
 

 

 

  

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 278 van 7 oktober 

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. 

 Inmiddels zijn er nieuwe regels door het RIVM opgesteld. 

 Die hebben ook consequenties voor onze bijeenkomsten.  

 Om aan deze regels te voldoen moeten we onze bijeenkomsten meer structuur gaan geven. 

 Dit gaan we volgens onderstaande protocol uitvoeren. 

 

 Aanvang tijd 19:00 eindtijd 21:30.  
 

 Max 30 personen  bestaande uit 27 leden en 3 bestuursleden.  (indien 1 of meerdere 
bestuurs leden niet aanwezig kunnen zijn ,mogen deze plekken opgevuld worden met 
leden ) 

 

 Vooraf aanmelden voor de bijeenkomst  dit om teleur stellingen te voorkomen. 
 

 Aanmelden via de mail. Mail naar PA3WT@veron.nl deze gaat een aanmelders  lijst bij 
houden. 
 

 Aanmelden met vermelden van Naam en Call / Luister nr . 
 

 De leden die zich hebben aangemeld krijgen een mailtje met daar in of ze wel of niet 
kunnen komen. 
 

 Niet leden kunnen alleen naar de bijeenkomst komen als er nog plaatsen beschikbaar zijn 3 
dagen voorafgaande van de bijeenkomst word dit kenbaar gemaakt.(Mail) 
 

 leden die wel intekenen en zonder goede redenen niet op tijd afmelden ( tot 3 dagen 
vooraf gaande) komen voor de volgende bijeenkomst eerst  op de reserve lijst mocht er 
nog en als er nog plek is krijgen die ook een bevestiging via de mail. 
 

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

afstand. 

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

Bestuur Afdeling A51 

mailto:PA3WT@veron.nl


 

 

 

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. 

  



 

 

 

Fusion repeater PI1ZWN geactiveerd  

 

PI1ZWN is een System Fusion C4FM repeater en bevindt zich op de Groeshof en bestaat uit 

een Yaesu DR-2X als zend-ontvanger. PI1ZWN is ontstaan uit een initiatief van PD5TON | 

TON, PD3JAG | Jan en PD1JHH | Jan en in samenwerking met ons uitgevoerd. PI1ZWN draait 

stand-alone en is dus niet gekoppeld aan Wires-X of YSF. 

Specificaties: 

Frequentie 438.500 MHz 

Shift -7,6 MHz 

TX Power 20Werp 

Antenne Procom CXL 70-1LW 

Antenne hoogte 56m 

Een repeater bestaat in de basis uit een zender, welke aan een ontvanger is gekoppeld en deze 

zender relayeert het signaal van de ontvanger. Maar om dit te kunnen doen moet er wel aan een 
aantal hoogfrequent voorwaarden worden voldaan. Immers een zender welke vlak bij een 

ontvanger werkt op een korte afstand in frequentie, in het geval van PI1ZWN is dat 7600 Khz, 

maakt de ontvanger zeer ongevoelig. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat de ontvanger de 

zender niet hoort. Maar ook de ruis welke de zender produceert op de ontvanger frequentie 

moet onderdrukt worden. Dit gebeurt in het duplexfilter.   >> Wat is een duplex filter? 

PI1ZWN is voorzien van een Procom DPF 70/6-150 10N duplex filter. Van ieder filter zijn er 

zes toegepast, drie voor de zender en drie voor de ontvanger. 

    

 

Meer info: repeatersboz.nl. 

Bron https://www.repeatersboz.nl/ 

https://hamnieuws.nl/fusion-repeater-pi1zwn-geactiveerd/
https://www.repeatersboz.nl/2020/07/22/fusion-enthousiastelingen-activeren-repeater-in-west-brabant/
https://www.repeatersboz.nl/2020/07/22/fusion-enthousiastelingen-activeren-repeater-in-west-brabant/
https://www.repeatersboz.nl/uitleg-duplex-filter/
https://www.repeatersboz.nl/
https://www.repeatersboz.nl/


 

 

 

VERON viert 75 jaar VERON met 75 jaar VERON-dag 

Op 21 oktober 2020 bestaat VERON 75 

jaar. VERON is ontstaan uit het samengaan van 3 verenigingen NVVR, NVIR en 

VUKA. Om dit feit te vieren organiseert VERON de 75 jaar VERON-dag. Daarom roept 

VERON alle leden op om met zoveel mogelijk leden, die speciale roepletters hebben met 

75 in de prefix, om juist op deze dag uit te komen. Heb je nog geen speciale roepletters 

vraag deze gratis aan bij Agentschap Telecom. 

75 jaar VERON-dag 

Op 20 en 21 oktober 1945 wordt een amateur-radioconferentie gehouden. Met de bedoeling 

om de oude verenigingen N.V.V.R., N.V.I.R. en V.U.K.A. samen te voegen tot één grote 

landelijke vereniging met afdelingen. Daarom vergaderen op 20 oktober de hoofdbesturen van 

de eerste drie verenigingen. Ook de locatie van deze vergadering is bijzonder: De grote 

restauratiezaal van de A.V.R.O. aan de ‘s-Gravelandseweg in Hilversum. 

Om dit te vieren organiseert VERON de 75 jaar VERON-dag met een QSO-Party. Dus alle 

leden met 75 in de roepletters zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze party. Ook 

wij realiseren ons dat dit voor de meesten van u gewoon een werkdag is. Maar heeft u een 

uurtje beschikbaar? Kom dan uit met uw speciale roepletters. 

Op welke banden? 

 De enige beperking is op welke banden je mag uitkomen. Dus HF, VHF, UHF-en-

hoger. Alles binnen de gestelde eisen van je registratie. 

Met welke modi 

 Je mag in elke mode werken waar je wilt van CW tot digimode of van phone tot 

ATV/DATV. 

Dus heb je speciale roepletters met 75 in de call doe dan mee op 21 oktober 2020. 

Aanvragen speciale roepletters 

Agentschap Telecom heeft er alles aan gedaan om het iedereen zo eenvoudig mogelijk te 

maken. Speciale roepletters vraag je snel en eenvoudig aan via Mijn Agentschap Telecom. Je 

https://www.agentschaptelecom.nl/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/veron75jaar/


 

 

 

hoeft niet meer te wachten maar binnen enkele ogenblikken verschijnt de bevestiging in jouw 

Mijn Agentschap Telecom. Als je vandaag speciale roepletters aanvraagt kun je morgen al 

beginnen. 

VERON heeft een uitvoerige beschrijving gemaakt hoe je speciale roepletters digitaal kunt 

aanvragen. Dus kijk hier om de beschrijving te lezen. 

 

Lijst speciale roepletters 

Op de website is een lijst opgenomen met leden die de webredactie kenbaar hebben gemaakt 

dat zij over speciale roepletters beschikken met 75 in de call. Wil jij ook in deze speciale 

roepletterlijst opgenomen worden? Stuur dan je gegevens op naar webredactie@veron.nl. 

Deze pagina wordt met regelmaat ververst en opnieuw bovenaan in de publicaties geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.agentschaptelecom.nl/
https://www.veron.nl/nieuws/speciale-roepletters-aanvragen/
https://www.veron.nl/nieuws/speciale-roepletters-75-jaar-veron/
https://www.veron.nl/nieuws/speciale-roepletters-75-jaar-veron/
https://www.veron.nl/nieuws/speciale-roepletters-75-jaar-veron/
mailto:webredactie@veron.nl
https://www.agentschaptelecom.nl/


 

 

 

Identificatie radiostations 
Emmasingel1Postbus4509700 AL GroningenT0505877444F050 587 
7400www.agentschaptelecom.nlinfo@agentschaptelecom.nlDatum1 oktober 2019Versie206b.v5 
 

Samenstelling en verdeling identificaties Radiozendamateurs. 
Inleiding en verantwoording aan Nederland is door de ITU de letterreeks PAAA t/m PIZZ 
toegewezen.  
 
Zowel voor maritieme radiostations, stations aan boord van luchtvaartuigen als voor 
amateurradiostations worden identificaties toegewezen uit deze reeks. 
Agentschap Telecom wijst de identificaties voor radiozendamateurs toe volgens 
onderstaande uitgangspunten.  
 
Samenstelling identificaties. 
De identificatie is samengesteld uit een prefix en een suffix. 
De prefix bestaat uit twee letters, gevolgd door één cijfer, conform de tabel. 
De suffix bestaat uit minimaal één en maximaal drie letters. 
 
Prefix Toegewezen voorletters cijfers PA, PB, PC, PE, PF, PG, PH0 t/m 5 en 7 t/m 9 
Radiozendamateurs categorie F of een getal van twee, drie of vier cijfers Bijzondere 
identificaties natuurlijke personen categorie F en rechtspersonen (verenigingen, 
stichtingen en onderwijsinstellingen) 
 
PD 0 t/m 5 en 7 t/m 9Radiozendamateurs categorie N6 of een getal van twee, drie of vier 
cijfers. 
 
Bijzondere identificaties natuurlijke personen categorie Nen rechtspersonen 
(verenigingen, stichtingen en onderwijsinstellingen)PI 1 t/m 3, 6 en 8 Relaisstations 
Verenigingen en stichtingen van Radiozendamateurs. 
Onderwijsinstellingen Bakens. 
 
Sommige lettercombinaties worden niet uitgegeven omdat deze in de radiowereld een specifieke 
betekenis hebben.  
Dat geldt in ieder geval voor de suffixen SOS en QOA t/m QUZ.  
Op verzoek van VERON en VRZA wordt met ingang van 9 januari 2018 ook de prefix PA0 weer 
uitgegeven. 
In het verleden al eens uitgegeven identificaties met prefix PA0 worden alleen opnieuw uitgegeven 
aan de zendamateur die aantoont dat de betreffende identificatie eerder aan hem/haar heeft 
toebehoord.  
De reden hiervoor is dat deze PA0-identificaties een historische en/of emotionele betekenis kunnen 
hebben voor radiozendamateurs en nabestaanden.  

 
Een getal van twee, drie of vier cijfers Bijzondere identificaties rechtspersonen 

(verenigingen, stichtingen en onderwijsinstellingen)  

Overig niet vrijgesteld gebruik amateurbanden  

Toewijzen identificaties. 

De identificatie is uniek en wordt slechts aan één registratiehouder toegewezen.  

Eenmaal uitgegeven identificaties blijven verbonden aan de registratiehouder, ook nadat 

de registratie is geëindigd. 



 

 

 

Deze wijze van toewijzen geldt vanaf 9januari 2018.  

Wijzigen identificaties 

De registratiehouder kan de toegewezen identificatie maximaal tweekeer binnen een jaar 

wijzigen. 

De registratiehouder kan de identificatie wijzigen naar: een beschikbare identificatie, of 

een eerder aan hem/haar toegewezen identificatie, tenzij de zei de identificatie conform 

de vóór 9januari 2018 geldende wijze van uitgifte was vrijgegeven en inmiddels aan een 

ander is toegewezen.  

Bijzondere identificaties  

Een bijzondere identificatie is een tijdelijke identificatie voor bijzondere 

aangelegenheden, zoals evenementen waarbij sprake is van promotieactiviteiten die het 

zendamateurisme ten goede komen en deelname aan georganiseerde radiowedstrijden. 

Radiozend amateurs verenigingen en stichtingen van radiozendamateurs met een 

registratie komen in aanmerking.  

Prefix Zie tabel onder Suffix 

De suffix bestaat uit een combinatie van letters of cijfers. Het laatste teken is altijd een 

letter. 

De suffix bestaat maximaal uit 8 tekens. 

De bijzondere identificatie (prefix + suffix) bestaat maximaaluit12 tekens. 

Procedure en voorschriften.  

De bijzondere identificatie wordt per evenement of radiowedstrijd aangevraagd. 

De bijzondere identificatie wordt ten hoogste zes maanden en tenminste drie weken 

voorafgaand aan het evenement of de radiowedstrijd geregistreerd. 

Vanaf 1 januari 2020 kan de bijzondere identificatie via het klantportaal op de website 

van Agentschap Telecom tot één dag voorafgaand aan het evenement worden 

geregistreerd. 

Bij schriftelijke aanvragen bedraagt de maximale behandeltermijn acht weken; •De 

bijzondere identificatie wordt toegekend voor de duur van het evenement, met een 

maximale duur van 1 jaar. 

Aan een registratiehouder wordt slechts één bijzondere identificatie toegewezen. Zodra 

de periode voor een toegewezen bijzondere identificatie is verstreken, kan de 

registratiehouder een nieuwe bijzondere identificatie registreren. 

De bijzondere identificatie wordt uitgegeven voor gebruik binnen Nederland, met 

uitzondering van de BES-eilanden. 



 

 

 

De bijzondere identificatie mag niet tegelijk met de reguliere identificatie worden gebruikt. 

Aan de stichting DARES zijn PI9D en PI9DA t/m PI9DZ toegewezen.  

De uitgifte en beheer van deze identificaties is de verantwoordelijkheid van de stichting DARES. 

Vóór 9 januari 2018werden identificaties na het intrekken/vervallen van een registratievrijgegeven.  

De vrijgegeven identificatie kon aan een andere radiozendamateur worden toegewezen. 

De wijziging van identificatie n.a.v. de overgang van categorie N naar F telt niet mee voor dit aantal. 

  



 

 

 

JE TRANSCEIVER UITBREIDEN MET EEN WEBSDR 

ALS EXTRA ONTVANGER 

Man made QRM; ik ben inmiddels een ervaringsdeskundige. In de bijna 17 jaar dat ik op mijn huidige 

QTH woon, heb ik de ruisvloer op 20 meter band zien stijgen van S2 naar gemiddeld S5 en hoger. Storing 

van de grootste QRM-bronnen, zoals de micro-omvormers van de zonnepaneelinstallatie van mijn buren, 

heb ik aanzienlijk kunnen verminderen. Toch blijft er nog altijd veel QRM over. Zoveel storende 

apparaten als laders, adapters, ledlampen, ventilatoren en TV’s. Het is onmogelijk om ze allemaal het 

zwijgen op te leggen. Maar wel zo lastig als je voor je experimenten afhankelijk bent van een storingsarme 

ontvangst. Daarom heb ik soms de hulp van een ontvanger elders nodig. 

HULP VAN EEN ONTVANGER ELDERS 

Gelukkig zijn er nogal wat SDR-ontvangers die via het wereldwijde web kunnen worden beluisterd. Het aantal 

webSDR’s neemt de laatste tijd ook flink toe. Tussen al die webSDR’s zitten goede en minder goede ontvangers. 

Ik denk dat veel amateurs en het met mij eens zijn, dat de webSDR van de Universiteit Twente in Nederland een 

uitzonderlijk goede ontvangst heeft op HF. Het is dan ook een van de meest intensief gebruikte online 

ontvangers. 

TWENTE WEBSDR AANZIENLIJK 

STILLER QUA QRM 

In vergelijking met thuis op de 20 meter band is de Twente webSDR aanzienlijk stiller qua QRM. De 

universiteitsontvanger presteert daarnaast soms tot drie S-punten beter dan mijn Kenwood TS-480 en mijn via 

een autotuner gevoedde 13 meter lange vertical. Deze uitzonderlijk goede ontvangst heeft veel te maken met de 

bijzondere opstelling van de antenne, een Miniwhip, waarover PA3FWM dit artikel publiceerde. 

HANDIG ALS DE WEBSDR DE 

FREQUENTIE AUTOMATISCH 

SYNCHRONISEERT 

Ik gebruik daarom de Twente webSDR zo nu en dan als extra ontvanger. Zo heb ik al op verschillende banden 

een QSO gemaakt terwijl ik ook online naar de webSDR luisterde. Dat gaat best goed, maar dat je de 

ontvangstfrequentie van de webSDR elke keer opnieuw moet intypen als je de frequentie van de transceiver 

verandert, is een flink nadeel. Hoe handig zou het zijn als de frequentie van de webSDR automatisch 

synchroniseert met die van de transceiver, zodat je moeiteloos over de banden kun draaien? Jaren geleden, toen 

de eerste webSDR’s online kwamen, sprak ik met andere amateurs over hoe nuttig dat zou zijn. Het kwam alleen 

nooit verder dan een idee. 

http://www.pa3fwm.nl/technotes/tn09d.html


 

 

 

DEZE APPLICATIE DEED PRECIES WAT 

IK WILDE 

Mede door Covid-19 heb ik dit jaar al flink wat tijd in de shack doorgebracht. Omdat ik bij bepaalde 

experimenten soms een webSDR moest gebruiken voor ontvangst, werd de noodzaak om deze te synchroniseren 

met de transceiver weer actueel. Bij toeval kwam ik een forum tegen waarin een amateur wees op het 

programma CATSync. Deze applicatie deed precies wat ik wilde. Ik had het nog niet eerder gezien, dus besloot 

ik het aan te kopen en uit te testen. 

UITGEKLEDE WEBBROWSER OP BASIS 

VAN CHROME 

CATSync is ontwikkeld door DJ0MY Oscar Diez. Het Windows-programma is eigenlijk een uitgeklede 

webbrowser op basis van Chrome. Het gebruikt OmniRig (freeware van dxatlas.com) om via CAT met je 

transceiver te communiceren. Javascript wordt gebruikt om frequentie en mode op je transceiver, te 

synchroniseren met de webSDR. 

 

CATSync in gebruik met de webSDR Twente en de Kenwood TS-480. 

http://dxatlas.com/OmniRig/


 

 

 

IN DE PRAKTIJK 

Ik gebruik CATSync (versie 1.21) nu een paar maanden. De gebruikersinterface is, in tegenstelling tot andere 

radioamateurtoepassingen, goed doordacht. Zonder handleiding vind je al snel je weg. Je plakt simpelweg de 

URL (webadres) van de webSDR in de adresbalk van CATSync. De webSDR synchroniseert direct met de 

transceiver. De synchronisatie werkt twee kanten op. Dus wanneer je op een frequentie in de waterval van de 

webSDR klikt, synchroniseert je transceiver. Zo creëer je ook een soort “remote panadapter”. Verder kun je in 

CATSync een lijst samenstellen met je favoriete webSDR’s zodat je daar snel heen kan klikken. De applicatie 

werkt met alle websSDR’s die ik tot nu toe heb getest. Verder draait het probleemloos op een pc met Windows 

10 Pro, Core i5-processor en 8 GB RAM. Zelfs op een tien jaar oude Asus Netbook met Intel Atom-processor en 

2 GB RAM gaat het prima. 

 

Lijst met favoriete webSDR’s in CATSync. 

HULPMIDDEL OM PROPAGATIE TE 

CHECKEN 

Ik heb CATSync getest op verschillende webSDR’s, die te vinden zijn op websdr.org en op kiwisdr.com. Wat 

dan opvalt is de vertraging in de audio. Dit varieert van een halve seconde met de webSDR’s die draaien op de 

PA3FWM-software, tot wel drie seconden op KiwiSDR’s. Met drie seconden kun je die webSDR al niet meer 



 

 

 

gebruiken als ondersteuning voor een QSO. Dat is wel jammer, want er zijn bijna 500 KiwiSDR ontvangers 

actief. Je kunt het uitgebreide netwerk van KiwiSDR’s wel inzetten als hulpmiddel om propagatie te checken. 

Want je kunt via een KiwiSDR naar je eigen signaal luisteren! 

MEERDERE PROGRAMMA’S MET ÉÉN 

SERIËLE POORT 

Het enige minpunt is dat de applicatie continu de CAT-verbinding van de transceiver gebruikt via de seriële 

poort van je computer. Dus hoe gebruik je nu tegelijk een ander programma dan CATSync zoals Ham Radio 

Deluxe, N1MM of WSJT-X? Er zijn programma’s die het mogelijk maken de seriële poort te splitsen. Met de 

gratis applicatie Virtual Serial Port Emulator van Eterlogic.com, kun je de “normale” seriële poort omzetten in 

een nieuwe virtuele COM poort met splitterfunctie. Via die nieuwe virtuele COM poort kun je al je programma’s 

tegelijk met je transceiver laten communiceren. Het programma LPB2, met dank aan PG7M voor de tip, kan dit 

ook maar is nog veel uitgebreider. Daarin kun je o.a. virtuele COM poorten aan specifieke programma’s 

toewijzen. 

 

Fysieke poort COM 1 in gebruik als virtuele poort COM 5 met splitterfunctie, gratis software van Eterlogic.com. 

DOET PRECIES WAT HET BELOOFT 

http://kiwisdr.com/public/
http://www.eterlogic.com/Downloads.html
http://www.telepostinc.com/LPB2.html


 

 

 

Ik ben blij met CATSync. Het doet precies wat het belooft en ik kan het aanbevelen als je vaak webSDR’s 

gebruikt naast de vaste transceiver of ontvanger in je shack. Het programma is geen freeware. Het kost € 9,95 

(prijs in augustus 2020). Maar daarvoor heb je een zeer gebruiksvriendelijke app. Ga voor meer informatie naar 

de CATSync website. 

73 

Jean-Paul Suijs PA9X 

 

 

 

 

 

 

  

https://catsyncsdr.wordpress.com/


 

 

 

 

 

Mededeling QSL post 

Het DQB verstuurd weer post naar de QSL managers . 

De Qsl Manager is weer aanwezig op de bijeenkomsten zoals al aan gegeven 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) 

  



 

 

 

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:  Henk PA5HE met z'n ombouw projecten cb >> de amateurbanden  aan 

het woord. 

  

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 / Aangeboden“ 

 

PB4DX  

Gerard heeft de accu´s (backup) van zijn Storno Porto´s 502 en 
512 gereviseerd/aangepast. 
 
Wie interresse heeft kan dit kenbaar maken bij hem en hij stuurt de  
tips/schema toe. 
 
Mail: pb4dx@veron.nl 
 

  

mailto:pa5he@home.nl
http://www.hvde.nl/
mailto:info@pe1gij.nl
http://www.pe1gij.nl/
mailto:pb4dx@veron.nl


 

 

 

 

"te koop aangeboden/ af te halen”   

 

PA0UYL 

   

Beste mede amateurs,  

Ik ben mijn rommelhok aan het opruimen en kom daar enkele voedingen tegen. Volgens mij werken 

ze.  

Voor de liefhebber gratis 

  



 

 

 

PE1GIJ  

Te koop:  

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

antenne.  

 

25 stuks voor 2 euro . 

  



 

 

 

PD1AJZ  

 
TV´s met afstands bediening te koop 3 stuks p/st € 20,00 
Beeldmaat is horizontaal = 500mm       verticaal = 300mm 

Nog 1 te koop  

 
 

 
 
Info : Matthe PD1AJZ 
 

 

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 

 

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


 

 

 

 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 Verkocht  
 
          http://www.clarke-hess.com/wp-content/uploads/2015/08/828.pdf 
 

 

 

 

 
    PM2525  systeem mltimeter meet 4digits  € 50,00 

 

 

Verkocht 

 

 

 
    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 

Verkocht 

      



 

 

 

1x zelfbouw voeding 12 Vdc/12A 

 

€ 5,00 

 

Regelbaar/instelbaar  met dig display in 19’’ kast 

Verkocht  

 

  



 

 

 

Afdelings contest resultaten  

Luister- en radioamateurs: 
 
PA3B Bram* 
PE1GIJ Ad* 
NL134 Xander* 
NL134 QRPiet Alex* 
PAøUYL Herman* 
PD1GWF Gerben 
NL 11026 Rachel & Bianca* 
PE1PPY Toine* 
PD1MVL Mart 
PE1CEL Ed 
PD1JHH Jan 
NL6926 Adrie* 
Br Geert* 
PD1TUX Thijs 
PD1SHE Stephanie* 
PA1FUN Dirk 
PA3JAN Jan* 
PA3GAG Rien 
PA3DWF Piet* 
ON3TNT Marnik 
PA3WT Wim* 
PC4L Marcel* 
PA5HE Henk* 
PB75DX Gerard 
PA5KM Koen* 
PD2TK Patrick* 
PDøBJ Bert 
PA3GFD Hans* 
PA7H Hans 
PDøRWL Toon 
PA4J Jan 
 PD1LBG Bert 

  



 

 

 

 

De inmelders deze week waren 

Luisteramateurs: 
 
 
 
Radioamateurs: 
 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

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/

