
 

 

 

 

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 266 van 10 juni 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 

 

W .--  E  .  L  .-..  K  -.-  O ---  M  -- 
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Mededelingen ; 

1. De komende 2 weken is er geen bulletin wel een ronde. 

2. Alle activiteiten gaan niet door, naar alle waarschijnlijkheid  kunnen 
we op 15 september weer bij elkaar komen in de Geerhoek  . 

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

4. van het afdeling bestuur .  

5. Beperk fysiek contact en denk aan uw gezondheid en van anderen. 

6. Alle QSO's via de radioset in de radioshack kunnen plaats vinden. 

7. De afdelingsbijeenkomst a.s. dinsdag komt te vervallen i.v.m het 
advies van het RIVM. 

8. De meetavond (scope) word verzet naar oktober. 

9. De velddagen op 6-7 september 2020 gaan helaas dit jaar niet 
door. 

 

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. 

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) 

  



 

 

 

Van Matthé PD75AJZ  

                          WANDELEN MET DE PORTO 

 
Ik dacht ga ook een stukje schrijven voor in het bulletin. 
Tegenwoordig moet je toch fit blijven dat deed ik toch al met hardlopen maar dan is 
een porto meenemen niet zo handig. 
Met wandelen is dat een stuk eenvoudiger en je slaat twee vliegen in een klap. 
Want wandelen met de porto in de hand of in de zak is toch niet zo handig, 
vooral als je langere (10-25 Km ) afstanden gaat wandelen. 
Je heb niet veel nodig daarvoor, een paar goede wandelschoenen, pet, rugzak, 
porto, 
micro met oortje en natuurlijk water,  banaan, peperkoek/boterham enz. 
Rugzak is een hardloop zakje wat licht en een open structeur heeft tussen je rug en 
de zak en je kan proviant meenemen wat belangrijk is bij langere wandel tochten. 
Met de rubber duck van de porto is de Rx en Tx niet optimaal en kwam ik op het idee 
om de mobile antenne hiervoor te gebruiken, maar die heeft een N of PL connector, 
de 
porto heeft een SMA connector maar met een verloop N/PL naar SMA kun je zoiets 
niet los (fragiel) maar wel in een rugzak toepassen. 
Bijkomend probleemtje was dat de porto wel recht op moest bijven zitten in de 
rugzak, maar de XYL heeft een klein gleufje  in de klep gemaakt zodat ook de 
antenne erdoor kon en hij rechtop bleef zitten. 
Maar in de bossen met hoge- en gesloten bomenkruinen laat het toch soms nog niet 
over. 
Over het algemeen ben ik tevreden met de oplossing. 
Met behulp van los headsetje gaat dat prima, maar de Push-To-Talk schakelaar 
bestaat bij een Baofeng UV-82 bestaat dat uit een knop voor 2mtr en 70 cm wat je 
makelijk verward, maar om dat te voorkomen heb ik een gele markering bij de 2mtr 
aangebracht d.m.v een stukje tape van de lettertang. 
Onlangs nog een reserve accu aangeschaft voor de langere wandeltochten. 
Het grote voordeel van op deze manier van wandelen dat goed je armen kan 
bewegen zonder ballast daarin vast te houden en kan rond kijken en genieten en 
goed opletten op het overige verkeer enz. 
Heb enkele foto´s van de uitrusting gemaakt om het een en ander te verduidelijken. 
             
Dit is het verhaal van een eenzame wandelaar die contact wil houden of zoeken HiHi. 
 
                                  DOE JE VOORDEEL ERMEE!!!!!!! 
 
44-73-88 PD75AJZ/P (PD1AJZ/P) 



 

 

 

   

  

 

 
 

  
73 PD75AJZ  



 

 

 

Van Henk PA5HE 

 
Software update  

  

  

Vandaag heb ik de software van de CB ombouw een update gegeven en het is mogelijk gebleken om op het 

schermpje van de transceiver een stukje van het spectrum weer te geven. 

Op die manier kun je zien of er activiteit is. 

De ontvanger scant in mijn geval in ca 1 seconde 128khz af en laat de activiteit als een bandscope op het 

schermpje zien. 

  

Dit is de normale weergave 

 
  

Dit is de weergave van het stukje spectrum. 

 
De wijzigingen in de hardware houden het volgende in: 

- een weerstand van ca 50k verbind de s-meter output met de ADC van de arduino. De 50k weerstand wordt 

gebruikt om ongelukken te voorkomen, mocht de spanning groter worden dan 5V. 

- een ongebruikte schakelaar op het voorpaneel wordt gebruikt om van "mode" om te schakelen. De schakelaar 

verbind het punt "spare" met de +5V. 

  

Er is wel een beperking , je kan niet tegelijk de frequentie scannen en luisteren naar een station omdat de 

transceivers maar over een enkele middenfrequent beschikken. 

  

De software loopt nu wel tegen de grenzen van een arduino aan omdat deze grafische scan alleen mogelijk is 

wanneer een volledige copie van het scherm in het geheugen gehouden wordt. Dat wordt de full frame buffer 

genoemd. 

Het past net in het geheugen van de Arduino. De interne RAM is slechts 2kByte en het display vraagt 

128x64=8192bits=1024 bytes. 

  

De ADC in de Arduino heeft een 10bit resolutie en kan dus 2^10=1024 nivo's onderscheiden. Het kleinste stapje 

is dan 5/1024=4.8mV. 

Het dispay is echter 128x64 pixels. De 1024 nivo's zijn op de 64 pixels gemapt door door 8 te delen. Daardoor 

blijft het nul nivo aan de onderkant gehandhaaft, maar wordt de maximale waarde (bovenkant display) 2.5V. Dat 

bleek bij mijn transceiver prima te werken. 

  

Ik heb de software voorlopig alleen voor mijn 50MHz SSB transceiver aangepast , maar het is ook mogelijk voor 

de 70MHz FM of andere banden. 

  

73 Henk PAHE  

============= 

http://www.hvde.nl 

============= 

http://www.hvde.nl/


 

 

 

 
 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

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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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  

"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 

 

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


 

 

 

 RS-40 PL = 35,00 euro 

 

 SX- 600PL = 75,00 euro 

 

 

 

     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 
 

       

  

  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    Wednesday CW-contesten          107 QSO's en     4 Pnt. 
PA2CVD    StayHome Contest                 47 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    DigiFest                        158 QSO's en     5 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           28 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        340 QSO's en    11 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    16997 QSO's en   517 Pnt. 
                             ==================================== 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CW-contesten             CW     10 Jun 17:00-19:59 UTC 
  DDAC 432 MHz                       DIGI   10 Jun 17:00-20:00 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         CW     10 Jun 19:00-20:29 UTC 
  DAC 50 MHz                         CW/SSB 11 Jun 17:00-21:00 UTC  
  VRZA WAP contest                   CW/SSB 13 Jun 14:00-20:00 UTC 
  REF DDFM 50 MHz                    CW/SSB 13/14 Jun 16:00-16:59 UTC 
  Portugal Day Contest               CW/SSB 13/14 Jun 12:00-11:59 UTC 
  QSO Party am Funkertag             CW/SSB/13 Jun 06:00-15:59 UTC 
  GACW WWSA CW DX Contest            CW     13/14 Jun 15:00-14:59 UTC 
  DAC 1296 MHz                       CW/SSB 16 Jun 17:00-21:00 UTC  
  DAC 70 MHz                         CW/SSB 18 Jun 17:00-21:00 UTC  
  IARU/VERON 50 MHz contest          CW/SSB 20/21 Jun 14:00-14:00 UTC 
  All Asian DX Contest               CW     20/21 Jun 00:00-23:59 UTC 
  Ukrainian DX Classic RTTY Contest  RTTY   20/21 Jun 12:00-11:59 UTC 
  Stew Perry 160 Mtr CW              CW     20/21 Jun 15:00-14:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 22 Jun 16:30-17:29 UTC 
  DAC 2320 and Up                    CW/SSB 23 Jun 17:00-21:00 UTC  
  Wednesday CW-contesten             CW     24 Jun 17:00-19:59 UTC 
 
 
Mochten er volgens U in dit overzicht contesten ontbreken, dan horen we dat 
graag van U ! (email naar afdelingscontest@veron.nl). 
Nadere info over deze en andere contesten kunt U vinden op: 
  PG7V Contest Calendar: http://www.contestkalender.nl/ 
  WA7BNM Contest Calendar: http://www.hornucopia.com/contestcal/ 
  SM3CER Contest Service : http://www.sk3bg.se/contest/ 
  VERON  Contest Service : https://www.veron.nl/  
 
73 es gd contesting. 
Manager Afdelingscompetitie  

 

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: 
NL13808* via PD1GWF 
NL134* email 
NL134* QRPieter email 
NL13901* via PD75JAG  
NL6926* via PD1JHH 
Broer Geert* via PD1JHH 
 
Radioamateurs: 
PE1BSX* 
PD1GWF* 
PA75WT* 
PD0BJ* echolink 
PE1GIJ* echolink 
ON3TNT 
PA5KM* 
PE2BS* 
PD75JAG 
PA3CWQ* 
PA0RPA atv & phone 
PD1DDS* 
PA2CVD* 
PE1PPY* 
PD1JHH* 
PE1BVD* 
PA5HE 
PD1MAP* 
PA3GAG* 
PA3JAN* 
PA3B* 
PB4DX* 
ON3VCL 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

 

 

 

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/

