
 

 

 

 

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 264 van 27 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. 

De velddagen op 6-7 september 2020. 

Gaan helaas dit jaar niet door. 

Bestuur afdeling A51. 

  



 

 

 

 

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) 

  



 

 

 

COVID19 en de geplande evenementen  

23/05/2020/in Nieuws van het bestuur /door Johan Jongbloed PA3JEM 

Beste leden, 

In het kader van de bewegingsvrijheid die de overheid ons toestaat is het belangrijk om te 

weten wat het standpunt van het VERON Hoofdbestuur ten aanzien van geplande 

bijeenkomsten is. Het uitgangspunt van het Hoofdbestuur is om ervoor te zorgen dat het 

bezoeken van een evenement zo weinig mogelijk risico’s met zich meebrengt. Deze brief is 

gedateerd op 18 mei 2020 en per e-mail naar alle afdelingsbesturen gestuurd. 

Veiligheid hoogste prioriteit 

Ondanks goede voorbereidingen is de mening dat dat niet goed mogelijk is. De agenda van de 

komende evenementen is doorgelopen en het advies van het HB is daarbij aangegeven. Het 

spijt ons dat deze adviezen worden gegeven en het HB realiseert zich dat dit tot veel ongemak 

zal leiden maar de goede gezondheid van bezoekers van een evenement heeft voor het HB de 

hoogste prioriteit. 

Ons advies is gebaseerd op de publicatie van de Nederlandse overheid gedateerd 6 mei 2020 

(*) 

Ten aanzien van afdelingsbijeenkomsten adviseert het HB als volgt: 

 Zoals het zich nu laat aanzien zal per 1 juli, respectievelijk 1 september, het volgende gelden: 
De afdeling valt onder georganiseerde samenkomsten tot maximaal 100 personen. Als de 
maatregelen zoals ze nu bekend zijn kan vanaf 1 juli, maar wel met minstens 1,5 meter 
tussenruimte, afdelingsbijeenkomsten worden georganiseerd. Echter, de bar (kantine) moet 
dicht blijven. Voordat een afdelingsbijeenkomst georganiseerd kan worden, moet de afdeling 
daar eerst een protocol voor maken. Als de overheidsmaatregelen het op termijn toelaten, 
zou vanaf 1 september de bar weer open kunnen. Het HB is van mening dat afdelingen daar 
beter van kunnen afzien en daar in ieder geval zeer terughoudend in moeten zijn, en dat zij, 
indien zij toch willen overgaan tot bijeenkomsten, vooraf dienen te overleggen met de 
veiligheidsregio, met daarbij een verzoek om bevestiging. 

 Ook beraadt het HB zich of de Dag voor de RadioAmateur 2020 kan doorgaan. 

https://www.veron.nl/nieuws/covid19-en-veron-evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/category/bestuur/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.burgemeesters.nl/bevoegdheden/veiligheidsregios
https://www.veron.nl/evenementen/dag-voor-de-radio-amateur-dvdra/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


 

 

 

 Het HB is voornemens om een receptie en een diner ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan 
van de VERON te organiseren. Of dit doorgang kan vinden is nog onzeker en het HB houdt de 
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Daarover zal het HB de komende maanden nog 
informatie versturen. 

En dan is er nog… 

 Afdelingen hebben plannen om in de komende periode vossenjachten en velddagen te 
organiseren. 
Het HB adviseert nadrukkelijk om deze niet door te laten gaan. 

 De in maart geplande VHF en Hoger dag heeft niet plaats gevonden. Jaarlijks vindt in 
september de HF dag plaats. Het HB heeft besloten om de HF dag tot nader order uit te 
stellen. Zodra de overheidsmaatregelen het toelaten zal voor de VHF en hoger dag en ook 
voor de HF dag een alternatieve datum worden voorgesteld. 

 De VR 2020 die op 25 april was gepland is niet doorgegaan. Er wordt gezocht naar een 
nieuwe datum en/of alternatief. 

 Met Scouting Nederland wordt overlegd hoe zij tegen de organisatie van de JOTA-JOTI 
aankijken. 

 Leden van het Hoofdbestuur bezoeken in november de regionale bijeenkomsten. Er is nog 
geen besluit genomen over het wel of niet doorgaan van deze bijeenkomsten. 

 De internationale radiomarkt “ HAM Radio” in Friedrichshafen (Duitsland) is voor dit jaar 
geannuleerd en zal van 25-27 juni 2021 plaatsvinden. 

 De in september geplande European Microwave Week wordt verplaats naar de week van 10-
15 januari 2021. 

 De DNAT zal geen doorgang zal vinden. 
 Op dit moment is nog niet duidelijk of de IARU-R1 conferentie, die in oktober zal plaats 

vinden, doorgang vindt. 
 Het VERON Pinksterkamp (VPK) 2020 vindt dit jaar niet plaats. 

73 de Remy F.G. Denker PAØAGF 

Algemeen voorzitter 

  

https://www.veron.nl/nieuws/tag/veron75jaar/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/veron75jaar/
https://ardf.veron.nl/
https://vhf-uhf.veron.nl/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/jota/
https://www.veron.nl/vereniging/regionale-bijeenkomsten/
https://www.veron.nl/nieuws/ham-radio-2020-afgeblazen/
https://www.eumweek.com/
https://dnat.de/
https://www.iaru2020.org/
https://veronpinksterkamp.nl/


 

 

 

Deelnemers gezocht – VERON HQ station in IARU HF Championship 

contest  

22/05/2020/in Aankondiging evenementen /door Johan Evers (PE1PUP) 

Als radioamateur heb je vast wel eens gehoord 

over de activiteiten van PA6HQ. Dat is het VERON HQ station tijdens de IARU HF 

Championship contest. Met dit station bieden we de VERON multiplier aan in de contest. En 

met nog een kleine 2 maanden tot de contest zijn we volop bezig het station te realiseren. 

Daarvoor worden nog deelnemers gezocht. 

PA6HQ mag in het jaar dat de VERON haar 75 jarig bestaan viert natuurlijk niet ontbreken. 

Een bijzonder station in een feestelijk jaar wat toch al wat glans moet missen vanwege alle 

afgelaste activiteiten. 

Wat hebben we nodig om PA6HQ tot een succes te maken? 

Het antwoord op die vraag is simpel: 12 signalen op de 12 beschikbare band/mode 

combinaties. 

De unieke situatie is dat we voor dit evenement dezelfde call (PA6HQ) gelijktijdig vanaf 

verschillende locaties mogen activeren. Dit bied de mogelijkheid om alle combinaties zo sterk 

mogelijk te bezetten met de betere stations van Nederland. 

Ja, natuurlijk beseffen we ons dat er midden in de zomer minder interessante banden zijn. En 

dat er dus keuzes gemaakt moeten worden. Maar het belangrijkste is vooral dat er veel 

PA6HQ activiteit kan zijn. 

Niet onbelangrijk: De contest is dit jaar in het weekend van 11 en 12 juli van 12:00 tot 12:00 

utc. 

Deelnemers gezocht – Doe mee…!!! 

Heb je belangstelling om met club- of thuisstation mee te doen met de contest als onderdeel 

van PA6HQ? Laat het dan even weten. Wat we dan graag aan informatie over het station 

willen horen is:… 

 Waar de voorkeur naar uit gaat. (Band en mode) 

 Welke band en/of mode eventueel ook nog een optie is. 

 Wat voor een station je ter beschikking hebt. Denk aan antennes, radio etc.. 

 Wie zijn de eventuele teamleden/operators op je station. 

https://www.veron.nl/nieuws/deelnemers-gezocht-veron-hq-station/
https://www.veron.nl/nieuws/deelnemers-gezocht-veron-hq-station/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1pup/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/pi4hq/pa6hq-ph6q/
https://www.iaru.org/on-the-air/iaru-contests/rules/
https://www.iaru.org/on-the-air/iaru-contests/rules/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/veron75jaar/
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2020/01/PH6Q-PA6HQ_QSL.jpg


 

 

 

 Zijn gast operators welkom? 

 Wat verder van interesse kan zijn. 

Heb je geen station? Maar wil je wel mee doen? Dan is je aanmelding natuurlijk ook welkom! 

Mogelijk kunnen we vraag en aanbod bij elkaar brengen. 

Zo vroeg in de voorbereiding kunnen we nog niet zeggen of er naast 12 signalen nog zaken 

als live-logging, centraal netwerk en dergelijke te realiseren is. Op dit moment ligt de focus 

op het inventariseren van de interesse en de mogelijkheden bij jullie. 

Ik vertrouw op voldoende flexibiliteit om samen PA6HQ de activiteit te geven die past bij 

zo’n bijzonder station. 

Graag uiterlijk 1 juni reageren. De tijd is kort, dus we willen snel een plan maken. En zo 

hebben we nog een paar weken om het samen uit te werken en definitief te maken. 

Het delen van dit bericht met andere Nederlandse contesters en DXers wordt op prijs gesteld. 

–…  …– 

Alex PA1AW 

PA6HQ@VERON.NL 

  

 

Corona – COVID19: Hoewel wij een hobby bedrijven met actieve social distancing, willen 

wij toch nadrukkelijk vragen rekening te houden met de eventuele belemmeringen en 

bedreigingen die het Corona virus met zich mee kan brengen. Volg ten alle tijden de 

richtlijnen van de overheid en maak je plannen binnen dat kader. 

  

Tags: contest, HF, IARU, PA6HQ 
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Implementatie her-ijking Novice licentie vertraagd  

21/05/2020/4 Reacties/in overheid /door redactie                                        

Agentschap Telecom heeft laten weten dat de implementatie van de Her-ijking voor de novice 

licentie vertraagd is. Door de maatregelen rondom het Coronavirus werken veel medewerkers 

thuis. Zij hebben daardoor andere werkzaamheden gekregen en de prioriteiten zijn aangepast. 

Dat laat de VERON weten op haar website onder de noemer kort nieuws. 

Aanvankelijk stond de implementatie voor medio juli 2020 in de planning. Het is niet bekend 

wanneer de werkzaamheden opgepakt kunnen worden. Het is niet uit te sluiten dat dit pas 

volgend jaar zou zijn. Met de her-ijking zouden Novice amateurs onder andere de volledige 20- 

en 40-meter band mogen gebruiken. 

HuskySat 1 nu OSCAR 107 (HO-107)  

22/05/2020/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV 

Huskysat 1 heeft nu ook een OSCAR naam. 

Dat is namelijk OSCAR 107 geworden. Daarmee heet de satelliet vanaf nu HuskySat-OSCAR 

107 (HO-107). Huskysat-1 is de eerste satelliet van het Husky Satellite Lab. Dat laboratorium 

is een door studenten geleide research club. Genoemd lab werkt aan een plek in de 

ruimtevaart voor de University of Washington.  Hun eerste missie, de HuskySat 1, is vanuit 

het ISS in een baan om de aarde gebracht. 

https://hamnieuws.nl/implementatie-her-ijking-novice-licentie-vertraagd/
https://hamnieuws.nl/implementatie-her-ijking-novice-licentie-vertraagd/#comments
https://hamnieuws.nl/overheid/
https://hamnieuws.nl/author/admin/
https://www.veron.nl/nieuws/kort-radioamateurnieuws-week-21-2020/
https://www.veron.nl/nieuws/huskysat-1-nu-oscar-107/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://sites.google.com/uw.edu/huskysatellitelab
https://www.veron.nl/nieuws/wisseling-iss-bemanning/


 

 

 

3U-CubeSat 

De HuskySat 1, nu OSCAR 107, is een 3U 

CubeSat. Aan boord zijn twee experimenten. Dat zijn een Pulsed Plasma Thruster voor 

voortstuwing en een K-band communicatiesysteem. Daarnaast heeft de HO-107 een lineaire 

transponder voor radioamateurs. Die transponder is AMSAT’s lineaire transponder module 

(LTM-1). De LMT-1 is een V/u transponder met geïntegreerd telemetriebaken en een 

commando-ontvanger. Deze transponder module is overigens beschikbaar voor educatieve 

cubesat missies. Mits deze missies bereid zijn de transponder voor wereldwijd gebruik open te 

stellen. Neem voor meer details contact op met  Drew KO4MA of VP Engineering Jerry 

Buxton N0JY. 

Transponder open voor gebruik 

Na een week van testen is de transponder van de Huskysat-Oscar-107 nu opengesteld voor 

algemeen gebruik. De transponder is behoorlijk gevoelig. Daarom is 5-10 Watt meestal ruim 

voldoende. Soms is er fading tengevolge van de orientatie van de satelliet. Sommige passages 

zijn dan ook beter dan andere. De teams, verantwoordelijk voor de bouw en werking houden 

ook nog enkele anomalieën in de gaten. Wie een spectrumscope heeft kan een oogje houden 

op het baken tijdens het werken met de satelliet. Sterke signalen kunnen namelijk van invloed 

zijn op de sterkte van het bakensignaal. 

Rapporten en observaties zijn welkom op de Amsat-BB mailing list. 

Drew, KO4MA van AMSAT VP Operations feliciteert het Husky Satellite Lab en het AMSAT 

Engineering team met het in de ruimte houden van amateurradio. Met dank aan Dr. Mark 

Hammond, N8MH voor de ondersteuning. 

HuskySat-OSCAR 107 transponder frequenties 

HuskySat-1 V/u is een lineaire inverterende transponder. De uplink is 145.910 tot 145.940 

MHz, de downlink 435.810 tot 435.840 MHz. Het telemetry baken is te vinden op 

435.800MHz met 1200 baud BPSK. 

  

Bron: AMSAT-UK, Husky Satellite Lab 

https://www.veron.nl/nieuws/overstappen-naar-lineaire-satellieten/
https://www.veron.nl/nieuws/overstappen-naar-lineaire-satellieten/
https://twitter.com/glasbrenner
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https://www.amsat.org/mailman/listinfo/amsat-bb
https://amsat-uk.org/2020/05/10/huskysat-1-transponder-open/
https://sites.google.com/uw.edu/huskysatellitelab/huskysat-1


 

 

 

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 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 
  



 

 

 

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: 
---------------------------------- 
PA3DBS    UKEICC Contest                   17 QSO's en     0 Pnt. 
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          105 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    EU PSK DX Contest               205 QSO's en     6 Pnt. 
PA3DBS    Baltic Contest                   57 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           43 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        427 QSO's en    13 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    15408 QSO's en   474 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  RSGB 80m Club Championship         DIGI   04 Jun 19:00-20:29 UTC 
  DAC 144 MHz                        CW/SSB 04 Jun 17:00-21:00 UTC 
  DIG Kurzkontest                    CW     05 Jun 18:30-19:30 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     05 June 17:00-19:59 UTC 
  DIG Kurzkontest                    SSB    06 Jun 18:30-19:30 UTC 
  RSGB 40m QSO parties               SSB    08 Jun 10:00-12:00 UTC 
  VERON ATV Contest                  ATV    08/09 Jun 12:00-18:00 UTC 
  REF DDFM 50 MHz                    CW/SSB 08/09 Jun 16:00-16:59 UTC 
  Green Party 2020                   CW/SSB/08/09 Jun 06:00-17:59 UTC 
  DRCG Long Distance Contest         RTTY   08/09 Jun 00:00-15:59 UTC (2x pauze) 
  QSO Party am Funkertag             CW/SSB/08 Jun 06:00-15:59 UTC 
  Asia-Pacific Sprint                SSB    08 Jun 11:00-12:59 UTC 
  ARR PSK63 Contest                  DIGI   08/09 Jun 12:00-11:59 UTC 
  Portugal Day Contest               CW/SSB 08/09 Jun 12:00-11:59 UTC 
  GACW WWSA CW DX Contest            CW     08/09 Jun 15:00-14:59 UTC 
  RSGB 2nd Backpackter VHF           CW/SSB 09 jun 09:00-13:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 10 Jun 16:30-17:29 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         DIGI   10 Jun 19:00-20:29 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 

Luisteramateurs: 
 
 
NL134* 
NL134QRPieter* 
NL13901 via PD75JAG* 
 
 
Radioamateurs: 
 
PE1BSX* 
PA75WT 
PA3BMI* 
PD1GWF/P* 
PA3GFD echolink* 
PDøBJ echolink* 
ZS1EZ echolink 
PD1TUX echolink 
PAøRBC echolink 
ON3TNT 
PD75JAG 
PA5KM?P* 
PDøPVR* 
ON3AMZ* 
PAøRPA 
PA3CWQ* 
PE1PPY* 
PE1GIJ* 
PA3GAG 
PA2CVD* 
PA3JAN* 
PE1BDV 
PD1DDS* 
PA7H 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

 

 

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/

