
 

 

 

 

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 270 van 26 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 de geplande datum van 15 september niet halen om bij elkaar 
te 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  
 
  



 

 

 

Berichtje van Ineke PA3FTX 

Hallo Wim, 

Altijd weer even gezellig lezen. Hopelijk kunnen de bijeenkomsten spoedig weer starten, maar ik ben 

bang dat het nog even zal duren. 

Wil je mij uit de ziekenboeg halen? Ook de advertentie van Henk kan verwijderd worden. 

Doe alle lezers de groeten van ons. 

PA3Z en PA3FTX 

 

 

Zendamateur vlucht naar zeedijk  

22/08/2020/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV 

 

Foto: Niels de Vries, de Leeuwarder Courant 

Op mijn eerste vakantiedag moest mijn vrouw nog werken. Dus ik dacht dan ga ik naar het 

Rode Klif vlakbij Skarl in Zuidwest Friesland. Dit is vooor mij een half uurtje rijden. Had 

daar mijn endfed gespannen en de set neergezet. Vervolgens weer genoten om zonder storing 

te mogen werken op de HF. Veel mensen die mij kwamen vragen wat ik aan het doen was, ze 

hadden geen idee. Ook kwam er een meneer langs met 2 fototoestelen. 

Ik dacht gelijk dit is een fotograaf van de media en dat was inderdaad zo. Hij had me leuk op 

de foto gezet. Toen belde de woensdag erop de Leeuwarder Courant. Heb daar mijn verhaal 

gedaan, en de maandag erop stond het in de krant driekwart pagina groot (zie hieronder). 

Heb onder tussen al bezoek gehad van Agentschap Telecom  na een storingsmelding. Ze 

denken aan een frequentieregelaar die hier stoort ( wordt nog aan gewerkt). 

73’s de Sjoerd, PD2F 

Uit de Leeuwarder Courant 

Zendamateur vlucht naar zeedijk 

Zendamateur Sjoerd de Vries wordt thuis op zijn zolderkamer in IJlst zo verstoord dat hij met zijn 

kofferbak vol apparatuur naar de dijk bij Warns vlucht. ,,De frou even mei, dan sitte we hjir moai.” 

https://www.veron.nl/nieuws/zendamateur-vlucht-naar-zeedijk/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/hf-contesten/velddag-contesten/


 

 

 

Gestoord wordt hij ervan. Zijn net alle omstandigheden ideaal. Genoeg zonnevlekken, geen 

gedoe met reflecterend poollicht, de magnetische velden die er perfect bijliggen. Schakelt hij 

de boel aan boven op zijn zolderkamer in IJlst: alleen maar storing. ,,In ûntfangst fan neat. 

Dan kin ik de boel gelyk wol plat goaie.” 

De Vries (53) is fanatiek radio-zendamateur. Vroeger begonnen als zendpiraat, later wat 

klooien met 27MCbakjes. En nu officieel gecertificeerd. ,,Ik hie it al twa kear besocht en it 

slagge net, mar no ha ik myn lisinsje helle en bin Novice-amateur.” Dat betekent dat de IJlster 

toestemming heeft om zijn 25watt apparatuur in stelling te brengen om andere amateurs in de 

ether te zoeken. Wie elkaar vindt, stuurt een ge-scande foto als bewijs. 

’s Avonds als hij terugkomt van zijn werk als platenzager bij een meubel- en panelenbedrijf, 

duikt Sjoerd het liefst gelijk achter de knoppen. ,,De frou zit foar SBS, ik foar de sender.” Zo 

praat hij met lui van over de hele wereld. Laatst nog met iemand in Roemenië en de verste 

call van PD2F (zijn codenaam) kwam tot Indonesië. ,,Moai jong.” 

Dit artikel is afkomstig uit de Leeuwarder Courant van 27 juli 2020. Lees het hele artikel 

hier: https://www.lc.nl/friesland/Zendamateur-vlucht-naar-zeedijk-25934756.html 

Met dank aan de Leuwarder Courant voor de toestemming. 

Tags: HF, mobiel, velddag 

Eerste verbinding in de 725 GHz amateurband  

21/08/2020/in Algemeen nieuws, Experimenteel Radio-onderzoek /door Poll van der Wouw PA3BYV 

Op 20 juli lukten het Michael, DB6NT, en zijn 

QSO-partner Andreas, DB2NP een eerste verbinding in de 725 GHz amateurband te maken. 

Dat gebeurde overigens over een afstand van 20 meter. Om 12:30 UTC wisselden zij 

rapporten van 529 uit. De luchttemperatuur was 25 graden Celsius, de relatieve 

luchtvochtigheid 51% en het dauwpunt 13.7 graden. Deze condities komen overeen met een 

demping van 288 dB per kilometer. Dat is vergelijkbaar met de demping van een EME-

verbinding, maar dan wel over 700.000 km. Het geheel werd in twee YouTube videos 

vastgelegd. 

725 GHz 

Twee dagen later wisten beide OM’s de afstand tot 42 meter te verhogen. Maar hoe zijn ze 

überhaupt aan experimenten op 725 GHz begonnen? DB6NT beschrijft het als volgt: “Nadat 

mijn tweede 241-GHz-Station klaar was vroeg ik me af of de harmonischen van het 

zendsignaal niet ook te horen zouden zijn. Daarop bekeek ik eens de frequentietoewijzing aan 

zendamateurs van de banden boven 300 GHz. Daarbij viel het me op, dat de derde 

https://www.lc.nl/friesland/Zendamateur-vlucht-naar-zeedijk-25934756.html
https://www.lc.nl/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/hf/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/mobiel/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/velddag/
https://www.veron.nl/nieuws/eerste-verbinding-in-de-725-ghz-amateurband/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/category/experimenteel-radio-onderzoek/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/nieuws/43ste-ghz-bijeenkomst-in-dorsten/


 

 

 

harmonische van  241 GHz in het voor zendamateurs niet gesloten bereik van 711-730 GHz 

valt.” En verder schrijft hij: “725 GHz is geen erg goede band voor radioverkeer. Maar het is 

een technische uitdaging op deze band QRV te worden.” Dat wordt alleen al duidelijk als je 

naar de openingshoek van de antenne kijkt. Die ligt namelijk ver onder een graad. In de 

winter willen ze verder gaan om bij droog en koud weer de afstand van 42 meter te kunnen 

verbeteren. 

YouTube 

In twee YouTube-filmpjes laten Michael, DB6NT, en Andreas, DB2NP zien hoe de 

verbinding klinkt. Ook is te zien dat de beroemde IC-402 nog steeds in actie komt. In de video 

laten ze ook zien, dat de verbinding wegvalt als er iets voor de belichter wordt gehouden. 

Daardoor is het duidelijk, dat het om een verbinding op deze extreme frequentie gaat. 

Bronnen: DARC 

[1] https://www.youtube.com/watch?v=iXSuJN0LVwQ 

[2] https://www.youtube.com/watch?v=gJsHpALTzNk 

Tags: micro, VHF-en-hoger 

Schotel Arecibo Observatorium beschadigd door kabelbreuk  

19/08/2020/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV 

De schotel van de radiotelescoop van het 

Arecibo Observatorium in Puerto Rico is ernstig beschadigd door een kabelbreuk. In de 

vroege ochtend van 10 augustus brak namelijk een steunkabel van het platform boven de 300 

meter schotelantenne. Dit veroorzaakte vervolgens een scheur van 30 meter in de reflector. De 

werkzaamheden van het wereldberoemde observatorium zijn voorlopig gestaakt. Toen de 7.5 

cm dikke kabel viel zijn ook zo’n zes panelen van de Gregorian Dome boven de schotel 

beschadigt. Ook verdraaide het toegangsplatform tot de koepel. De oorzaak van de breuk is 

nog niet duidelijk. 

Zo spoedig mogelijk weer in bedrijf 

“Een team van deskundigen beoordeelt nu de situatie,” zegt observatoriumdirecteur Francisco 

Cordova. “Ons focus is de veiligheid van het personeel en het beschermen van de faciliteiten 

en apparatuur. Daarnaast het herstellen van de schotel om zo snel mogelijk weer volledig 

operationeel te zijn. Daarmee kunnen we doorgaan wetenschappers over de hele wereld te 

ondersteunen.” De University of Central Florida (UCF) beheert de radiotelescoop onder een 

cooperatieve overeenkomst met Universidad Ana G. Méndez and Yang Enterprises Inc. Hier 

staat een van de grootste en krachtigste radiotelescopen ter wereld. Wetenschappers uit de 

https://www.youtube.com/watch?v=iXSuJN0LVwQ
https://www.youtube.com/watch?v=gJsHpALTzNk
https://www.veron.nl/nieuws/tag/micro/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/vhf-en-hoger/
https://www.veron.nl/nieuws/schotel-arecibo-observatorium-beschadigd-door-kabelbreuk/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arecibo_(radiotelescoop)


 

 

 

hele wereld gebruiken de radiotelescoop voor onderzoek. Daartoe behoort atmosferisch 

onderzoek, planetaire wetenschappen sciences, radio-astronomie en radar-astronomie. In 

Arecibo huist ook een team dat het Planetary Radar Project doet. NASA’s Near-Earth Object 

Observations Program ondersteunt dit project met een beurs aan de UCF. 

Lang de grootste 

Tientallen jaren was Arecibo met een doorsnee van 300 meter de grootste radiotelescoop ter 

wereld. Heel wat groter dan onze 25-meter schotel in Dwingeloo dus. Maar in 2016 belandde 

het op de tweede plaats door de Five hundred-meter Aperture Spherical Telescope (FAST) in 

China. De instelling heeft vele orkanen, tropische stormen en aardbevingen doorstaan sinds de 

bouw 50 jaar geleden. Reparaties van de gevolgen van orkaan Maria in 2017 worden nog 

steeds uitgevoerd. Ondanks dat draagt deze radiotelescoop al jaren bij aan baanbrekend 

ruimteonderzoek aan gravitatiegolven, asteroïden, planeten en nog veel meer 

De Arecibo Observatory Radio Club komt als KP4AO bij speciale gelegenheden in de lucht. 

Bron: ARRL 

OpenWebRX op een Raspberry Pi  

25/08/2020/in Algemeen nieuws /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

OpenWebRX is een SDR-ontvanger die onder andere op een 

Raspberry Pi draait. De bediening van de ontvanger gebeurt met behulp van een webbrowser, 

zoals Firefox of Google Chrome. OpenWebRX biedt een goede mogelijkheid om met relatief 

goedkope middelen een veelzijdige SDR-ontvanger te bouwen. De ontvanger werkt met veel 

verschillende SDR-hardware samen, waaronder de populaire RTL-SDR-dongle. Bovendien 

ondersteunt OpenWebRX een groot aantal ontvangstmodes. Zelfs digitale modes zoals DMR, 

DStar, FT4, FT8 en WSPR worden zonder dat extra software nodig is, ondersteund.   

OpenWebRX 

 

OpenWebRX: FT8 decoderen 

https://www.veron.nl/nieuws/dwingeloo-radiotelescoop-gerestaureerd/
http://www.arrl.org/news/view/arecibo-observatory-reflector-dish-damaged-after-cable-snaps
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https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2020/08/OpenWebRX-webbediening.jpg


 

 

 

András Retzler (HA7ILM) is de oorspronkelijke ontwikkelaar van OpenWebRX. Hij werkte 

er in totaal zes jaar aan en baseerde de afstudeerscripties voor zowel zijn bachelors– als 

mastersdiploma op dit opensourceproject. 

Inmiddels heeft Jakob Ketterl (DD5JFK) de ontwikkeling overgenomen. Jakob heeft grote 

delen van de software herschreven en tevens verschillende nieuwe functies toegevoegd. Zo 

ondersteunt OpenWebRX nu bijvoorbeeld naast de gebruikelijke modulatiemethoden (FM, 

AM, LSB, USB en CW), ook diverse digitale modes. Bijgaand een overzicht van nieuwe 

functies: 

 demodulatie van digitale spraak: DMR, DStar, NXDN en YSF (Yeasu System Fusion) 

 decodering van diverse digitale modes: FT4, FT8, WSPR, JT9 en JT65 

 decodering APRS (Packet) en Pocsag (semafoon) 

 integratie van een digitale landkaart waarop de posities van ontvangen stations kunnen 

worden weergeven 

 decodering op de achtergrond van digitale modes (meerdere tegelijk), inclusief de 

mogelijkheid om gegevens uit te wisselen met pskreporter en/of het APRS-IS-

netwerk. Gegevensuitwisseling met WSPRnet is nu nog niet mogelijk. 

 mogelijkheid om OpenWebRX als onbemand station frequentiebanden te laten 

monitoren volgens een instelbaar tijdsschema. 

 de weergave van labels (bookmarks) in de frequentiebalk, waarmee de posities van 

bijvoorbeeld repeaters en de voorkeursfrequenties van digitale modes, zoals FT4 en 

FT8, aangeven kunnen worden. 

Al met al indrukwekkende nieuwe mogelijkheden. 

SDR-hardware en configuratie 

 

OpenWebRX: landkaart 

OpenWebRX werkt momenteel samen met de volgende SDR-hardware: RTL-SDR, HackRF, 

SDRplay, AirSpy, LimeSDR en PlutoSDR. Na installatie van OpenWebRX op een Raspberry 

Pi, worden RTL-SDR-, SDRPlay– en AirSpy-hardware direct herkend. Voor de andere 

hardware moet eerst het configuratiebestand aangepast worden. Overigens is het aanpassen 

voor het configuratiebestand sowieso nodig om de meer geavanceerde mogelijkheden te 

kunnen gebruiken. Het configuratiebestand dient onder andere voor de volgende taken: 

 instellen van stationsgegevens en -locatie 

 configureren van de frequentiebanden 

 inschakelen van de decodering van digitale modes als achtergrondproces 

https://sdr.hu/static/bsc-thesis.pdf
https://sdr.hu/static/msc-thesis.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_mobile_radio
https://en.wikipedia.org/wiki/D-STAR
https://en.wikipedia.org/wiki/NXDN
http://systemfusion.yaesu.com/what-is-system-fusion/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Automatic_Packet_Reporting_System
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https://aprs.fi/
http://wsprnet.org/drupal/wsprnet/map
https://www.veron.nl/activiteiten/zelfbouw/zelfbouw-voor-beginners/sdr-software-defined-radio/
https://www.sdrplay.com/
https://airspy.com/
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 definiëren van het tijdsschema voor het onbemand monitoren van verschillende 

frequentiebanden 

 inschakelen van informatie-uitwisseling met pskreporter en/of het APRS-IS-netwerk 

De OpenWebRX-documentatie geeft hierover nadere uitleg, inclusief voorbeelden. 

Meer informatie 

 De website van OpenWebRX biedt uitgebreide documentatie en ondersteuning: 

OpenWebRX.de 

 Ook is er een actieve e-mailgroep waarin dagelijks interessante nieuwtjes verschijnen: 

openwebrx@groups.io 

 Diverse amateurs geven toegang tot hun ontvanger via het Internet. Op de volgende 

webpagina vind je een kaart met vrij toegankelijke OpenWebRX-ontvangers: 

Receiverbook. 

 Bekijk de recente video op het YouTube-kanaal Tech Minds. Hierin bespreekt Matt 

M0DQW de mogelijkheden van OpenWebRX, inclusief installatie op een Raspberry 

Pi. Deze video was de aanleiding voor het schrijven van dit artikel. 
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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 . 

  



 

 

 

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 

 

 

 

     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 
 

mailto:pd1ajz@veron.nl
mailto:pd1ajz@veron.nl


 

 

 

          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    OK1WC memorial contest           26 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week         26 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    20670 QSO's en   639 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  Wednesday CW-contesten             CW     03 Sep 17:00-19:59 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 
  DAC 144 MHz                        CW/SSB 03 Sep 17:00-21:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     04 Sep 17:00-19:59 UTC 
  All Asian DX Contest               SSB    07/08 Sep 00:00-23:59 UTC 
  CW Ops - CW open                   CW     07 Sep 00:00-23:59 UTC (2x pauze) 
  Russian Radio RTTY WW Contest      RTTY   07 Sep 00:00-23:59 UTC 
  AGCW Handtasten Party              CW     07 Sep 13:00-15:59 UTC 
  IARU Velddagcontest SSB            SSB    07/08 Sep 13:00-12:59 UTC 
  IARU Region 1 144 MHz contest      CW/SSB 07/08 Sep 14:00-14:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 09 Sep 16:30-17:29 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         SSB    09 Sep 20:00-21:30 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 
NL11026 Bianca&Rachel 
NL13808 Sjef 
NL13901 Sjaak 
 
 
Radioamateurs: 
 
 
PE1BSX* Cor 
PA3GFD Hans 
PD75TUX Tijs 
PDØBJ Bert 
PA5KM* Koen 
PG4E* Edwin 
PE1BDV* Chiel 
ON3TNT Marnik 
PD1GWF Gerben 
PD3JAG Jan 
PA5HE Henk 
PB75DX Gerard 
PA3GAG Rien 
PD1DDS Dennis 
PA2HEN* Hennie 
PA3JAN* Jan 
PD1JHH* Jan 
ON3VCL Leon 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

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 

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/

