
 

 

 

 

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 271 van 2 september 

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  
 
  



 

 

 

Zonnepanelen aansluiten op een stopcontact. Hoe zit dit met 

de NEN1010 en SCOPE12 

Voor de radiozendamateur is het van belang dat een zonnepaneelinstallatie, ook wel PV-

installatie, aan de NEN1010-norm voldoet. Op deze manier is de kans op ongewenste 

emissie als gevolg van een incorrecte installatie tot een minimum beperkt. Maar 

NEN1010 voorziet ook in de minimale veiligheid van de PV-installatie. Om zo de kans 

op elektrocutie of brand door overstroom te voorkomen. In webwinkels kan de doe-het-

zelver zonnepanelen compleet met een stekker aanschaffen. Lekker eenvoudig: panelen 

op dak, micro-converter aansluiten en de stekker in het stopcontact. Maar hoe zit dit 

dan met het bouwbesluit 2012:2017, NEN1010:2015 en de op stapel staande SCOPE12-

certificering die de verzekeringen verplicht gaan stellen. Johan PA3JEM ging op 

onderzoek uit en kwam met de volgende bevindingen, welke hij graag met 

radiozendamateurs deelt: 

Zonnepaneelinstallatie moet aan NEN1010 voldoen 

Dat radiozendamateurs al langer last hebben van zonnepanelen die ongewenste radiostoring 

veroorzaken, is duidelijk. VERON publiceert al meer dan 15 jaar over problemen die ontstaan 

door deze ongewenste emissie. Klik hier en je krijgt alle publicaties op een rij. Ook in het 

storingsrapport van april 2020 meldt Agentschap Telecom de micro-omvormers. 

Zonnepanelen installaties blijken steeds vaker een stoorbron. Vooral het gebruik van 

optimizers en micro-omvormers is nu doorgaans de bron van storingen. 

Installatiebedrijven van zonnepanelen hebben zich bij installatie te houden aan strikte 

richtlijnen. Een van de richtlijnen betreft NEN1010 die in 2015 een ingrijpende wijziging 

heeft ondergaan. 

Zo stelt 551.7.1 dat: Een dergelijke opwekeenheid moet zijn geïnstalleerd aan de voedende 

zijde van alle beveiligingstoestellen voor de eindgroepen van de installatie, behalve wanneer 

een ononderbroken voeding (UPS) is voorzien om specifieke apparaten te voeden binnen de 

eindgroep waarmee deze is verbonden. 

In 551.7.2 staat: b) de opwekeenheid mag niet met een contactstop en contactdoos op de 

eindgroep zijn aangesloten. 

Conform deze regels is het dus niet toegestaan om een zonnepaneelinstallatie met een stekker 

aan te sluiten. In de eerste plaats niet omdat de PV-installatie dan achter de huisbeveiliging is 

aangesloten en in de tweede plaats niet omdat de installatie met een stekker in de contactdoos 

zit. 

Zonnepanelen met stekker <600W vallen onder de NVWA 

Op de vraag aan de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) of zonnepanelen met 

een stekker nu wel of niet aan de NEN1010 moeten voldoen zegt de NVWA het volgende: 

In de IEC 60364-5-551 Laagspanningsinstallaties – Deel 5: Keuze en installatie van 

elektrisch materieel – Hoofdstuk 55: Overig – Sectie 559: Laagspanningsgenerator eenheden, 

https://www.veron.nl/nieuws/tag/zonnepanelen/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2020/06/doc-101-05-storingsmeldingen-2020-I.pdf
https://www.nvwa.nl/
https://www.nvwa.nl/
https://standards.globalspec.com/std/601110/iec-60364-5-551


 

 

 

Annex ZB onder 551.7.2 is het volgende bepaald: In Nederland is het toegestaan om 

voedingsapparatuur met behulp van stekkers en stopcontacten op eindcircuits aan te sluiten, 

mits de stekker veilig in en uit het stopcontact kan worden gehaald. Dit laatste heeft 

betrekking op het feit of er een restspanning op de contactstop blijft staan indien deze uit de 

doos wordt getrokken. 

De NEN 1010 is de Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-serie. 

 

Op dit moment ziet de NVWA geen redenen om deze producten van de markt te weren zolang 

het aangesloten vermogen niet meer bedraagt dan 600 W bij 230 VAC, dit om overbelasting 

van het net te voorkomen. 

NVWA over Bouwbesluit2012:2017 

Wel voegt de NVWA een interessante opmerking toe: 

Indien geïnstalleerd op het dak van een huis vallen de producten mogelijk ook onder het 

Bouwbesluit (hier is nog discussie over). 

Op het moment dat is besloten dat zonnepanelen die op het dak zijn geplaatst onder het 

bouwbesluit 2012:2017 valt, moet de installatie voldoen aan de huidige NEN1010. Dus mag 

deze niet meer zijn aangesloten met een stekker op het stopcontact. 

Op 28 augustus is er opnieuw bericht van de NVWA. Op de vraag of de NVWA wel de juiste 

normen gebruikt en geen verouderde komt het volgende bericht terug. 

Conclusie: De NVWA heeft een verouderde HD 60364-5-51:2009 gehanteerd (recentelijk 

verkregen van een andere lidstaat). Omdat de NVWA niet geabonneerd is op HD 

documenten, was niet bekend of er inmiddels updates beschikbaar waren. 

De NVWA houdt toezicht op de veiligheid van consumentenproducten, o.a. producten die 

vallen onder de Laagspanningsrichtlijn (LVD). De bedoelde PV-systemen zijn producten die 

vallen onder of de LVD (mits niet voorzien van een radiofunctie) of de Radioapparatuur 



 

 

 

richtlijn (RED) indien voorzien van een radiofunctie.  Agentschap Telecom houdt toezicht op 

producten die vallen onder de RED. 

Op basis van de onderzochte PV-systemen (met contactstop) heeft de NVWA op dit moment 

geen aanleiding deze producten (op grond van elektrische veiligheid) van de markt te weren. 

Verder meldt de NVWA 

Normcommissie NEC 64-TC is momenteel bezig NEN1010 te herzien. De Nederlandse 

bepaling SNC (Special National Conditions) dat we de mogelijkheid die de HD biedt, om 

opwekeenheden aan te sluiten (onder voorwaarden) op een bestaande eindgroep waarop ook 

verbruikers zijn aangesloten, niet overnemen, blijft gehandhaafd. De problematiek zit aan de 

installatiekant (elektrische installatie voor laagspanning, NEN1010) waarvoor de NVWA 

geen toezichthouder is. De NEN1010 staat op dit moment het aansluiten van PV-systemen 

met een contactstop niet toe. Bekend is dat er een probleem bestaat tussen de productkant en 

de installatiekant. Dit zal eerst op Europees en nationaal niveau opgelost dienen te worden. 

Waarom niet gewoon zonnepanelen met stekker aansluiten? 

Zonnepaneelinstallaties die rechtstreeks op een contactdoos van een eindgroep zijn 

aangesloten passeren het beveiligingssysteem van de huisinstallatie. Hierdoor is het mogelijk 

om meer stroom van dezelfde eindgroep te gebruiken dan de zekering toelaat. Hierdoor 

bestaat er kans op overstroom waardoor de huisinstallatie te warm kan worden waardoor weer 

brand kan ontstaan. Stel je voor dat een PV-Installatie op dezelfde groep zit als de 

wasmachine. Als deze wasmachine raar doet kan deze meer stroom opnemen dan de 

beveiliging toelaat. Met alle risico’s van dien. 

In het rapport van TNO “Brandincidenten met fotovoltaïsche (PV) systemen in Nederland” is 

een verzameling van brandincidenten uit de media vermeld maar is het effect van overstroom 

in dit rapport niet meegenomen. Maar er ontstaat nog een mogelijk probleem. Converters 

kunnen afhankelijk van het type gelijkstroom lekken. Dat is op zich nog geen drama. Maar 

indien de huisinstallatie is voorzien van een aardlekschakelaar type 1, kan deze verzadigd 

raken. De installateur weet of dit type vervangen moet worden voor het betere type 2 

aardlekschakelaar. De gemiddelde consument heeft hier geen kennis van. Het voldoen van 

zonnepaneelinstallaties aan de NEN1010-norm is niet alleen goed voor de radiozendamateur 

maar ook een stuk veiliger voor de consument. 

 

https://www.nen.nl/web/file?uuid=5c8f08b0-7445-42a9-8321-e868ecee1bf9&owner=edfdfb23-837d-40bb-b117-a58fe05166ac
https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2019/4/tno-brengt-brandincidenten-met-zonnestroomsystemen-in-kaart/


 

 

 

In de panelen zijn hotspots zichtbaar. Deze kunnen wel tot 110W dissiperen en lokaal zeer 

hoge temperaturen ontwikkelen. Ook een thermisch onderzoek van de panelen behoort bij de 

SCOPE12 certificering. Bron: Heliolytics 

Certificaatregeling voor zonnepaneelinstallaties, SCOPE12 

Planning is dat de verzekeraars SCOPE12 in de tweede helft van 2020 invoeren. SCOPE12 is 

een certificaatregeling specifiek voor het certificeren van zonnepaneelinstallaties voor zowel 

bedrijven als particulieren. SCOPE12 is in samenwerking met Verbond van Verzekeraars, 

Holland Solar en inspectiebedrijven (vanuit de brancheorganisaties iKeur en Techniek 

Nederland) ontwikkeld. Wat precies de gevolgen zullen zijn voor de verzekering is nog niet 

duidelijk. Wel duidelijk is dat in het technisch document 18 “Inspectie van zonnepanelen” 

men ervan uitgaat dat zonnepanelen aan de NEN1010 moeten voldoen. Hier is geen 

uitzondering gemaakt voor installaties met een laag vermogen (<600W), zoals de NVWA dat 

doet. Het technisch document vermeldt dat een SCOPE12 keuring elke 5 jaar dient te 

geschieden. Of dit ook gaat gelden voor de huisinstallaties is afhankelijk wat de verzekeraars 

gaan doen. Planning is dat deze SCOPE12-certificering door de verzekeraars in de tweede 

helft van 2020 ook voor de consument in te voeren. 

Uitzondering panelen <600W onveilig? 

Een uitzondering maken op zonnepaneelinstallaties met een vermogen lager dan 600W werkt 

in de praktijk ook niet. Hier een voorbeeld uit de praktijk. Een bewoner heeft niet een, maar 

twee van deze installaties en ook nog aangesloten op twee verschillende eindgroepen. Een 

daarvan zit in een contactstop die is op zolder geïnstalleerd met een tweelingsnoer en zonder 

randaarde. Dit is de manier waarop consumenten met dergelijke installaties omgaan, alsof het 

koffiezetapparaten zijn. 

De ISSO (Kennisinstituut voor de installatiesector) is heel duidelijk over het feit dat 

zonnepanelen met een stekker buiten de NEN1010 gebruikt mogen worden. 

We kunnen aannemen dat dit nog tot discussies gaat leiden tussen de verschillende instanties. 

PV-Installaties aansluiten op de meterkast 

Maar zonnepanelen aansluiten conform NEN1010 komt ook zo met nadelen. In een artikel op 

de website van het installatiejournaal legt men uit wat de risico’s zijn door het aansluiten van 

een PV-installatie op het net. Omdat de zonnepaneelinstallatie gaat meevoeden, komt de 

beveiliging van de netbeveiliging in het geding. Samen met de gelijktijdigheidsfactor, die 

stijgt, dreigt overbelasting. 

Wanneer pv-vermogen meevoedt, zullen de aardlekschakelaars en bedrading mogelijk een (te) 

hoge stroom moeten verwerken; vanuit het net en de pv-installatie. De netbeveiliging als 

vangnet is er niet meer, wat op den duur ernstige gevolgen kan hebben.” 

Overweegt u zonnepanelen? 

Indien u overweegt zonnepanelen te laten installeren, laat u dan goed voorlichten en neem in 

de offerte in ieder geval mee: 

https://www.scios.nl/welcome/scope-12
https://www.scios.nl/welcome/scope-12
https://www.scios.nl/welcome/scope-12
https://www.verzekeraars.nl/
https://hollandsolar.nl/home
https://ikeur.nl/
https://www.technieknederland.nl/home
https://www.technieknederland.nl/home
https://isso.nl/home/
https://www.installatiejournaal.nl/energie/artikel/2020/02/pv-installaties-aansluiten-op-de-meterkast-10110575?_ga=2.39204070.413213747.1595940723-701936535.1595940723#.Xx0mPm_S_6h
https://www.installatiejournaal.nl/


 

 

 

 Mechanische constructie 

 Zorg dat de installatie voldoet aan de laatste NEN1010-norm 

 Neem de SCOPE12-keuring mee in de offerte. Ook al is het nu nog niet van 

toepassing. Maar dit voorkomt hoge kosten straks. Stel de installateur 

verantwoordelijk voor eventuele extra kosten om de installatie te laten voldoen aan 

SCOPE12. LET OP: Indien de installatie niet voldoet aan SCOPE12 is het afkeur en 

heeft dit straks gevolgen voor de verzekering. 

 Laat een EMC-onderzoek doen. Het is erger als het achteraf geregeld moet worden 

omdat uw WiFi of die van uw buren niet meer functioneert. Waarom EMC belangrijk 

is kunt u hier lezen. De zonnepanelen op het World Forum Den Haag moesten worden 

uitgeschakeld omdat deze stoorden op het netwerk van politie, brandweer en 

ziekenauto. 

Meer informatie 

 Een voorbeeld uit de praktijk als gebruik wordt gemaakt van een niet geaard 

stopcontact. 

 Publicaties op deze website over storing door zonnepanelen 

 80% van de zonnepaneelinstallaties voldoet niet aan de normen 

 SCOPE12 technische opleverinspectie 

 Rapport TNO: Brandincidenten met fotovoltaïsche (PV) systemen in Nederland 

 Website NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

 Meer informatie over SCOPE12 

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan? 

 Zelf apparatuur bouwen 

Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs. 

 Over de wereld zenden 

Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden. 

 Nieuwe vrienden maken 

Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden. 

 

 

Tags: EMC, storing, zonnepanelen,  

 

 

 

 

https://www.veron.nl/nieuws/zonnepanelen-uitgeschakeld-world-forum/
https://www.veron.nl/nieuws/zonnepanelen-uitgeschakeld-world-forum/
https://www.reddit.com/r/amateurradio/comments/gp8tm8/this_is_what_my_neigbors_not_grounded_solar_panel/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/zonnepanelen/
https://www.veron.nl/nieuws/zonnepanelen-installeren/
https://www.solarif.nl/technische-opleveringsinspectie/
https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2019/4/tno-brengt-brandincidenten-met-zonnestroomsystemen-in-kaart/
https://www.nvwa.nl/
https://www.scios.nl/welcome/scope-12
https://www.veron.nl/nieuws/tag/emc/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/storing/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/zonnepanelen/


 

 

 

Afstandsrecord 2 meter verbroken: meer dan 5000 km via 

tropo  

31/08/2020/in Algemeen nieuws /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

Er is een nieuw afstandsrecord op 2 meter via 

troposferische propagatie behaald: de 5000km-grens is zelfs een aantal keren doorbroken. Op 

27 en 28 augustus 2020 zijn historische verbindingen gemaakt in de 2m-band tussen de 

Canarische eilanden en het Caraïbisch gebied. 

Stations op Canarische eilanden grijpen hun kans 

Al langer zochten amateurs op de Canarische eilanden (EA8RH, EA8DEC, EA8CSB en 

EA8CXN) naar mogelijkheden om verbindingen te maken met stations in het Caraïbisch 

gebied op 2 meter. Ze waren geïnspireerd geraakt door eerdere 2m-verbindingen tussen de 

Kaapverdische eilanden en de Caribbian. Regelmatig hadden ze hierover onderling contact 

via e-mail en sociale media. In de avond van 27 augustus, maar ook op 28 augustus was het 

zover. Cesar Regalado (EX8CXN) rapporteert op zijn website negen FT8-QSO’s. Van deze 

negen zijn er maar liefst zes met een afstand boven de 5000 kilometer. De grootste 

gerapporteerde afstand bedraagt 5242,61 kilometer, tussen EA8CXN (IL18sk57) en NP4BM 

(FK68lm70). 

Overigens waren die grote afstanden niet alleen mogelijk met FT8: Cesar bericht ook over 

twee SSB-verbindingen met het Caraïbisch gebied. Hij maakte SSB-verbindingen met 

FM5CS over een afstand van 4842 km en met FG8OJ over een afstand van 4780,9 km. Van 

beide QSO’s bestaat er een registratie in de vorm van een YouTube-video: QSO met FM5CS 

en QSO met FG8OJ. 

 

Troposferische propagatieverwachting van 27 augustus 2020 

Al eerder dit jaar waren er op 2 meter grensverleggende verbindingen tussen Puerto Rico en 

D4VHF op de Kaapverdische eilanden. Bijzonder is dat de verbindingen nu met de 

https://www.veron.nl/nieuws/tropo-afstandsrecord-2-meter/
https://www.veron.nl/nieuws/tropo-afstandsrecord-2-meter/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://translate.google.com/translate?hl=&sl=es&tl=en&u=https%3A%2F%2Fea8cxn.es%2F&sandbox=1
https://youtu.be/2EEMFvqU5Vw
https://youtu.be/tT4zFo04s3o
https://www.qrz.com/lookup/D4VHF
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2020/08/Screenshot_2020-08-28-Worldwide-tropspheric-propagation-forecasts-by-F5LEN.png


 

 

 

Canarische Eilanden (EA8) zijn gemaakt. EA8 ligt veel noordelijker. Aan de tropo-kaartjes is 

te zien dat de duct zich uitstrekte tot aan Portugal/Zuid-Spanje (CT/EA7). Echter op moment 

van schrijven is niet bekend of er ook daadwerkelijk verbindingen met CT/EA7 zijn gemaakt. 

Propagatie-mechanisme 

De warme Sahara-wind, vol stof, die van van oost naar west waait, is de belangrijkste factor 

voor enorme duct-gebieden die zo nu dan boven de Atlantische Oceaan ontstaan. De warme 

droge lucht vormt een dun deken bovenop de relatief koude en vochtige lucht direct boven de 

oceaan. Deze temperatuurinversie zorgt voor buiging van de VHF-radiosignalen naar het 

aardoppervlak toe. Het is bijzonder als je bedenkt dat daardoor meer dan 5000 km kan worden 

overbrugd. Vroeger leerden we dat voor VHF-signalen de standaard radiohorizon op 

gemiddeld 250 km ligt. Inmiddels weten we dat troposferische propagatie veel verder gaat, tot 

wel 1000 – 1800 km. En in uitzonderlijke gevallen dus zelfs tot meer dan 5000 km. 

Historisch overzicht 

 

Nieuw afstandsrecords tussen EA8CX en NP4BM 

Vanaf 15 juli 1989 stond het wereldafstandsrecord op 2 meter via tropo op naam van 

KH6EME (Hawaï, BK29go) en XE2/N6XQ (DL29cs). Het betrof toen een CW-verbinding 

over een afstand van 4151 km. 

Op 21 augustus 1999 verbrak Lieb KH6EME (Hawaï, BK29go) zijn eigen record door een 

verbinding te maken met W1LP/mm (DL51ce) over een afstand van 4754 km. Bijzonder was 

dat het nu een SSB-verbinding betrof. De eerste verbinding op 2 meter tussen Hawaï en de VS 

was overigens al in 1957, tussen Ralph Thomas (KH6UK) en John Chambers (W6NLZ), over 

een afstand van 4087 km. 

Door de activiteiten van D4VHF/D41CV op de Kaapverdische eilanden zijn sinds 2019 de 

records steeds weer verbroken. Het laatste tropo-wereldrecord stond op naam van GM0EWX 

(IO67ul) en D41CV (HK76mu). Zij maakten op 1 januari 2020  een FT8-verbinding over een 

afstand van 4769 km. 

Op 27 en 28 augustus is dat record dus een aantal keren verbroken. De grootste overbrugde 

afstand bedraagt 5242,61 km, tussen EA8CXN (Tenerife) en NP4BM (Puerto Rico). 

 

 

http://www.ok2kkw.com/kh6ku/ok1vr58eng.htm
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2020/08/NP4BM-2020-08-27-18-08-36-1024x656-1.png


 

 

 

Grensverleggend 

De 2m-band is nog steeds immens populair: grensverleggende experimenten worden nog 

steeds uitgevoerd en de resultaten zijn navenant, zoals we vorige week weer hebben kunnen 

ervaren. 

Meer informatie 

Zowel op het blog van EI7GL als op de website van EA8CXN vind je nog meer details over 

deze gedenkwaardige verbindingen op 2 meter. 

 Website EA8CXN (automatische vertaling naar het Engels): 144 Mhz, Caribbean-

Canary Islands conduit tested. + 5000Km 

 EI7GL-blog (Engels): Trans-Atlantic opening on 144 MHz between the Canary 

Islands & the Caribbean – 27th Aug 2020 

  

Met dank aan Rob PE1ITR voor het aanleveren van diverse teksten voor dit artikel en aan 

Gerard PE1BBI voor het uitzoeken van het historisch overzicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=&sl=es&tl=en&u=https%3A%2F%2Fea8cxn.es%2F%3Fp%3D258
https://translate.google.com/translate?hl=&sl=es&tl=en&u=https%3A%2F%2Fea8cxn.es%2F%3Fp%3D258
https://ei7gl.blogspot.com/2020/08/trans-atlantic-opening-on-144-mhz.html
https://ei7gl.blogspot.com/2020/08/trans-atlantic-opening-on-144-mhz.html


 

 

 

 

 

Het frequentiegebied tussen 433 en 435 megahertz 

 
Agentschap Telecom (AT) krijgt regelmatig vragen over het gebruik van het 
frequentiegebied van 433.050tot 434.790megahertz.  
Hier zijn zendamateurs de primair gebruikers en vergunning vrij gebruikers (Short Range 
Devices) NIB gebruikers.  
 
NIB betekent dat storing van primair-, secundair-en andere LPD gebruikers moet worden 
geaccepteerd en dat een gebruiker storingen zoveel mogelijk moet voorkomen. 
  
Zendamateurs zijn daar primair gebruikers met de restrictie, op basis van het 
doelmatigheid principe uit de Telecommunicatiewet, dat draadloze huis-tuin en keuken 
toepassing niet structureel mogen worden gestoord, hierdoor kunnen nare situaties 
ontstaan zoals auto’s die (op kritische momenten) niet meer opengaan of willen starten. 
Zendamateurs maken alleen verbindingen met andere zendamateurs, gebruik makend 
van apparatuur (ook eigen bouw) bestemd voor radiozendamateurs. 
 
LPD gebruikers maken verbindingen met apparatuur vrij op de markt verkrijgbaar is, te 
herkennen aan de CE-markering op het apparaat en die bestemd is voor LPD gebruik. 
 
De belangrijkste kenmerken zijn het maximaal toegestane zendvermogen van 10mW en 
een vaste antenne aan het zendapparaat. Nu komen zendamateurs en LPD gebruikers 
elkaar tegen in dit frequentiegebied, wat zijn dan naast de al genoemde voorwaarden de 
spelregels: 
 

 Zendamateurs mogen alleen verbindingen maken met andere zendamateurs. 
 

 Zendamateurs maken dus geen verbindingen met LPD gebruikers. 
 

 Als een zendamateur SRD apparatuur gebruikt en een verbinding maakt met een 
andere LPD gebruiker is het niet nodig en ongewenst om amateurroepletters te 
gebruiken. 

 Als je geen gelicenseerde radiozendamateur bent, dan mag je geen apparatuur 
voor 

 zendamateurs gebruiken, 

 aanleggen, of geheel of gedeeltelijk aangelegd aanwezig hebben. 
 



 

 

 

Dit geldt voor zelfgebouwde apparatuur en voor bouwpakketten van losse door 
radiozendamateurs te assembleren onderdelen en voor in de handel verkrijgbare 
apparatuur die is omgebouwd voor eigen gebruik van Antennes vallen niet onder het 
toezicht van Agentschap Telecom (m.u.v. de verplichtingen uit het Antenne Register) en 
dus is het plaatsen van amateurantennes door niet zendamateurs een zaak van de 
gemeente. 
 
Naast deze wettelijke verplichtingen zijn er ook nog ongewenste gevolgen van een 
vermenging van amateur activiteiten en SRD activiteiten.  
 
Door deze vermenging kan er een beeld ontstaan dat het doen van een amateurexamen 
minder noodzakelijk is omdat er toch al op een amateurwijze kan worden 
gecommuniceerd met wel en niet zendamateurs.  
Hierdoor ontstaat ook de wens om amateur apparatuur te hebben en te gebruiken omdat 
andere deelnemers aan deze activiteiten dat ook gebruiken.  
 
Het is begrijpelijk dat geïnteresseerden in het zendamateurisme al eens een kijkje willen 
nemen op amateurfrequenties en gebruik willen maken van amateurapparatuur, maar 
het is van belang dat dit op een wijze gebeurt die past binnen de huidige wet - en 
regelgeving, b.v. onder begeleiding van een zendamateur eens even mee doen.  
 
Als men het zendamateurisme wil stimuleren, dan is dat prima. Maar ondersteun deze 
wens dan door mensen te enthousiasmeren en te stimuleren examen te doe men niet 
door verbindingen te maken als zendamateur met niet zendamateurs. 
 
Tenslotte, het gebruik van amateurapparatuur is niet alleen aan de orde op deze SRD 
frequenties.  
Ook op andere vergunningsvrije frequenties zoals 27 megahertz of PMR446 frequenties 
worden zendamateurs waargenomen, mogelijk gebruik makend van hun amateur 
apparatuur.  
 
Dit is dus niet toegestaan, iedere vorm van vergunningsvrij frequentiegebruik vereist 
specifieke zendapparatuur. Houdt hier rekening mee, een zendamateur houdt zich aan 
de afspraken. 
  



 

 

 

DATV-experiment 2 m fantastisch  

29/08/2020/in Aankondiging evenementen, Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw 

PA3BYV 

Het DATV-experiment op 2 m was fantastisch! 

Johan PA3JEM, aan wiens brein dit plan ontsproten is, en Rob PE1ITR kunnen terugkijken 

op een fantastisch en uniek experiment. Nederlandse zendamateurs namen enthousiast deel 

aan dit experiment. Er was zelfs een Belgische en een Engelse deelnemer. Velen waren QRV, 

anderen konden alleen ontvangen. Maar iedereen was enthousiast. Op het chat-log van de 

BATC, dxspot.batc.org.uk, telde ik alleen al 27 unieke calls. En dan was er ook nog een 

Whatsapp-groep. Best DX was 403.5 km, PI4D ontvangen door G4YTV. 

Reduced Bandwidth Digitale ATV 

Zelfs voor de officiële starttijd werd er al druk 

geëxperimenteerd. Ook in de dagen ervoor experimenteerden al een paar amateurs op deze 

voor DATV tot dusverre ongebruikelijke band. De Britten daarentegen hebben het deel boven 

146 MHz (146-148 MHz) toegewezen gekregen. Daar kunnen zij naar hartelust met reduced 

bandwidth DATV (RBDATV) werken. In het 2-m-bandplan is nu geen plaats ingeruimd voor 
RBDATV. Maar het bandplan is een afspraak die we zelf maken. Het Agentschap Telecom 

maakt het niet uit welke modes we gebruiken, zolang we ons aan de bepalingen in onze 

vergunning houden. Met dit experiment hebben de Nederlandse zendamateurs laten zien, dat 

RBDATV in de huidige 2-m-band goed mogelijk is. 

Drukke voorbereidingen 

https://www.veron.nl/nieuws/datv-experiment-2-m-fantastisch/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/nieuws/2m-datv-experiment/
https://wiki.batc.org.uk/Reduced_bandwidth_TV
https://wiki.batc.org.uk/Reduced_bandwidth_TV


 

 

 

Uiteraard moest ik veel voorbereiden. 

Tenslotte is dit een uniek experiment. Behalve DATV ontvangen op 2 m, wat relatief 

eenvoudig is, moest er ook een zender komen. En een antenne. Want hoewel ik kan werken 

over de QO-100, ook met DATV, heb ik geen antenne voor 2 m staan. Een oude HB9CV op 

een segmentenmastje doet af en toe dienst tijdens een contest. Nu moest er een Yagi komen 

en eigenlijk ook een rotor. Enkele dagen voor het experiment stond ik zodoende gaten in de 

gevel te boren voor de mastklemmen. 

Omdat ik de ankers niet honderd procent vertrouw heb ik de mastlengte beperkt tot net iets 

meer dan 1 meter boven de nok. Daarmee staat de antenne op 12 m boven NAP. Helaas staat 

er een bult van 25 m met een stad erop tussen mijn QTH en de rest van Nederland (Emmen op 

de Hondsrug). En naar het noorden en westen staat een bos met bomen van 20 meter. 

Opgeblazen eindtrap 

 

Uit de Portsdown met LimeSDR of OBS met de Pluto kan ik 2 m DATV met 125 kS/s 

maken. Maar dat levert hooguit 1 mW aan signaal op. Versterken dus. Gelijk een bouwpakket 

voor een 300 W lineair besteld. Daarin zit een MRFE6VP6300 dubbele MOSFET. Versterkt 

26 dB, dus 6 W in, 300 W uit. Maar DATV stelt hoge eisen aan lineariteit. Dat betekent dat je 

hooguit 20% van het maximale CW-vermogen ofwel 60 W kunt maken. Daarvoor moet er 

altijd nog 1.2 W in. Een gat dus van 30 dB. Daarvoor gebruik ik in de eerste plaats een 

SPF5189Z om ongeveer 80 mW te maken. 

Nog steeds een gat, opgevuld door een FM-versterker in klasse C, waar ik klasse A van 

probeerde te maken. Op zich leek dat te lukken, spectrum zag er goed uit. Maar zoals 

https://www.veron.nl/nieuws/electron-oktober-2019/
https://www.veron.nl/nieuws/electron-oktober-2019/


 

 

 

gebruikelijk bij versterkers begon het ding plotseling te oscilleren. Binnen enkele seconden 

ging zowel de eindtrap als de dummyload in rook op. Wat nu? 

Alternatieve eindtrap 

Omdat ik de gelineariseerde tussentrap toch 

niet helemaal vertrouwde had ik inmiddels een S-AV36 module van Toshiba besteld. Hiervan 

vond ik namelijk een aardig schema van W6PQL voor een 80 W lineair in het ARRL-

handboek. Omdat de 300 W eindtrap er nu uit lag even snel een proefopstelling gemaakt. RF 

in, 12 V in en max 5 v met een potmeter op de gate, laagdoorlaatfilter erachter en testen maar. 

Daar bleek rond de 10 W uit te komen met een acceptabel spectrum. 

Ook de voorversterker naar de gallemiezen 

Voor de MiniTiouner had ik een LNA met een SPF5043 GaAs pHEMT MMIC geschakeld. 

Die deed het in de tests prima. Maar tijdens het experiment liet de ontvangst te wensen over. 

De LNA er maar tussenuit gehaald en bij latere tests bleek de MMIC gesneuveld. Helaas 

mogelijk wat verbindingen gemist. Maar dat hoort tenslotte bij het experiment. 

DATV-experiment 2 m was fantastisch 

Wat het DATV-experiment op 2 m voor mij zo 

fantastisch maakte was het enthousiasme, waarmee onze zendamateurs zich hierop stortten. 

Berichten flitsten heen en weer over de chatlog. Iedereen wilde met iedereen proberen een 

verbinding te maken. En doordat er zoveel amateurs op de band waren was er heel veel 

mogelijk. Drie amateurs hebben mij gezien: PA0T als eerste (maar dat had ik in de drukte niet 

http://www.w6pql.com/2_meter_80w_all_mode_amplifier.htm
http://www.dj9kw.de/dj9kw/projekte/afu/2m_lowpass/lowpass.htm


 

 

 

eens in de gaten), PA3FXB en PB1S. Met Bertwin, PB1S heb ik nog een duplex op 436 MHz 

kunnen doen. 

Take Home Message 

Ik heb weer heel veel geleerd: 

 Versterkers oscilleren, eindversterkers geven de geest, beveiliging is een must! 

 Antennehoogte is belangrijk 

 Ook LNA’s stoppen er op belangrijke momenten mee, Murphy doet mee met elk 

experiment 

 Lineariteit is belangrijk bij DATV 

 Een goede PA is zo gebouwd met de huidige componenten 

 Terwijl de Portsdown over het algemeen prima werkt was het beeld op 125 kS/s op 2 

m niet om aan te zien 

 OBS met de Pluto gaf wel een goed plaatje 

Mijn dank aan Johan PA3JEM en Rob PE1ITR en aan alle deelnemers voor een fantastische 

middag! 

 Tags: 2 m, DATV, RBDATV 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.veron.nl/nieuws/tag/2-m/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/datv/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/rbdatv/


 

 

 

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 Vervallen 

 

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    Wednesday CW-contesten           53 QSO's en     2 Pnt. 
PA7RA     YO DX HF Contest                127 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    WW DIGI DX Contest               32 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    YO DX HF Contest                156 QSO's en     5 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           50 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        418 QSO's en    14 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    21088 QSO's en   653 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  UK/EI DX Contest                   SSB    02 Sep 12:00-12:00 UTC 
  RSGB FT4 Contest                   DIGI   02 Sep 19:00-19:59 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     02 Sep 17:00-19:59 UTC 
  All Asian DX Contest               SSB    05/06 Sep 00:00-23:59 UTC 
  CW Ops - CW open                   CW     05 Sep 00:00-23:59 UTC (2x pauze) 
  Russian Radio RTTY WW Contest      RTTY   05 Sep 00:00-23:59 UTC 
  AGCW Handtasten Party              CW     05 Sep 13:00-15:59 UTC 
  IARU Region 1 144 MHz contest      CW/SSB 05/06 Sep 14:00-14:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 07 Sep 16:30-17:29 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         SSB    07 Sep 20:00-21:30 UTC 
  DAC 432 MHz                        CW/SSB 08 Sep 17:00-21:00 UTC 
  VRZA WANLC VFH-UHF MHz DAC         CW/SSB 08 Sep 18:00-21:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     09 Sep 17:00-19:59 UTC 
  RSGB 80m Sprint Contest            SSB    12 Sep 19:00-19:59 UTC 
  FOC QSO Party                      CW     12 Sep 00:00-23:59 UTC 
  WAE DX Contest SSB                 SSB    12/13 Sep 00:00-23:59 UTC 
  SRR Cup Digital                    RTTY   12/13 Sep 15:00-09:59 UTC 
  VERON ATV Contest                  ATV    12/13 Sep 12:00-18:00 UTC 
  VHF Activity Contest OK-OM-I       CW/SSB 13 Sep 07:00-12:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 14 Sep 16:30-17:29 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         CW     16 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/ 

https://competitiemanager.veron.nl/
mailto:afdelingscontest@veron.nl
http://www.contestkalender.nl/
http://www.hornucopia.com/contestcal/
http://www.sk3bg.se/contest/


 

 

 

  VERON  Contest Service : https://www.veron.nl/  
 
73 es gd contesting. 

Manager Afdelingscompetitie  

 

  

https://www.veron.nl/


 

 

 

 

De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs: 
 
NL12446 Dennis & Brigit 
NL134 Xander & QRPieter Alex 
NL13901 Sjaak 
NL6926 Adrie 
Br Geert 
 
Radioamateurs: 
 
PE1BSX Cor 
PD9ROB Robbert 
PE1GIJ Ad 
PA7H Hans 
PD3JAG Jan 
ZS1ES Greg 
PD0BJ Bert 
PA3GFD Hans 
PA3B Bram 
ON3TNT Marnik 
PA5KM Koen 
PE1PPY Toine 
PD2BVG Berrie 
PA5HE Henk 
PF1STC Frank 
PA3GAG Rien 
PD1JHH Jan 
PD1SHE Stephanie 
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/

