
 

 

 

  

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 273 van 16 september 

Welkom bij de wekelijkse uitzending van PI75BOZ 

 

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA75WT. 

Gepresenteerd door Wim PA75WT   

Ronde leider Matthe PD75AJZ  

73 ‘  Wim PA75WT 
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Mededelingen ; 

 Wijziging!!!!!!! 

 De maandelijkse bijeenkomsten mogen weer. 

 We hebben een alternatieve ruimte tot onze beschikking gekregen 
binnen de Geerhoek waar we weer samen kunnen komen. 

 Dit alles binnen de Covid regels die opgesteld zijn door de 
Geerhoek. 

 Het misschien kort dag maar aanstaande Dinsdag 22 September, 
zijn we weer welkom. 

 Zegt het voort en hou rekening met elkaar de RIVM regels en niet 
vergeten de 1,5 meter afstand. 

 We hebben ook voor de alle resterende maanden van dit jaar deze 
ruimte vast gelegd om bij elkaar te komen in de Geerhoek  . 

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

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. 

  



 

 

 

Silent-Key 

Beste leden, 
 
Gisteren 14-09-2020 is Cor Koorevaar, PE1BSX overleden. 
 
Cor was al jaren lid van onze afdeling. Hij was in het verleden ook vanuit het 
buitenland actief als A92DU. 
 
Na een hersenbloeding in 2011 werd hij verlamd waardoor hij niet meer kon 
lezen en schrijven en aan een rolstoel gebonden was. 
 
Het laatste jaar was hij weer actief met de FT8 mode. 
 
73 Henk PA5KT 
Secretaris Veron A33. 
Secretaris Radioclub de Bevelanden PI4Z. 
 

Cor melde zich altijd rond 20.00 vooraf gaande aan onze 

ronde in met de woorden, 

 Radio Radio Radio . 

 
 

  



 

 

 

 

Van Jan PD3JAG  

 

 

 

Zoals misschien al is vernomen op de pagina 

van de repeater stichting  en of op Hamnieuws, Is er 22 juli jongsleden 

bekend gemaakt dat er een nieuwe Repeater bij gaat komen in Bergen op 

Zoom. 

Dit is gekomen omdat we met een 3 tal mensen al wat experimenten 

gedaan hadden in C4FM –mode. Maar 

dit alleen via een simplex verbinding 

namelijk op 144.950 en op 434.625 

MHz. Daarna zijn we op DCS- reflectors 

terecht gekomen, maar dat verliep niet 

zo vlekkeloos. En even wat later kwamen 

we terecht op het YSF netwerk . En dit 

beviel uitstekend. En zaten we al snel op 

NL Central. 

Intussen  hadden we het er zo wel eens 

over dat het wel mooi zou zijn dat we in 

de buurt een repeater zouden hebben. 

En toen werd het idee geboren door ons 

3-tjes. Even wat later de repeater 

stichting benaderd, en daar mee rond de 

tafel gaan zitten. En toen werd het 

definitief. 



 

 

 

Vrij snel erna  werd de antenne al gezet , en was intussen de vergunning 

aangevraagd en de repeater besteld . 

 

De repeater die straks in de lucht komt is een C4FM repeater en word 

voorlopig gewoon gebruikt zonder de koppeling met internet. Zodat een 

ieder wat ervaring op kan doen, en dan zal er na verloop van de tijd 

gekeken worden wat er gekoppeld gaat worden via internet.  

We hebben Zaterdag 12 Sept de repeater uit de doos gehaald , en bij Rob 

PA0RPA de instellingen  gedaan. Dit op een dummyload. 

 

Daarna nog even aan een antennetje gehangen en hiermee getest .En dat 

ging bijzonder goed eigenlijk gezien de antenne situatie bij Rob. 

Vanuit Scherpenisse  kon ik hem al aanspreken. 

 

De repeater krijgt de roepletters : PI1ZWN ( dit staat voor Zuid West 

Nederland) en de freq word : 438,525  met een shift van - 7,6 .   En de 

antenne staat op ongeveer 56 mtr hoogte. 



 

 

 

 

Nu is het nog even wachten op bericht van AT, maar zodra dat binnen is 

en alles is goed bevonden dan gaat de C4FM repeater snel de lucht in 

 

Maar we hopen natuurlijk wel dat er straks nog meer mensen zijn die we 

over de repeater gaan horen , En dat de mensen met een Yaesu setje de 

mode knop weet te vinden, en ook deze modulatie soort ontdekken. Want 

er zijn aardig wat mensen met een Yaesu set waar C4FM opzit. Maar dit 

nooit gebruiken omdat ze nooit niks horen, en er verder onbekend mee 

zijn. 

 

Wij hopen in ieder geval dat we mensen weer wat kunnen motiveren ,En 

hopen jullie graag op de repeater te horen , en in het log te kunnen 

zetten. 

Maar denk ook aan de andere Repeaters, deze zijn er ook om gebruikt te 

worden. 

73’Jan PD1JHH  Ton PD5TON  Jan PD3JAG  

En de repeaterstichting.. 



 

 

 

47 Geslaagden tijdens examens Veldhoven  

04/09/2020/0 Reacties/in overheid /door redactie 

Woensdag 2 september jl. deden 27 kandidaten het F-examen in Veldhoven. Hiervan slaagden 

er 16 ofwel 59,2 %. Daarna was de examenzaal gevuld met 34 kandidaten voor het N-examen. 

Hiervan slaagden er 31, ofwel 91,2 %. Een mooi aantal en voor een N-examen ook een normaal 

percentage geslaagden. 

Deze opgave is uiteraard nog onder het voorbehoud van goedkeuring van de examens door 

Agentschap Telecom. Het kan enkele weken duren voordat de Stichting Radio Examens de 

vaststellingsbrief van Agentschap Telecom ontvangt en wij de kandidaten op de hoogte kunnen 

brengen van de uitslag. 

Wachten op de uitslag 
Veel kandidaten vragen zich af waarom het lang duurt voor de uitslag verwerkt is bij 

Agentschap Telecom. ]SRE geeft hier een toelichting op: 

Agentschap Telecom ontvangt van de Stichting Radio Examens binnen twee dagen de scores 

van de deelnemers en het vereiste ‘Rapport van Bevindingen’. 

AT gaat van elke geslaagde, via de gemeentelijke basisadministratie, na of de persoonsgegevens 

kloppen. Daarna worden deze gegevens ‘klaargezet’ in het gebruikersregister, zodat de software 

van het register een geslaagde, die voor het eerst inlogt, ook als zodanig herkent. Inloggen in 

het gebruikersregister voordat de herkenning gegevens zijn ingevoerd heeft geen zin. 

Dit invoerproces duurt meestal enkele weken, afhankelijk van het aantal deelnemers en van 

andere (maritieme) examens waar men bij AT ook veel werk aan heeft. Als de gegevens zijn 

ingevoerd en er geen fouten zijn geconstateerd en als de SRE ook de juiste procedure blijkt te 

hebben bewandeld, worden de examens officieel ‘vastgesteld’. De SRE ontvangt dan de 

‘vaststellingsbrief’ van AT. Wij sturen dan aan iedereen een mailtje dat de vaststelling is 

ontvangen en dat de brieven met de uitslag er aan komen. Degenen die zeker weten dat ze 

geslaagd zijn, kunnen dan al inloggen. 

De brieven met de uitslag worden zo snel mogelijk na ontvangst van de vaststelling verzonden. 

Voor de geslaagden zit er ook het certificaat van de SRE bij.” 

Meer informatie is te vinden op de website radio-examen.nl. 

  

https://hamnieuws.nl/47-geslaagden-tijdens-examens-veldhoven/
https://hamnieuws.nl/47-geslaagden-tijdens-examens-veldhoven/#respond
https://hamnieuws.nl/overheid/
https://hamnieuws.nl/author/admin/
https://radio-examen.nl/?page_id=24


 

 

 

WPT-EV: IARU luidt noodklok over draadloze autoladers  

12/09/2020/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV 

 

Draadloos oplaadstation (Foto: Wikipedia) 

De voorzitter van de IARU-Regio-1 Don Beattie, G3BJ, luidt de noodklok over WPT-EV. 

WPT-EV staat voor Wireless Power Transmission for Electric Vehicles, draadloze autoladers 

met groot vermogen (denk dus 20 kW!). Don zegt: “De discussies over WPT-EV hebben een 

punt bereikt waar ze overgaan van de technische naar de politieke arena. Discussies met een 
nationale regelgever duiden erop, dat we nu actie moeten ondernemen op nationaal niveau. De 

amateurdienst, maar ook andere telecommunicatiediensten gaan de gevolgen van WPT-EV 

ondervinden.”  

Laat je horen en doe het nu 

Don gaat verder: “Ik vraag de verenigingen om hun nationale regelgever te schrijven en liefst 

in persoon uit te leggen waarom radioamateurs zo bezorgd zijn. Want door de lange 

oplaadduur bij WPT-EV, de locatie dicht bij huizen en de grote hoeveelheid geproduceerde 

harmonischen kan radiocommunicatie in de bebouwde omgeving heel erg moeilijk worden. 

Modellen laten zien dat dit ook geldt voor de wijde omgeving van een WPT-EV-installatie. 

Omroepen, stationaire en mobiele diensten delen deze zorgen. Daarvoor hebben ze input 

geleverd in Report 289.” 

IARU luidt noodklok: “Dit gaat om de toekomst van amateurradio!” 

Don Beattie voegt daar nog aan toe: “In het belang van de toekomst van amateurradio moeten 

we de aandacht trekken van de nationale regelgevers. Dus wilt u alstublieft actie 

ondernemen?” Don staat klaar om de nationale verenigingen te helpen, mochten zij meer 

documentatie nodig hebben. “Dit gaat om de toekomst van amateurradio!” 

Discussie al lang gaande 

De discussie over WPT-EV is al lang gaande. Wij publiceerden er in 2018 al over en in 2019 

ging de discussie door. Met name bij de World Radiocommunication Conference 2019 

(WRC-19) was de interferentie veroorzaakt door WPT-EV een belangrijk agendapunt voor 

radioamateurs. 

https://www.veron.nl/nieuws/wpt-ev-iaru-luidt-noodklok-over-draadloze-autoladers/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electric_car_wireless_parking_charge_closeup.jpg
https://www.veron.nl/nieuws/radiostoring-draadloze-oplaadstations/
https://www.ecodocdb.dk/download/2fed7e3c-7543/ECC%20Report%20289.pdf


 

 

 

Wat doet WPT-EV dan? 

Het draadloos opladen van elektrische auto’s gebeurt met grote spoelen. Een daarvan op de 

grond onder het voertuig, de tweede in de auto. Door die spoelen wordt draadloos typisch 

zo’n 22 kW overgedragen. Dat gebeurt met een frequenties tussen 79 en 90 kHz. Technische 

en operationele standaarden voor WPT-EV zijn in ontwikkeling. De resultaten van vroege 

studies in Europa zijn neergelegd in CEPT ECC rapport 289: “Wireless Power Transmission 

(WPT) systems for electrical vehicles (EV) operating within 79-90 kHz band”. De boodschap 

uit genoemd rapport is duidelijk: radiocommunicatie-diensten, niet alleen radioamateurs, zien 

een grote bedreiging voor hun werk. En dat vanwege het verwachte hoge niveau van 

ongewenste uitstraling door WPT-EV. In het kort, het ziet er niet goed uit. 

Emissies 30-45 dB boven huidig ruisniveau 

  

 

In deze grafiek is te zien dat de door de CEPT en ITU gedefinieerde emissies op 10 m afstand 

zo’n 30-45 dB boven de huidige ruisniveaus liggen. Stel u daarbij een straat voor, waar om de 

10 meter zo’n apparaat een auto staat te laden. Wat denkt u dat dat betekent voor de radio-

https://www.ecodocdb.dk/download/2fed7e3c-7543/ECC%20Report%20289.pdf


 

 

 

ontvangst? Helaas vragen de WPT-EV-ontwikkelaars in CISPR om dit soort limieten. 

Limieten, die een ernstig negatieve invloed hebben op het radiospectrum. 

WPT-EV-ontwikkelaars stellen, dat de huidige ruisniveaus al lang boven de ITU-R P.373-13-

niveaus liggen. Maar uitgebreide metingen in Duitsland laten zien, dat genoemde niveaus 

voor het grootste deel nog steeds relevant zijn (zie ook Report 289). 

Wat doen IARU en VERON? 

IARU, die ook de VERON vertegenwoordigt, praat mee in discussies in CEPT, CISPR en 

ITU. Daar presenteren zij onderzoeken die duidelijk de bedreiging voor radiocommunicatie 

aangeven. De bezorgdheid wordt gedeeld door omroepen en mobiele, plaatsgebonden 

diensten. Ook sommige regelgevers in Europa delen deze zorgen. Helaas geldt dat niet voor 

de WPT-ontwikkelaars. Zij hebben slechts minimaal deelgenomen aan discussies om 

wijdverbreide schadelijke interferenties te voorkomen. De VERON is in gesprek met 

Agentschap Telecom, onze nationale regelgevende autoriteit. 

Verder lezen 

 WPT-EV: IARU luidt noodklok 
 Radiostoring door draadloze oplaadstations 
 IARU behartigt belangen zendamateurs 
 Wordt RF-ruis de doodsklap voor het zendamateurisme?  

Tags: CISPR, IARU-R1, WPT 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ecodocdb.dk/download/2fed7e3c-7543/ECC%20Report%20289.pdf
https://www.veron.nl/nieuws/iaru-cept-itu-wie-zijn-dat/
https://www.iec.ch/emc/iec_emc/iec_emc_players_cispr.htm
https://www.veron.nl/nieuws/iaru-cept-itu-wie-zijn-dat/
https://www.veron.nl/nieuws/iaru-cept-itu-wie-zijn-dat/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2020/09/IARU-and-WPT-EV.pdf
https://www.veron.nl/nieuws/radiostoring-draadloze-oplaadstations/
https://www.veron.nl/nieuws/iaru-behartigt-belangen-radioamateurs/
https://www.veron.nl/nieuws/rf-ruis-doodsklap/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/cispr/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/iaru-r1/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/wpt/


 

 

 

 

 

Mededeling QSL post 

Het DQB verstuurd weer post naar de QSL managers . 

Hoe e.a. binnen onze afdeling verder geregeld gaat worden ,wordt binnen kort in het 

bulletin bekend gemaakt. 

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) 

  



 

 

 

Africa All Mode International DX Contest  

09/09/2020/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV 

 

Van zaterdag 19-9 12:00 UTC tot zondag 20-9 12:00 UTC vindt de Africa All Mode 

International DX Contest plaats. Het doel is contesten in Afrika te stimuleren. Elk station 

werelwijd mag ieder land werken tijdens de contest. Afrikaanse DXCC-entiteiten zijn geldig 

als ze op de DXCC-AF-lijst van de ARRL staan. Zowel single- als multioperator-stations 

mogen de gehele 24-uur-periode werken. Contest-QSO’s zijn niet toegestaan op 12, 17, 30 of 

60 meter. Maar wel op 160, 80, 40, 20, 15 and 10 meter in CW, SSB of RTTY. Een en ander 

in overeenstemming met de licentievoorwaarden in je eigen land. 

Alleen digitale logs 

Wissel RS(T) uit en een oplopend contestnummer, beginnend met “001”. Een andere band 

vereist geen nieuwe serienummers. Blijf dus gewoon het serienummer ophogen, ook voor 

multi-operators en voor elke mode. Voor elk QSO moet RS(T) en contestnummer gelogd 

worden. Logs moeten in Cabrilloformaat worden ingediend. Ze mogen niet later dan 5 

oktober 2020 binnen zijn. Inzendingen graag naar contest@sarl.org.za. 

Spotters toegestaan 

Het gebruik van dx-spots en andere netten is toegestaan voor alle categorieën. Ook zijn er 

geen restricties voor het het aantal banden of het aantal veranderingen van mode. Maar 

contesters mogen alleen een log inleveren voor een van de beschikbare categorieën. 

Rookie Award 

De Rookie Award in de AMA-contest richt zich op het belonen van individuele inspanningen. 

Met name flexibiliteit en vaardigheden van recent gelicenseerde zendamateurs. Ze zijn 

daarom beschikbaar in de categoriëen 8.1.1.4 en 8.1.2.4. Dat zijn single operator, een zender, 

een of meerdere banden, mixed mode. Je komt ervoor in aanmerking als je voor het eerst een 

licentie hebt en die in de laatste twee jaar hebt verworven. Het is niet verplicht je als rookie 

aan te melden, ook al voldoe je aan de criteria. Je mag ook in een van de andere categorieën 

meedoen. 

Score 

Alle QSO’s tellen voor 1 punt. Band multipliers zijn er per gewerkte AF-DXCC-entiteit, per 

band en per mode: CW, SSB, RTTY. De score per band is dan het aantal QSO’s op die band 

https://www.veron.nl/nieuws/africa-all-mode-contest/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/nieuws/africa-all-mode-international-dx-contest/
https://www.veron.nl/nieuws/africa-all-mode-international-dx-contest/


 

 

 

vermenigvuldigd met die band-multiplier. De totale score is de som van alle bandscores van 

10, 15, 20, 40, 80 en 160 m. Verdere contestregels in het “Blue Book 2020” van de SARL. 

  

 

 

http://www.sarl.org.za/Web3/Members/DoDocDownload.aspx?X=20191211183027qzNhzFo0EI.PDF
http://www.sarl.org.za/public/contests/contestrules.asp
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2020/09/Africa-contest-categorieen.jpg


 

 

 

 

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 ??? 

22 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 

 
   Voor vragen mail: 
 
Ombouw CB set Henk pa5he@home.nl 
 
Info zie ombouw zie www.hvde.nl 
 
 
GPDSO Ad info@pe1gij.nl 
 
Info zie GPSDO Project www.pe1gij.nl 
 

 

                                                                                                                                                                                   

                                              

 “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.  

mailto:pa5he@home.nl
http://www.hvde.nl/
mailto:info@pe1gij.nl
http://www.pe1gij.nl/


 

 

 

 

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 CONTEST PUNTEN van de afdeling Bergen op 
Zoom (A51) per contest en per call over de afgelopen periode en het totaal 
aantal behaalde punten dit seizoen. 
 
Resultaat afdeling Bergen op Zoom: 
---------------------------------- 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           26 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    Wednesday CW-contesten           53 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA7RA     YO DX HF Contest                127 QSO's en     4 Pnt.(CW)    
PA3DBS    WW DIGI DX Contest               32 QSO's en     1 Pnt.(DIGI)  
PA3DBS    YO DX HF Contest                156 QSO's en     5 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           50 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          117 QSO's en     4 Pnt.(CW)    
PA3DBS    CW Ops - CW open                 55 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    Russian Radio RTTY WW Contest   100 QSO's en     4 Pnt.(RTTY)  
PA3DBS    OK1WC memorial contest           28 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PD0RWL    VRZA WANLC VFH-UHF MHz DAC       50 QSO's en     2 Pnt.(SSB)   
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          107 QSO's en     4 Pnt.(CW)    
PA7RA     FOC QSO Party                    85 QSO's en     3 Pnt.(CW)    
PA3DBS    FOC QSO Party                    29 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    SRR Cup Digital                  26 QSO's en     1 Pnt.(RTTY)  
PA3DBS    OK1WC memorial contest           33 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
                             ------------------------------------ 
                             Periode     1074 QSO's en    38 Pnt. 
                             ------------------------------------ 
                             Totaal     21718 QSO's en   676 Pnt. 
                             ==================================== 
 
De palmares gaat deze keer naar de topscoorders van de maand en de topscoorder 
van dit seizoen: 
 
TOP 3 VAN DE MAAND:              SEIZOEN TOP SCOORDER: 
-----------------------          --------------------- 
1. PA3DBS       29 Pnt.          PA3DBS      476 Pnt.  << Proficiat ! 
2. PA7RA         7 Pnt. 
3. PD0RWL        2 Pnt. 
 
 
Wij wensen een ieder weer veel succes toe met de komende contesten ! 
73 es gd contesting 
Manager Afdelingscompetitie 

 

  



 

 

 

 

De inmelders deze week waren 

Luisteramaters: 
 
NL134 Xander* 
NL134QRpiet Alex* 
NL11O26 Bianca* 
NL13901 Sjaak* 
NL6926 Adrie* 
Br Geert* 
 
 
Radioamateurs: 
 
PA3B Bram* 
PA3GDF Hans* 
PAøRPA Rob* 
PD1LBG Bert* 
ZS1EZ Greg* 
PE1GIJ Ad* 
ON3TNT Marnik 
PA5KM Koen 
PA75WT Wim* 
PB75DX Gerard 
PD3JAG Jan 
PD1GWF Gerben* 
PA3GAG Rien 
PA5HE Henk* 
PD1SHE Stephanie(*) 
PDøRWL Toon 
PD1JHH Jan* 
PD1MVL Mart 
PA7H Hans 
PDøPDD Jos 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

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 

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/

