
 

 

 

 

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 267 van 5 augustus 

Welkom bij de wekelijkse uitzending van PI75BOZ 

 

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA75WT. 

Gepresenteerd door Wim PA75WT   

Ronde leider WIM PA75WT  

73 ‘  Wim PA75WT 
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Mededelingen ; 

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

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

3. van het afdeling bestuur .  

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

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

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

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

8. 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  

18 augustus 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) 

  



 

 

 

AMSAT en University of Maine ontwikkelen Maine’s eerste 

CubeSat  

04/08/2020/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV 

 

Foto: AMSAT, 3U Cubesat 

AMSAT en de University of Maine ontwikkelen Maine’s eerste CubeSat, de MESAT1. 

Daartoe hebben AMSAT en UMaine een overeenkomst getekend. Dit wordt namelijk Maine’s 

eerste kleine satelliet. Het Wireless Sensing Laboratory (WiSe-Net Lab) van de UMaine is 

hierbij de partner van AMSAT. Behalve de wetenschappelijke lading heeft de satelliet ook 

een amateurradio aan boord. De planning is om MESAT1 ergens in de komende drie jaar te 

lanceren. Dat gebeurt onder NASA’s CubeSat Launch Initiative (CSLI). Daarmee creëert 

NASA mogelijkheden voor nanosatellieten om mee te liften met andere lanceringen. Dit 

initiatief is speciaal bedoeld voor wetenschappelijke en technologische experimenten door 

universiteiten, scholen en non-profit-organisaties. 

Win-win 

AMSAT’s President Clayton Coleman, W5PFG, vierde de aankondiging. “Dit is een 

belangrijke dag voor AMSAT en UMaine’s WISe-Net Lab,” zei Coleman. “Dit partnerschap 

is een echte win-win voor zowel opleiding als de radioamateurs. De gezamenlijke inspanning 

van AMSAT’s technische en operationele teams heeft opnieuw geleid tot een nieuwe kans 

voor AMSAT. ” 

MESAT1 

MESAT1 is een van de 18 kleine research-satellieten, die NASA tussen 2021 en 2023 als 

extra lading lanceert. Deze CubeSat is overigens een ontwikkeling van zowel de UMaine als 

de University of Southern Maine (USM), samen met een drietal lagere en middelbare scholen. 

Studenten van UMaine en USM werken samen aan ontwerp, ontwikkeling, integratie en 

testen vn de MESAT1. 

WISe-Net Lab 

UMaine’s WiSe-Net Lab, gestart in 2005, is betrokken bij lucht- en ruimtevaartresearch. Het 

lab is gesticht door Ali Abedi, KB1VJV, assistant vice president voor research en directeur 

van het Center for Undergraduate Research op de hoofdcampus van de universiteit in Orono. 

Lab researchers ontwikkelden het eerste draadloze sensor netwerk voor NASA’s 

https://www.veron.nl/nieuws/amsat-university-maine-cubesat/
https://www.veron.nl/nieuws/amsat-university-maine-cubesat/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
http://www.arrl.org/news/view/amsat-partners-with-university-of-maine-wise-net-lab-to-develop-state-s-first-cubesat
https://www.veron.nl/?s=AMSAT
https://umaine.edu/wisenetlab/


 

 

 

maanbewonings project en lanceerden verder draadloze lekkagedetecoren naar het 

International Space Station. 

Financiering 

Het AMSAT en University of Maine Cubesat-

initiatief maakt het tevens voor middelbare scholieren en leraren in Maine mogelijk gegevens 

uit de ruimtevaart te gebruiken voor educatieve doeleinden. Ook onderzoek en het stimuleren 

van studenten om carrières in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde te zoeken is 

hiermee gediend. NASA heeft tenslotte een subsidie van $300.000 toegekend. Daarnaast 

kreeg het project nog $150.000 voor onderzoek door studenten. Umaine en USM stellen ook 

nog eens extra bedragen beschikbaar, waardoor het totale budget op $522.000 in drie jaar 

uitkomt. 

Transponder module van AMSAT 

AMSAT levert de lineaire transponder module (LMT), samen met de integratie en 

operationele steun voor MESAT1. De LMT bevat een VHF/UHF telemetrie-baken, 

besturingsontvanger en een lineaire transponder. Laatstgenoemde is straks beschikbaar voor 

radioamateurs wereldwijd. 

Bron: ARRL 
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AMSAT-DL ontvangt Chinese Mars-missie  

02/08/2020/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV 

Kort na de lancering heeft AMSAT-DL met de 

20 m schotel in Bochum signalen van de Chinese Mars-missie Tianwen-1 ontvangen. Echter, 

China publiceerde geen baan-data. De speurtocht naar de signalen van Tianwen-1 leest dan 

ook als een detective. 

Tianwen-1 

Donderdag 23 juli 2020 lanceerde China de Mars-missie Tianwen-1. Genoemde missie 

bestaat uit een een satelliet, een landingsvaartuig en een rijdende robot of rover. Het geheel 

werd gelanceerd vanaf de ruimtebasis Wenchang. Na de succesvolle maanmissie Longjiang-2 

naar de achterkant van de maan gaat China nu in een keer voor een volledige exploratie-

expeditie naar Mars. Gewaagd, want China heeft immers nog geen ervaring met missies naar 

Mars. Tot nu toe was het gebruikelijk het eerst te proberen met een satelliet. Als die succesvol 

in een baan om Mars gebracht is kun je proberen er met een landingsvaartuig heen te gaan. 

Signalen van de Mars-missie 

Zoals gezegd is China geheimzinnig over de baangegevens van Tianwen-1. Dat maakt het 

uiteraard moelijk voor amateurs en ruimtevaartorganisaties om de raket te volgen. Maar de 

signalen vinden kort na de lancering is niet zo moeilijk. Tenslotte is het signaal krachtig 

zolang het ruimtevaartuig dicht bij de aarde is. En ook zijn de downlink-frequenties bekend 

(8430.911 MHz). Paul Marsh M0EYT maakte verschillende opnames van het 

telemetriesignaal kort na de lancering. R00t.cz wist deze signalen om te zetten in telemetrie-

frames en tabellen met getallen. Paul zond deze getallen vervolgens naar Daniel Estevez, 

EA4GPZ. 

Startracker data? 

Paul vroeg Daniel of het startracker data, zoals de Longjiang-2 die ook uitzond, zouden 

kunnen zijn. Daar leek het echter niet op. Maar het viel Daniel op, dat er een patroon in de 

data zat. Het deed hem denken aan Cartesische status vectors. Die geven de positie en 

snelheid van het ruimtevaartuig op enig moment aan. Vervolgens vermenigvuldigde hij de 

mogelijke positiedata met de snelheidsdata. Daarmee kwam hij telkens op 32 uit. Daaruit 
concludeerde hij, dat dit positie- en snelheidsdata om de 32 seconden zijn. Nu was het 

uitzoeken, wat dan het middelpunt  (de oorsprong) van dit Cartesische stelsel zou kunnen zijn. 

Voor ruimtedata is dat meestal een hemellichaam zoals de aarde of de zon. Of ook het 

barycentrum van ons zonnestelsel (SSB). 

https://www.veron.nl/nieuws/amsat-dl-ontvangt-chinese-mars-missie/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://en.wikipedia.org/wiki/Tianwen-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Wenchang_Spacecraft_Launch_Site
https://www.veron.nl/nieuws/nieuwe-beelden-vanaf-de-longjiang-2/
https://twitter.com/uhf_satcom
http://www.r00t.cz/Sats/Tianwen1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cartesisch_co%C3%B6rdinatenstelsel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Massamiddelpunt


 

 

 

Begrijpelijke data met de zon als Cartesische oorsprong 

Op basis van de grootte van de getallen van de positievector concludeerde Daniel, dat de 

oorsprong de zon of het SSB moest zijn. En dat het object in de buurt van de aarde moest zijn. 

Daniel Estevez wist op dat moment nog niet, dat dit data van de Tianwen-1 waren. Maar nu 

begon hem dat te dagen. Want met de zon als oorsprong kreeg hij een baan, die begon op 

29311 km van de aarde en die eindigde bij Mars op 24 january 2021. Met deze data kon hij nu 

proberen de baan van het ruimtevaartuig te voorspellen. Deze gegevens deelden Paul en 

Daniel met enkele DSN radioamateurs. Die waren vervolgens in staat het ruimtevaartuig te 

volgen, al zaten de data er enkele graden naast. Dat lukte zelfs met de 20 m schotel in 

Bochum, die toch maar een openingshoek van 0.1 graad heeft op 8 GHz. AMSAT-DL was 

dus in staat de Chinese Mars-missie Tianwen-1 te ontvangen. 

Verbazingwekkend 

Wat Daniel verbaasde waren twee dingen. In de eerste plaats vond hij het buitengewoon, dat 

r00t.cz in staat was om uit de brei van telemetriedata deze gegevens te halen. Als je niet weet 

wat voor soort data in de telemetrie staan en hoe die gecodeerd zijn is dat een hels karwei. 

Zoals Daniel zegt:”Ik had het waarschijnlijk allang opgegeven.” Het volgende wat hem 

verbaasde is dat de Tianwen-1 deze data überhaupt uitzend. Aan boord heeft het toestel 

normaal gesproken een baanplan, dat door het aardstation zonodig wordt bijgewerkt. Om 

zeker te weten, dat dat gebeurd is kan het aardstation om die gegevens vragen. Waarom de 

baangegevens elke 32 seconden naar de aarde worden gestuurd is dus een raadsel. 

Al met al is dit een fantastisch resultaat van de radioamateurs, die hier bij betrokken zijn. Het 

laat zien, dat bij radioamateurs veel kennis en kunde aanwezig is. En ook de kracht van 

samenwerking blijkt maar weer eens. 

Lees meer op de website van Daniel Estevez. 

Bron: AMSAT-DL 
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3. DARC-persbericht: 200 jaar elektromagnetisme 

In een persbericht besteedt de Duitse radioamateurvereniging 

DARC aandacht aan het feit dat het 200 jaar geleden is dat de  Hans Christian Ørsted de 

samenhang tussen elektriciteit en magnetisme aantoonde. De Deense fysicus demonstreerde in 

1820 als eerste tijdens een lezing hoe een elektrische stroom door een draad de naald van een 

kompas kon doen draaien. Kort daarop publiceerde hij zijn vinding. Uit zijn 

onderzoeksresultaten ontwikkelden zich de elektriciteitsleer en de elektrotechniek, en 

bovendien talloze toepassingen zoals radio en televisie, maar ook radioamateur-

communicatie. Tot 1970 werd de eenheid van magnetische veldsterkte naar Ørsted vernoemd. 

Meer informatie: 

 Perbericht DARC: 200 Jahre Elektromagnetismus 

 Wikipedia-artikel: Hans Christian Ørsted 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.darc.de/home/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_%C3%98rsted
https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/gs/oeffentlichskeitsarbeit/Pressemitteilungen/200720_PM_Elektromagnetismus.doc
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_%C3%98rsted


 

 

 

42e ballonvossenjacht 

 

Vrijwel iedere radio geïnteresseerde heeft wel van de Ballonvossenjacht gehoord. 
In haar inmiddels 41-jarige bestaan hebben héél wat radiozendamateurs en andere peilers aan 

dit bekende evenement deelgenomen. Dit jaar vindt de Ballonvossenjacht alweer voor de 42e 

keer plaats. Zoals gebruikelijk is het evenement dit jaar gepland op zondag 20 september 

2020. Als de weergoden ons goed gezind zijn wordt om 13.00 uur de welbekende sonde 

opgelaten aan een stratosfeerballon die meestal een hoogte van 30+ kilometer bereikt. De 

sonde blijft normaal gesproken zo’n anderhalf tot twee uur in de lucht waarbij vele actieve 

peilers tot het uiterste gaan om de dalende sonde als eerste te bereiken. De organisatie zal de 

ballon dit jaar wederom vanaf een geheime plek in Nederland oplaten. Daardoor is het niet 

meer mogelijk om op basis van computerberekeningen de landingsplaats vooraf te bepalen, 

zodat het weer een écht peilevenement gaat worden. Vorig jaar bleek dit te voldoen aan de 

verwachtingen van de deelnemers, dat een nieuw record bereikte. Liefst 45 equipes bereikten 

de landingsplaats. Het jaar daarvoor waren het er zelf 53, een nieuw record. 

De ballonvossenjacht gaat ieder jaar gepaard met verschillende multimediale activiteiten die 

ervoor zorgen dat zowel de actieve deelnemers (de jagers) alsook de passieve deelnemers (de 

volgers thuis) de ballonvossenjacht maximaal kunnen beleven. Zo is het oplaten van de ballon 

altijd het spannende startschot die live verslagen wordt via de relaisstations PI2NOS en 

PI3UTR. Daarnaast verwachten we ook dit jaar weer de beelden te zien van de ATV-zender 

in de sonde maar ook die van het begeleidingscentrum en, niet in de laatste plaats, van de 

volg-equipe. Zodra de sonde geland en gevonden is kunnen de binnenkomende equipes via 

deze stream gevolgd worden en de prijsuitreiking ter plaatse live bekijken via internet 

Aanpassingen en voorbehoud door Corona 
Dit jaar zal de invulling van de Landelijke Ballonvossenjacht, door de maatregelen t.g.v. het 

Corona virus anders zij dan voorgaande jaren. We mogen in ieder geval de radiokleder niet 

openstellen voor publiek. Voor de operators die normaal in paren werken zullen we een 

oplossing moeten creëren die voldoet aan de 1,5 meter eis. Ook de peilers die bij de 

landingsplaats aankomen dienen zich aan de ‘1,5-meter regels’ te houden. Met deze 

aanpassingen kan de Landelijke Ballonvossenjacht als één van de weinige evenementen in 

2020 voor radiozendamateurs toch doorgang vinden! 

Toch moeten we als organisatie een voorbehoud maken. Omdat het op dit moment voor ons 

onmogelijk is om in te schatten hoe de situatie rondom Covid-19 zich tegen die tijd gaat 

ontwikkelen willen wij u er op wijzen wij misschien tot op het laatste moment een en ander 

aan moeten passen of zelfs kunnen besluiten om de Ballonvossenjacht te annuleren. Daarom 

willen wij er nadrukkelijk op wijzen dat u, voor uw vertrek, de laatste informatie op onze 

website leest. Aangezien we niet in de hand hebben dat de ballon binnen de Nederlandse 

grondgebied naar beneden komt willen wij u er ook op wijzen dat u zich moet conformeren 

aan de richtlijnen van de (lokale) overheid waar u zich op dat moment bevind. Deze 

richtlijnen kunnen afwijken van het Nederlandse RIVM waardoor u bijvoorbeeld vanwege de 

samenstelling in u auto in overtreding bent. 

Televisiebeelden 
Zoals ieder jaar staat de organisatie voor verschillende uitdagingen om het grote scala aan 

activiteiten in goede banen te leiden. De ballon is te volgen via de (stream van) ATV-

repeaters PI6HVS en PI6ATV. Maar natuurlijk kun je de beelden ook zelf proberen te 

ontvangen. De ballon zendt videobeelden uit op 1252 MHz. 



 

 

 

Geheime oplaatplaats 
De ballon zal, in navolging van het experiment vorig jaar, wederom vanaf een geheime 

oplaatplaats de lucht in gaan. Daardoor kunnen slimme ‘peilers’ niet meer op basis van 

computermodellen berekenen waar de ballon ongeveer zal landen. Het blijft wel de bedoeling 

van de organisatie om de ballon in Nederland te laten landen. 

Ballon moet afslanken 
Om de ballon zelfstandig op te laten was het nodig dat de ballon gewicht verloor. Hierdoor is 

de bakenzender op 145.4500 MHz. komen te vervallen om zo stroom te besparen en gewicht 

te verliezen. Deelnemers zullen dus moeten peilen op de uitgang van de transponder op 

145.4750 MHz. of moeten peilen op de uitgang van de ATV-zender op 1252 MHz. 

Veel werk verzet 
Zoals u leest is er weer héél wat werk dat verzet moet worden om de Ballonvossenjacht weer 

een gedenkwaardige dag te laten zijn. Daarom wordt het algehele evenement weer 

georganiseerd en begeleid door een team van meer dan 30 vrijwilligers. Dankzij hun is het 

mogelijk om de Ballonvossenjacht plaats te laten vinden en via HF, VHF en UHF-

verbindingen. Vorig jaar leidde dit tot bijna 600 unieke registraties met de club callsign van 

Radio Club ‘t Gooi: PI4RCG. 

Meedoen! 
Meedoen met de ballonvossenjacht kan, zoals altijd, op veel verschillende manieren. In eerste 

instantie kan je natuurlijk meedoen met de peiljacht. We zeggen het nog maar een keertje: 

hiervoor zijn echt geen gecompliceerde doppler peilers of andere complexe constructies 

nodig: de beste resultaten worden vaak behaald met een doodgewone ‘peildoos’, een 

landkaart, uiteraard een goed team en een klein beetje geluk. 

Vanaf de zijlijn kan je ook deelnemen aan dit leuke evenement: via internet en de 

verschillende radiofrequenties kan je de jacht volgen en natuurlijk een QSO maken met de 

organisatie. De ballonvossenjacht is er dus voor iedereen. Of je nu fanatiek radiopeiler bent, 

er een gezinsuitje van maakt of vanuit je luie stoel de reeks van activiteiten volgt en 

rapporteert. 

Wat ook het vermelden waard is: in de afgelopen 7 jaar hebben we mede dankzij de nieuwe 

organisatiestructuur het evenement tot een nieuwe hoogte weten te brengen met ieder jaar 

meer deelnemers, meer website bezoekers én meer radioverbindingen. We zetten deze traditie 

graag voort! 

Uitgebreide informatie over de ballonvossenjacht vind je op de website. 

Je vindt daar alle interessante frequenties, live updates en daarnaast zijn de laatste nieuwtjes 

eveneens te vinden op de 

Facebook-pagina en Twitter stream. 

Tot zondag 20 september 2020! 

 

 

 

 

https://www.ballonvossenjacht.nl/
https://www.facebook.com/ballonvossenjacht/


 

 

 

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”   

PE1GIJ  

Te koop:  

Setjes rozenbinders die zeer geschikt zijn om een kippenladder te maken voor een symmetrische 

antenne.  

 

25 stuks voor 2 euro . 

  



 

 

 

 

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 
 

       

  

  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           76 QSO's en     3 Pnt. 
PA2CVD    European HF Championship        126 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    European HF Championship         85 QSO's en     3 Pnt. 
PA7RA     European HF Championship         58 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        345 QSO's en    12 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    20644 QSO's en   638 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CW-contesten             CW     05 Aug 17:00-19:59 UTC 
  WAE DX Contest                     CW     08/09 Aug 00:00-23:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 10 Aug 16:30-17:29 UTC 
  VRZA WANLC VFH-UHF MHz DAC         CW/SSB 13 Aug 18:00-21:00 UTC 
  VERON 432 MHz DAC                  CW/SSB 11 Aug 18:00-21:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     14 Aug 17:00-19:59 UTC 
  SARTG WW RTTY Contest              RTTY   15/16 Aug 00:00-15:59 UTC (2x 
pauze) 
  RDA Contest                        CW/SSB 15/16 Aug 08:00-07:59 UTC 
  Keymens Club of Japan Contest      CW     15/16 Aug 12:00-11:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 17 Aug 16:30-17:29 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     19 Aug 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 

Luister amateurs; 
NL13901 
NL134 + QRP 
 
Radio amateurs 
ON3TNT 
PA5KM* 
PE1GIJ 
PD0BJ 
PA3GAG 
PA5HE* 
ON3VCL* 
PA5FJM 
PD1JHH 
PA3BSX 
PD3JAG 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

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/

