
 

 

 

 

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 269 van 19 augustus 

Welkom bij de wekelijkse uitzending van PI75BOZ 

 

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA75WT. 

Gepresenteerd door Matthe PD75AJZ   

Ronde leider Matthe PD75AJZ  

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. 

 
Beste leden, 
 
Wij als bestuur zijn aan het onderzoeken of er een mogelijkheid zou zijn om in september weer een 
vereniging avond te organiseren. 
 
Om de mogelijkheden op een rijtje te zetten , is er door onze penning meester  Matthe PD75AJZ 
contact op genomen met de Geerhoek. 
 
Uit de reactie van de Geerhoek kunnen we de conclusie trekken dat we voorlopig geen vereniging 
avond kunnen organiseren zonder leden teleur moeten stellen , gezien het geringe aantal personen 
dat aanwezig mag zijn. 
 
Wij als bestuur blijven de veranderingen volgen en zodra het mogelijk is gaan we natuurlijk weer een 
vereniging avond  organiseren. 
 
73’ Matthe PD75AJZ  Jan PD75JAG Wim PA75WT  
 
Hier onder de mail wisseling;   
 
12 augustus 2020  
Beste Rene, 
Op 15 september willen we weer starten met de maandelijkse (3de dinsdagv/d mnd) bijeenkomsten. 
 Hoe is het protocol  om weer gebruik te maken  van de Geerhoek te komen? 
Kunnen we dan de sociëteit gebruiken om wat meer ruimte (1.5mtr) onderling te hebben  
Wat zijn de meer kosten  per avond? 
Graag verneen ik het een en ander van je 
Met vriendelijke groeten, Matthe Minheere VERON afd 51 
 

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. 

  



 

 

 

 

 

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  

15 september 20.00 uur lokale tijd . 

Bestuur afdeling A51. 

 

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) 

  



 

 

 

Mededeling Bestuur A51  
Beste leden, 
 
Wij als bestuur zijn aan het onderzoeken of er een mogelijkheid zou zijn om in september weer een 
vereniging avond te organiseren. 
 
Om de mogelijkheden op een rijtje te zetten , is er door onze penning meester  Matthe PD75AJZ 
contact op genomen met de Geerhoek. 
 
Uit de reactie van de Geerhoek kunnen we de conclusie trekken dat we voorlopig geen vereniging 
avond kunnen organiseren zonder leden teleur moeten stellen , gezien het geringe aantal personen 
dat aanwezig mag zijn. 
 
Wij als bestuur blijven de veranderingen volgen en zodra het mogelijk is gaan we natuurlijk weer een 
vereniging avond  organiseren. 
 
 
73’ Matthe PD75AJZ  Jan PD75JAG Wim PA75WT  
 
12 augustus 2020  
Beste Rene, 
Op 15 september willen we weer starten met de maandelijkse (3de dinsdagv/d mnd) bijeenkomsten. 
 Hoe is het protocol  om weer gebruik te maken  van de Geerhoek te komen? 
Kunnen we dan de sociëteit gebruiken om wat meer ruimte (1.5mtr) onderling te hebben  
Wat zijn de meer kosten  per avond? 
Graag verneem ik het een en ander van je 
Met vriendelijke groeten, Matthe Minheere VERON afd 51 
Reactie  van de beheerder ; 
13 augustus 2020 
  
Beste Matthe, 
  
Wij hebben vanaf de nodige maatregelen genomen zoals hygiëne en afstand houden, er is in elke 
ruimte aan gegeven hoeveel personen er in mogen. 
In jullie vaste ruimte mogen in totaal 13 personen plaatsnemen.  
In de sociëteit mogen 15 personen plaats nemen. 
  
Er staan ook niet meer stoelen. 
  
Als er nog vragen zijn hoor ik dat wel van je. 
  
Vriendelijke groeten, 
René  
 
  



 

 

 

Veron A51 project 2020 ombouw CB bakkie naar 70 Mhz 

Van: Ad PA9AD 

 

Hoi mede amateurs,  

Ook dit jaar heeft onze afdeling A51 weer een ombouw project, sterker nog, twee leuke 

ombouw projecten, het maken van een GPSDO ontworpen door Ad PE1GIJ en het ombouwen 

van een 27MC bakkie naar een van de amateurbanden door Henk PA5HE. De projecten 

werden op een afdelingsbijeenkomst in het pre-corona tijdperk door beide OM’s 

geïntroduceerd zodat je een overwogen keuze kon maken. Een extra motivator is dat de 

afdeling de projecten met een financiële bijdrage en zo ook zelfbouw promoot en ondersteunt. 

Mijn keuze viel op het project van Henk, had al eerder op de website van hem mooi 

gedocumenteerde ombouwprojecten gezien en was onder de indruk hoe hij dit voor elkaar 

kreeg. Hij heeft zelf alles uitgepluisd, tot uitvoering gebracht, getest en beschreven. Nen dikke 

chapeau. 

Wat volgt is mijn beschrijving en belevenissen van de ombouw, uiteraard grotendeels in lijn 

met de beschrijving die Henk op zijn website heeft gepubliceerd.                                        

Site: http://www.hvde.nl/electronica/tx/4m/CB_4m_nl.shtm 

Het is niet even een andere frequentie instellen, maar je moet de VCO, mixer, pre-amplifier, 

doubler, driver, eindtrap en pi-filter op de bestaande print van het bakkie aanpassen van 27 

naar 70 Mhz. Onderdeel daarvan is een door hem ontworpen printje bestuken die o.a. een 

arduino, DDS en PLL bevat welke de functie van de oude PLL overnemen en uitlezing 

aansturen. Tenslotte moet je een mooi OLED display zien te monteren op de plaats van het 

oude kanalen display op het frontpaneel. 

Dus marktplaats afgestruind en een Hycom CB4000 (FM) gekocht die de donor voor de 

ombouw wordt. Daarnaast het ombouwpakket besteld en betaald via Matthe, waarna Henk het 

http://www.hvde.nl/electronica/tx/4m/CB_4m_nl.shtm


 

 

 

ombouw pakket persoonlijk afleverde op het QTH. Alle onderdelen netjes verpakt en 

geïdentificeerd. Wat een werk moet het bestellen en samenstellen zijn geweest.  

Werkplek met CB4000 en ombouw instructies op PC paraat (+ bakske koffie) 

Stap 1, samenstellen nieuwe PLL 

Op een keurig ontworpen dubbelzijdig printje moeten alle onderdelen voor de nieuwe PLL 

worden gesoldeerd. Er zitten diverse SMD onderdelen bij en allemachies wat zijn die klein! Je 

hebt echt een kleine soldeerpunt en een stabiele hand nodig om deze vast te solderen. Telkens 

als ik een onderdeel heb gesoldeerd meet ik de verbinding door, ook op sluiting om te 

voorkomen dat het een zoekplaatje wordt bij in gebruik name. Ook houd ik op de stuklijst bij 

welke componenten geplaats zijn, om niet het overzicht van het bestuken te verliezen.

 

Het ombouwen is gedetailleerd beschreven op de website van Henk en je kunt zo de print op 

een “Monkey see, monkey do” manier bestuken. De arduino is werkelijk compact, zoals je op 

de foto onder kunt zien slechts zo’n 15 mm breed. Henk heeft m voor mij al 

voorgeprogrammeerd.                                                                    

 

Stap 2, Aanpassen frontpaneel en plaatsen OLED 

De oude PLL die via het frontpaneel op de print is gemonteerd moet worden verwijderd, en 

het frontpaneel en de brackets moeten aangepast worden om de OLED te kunnen plaatsen.  

Overigens waardeer ik het mechanische ontwerp van de tranceiver enorm. Tijdens het verbouwen 

zie je hoe doordacht het zetwerk, en uitponsen van de brackets is gedaan. Alle schroeven kunnen 



 

 

 

b.v. aan de buitenkant aangebracht worden, omdat de cover via een off-set die op de bracket is 

gestanst gemonteerd worden. 

Op de foto onder zie je: 

 Rechtsboven de oude display unit 

 Linksboven de OLED die op de aangepaste bracket is bevestigd. Er moet een isolatie 
laag (tape) tussen print en bracket om sluiting te voorkomen. 

 Linksonder het plastic frontpaneel welke is aangepast om de OLED passend te maken. 

 Rechtsonder het oude en het nieuw uit polycarbonaat gezaagde afdekplaatje OLED. 
Hier moet nog een afdeklaag op worden aangebracht met een opening voor het 

display. Ik maak het in zwart omdat dit mooi matched met het frontpaneel.

 

Het passend maken van eea vergt wat pas, meet, zaag, vijl en freeswerk. Het loont de moeite 

om dit secuur te doen, want een mooi recht gemonteerde OLED zet de puntjes op de i voor 

den amateur. Het is echt een hele mooie aanpassing die Henk gemaakt heeft t.o.v. de eerdere 

versie waarbij kanalen getoond werden die dan vertaald moesten worden naar de bijbehorende 

frequentie van het raster. Nu lees je direct de frequentie en je voorgeprogrammeerde callsign 

af. De schakelaar is een encoder switch die, als je die indrukt, je de frequentie breedte per 

schakelmoment van de rotary veranderd. 

Stap 3 Ombouwen van PCB 

 Ik volg de beschrijving en ga nu componenten vervangen op de print. Wat niet helpt is de 

enorme waslaag die op de print is gesmeten om de afgestemde toko spoeltjes te fixeren. Is wat 

te enthousiast gedaan door de firma Hycom, precies op de plek waar veel componenten 



 

 

 

moeten worden aangepast. Ze moeten geweten hebben dat hier aan geprult ging worden.

 

Het verwijderen van componenten doe ik met de-soldeer litze en is best een lastig karweitje. 

Je moet aan de component kant het onderdeel 

opzoeken, en daarna de aansluitingen aan de 

onderzijde opsporen en dan lossolderen Ik heb 

nagenoeg een volledig rolletje met litze nodig 

gehad! Je merkt dan dat het loont de dichter 

gewikkelde litze te gebruiken, een goedkope 

Chineese variant met minder wikkelingen moest 

ik dubbelvouwen om het soldeer goed te 

absorberen. Overigens heeft Henk op zijn website 

een mooi overzicht van een maagdelijke print 

waarop de Id’s van de componenten goed te zien 

zijn. Het lastigste 

vond ik het modificeren van de Toko spoeltjes. Dat deze 

componenten mooie ontwerpen zijn ontdek je tijdens het 

modificeren van deze kringetjes. Je moet er een groot aantal 

aanpassen. In een hele kleine metalen behuizing zitten de trafo-

tjes met primaire en secundaire windingen en vaak ook nog een 

condensator. Je moet de primaire en secundaire wikkelingen 

aanpassen, en ook de Condensator (aan de onderzijde van de 

print) vervangen. Gelukkig heeft dorpsgenoot en HAM vriend 

Geert PA0GDM, nog dunne geïsoleerde wikkeldraad want die 

apenhaartjes die op de Toko zitten breken makkelijk. Overigens 

moet je bij het afregelen van de toko’s ook goed opletten. Vaak 

is hier was ingelopen, hierdoor zit de kern vast en draai je die 

makkelijk kapot. Altijd verwarmen dus als je gaat trimmen zodat de was vloeibaar wordt.  



 

 

 

 

Stap 5 Aanpassen bedrading 

Aan de hand van het schema wat Henk op zijn website 

heeft gepost en de ombouw beschrijving kun je zien 

welke draden je moet aanbrengen, verwijderen. Er 

zitten al draden in het ombouw pakket, met name de 

flatcables met PCB connector die tussen de PLL print 

en OLED en encoder switch lopen.  

Heb voor de bedradings aanpassingen een lijstje 

gemaakt wat het aansluiten wat makkelijker maakt.  

Action From From-ContactCable To To- Contact

Ignore Arduino PCB X1 Not connected

Ignore Arduino PCB X2 Not connected

Add Arduino PCB X3 New, single wire print PLL08A 5

Add Arduino PCB X4-gnd New, flat cable OLED display GND

Add Arduino PCB X4-VCC New, flat cable OLED display VCC

Add Arduino PCB X4-D0 New, flat cable OLED display SCL

Add Arduino PCB X4-D1 New, flat cable OLED display SDA

Add Arduino PCB X4-RESET New, flat cable OLED display RES

Add Arduino PCB X4-DC New, flat cable OLED display DC

Add Arduino PCB X5 New, single shielded cable print PLL08A 6

Add Arduino PCB X5-Shld New, single shielded cable Print Ground

Add Arduino PCB X6-gnd New, flat cable Encoder switch

2 poot- lh / 3 

poot-mid

Add Arduino PCB X6-switch New, flat cable Encoder switch 2 poot- rh

Add Arduino PCB X6-encoder New, flat cable Encoder switch 3 poot- lh

Add Arduino PCB X6-encoder New, flat cable Encoder switch 3 poot- rh

Add Arduino PCB X7 New, coax Print-C19

Losse poot 

C19

Add Arduino PCB X7-gnd New, coax Print Ground

Add Arduino PCB X8 New, single wire Print 9

Add Arduino PCB X9-TX New, single wire print PLL08A 7

Delete Switch tune Single wire, black Encoder pcb

Delete Pot Dimmer Single wire, green Encoder pcb

Delete Switch Chan 9 Single wire, orange Encoder pcb

Delete Switch Chan 9 Single wire, yellow Encoder pcb

Delete Pot Dimmer Single wire, red Encoder pcb

Delete Switch Chan 9 Single wire, red Encoder pcb  

  



 

 

 

Stap 6 Testen 

Op de site van Henk staat een test plan. Alles nog een keer nalopen, dan de spanning 

aansluiten en… test plan afhobbelen.  

 

RF probe en meter, geleend van PA0GDM. HP-frequentie teller en HF generator 

 Zorg dat de Arduino geprogrammeerd is met het juiste programma. Programmeren van de 

Arduino doe je bijv met een opensmart usb ch340 uart. De transceiver moet tijdens 

programmeren uitgeschakeld zijn. Na het programmeren begint het OLEDdisplay te werken. 

De 5V voeding uit de programmer is voldoende. 

o Check, wat is die Oled mooi! Mijn call staat er ook op, echter hij reageert echter 

niet op de rotary encoder schakelaar. Oei verkeerd aangesloten, aanpassen en 

werkt. 

 

 Schakel de transceiver aan en begin met het controleren van de voeding 9V (X1) en 5V (X2) 

op het inbouw PCB'tje 

o Check 

 Controleer met de oscilloscoop of er ongeveer 1 MHz op pin 7 van het DDS printje staat. 

o Gemeten met frequentie teller, check

 
 Controleer of TX (X9) hoog wordt (ca 7V) als de microfoon ingedrukt wordt. 

o Check meet 6,45 volt 

 Zet de frequentie op het midden van de band (70.250MHz). 

 Controleer of de VCO oscilleert door te meten met de scoop of er RF staat op C19. 

o Niet goed is 29 Mhz, moet hoger zijn. 



 

 

 

o  
 Afregeling VCO RX : Meet met een multimeter of scoop op TP1/C29 op de hoofdprint en 

draai aan T1 tot de gemeten spanning 2.5V is. 

o Shit, eerst draai ik toko kern kapot, vervangen door er een uit een andere print te 

slopen, deze opnieuw te wikkelen en te monteren. Meet 4,8 v. Het in/uitdraaien van 

T1 heeft geen invloed op spanning 

o  
 Afregeling VCO TX: Druk de microfoon in en meet met een multimeter of scoop op TP1/C29 

op de hoofdprint en draai aan CT1 tot de gemeten spanning 2.5V is. Idem als vorige meting, 

meet ongeveer 4,8 volt en kan spanning niet beinvloeden door aam CT1 te draaien.  

Henk om hulp gevraagd, wat volgt zijn een aantal e-mails met vraag en antwoord zoals:  
…..Ad: Hi Henk, de 1 nF condensator op Q1 erbij gezet. Meet nog steeds 25 Mhz op 
 C19. Helaas nog niet opgelost dus… 

…..Henk: Goede vraag, even rekenen. 

De hoogste frequentie is 70.250 (midden van de band) + 10.695 / 2 = 40.4725MHz (RX) 

Parallel aan de spoel zit dan in theorie 4.7+15/2+(seriesschak 15/10/100pf) = 4.7 + 7.5 + 5.6 = 18pf (zie 

schema) 

De spoel heeft dan een inductie van 859nH (Fres=1/(2pi()sqrt(LC)) 

Als hij nu op 25MHz resoneert is de bijbehorende C 47pf 

Dus ergens zo'n 29pf te veel. Zit in T1 de interne C van 18pf er misschien nog in ? Met die 18pf C nog in T1 zou 

je op 28MHz uit moeten komen. (twee maal meer capaciteit dus de frequentie verwacht ik op 

40.4725/sqrt2=28.28MHz)….. 

Na alles diverse keren alles nagelopen te hebben kom ik niet verder, alle componenten lijken juist 

vervangen en aangesloten en moet ik de patiënt toch naar Dr. Henk brengen.  

Toko T1 welke ik kapot gedraaid had, en vervangen door een andere bleek een ander binnen werk te 

hebben, waarbij ondanks het juiste aantal wikkelingen er toch afwijkende inductieve waardes 

ontstonden, en dus afwijkende frequenties. Daarnaast ontdekte Henk nog een aantal kleine foutjes. 

Ik kom een aantal dagen nadat ik m afgeleverd had weer ophalen, en hij werkt! Koste wel een aantal 

condensatoren die opgeblazen werden tijdens het testen van zijn spectrum analyzer, gelukkig kon hij 

ze repareren. 

  



 

 

 

Stap 7 In gebruik name 

Eindelijk, na een aantal maanden 

knutselen op zondag 1 aug “first” met 

Geert PA0GDM gemaakt, een mooie 

afronding van een project waar ik met 

volle teugen van heb genoten. 

 

 

 

 

Omgebouwde tranciever operationeel  in shack PA9AD 

  



 

 

 

Zonnevlekkencyclus 25 op stoom  

17/08/2020/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV 

 

SWAP van PROBA2 (proba2.sidc.be) 

Al meer dan 56 dagen op rij zijn er zonnevlekken te zien. Zo’n lange ruk is al sinds september 

2017 niet meer gezien. Ook zijn de meeste zonnevlekken van cyclus 25, dus niet van de 

voorgaande cyclus. Daarnaast is het totale oppervlak van de zonnevlekken sinds mei 2019 

niet zo groot geweest. Daarmee lijkt zonnevlekkencyclus 25 op stoom te komen. En mogen 

we weer hopen op betere condities op de HF-banden. 

De zon is actiever dan je denkt tijdens minimum 

In Metsähovi, Finland staat een 14-meter radiotelescoop. Daarmee houdt het Metsähovi Radio 

Observatory al vele jaren de zon en andere ruimteobjecten in de gaten. Juha Kallunki, Merja 

Tornikoski and Irene Björklund, onderzoekers aan het Metsähovi Radio Observatory 

publiceerden recent hun bevindingen. In Solar Physics staan hun observaties van het 

zonneminimum, voor het eerst systematisch bestudeerd. Ze vergeleken hiervoor radiodata van 

hun eigen instituut met satellietdata in het UV-gebied. De zonnekaarten vertoonden 

oplichtingen in de radiosignalen. Daarvoor vonden ze drie verklaringen. 

Gaten in de corona 

https://www.veron.nl/nieuws/zonnevlekkencyclus-25-op-stoom/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
http://www.arrl.org/news/view/the-k7ra-solar-update-640
https://www.veron.nl/nieuws/zonneactiviteit-neemt-toe-cyclus-25/
http://www.arrl.org/news/view/the-k7ra-solar-update-640
https://www.aalto.fi/en/metsahovi-radio-observatory
https://www.aalto.fi/en/metsahovi-radio-observatory


 

 

 

 

Metsähovi Radio Observatory solar map 

In de eerste plaats zagen ze het radiosignaal oplichten in de polaire gebieden van de zon. Deze 

konden geïdentificeerd worden als coronale gaten, gaten in de buitenste atmosfeer van de zon. 

Zonnewind vanuit coronale gaten, die deeltjes meevoeren zijn verantwoordelijk voor aurora-

verschijnselen. In de tweede plaats vonden ze sterkere radiosignalen daar waar heet materiaal 

door de zon werd weggeslingerd. En als laatste vonden ze een correlatie met sterke 

magnetische velden. Ook waren er oplichtingen, waarvoor de onderzoekers nog geen 

verklaring vonden. Daarvoor is meer onderzoek nodig. 

Kan het minimum iets over het maximum voorspellen? 

Nu het minimum beter in kaart is gebracht rijst de vraag of hiermee voorspellingen over de 

volgende periode gedaan kunnen worden.  Is bijvoorbeeld de intensiteit van het maximum 

voorspelbaar? Tenslotte had elke van de voorafgaande vier zonnevlekkencycli een maximum 

lager dan de voorgaande cyclus. Omdat de activiteit van de zon onder andere gepaard gaat 

met zonnestormen is het voorspellen van de zon belangrijk. Tenslotte zijn we tegenwoordig 

met onze vele netwerken en electronica veel kwetsbaarder voor een grote zonnestorm. Maar 

intussen lijkt zonnevlekkencyclus 25 op stoom! 

Toch groter maximum dan verwacht? 

Voorspellen blijft moeilijk. Maar nu is er een groep wetenschappers, die voorspellen dat het 

komende zonnevlekkenmaximum ongekend groot gaat worden! De wetenschappers komen 

van onder andere het National Center for Atmospheric Research in de VS en het Centre for 

Fusion, Space and Astrophysics van de University of Warwick in Coventry, VK. Daarnaast is 

ook het NASA Goddard Space Flight Center en het Centre for the Analysis of Time Series in 

Londen betrokken. Samen hebben ze een nieuwe analyse gedaan. 

https://www.veron.nl/nieuws/ruimtestorm-erger-dan-orkaan/
https://arxiv.org/pdf/2006.15263.pdf


 

 

 

 

Rode punten: maximum volgens dit model, paarse punt: voorspelling maximum cyclus 25, 

groene punt: voorspelling door Panel 

Met een discrete Hilbert transformatie van maandelijkse zonnevlekkenaantallen over 270 jaar 

hebben ze een relatie gelegd tussen de terminator en de hoogte van het daaropvolgende 

maximum. Op grond daarvan voorspellen zij een record-hoog maximum van de zonnevlekken 

voor cyclus 25. Dit staat in schril contrast met de voorspelling van het mede door de NASA 

voorgezeten Solar Cycle 25 Prediction Panel. Die verwachten namelijk dat het maximum 

vergelijkbaar is met dat van cyclus 24. Over een paar jaar zullen we weten wie gelijk heeft. 

Intussen kunnen we ons verheugen op betere condities. 

Bronnen: 

 ARRL 

 Science Daily 

 Overlapping Magnetic Activity Cycles and the Sunspot Number: Forecasting Sunspot 

Cycle 25 Amplitude, Scott W. McIntosh, Sandra C. Chapman, Robert J. Leamon, 

Ricky Egeland, and Nicholas W. Watkins 

Tags: radiotelescoop, zonnecyclus, zonnestorm, zonnevlekken 

  

https://www.veron.nl/nieuws/de-zonneklok-een-nieuwe-kijk-op-de-zonneactiviteit/
https://www.veron.nl/nieuws/zonneactiviteit-neemt-toe-cyclus-25/
http://www.arrl.org/news/view/the-k7ra-solar-update-640
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/08/200804111457.htm
https://arxiv.org/pdf/2006.15263.pdf
https://arxiv.org/pdf/2006.15263.pdf
https://arxiv.org/pdf/2006.15263.pdf
https://www.veron.nl/nieuws/tag/radiotelescoop/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/zonnecyclus/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/zonnestorm/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/zonnevlekken/


 

 

 

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: 
---------------------------------- 
Geen contest uitslagen ontvangen. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    20644 QSO's en   638 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CW-contesten             CW     19 Aug 17:00-19:59 UTC 
  YO DX HF Contest                   CW/SSB 29/30 Aug 12:00-11:59 UTC 
  WW DIGI DX Contest                 DIGI   29/30 Aug 00:00-24:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 01 Sep 16:30-17:29 UTC 
  UK/EI DX Contest                   SSB    31 Aug/01 Sep 12:00-12:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 02 Sep 16:30-17:29 UTC 
  RSGB FT4 Contest                   DIGI   02 Sep 19:00-19:59 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: 
 
NL134 Xander 
NL134QRPieter Alex 
NL6926 Adrie 
Broer Geert 
NL13883 Jaap 
NL13901 Sjaak 
 
Radioamateurs: 
 
PE1BSX* Cor 
DB1YB Johann 
PDØBJ Bert 
PB75DX Gerard 
PA3WT* Wim 
ON3TNT Marnik 
PD3JAG Jan 
PA5HE Henk 
PA3GAG* Rien 
PA3BMI* Ton 
PE1BDV* Chiel 
PA3JAN* Jan 
PA2HEN* Hennie 
PD1JHH Jan 
PD1MVL Mart 
PA3DWF* Piet 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

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/

