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 14 oktober
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 ;
Door de nieuwe Covid 19 maatregels is de Geerhoek voor
onbepaalde tijd gesloten.
Hierdoor vervallen de komende bijeenkomsten van de
afdeling A51
Er wordt in de plaats van de bijeenkomsten wederom een
COAX ronde op de 70 CM Repeater van BOZ georganiseerd.
Jan PD3JAG gaat DE COAXRONDE LEIDEN A.S. DINSDAG 20 oktober
20.00UUR
430.025 MHz schift +6,7MHZ

Info volgt.
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.

Bestuur Afdeling A51

Van Harry PA3CWQ
Programmeertip Yaesu FT-70 met Yaesu ADMS software
Installeer de ADMS software van de Yaesu webside.
Zet de FT70 aan met de powerknop
Haal de batterij uit de FT-70
Sluit de datakabel aan op de laptop en de FT-70
Druk op AMS op de FT-70 en klik de batterij weer in de FT-70
De FT-70 start nu op in de ADMS mode
Kijk bij instellingen op je laptop welke compoort gebruikt wordt, bij mij is dat compoort 7
(dit kan voor de eerste keer een minuut duren)
Stel in de ADMS software deze compoort in bij Communications-Compoort-settings-Device
manager
Lees nu de data uit de FT-70 met communication-get data from FT-70
Druk dan op ok op je beeldscherm en daarna de BAND toets op de FT-70 indrukken
(Het is niet mogelijk om meteen data naar de FT-70 te sturen, eerst moet de data uit de porto
gelezen worden)
De data wordt nu uitgelezen uit de FT-70
Het is nu mogelijk freq toe te voegen of te wijzigen in de ADMS software. (en te bewaren op
je laptop met save as..)
Zet nu opnieuw de FT-70 in de ADMS mode volgens bovenstaande procedure
Klik op communication-send data to de FT-70 en klik op ok op je beeldscherm en daarna
meteen op de MODE toets op je FT-70
De data wordt nu weggeschreven naar de FT-70
Klik op close en sluit de ADMS software af
Verwijder de datakabel en start de porto nu opnieuw op

73 Harry PA3CWQ
Roosendaal

Van Bert PD0BJ
Wow! Bericht uit het heelal!
Zolang er al mensen rondlopen op de aarde vragen velen ervan zich af: zijn wij nu echt de enigen
hier? Met het verstrijken van de eeuwen kwamen nieuwe inzichten en betere observatie-apparatuur.
Er ontstond amateur-astrologie en later werd astrologie een studie en een vak. Waar herkennen we
die evolutievorm van? Ook de radiowereld begon met amateurs (het was immers geen vak of studie
en werd in de beginperiode niet zelden als hekserij of minstens waanzinnig gezien). Inmiddels zijn we
wijzer en ook geëvolueerd. Van radio kwam tv, een digitale snelweg, mobiele telefonie en zo voort.
Dikwijls kruisten radio-amateurisme en astrologie elkaar vanwege wederzijdse interesses of vanwege
interesse in beide zaken door 1 persoon. Zo iemand was John Daniel Kraus.

John Kraus
Foto: The Ohio State University

Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerde Kraus het demagnetiseren uit (bescherming van schepen
tegen magnetische mijnen) in het U.S. Naval Ordnance Laboratory en ontwikkelde later antennes aan
het Radio Research Laboratory van Harvard University.
Thomas Edison was een van zijn helden.

Aan het OSU werkte hij uitgebreid met antennes en elektromagnetische straling, en maakte tijdens
zijn leven grote vorderingen op het gebied van elektrotechniek.
Kraus is vooral bekend door het uitvinden van de helical-antenne, een kurkentrekkervormige
antenne die wordt gebruikt in globale positioneringssatellieten.
Tussen 1956 en 1961 bouwde de Ohio State University een groot radio-observatorium in het
nabijgelegen Delaware (Ohio). Geestelijk vader was Daniel Kraus.
Het observatorium, bekend als Big Ear, had een reflecterend oppervlak van ongeveer de grootte van
een voetbalveld, met antennes aan de uiteinden.
Het was ongeveer 150 meter lang (in noord-zuid richting) en ongeveer 85 meter (in oost-west
richting); dit leverde een totale oppervlakte op van ongeveer 3,2 hectare.

Foto: Ohio State University Radio Observatory & North American AstroPhysical Observatory

Big Ear werd van 1973-1995 gebruikt in de SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence (Onderzoek
naar Buitenaardse Intelligentie), langer dan enige andere faciliteit ter wereld. Het was “afgestemd”
op 1420 megahertz, omdat waterstof (het meest voorkomende element in het universum) die
frequentie uitzendt; een geavanceerde beschaving zou daar waarschijnlijk van op de hoogte zijn.
Signalen op 1420 MHz zouden vermoedelijk een buitenaardse oorsprong hebben, aangezien die
frequentie was gereserveerd voor SETI, en aardse faciliteiten mochten deze niet uitzenden.
Aanvoer hoorns
Onderdeel van de Big Ear installatie zijn 2 “voerhoorns”, in functie vergelijkbaar met het zogenaamde
slakkenhuis in het menselijk oor.
De hoorns fungeerden als trechters voor de radiogolven die werden weerkaatst door de paraboloïde
reflector. Nadat hij naar het einde van elke hoorn was gereisd, fungeerde een metalen sonde in de
golfgeleider aan het einde van de hoorn als een transducer en zette de energie van de
radiogolffotonen om in een zeer kleine elektrische stroom. Voor elke hoorn werd deze stroom vele
malen versterkt door een geluidsarme gevoelige voorversterker nabij de sonde. Dit versterkte signaal
werd via een coaxkabel naar de rest van de ontvanger gevoerd voor meer versterking en omzetting
in digitale signalen. Behalve de voorversterkers bevond de ontvanger zich samen met de computer
en de kaartrecorders in een ondergrondse ruimte (de “focuskamer” genoemd) onder de hoorns.

Hier worden de twee voerhoorns getoond terwijl ze dicht bij elkaar staan
Foto: Ohio State University Radio Observatory & North American AstroPhysical Observatory

De twee hoorns zijn gemonteerd op een beweegbare kar die op een oost-west spoor rijdt. Het gele
“huis” bevat de aandrijfmotor en andere componenten voor het bewegen van de hoorns om het
volgen van een hemelse radiobron mogelijk te maken.

Foto: Ohio State University Radio Observatory & North American AstroPhysical Observatory

De hoorns zijn ontworpen om te observeren bij frequenties rond 1420 MHz (een golflengte van
ongeveer 21 centimeter = 0,21 meter = 8 inch). Ze werden op dezelfde hoogte boven het grondvlak
gemonteerd. Omdat ze zich boven het grondvlak bevonden, was de declinatie van de ontvangen
radiobronnen bijna precies een graad hoger dan de nominale declinatie waarop de telescoop was
ingesteld. Het instellen van de declinatie van de telescoop werd gedaan vanuit het controlehuis.
De ontvanger was zo ingesteld dat hij meerdere keren per seconde tussen de twee hoorns schakelde
(79 volledige schakelcycli per seconde) en het signaal dat werd ontvangen in één hoorn (de negatieve

hoorn genoemd) werd afgetrokken van het signaal dat werd ontvangen in de andere hoorn (de
positieve hoorn genoemd). Dit verschilsignaal werd vervolgens meer versterkt, gedetecteerd (d.w.z.
omgezet in een langzaam variërende gelijkstroom met de radiofrequentiecomponent verwijderd),
opgenomen op een kaartrecorder en omgezet in een digitaal signaal voor analyse door en opslag op
een computer. Dit omschakelingsproces had de voordelen van:
(1) het mogelijk maken dat een deel van de hemel tweemaal binnen 2,5 tot 5 minuten van elkaar te
zien was (afhankelijk van de waargenomen declinatie) en
(2) de meeste ongewenste variatie wegnam als gevolg van het drijven van de basislijn van de
ontvanger en langzame variaties van de hemelachtergrond.
Plotseling…
Op 15 augustus 1977 ontdekte Big Ear een sterk signaal dat uit de richting van Boogschutter leek te
komen. Astronoom Jerry Ehman omcirkelde de gegevens op zijn computerafdruk en schreef Wow! In
rode inkt. Deze waarneming staat sindsdien bekend als de Wow! Signaal.
Een grafiek van de signaalintensiteit (gemiddeld over intervallen van tien seconden) versus de tijd
laat zien dat het geleidelijk stijgt en daalt over een venster van 72 seconden. De alfanumerieke reeks
6EQUJ5 is eenvoudig de signaal-ruisverhouding met E = 15; Q = 26; enzovoort.

Foto: Ohio State University Radio Observatory & North American AstroPhysical Observatory

Ehman heeft ondanks meer dan vijftig pogingen nooit meer een vergelijkbaar signaal waargenomen.
Niets beter dan het Wow! Signaal werd gedetecteerd tijdens twee decennia zoeken bij verschillende
faciliteiten, waaronder de Very Large Array in New Mexico, die veel gevoeliger is dan Big Ear. 6EQUJ5
blijft tot op de dag van vandaag ons sterkste fysieke bewijs voor een mogelijke buitenaardse
beschaving.
Eind 1997 stopte de Ohio State University Radio Observatory en daarmee de “Big Ear” radiotelescoop
met werken. Het land (eigendom van de Ohio Wesleyan University, Delaware, Ohio) werd verkocht
aan landontwikkelaars en de telescoop werd begin 1998 vernietigd. Een aangrenzende 9-holes
golfbaan werd uitgebreid tot 18 holes en er waren ongeveer 400 huizen gepland voor bouw op het
nabijgelegen land dat eigendom was van die ontwikkelaars…

Slechts dit bord herinnert nog aan Big Ear op deze plaats
In de afgelopen 40 jaar is het signaal aangehaald als bewijs dat we niet alleen zijn in de melkweg.
Zowel experts als leken geloofden dat we eindelijk bewijs hadden van buitenaards leven.

Antonio Paris van het St. Petersburg College heeft nu echter de verklaring ontdekt: een paar
kometen. Deze kometen, bekend als 266P / Christensen en 335P / Gibbs, hebben wolken
waterstofgas met een diameter van miljoenen kilometers om hen heen.
Het Wow! signaal werd gedetecteerd op 1420 MHz, de radiofrequentie die waterstof van nature
uitstraalt. Het team heeft met name geverifieerd dat de kometen op dat moment in de buurt waren,
en ze melden dat de radiosignalen van 266P / Christensen overeenkwamen met die van het Wow!
signaal.
Hoewel deze ontdekking een teleurstelling is voor buitenaardse enthousiastelingen overal, het Wow!
Signaal is het sterkste signaal dat we ooit uit de ruimte hebben ontvangen en is daarmee het bewijs
van ons vermogen om signalen en geluiden uit de kosmos nauwkeurig te interpreteren.

Dit artikel is geschreven n.a.v. een artikel op QRZ.com door Bill KJ4VTH waarna ik het heb bewerkt en vertaald. De e-mail
berichten met toestemming voor vertaling en uitgave alsmede het gebruik van de foto’s zijn in het bezit van de auteur
(Bert, pd0bj) en de uitgever van het bulletin (Wim, pa3wt).

Wie verder interesse heeft in Big Ear en aanverwante onderwerpen kan eens kijken op:
http://www.bigear.org/default.htm

ARISS: 20 jaar amateurradio vanaf het ISS
12/10/2020/in Algemeen nieuws /door Erwin van der Linden (PE1CUP)

ARRIS – Amateur Radio on the International
Space Station – bestaat binnenkort 20 jaar. ARISS is een internationale organisatie die al
jarenlang zorgt voor amateurradio-activiteiten vanaf het Internationaal Ruimtestation ISS.
NASA herdenkt deze mijlpaal door een nieuw infographic te ontwerpen dat de educatieve
contacten via amateurradio tussen de ISS-bemanning en studenten belicht.

Groot aantal contacten met scholen
In de afgelopen 20 jaar organiseerde ARISS bijna 1.400 contacten via amateurradio tussen de
ISS-bemanning en scholen en andere organisaties. De activiteiten van ARISS begonnen in
1996 als een samenwerking tussen nationale radioamateurverenigingen en
amateursatellietorganisaties. Ze ontvingen daarbij de steun van professionele
ruimtevaartorganisaties zoals NASA.
De radioapparatuur van ARISS arriveerde in november 2000 op het ruimtestation met de
bemanning van Expedition 1, onder leiding van Bill Shepherd (KD5GSL). De Amerikaans
telecomautoriteit FCC gaf het ISS de speciale roepnaam NA1SS voor haar amateurradioactiviteiten. Na aankomst van de radioapparatuur aan boord, werden de eerste tests met
succesvol doorlopen.
De eerste school die contact had met de ISS-bemanning was de Luther Burbank Elementary
School in Illinois. Dat gebeurde al op 21 december 2000. KD5GSL legde toen vanaf het ISS
het contact met de school via ARISS-coördinator Charlie Sufana (AJ9N). Natuurlijk werd
daarbij de speciale roepnaam NA1SS gebruikt.

ARISS – Amateur Radio on the International Space Station

ARISS is een samenwerkingsverband tussen
internationale radioamateurverenigingen en ruimtevaartorganisaties uit de landen die
het International Space Station ondersteunen. Voor Nederland doen de VERON en het NSO
(Netherlands Space Office) mee. Deelnemers komen uit vijftien landen, zoals diverse
Europese landen, maar ook Japan, Rusland, Canada en de Verenigde Staten. De organisatie
bestaat vrijwel geheel uit vrijwilligers vanuit nationale radioamateurverenigingen, maar ook
vanuit AMSAT (Radio Amateur Satellite Corporation).

De doelen die ARISS nastreeft zijn onder andere:



Het stimuleren van de belangstelling voor wetenschap en technologie onder jonge mensen.
Studenten, docenten maar ook het algemene publiek de gelegenheid bieden om kennis te
maken met ruimtevaarttechnologie en satellietcommunicatie.
 Studenten, docenten maar ook het algemene publiek kennis laten maken met draadloze
technologie en radiotechniek via amateurradio.
 Gelegenheid bieden aan radioamateurs om experimenten te doen en nieuwe technieken te
evalueren.
Tags: ARISS, ISS, jubileum, school

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-enhoger. 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

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.

Mededeling QSL post
Het DQB verstuurd weer post naar de QSL managers .

Ophalen bij onze QSL manager PD3JAG is tot nader bericht niet mogelijk.
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.

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

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

"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

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
Regelbaar/instelbaar met dig display in 19’’ kast

Verkocht

€ 15,00

1x

zelfbouw voeding 12 Vdc/12A
Regelbaar/instelbaar met dig display in 19’’ kast

Verkocht

€ 5,00

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
RSGB Autumm Contest 3.5MHz
79 QSO's en
3 Pnt.(CW)
PA7RA
Scandinavian Activity Contest
52 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3DBS
Scandinavian Activity Contest
76 QSO's en
3 Pnt.(CW)
PA3DBS
BARTS Spring75 Contest
52 QSO's en
2 Pnt.(RTTY)
PA3DBS
Wednesday CW-contesten
106 QSO's en
4 Pnt.(CW)
PA3DBS
Wednesday CW-contesten
131 QSO's en
4 Pnt.(CW)
PA3DBS
RSGB Autumm Contest 3.5MHz
49 QSO's en
1 Pnt.(DIGI)
PA2CVD
CQWWDX Contest
225 QSO's en
6 Pnt.(RTTY)
PA3DBS
CQWWDX Contest
408 QSO's en
10 Pnt.(RTTY)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
25 QSO's en
1 Pnt.(CW)
PA3DBS
RSGB FT4 Contest
47 QSO's en
1 Pnt.(DIGI)
PA3DBS
Wednesday CW-contesten
141 QSO's en
4 Pnt.(CW)
PA3DBS
UKEICC 3.5 MHz
52 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA2CVD
Russia WW Digital Contest
80 QSO's en
3 Pnt.(RTTY)
PA3DBS
Russia WW Digital Contest
100 QSO's en
4 Pnt.(RTTY/PSK)
PA3DBS
RSGB DX Contest
52 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3DBS
TRC DX Contest
201 QSO's en
6 Pnt.(CW)
PH2A
ON Contest 80mtr
39 QSO's en
1 Pnt.(SSB)
PA7RA
TRC DX Contest
176 QSO's en
5 Pnt.(CW)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
50 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3DBS
RSGB Autumm Contest
53 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3DBS
Wednesday CW-contesten
129 QSO's en
4 Pnt.(CW)
PA3DBS
ON Contest 80mtr
25 QSO's en
1 Pnt.(CW)
PA3DBS
Scandinavian Activity Contest
25 QSO's en
1 Pnt.(SSB)
PA3DBS
VFDB Contest 40m
25 QSO's en
1 Pnt.(CW)
PA2CVD
The Makrothen Contest
125 QSO's en
4 Pnt.(RTTY)
PA3DBS
The Makrothen Contest
216 QSO's en
6 Pnt.(RTTY)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
40 QSO's en
1 Pnt.(CW)
PD0RWL
VRZA WANLC 50 MHZ and Up
54 QSO's en
2 Pnt.(CW/SSB)
-----------------------------------Periode
2833 QSO's en
88 Pnt.
-----------------------------------Totaal
24551 QSO's en
764 Pnt.
====================================
De palmares gaat deze keer naar de topscoorders van de maand en de topscoorder
van dit seizoen:
TOP 3 VAN DE MAAND:
----------------------1. PA3DBS
65 Pnt.
2. PA2CVD
13 Pnt.
3. PA7RA
7 Pnt.

SEIZOEN TOP SCOORDER:
--------------------PA3DBS
541 Pnt. << Proficiat !

Wij wensen een ieder weer veel succes toe met de komende contesten !
73 es gd contesting
Manager Afdelingscompetitie

De inmelders deze week waren
Inmelders:
NL134 Xander*
NL134QRPiet Alex*
PA3GFD Hans*
PE1GIJ Ad*
PDøBJ Bert
PA5FJM Frank*
PD75TUX Tijs
PD3JAG Jan
NL13901 Sjaak*
PA3GAG Rien*
PA3JAN Jan*
PA3B Bram
PA3DWF Piet*
ON3TNT Marnik
PC4L Marcel*
PA5KM Koen*
PA5HE Henk
PB75DX Gerard
PD75JAG Jan
PD1MVL Mart*
PD1GWF Gerben
NL11026 Rachel*
NL11026 Bianca*
PD1SHE Stephanie*
PD1DDS Dennis
PA1MAP Martijn*
PD1JHH/P Jan
NL6926 Adrie*
Br Geert*
PE1CEL Ed
PE1BDV Chiel*
PD2TK Patrick
ON3VCL Leo*
PD1LBG Bert*
PDøRWL Toon

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

