal gaan bedrijven. 

PI3VLI (nu nog VHF DMR) zal weer terug analoog VHF FM worden. 

Gegevens PI2VLI na wijziging zaterdag 23 mei 2020  

Tx: 430.3375 

Rx: 431.9375 

DMR 

ID nummer: 204404 

Colorcode: 1 

Timeslot 1: tg 204 

Timeslot 2: tg 2043 

Hytera RD 985 repeater 

Power: plm 3W erp 

Hoogte: 25 m 

Filter: procom DPF 70/6-150 

Antenne: monobander Kathrein vertikaal 

Gegevens PI3VLI na wijziging zaterdag 23 mei 2020  

Tx: 145.6625 

Rx: 145.0625 

FM narrow 

CTCSS: 88,5 Hz 

Motorola Radius GM 900 2x 

Antenne: Kathrein 1 elements dipool 2dB gain 

Filter: 6 x Kathrein SP filter 

Hoogte: 25 m 

Power: plm 2W erp 

Bandbreedte: 12,5 kHz 

 

Wijziging PI1ZLD Zierikzee  

 

Naast bovenstaande wijziging van de SRGW heeft de beheerder van PI1ZLD (Martijn PD2NLX) onlangs 

een configuratie aangebracht. 



 

 

 

De DMR repeater PI1ZLD (UHF) is vanaf heden analoog (FM) op dezelfde frequenties: 

Tx: 438.4000 MHz 

Rx: 430.8000 MHz 

CTCSS: 88,5 Hz 

De DMR repeater van PI1ZLD (Hytera RD 985 repeater) is door Martijn beschikbaar gesteld aan de 

SRGW t.b.v. PI2VLI, waarvoor dank! 

Actuele informatie SRGW 

Kijk voor actuele informatie op de website van de SRGW via www.srgw.nl , klik dan door naar de 

rubriek actueel. 

Voor nadere informatie kan men terecht bij de secretaris van de SRGW, Bram PD1ABK, via 

mail: pd1abk at gmail . com  

Hopende iedereen voldoende te hebben geïnformeerd,  

73’s van Michel PD4AVO 

Webmaster SRGW  

  

http://www.srgw.nl/


 

 

 

 

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 
  



 

 

 

ROM De Lichtmis en DNAT Bad Bentheim afgelast  

18/05/2020/0 Reacties/in evenementen /door redactie 

 

De jaarlijkse Radio Onderdelen Markt die bij wegrestaurant De Lichtmis gehouden wordt is 

afgelast. Dat laat de organisatie weten. De markt zou dit jaar voor de 39e keer plaatsvinden op 

zaterdag 26 september 2020. Door de Corona maatregelen is deze nu verplaatst naar 2021. 

Ook de Deutsch Niederländische Amateurfunk Tage (DNAT) in Bad Bentheim gaan niet 

door.Organisator Jan Stadman laat weten: “We maken ons in de eerste plaats grote zorgen. Het 

virus is niet verdwenen. Een vaccin is op korte termijn net zo onwaarschijnlijk als een medicijn. 

Om de radiovlooienmarkt in een gesloten ruimte, de Schürkamphalle, te laten plaatsvinden, 

achten wij niet verantwoord. We willen ook geen alibi geven voor veel mensen die in het kader 

van ons DNAT-programma samen komen.” 

Tags: DNAT, Lichtmis 

RSGB Hope QSO Party – 2e serie  

17/05/2020/in Aankondiging evenementen /door Fred Verburgh PA0FVH 

De RSGB organiseert onder de naam RSGB Hope QSO Party een tweede serie  van 

90 minuten durende wedstrijden in CW, SSB, RTTY en FT4.  Genoemde tweede 

wedstrijdserie start op maandag 18 mei 2020. Het formaat is hetzelfde als de eerste serie, met 

10 SSB-, 10 CW-, vijf RTTY- en vijf FT4-wedstrijden. Dit zijn allemaal wedstrijden van 90 

minuten en ze beginnen elke weekdag op verschillende tijden. 

In het reglement zijn twee wijzigingen aangebracht voor serie 2. 

Ondertussen staan de data van de tweede serie in de contest kalender van de RSGB in het 

oranje afgebeeld. De eerste serie in het geel. 

Meer dan 400 Britse en niet-Britse stations hebben tot nu toe deelgenomen aan de eerste serie. 

Deelname 

Overigens is de RSGB Hope QSO Party niet beperkt tot RSGB-leden. De wedstrijdserie is 

uitsluitend bedoeld voor vaste amateurstations met slechts één operator (single operator). 

Want vanwege de coronamaatregelen zijn momenteel geen deelnames met meerdere 

operatoren tegelijk toegelaten (multi operator). 

Voldoen aan coronamaatregelen 

Er is namelijk nog een eis om deel te nemen aan deze wedstrijdserie. Alle deelnemers moeten 

volledig voldoen aan de maatregelen met betrekking tot Covid-19, die momenteel worden 

https://hamnieuws.nl/rom-de-lichtmis-en-dnat-bad-bentheim-afgelast/
https://hamnieuws.nl/rom-de-lichtmis-en-dnat-bad-bentheim-afgelast/#respond
https://hamnieuws.nl/evenementen/
https://hamnieuws.nl/author/admin/
https://stichtingrom.com/
https://hamnieuws.nl/dnat/
https://hamnieuws.nl/lichtmis/
https://www.veron.nl/nieuws/rsgb-hope-qso-party-2e-serie/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa0fvh/
https://www.veron.nl/nieuws/ft4-contesten-op-80m-2/
http://tinyurl.com/Hope-QSO
http://rsgbcc.org/hf


 

 

 

opgelegd door de overheid. Iedereen werkt iedereen. Een geldig QSO is niet noodzakelijk met 

een Brits amateurstation. 

Roep CQ  met HQP of Hope QSO Party 

De deelnemers worden aangemoedigd om “CQ HQP” of “CQ Hope QSO Party” te gebruiken 

in de aanroep. De RSGB zou graag zien dat het aantal deelnemers sterk toeneemt naarmate 

deze wedstrijdserie vordert. Goede operating practice staat voorop: vraag daarom altijd eerst 

op SSB en CW of de frequentie in gebruik is voor u CQ roept. 

Vier modes 

Deelnemers kunnen zich concentreren op één bepaalde mode. Maar natuurlijk ook op alle vier 

de voorgestelde modes (CW, SSB, RTTY en FT4). Voor FT4 is het nieuwste WSJT-X-pakket 

uitstekend geschikt. 

Als u vragen heeft over het contestreglement, stuur dan een e-mail naar hf.query@rsgbcc.org 

Het volledig overzicht vindt u terug op: https://www.rsgbcc.org/hf/ 

Schema van tijdstippen voor de RSGB Hope QSO Party 

Dag 
Tijd 

(UTC) 

1e 

week 

2e 

week 

3e 

week 

4e 

week 

5e 

week 

6e 

week 

Maandag 
08:30 – 

10:00 
SSB RTTY CW SSB FT4 CW 

Dinsdag 
10:00 – 

11:30 
CW SSB RTTY CW SSB FT4 

Woensdag 
11:30 – 

13:00 
FT4 CW SSB RTTY CW SSB 

Donderdag 
13:00 – 

14:30 
SSB FT4 CW SSB RTTY CW 

Vrijdag 
14:30 – 

16:00 
CW SSB FT4 CW SSB RTTY 

Meer details vindt u in de RSGB HF Contest Calendar. 

Het contestreglement vindt u via: https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2020/rhqp.shtml 

Veel succes. 

bron: RSGB 

Tags: HF, qso party, RSGB 

 

mailto:hf.query@rsgbcc.org
https://www.rsgbcc.org/hf/
https://www.rsgbcc.org/hf/
https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2020/rhqp.shtml
https://www.veron.nl/nieuws/tag/hf/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/qso-party/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/rsgb/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

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: Vervallen Projecten A51   

                                                JULI:VAKANTIE                

18 augustus:  Vervallen Projecten A51 en onderling QSO 

5/6 september: Vervallen 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  

Van Bert PD0BJ 

Gezocht: metalen behuizing om de qrm-eliminator in te bouwen. Afmetingen minimaal  

Lengte x breedte: 150 x 80 mm 

Hoogte: 40 mm 

Daarnaast: aan/uit tuimelschakelaar, stekkerbusje voor 12v, 3x pl259 female voor chassis montage. 

microfoon female chassis 5-polig 

Heeft iemand deze onderdelen in de verzameling? Dit is leuker dan via een webshop bestellen. Prijs 

komen we wel uit. 

73, Bert Pd0bj 

  



 

 

 

 

"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: 
---------------------------------- 
PD0RWL    VRZA 50 MHz and Up               55 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          103 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    RSGB 80m Club Championship       68 QSO's en     2 Pnt. 
PE1RMO    CQ-M International DX Contest    56 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    UKEICC Contest                   42 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    UN DX Contest                    58 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    King of Spain Contest           234 QSO's en     6 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           28 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    RSGB FT4 Contest                 53 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        697 QSO's en    22 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    14981 QSO's en   461 Pnt. 
                             ==================================== 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CW-contesten             CW     20 May 17:00-19:59 UTC 
  UKEICC Contest                     DIGI   20 May 20:00-21:00 UTC 
  RSGB 70 MHz cumulatief             CW/SSB 21 May 14:00-16:00 UTC 
  RSGB 70 MHz contest                CW     21 May 09:00-12:00 UTC 
  Baltic Contest                     CW/SSB 23/24 May 21:00-01:59 UTC 
  EU PSK DX Contest                  PSK63  23/24 May 12:00-12:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 25 May 16:30-17:29 UTC 
  DAC 2320 MHz                       CW/SSB 26 May 17:00-21:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     27 May 17:00-19:59 UTC 
  RSGB 80m Club Championship CW      CW     28 May 19:00-20:30 UTC 
  CQ WW WPX Contest CW               CW     30/31 May 00:00-23:59 UTC 
  DigiFest                           DIGI   01/02 Jun 04:00-19:59 UTC (2x pauze) 
  LZ Open 20m Contest                CW     01 Jun 08:00-11:59 UTC 
  Seanet Contest                     CW/SSB/01/02 Jun 12:00-11:59 UTC 
  VERON VHF velddagcontest           CW/SSB 01/02 Jun 14:00-13:59 UTC 
  VERON Velddagcontest CW            CW     01/02 Jun 15:00-14:59 UTC 
  REF VHF ChdF                       CW/SSB 01/02 Jun 14:00-13:59 UTC 
  DKARS Contest                      CW/SSB 01/02 Jun 15:00-14:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 03 Jun 16:30-17:29 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  
  

https://competitiemanager.veron.nl/
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 

NL134 mail 
NL134QRPieter mail 
NL13901 via PD75JAG 
NL6926 via PD1JHH 
Geert via PD1JHH 
 
 
Radioamateurs: 
 
PE1BSX* 
PD1GWF/M* 
PA3BMI* 
PA75WT* 
PD0BJ echolink/phone 
PE1BIA atv/phone 
PA5FJM*echolink 
ON3TNT 
PD75JAG 
PA5KM* 
PA3JAN* 
PA5HE* 
PA3CWQ* 
PA3GAG 
PE1GIJ* 
PA2CVD* 
PA7H/P* 
PD1JHH 
PF0IS 
PA0RPA 
PA3GFD* VIA Hobbyscope 
ZS1EZ* echolink 
ZS5V echolink 
PE1PUK echolink 
PD3LPA* 
PA0VJB 
PA3B via 70cm 
PD1SHE*** 

 
 
 
 

 

 

  



 

 

 

 

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 PA75WT  

mailto:pa3wt@veron.nl
mailto:pd1ajz@veron.nl
http://www.degeerhoek.nl/

