
 

 

 

  

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 280 van 21 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 

 

W .--  E  .  L  .-..  K  -.-  O ---  M  -- 

B -...  I ..   J .--- 

P .--.  I ..   7 --...  5 .....  B -...  O  ---   Z --.. 

mailto:pd1ajz@veron.nl
mailto:pa3wt@veron.nl
mailto:pa3wt@veron.nl


 

 

 

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 17 

november 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 

  



 

 

 

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 

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


 

 

 

 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. 

  

https://www.agentschaptelecom.nl/
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/


 

 

 

 SAQ Grimeton te beluisteren op 24 oktober a.s.  

  

 

News from 

the Alexander Association 

Grimeton SAQ Veteran Radio Friends 

www.alexander.n.se 

SAQ Grimeton Transmission on October 24th, 2020. 

On the United Nations Day, October 24th, 2020, 

the SAQ transmitter in Grimeton will again send 

out a message to the whole world on 

17.2 kHz CW. 

Programme: 

16:30 (14:30 UTC): Startup and tuning of the Alexanderson Alternator SAQ. 

17:00 (15:00 UTC): Transmission of a message from SAQ. 

17:20 (15:20 UTC): Live music concert from the transmitter hall. 

Anna Louise Ekman www.annalouiseekman.se will perform Swedish and Italian songs, accompanied by a pianist. 

The entire transmission event and the following concert can be seen live 

at our YouTube Channel starting at 16:30 (15:30 UTC). 

*The world heritage site Grimeton is a living cultural heritage. 

All transmissions with the long-wave transmitter SAQ are therefore preliminary and may be 

cancelled at short notice. 

 

 

 

 

https://www.vrza.nl/wp/2020/10/16/saq-grimeton-te-beluisteren-op-24-oktober-a-s/
http://www.alexander.n.se/
https://alexander.us1.list-manage.com/track/click?u=521e9c51318e4c7f70e1e6b56&id=b9b4617ad1&e=bcf4abcfe9
https://alexander.us1.list-manage.com/track/click?u=521e9c51318e4c7f70e1e6b56&id=1134715216&e=bcf4abcfe9
https://www.vrza.nl/wp/wp-content/uploads/2020/10/Grimeton-CS.jpg
https://www.vrza.nl/wp/wp-content/uploads/2020/10/Grimmeton2.jpg


 

 

 

Nederlandse Old Timers Club wordt 70  

20/10/2020/in Aankondiging evenementen, Algemeen nieuws /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

De Nederlandse Old Timers Club (OTC) wordt langzaam maar zeker zelf ook een 

Old Timer. Op 26 oktober aanstaande wordt deze vriendenclub van oudere zendamateurs 

namelijk 70 jaar oud. De leden laten deze dag niet ongemerkt voorbijgaan. Lees in dit artikel 

het bericht van de OTC-organisatie. Daarin blikken zij kort terug op de afgelopen 70 jaar en 

onthullen zij de plannen voor de 70ste verjaardag, geheel passend in deze bijzondere tijd. De 

“receptie” is op zaterdag 24 oktober vanaf 09:00 uur lokale tijd op 3,660 kHz via 

PI4OTC. 

Bericht van de 70-jarige Old Timers Club 

Op 26 oktober 1950 wordt de club ten huize van PA0UB opgericht. De oprichtingsakte is een 

handgeschreven blocnote-velletje. 

Wat heeft onze hobby vele uitdagingen en veranderingen gekend, en 

nog steeds! We gebruiken nog nauwelijks handgeschreven blocnote-velletjes, de virtuele 

wereld heeft ons veel gebracht waar we nu zonder bij na te denken gebruik van maken. Wie 

had 70 jaar geleden bij de oprichting van de OTC ook maar enig idee van verbindingen met 

andere zendamateurs via een satelliet? Nu gebeurt dat dagelijks. 

Wie had kunnen bedenken dat deze club na 70 jaar met 463 leden nog steeds springlevend is 

en wat dat in deze tijd betekent. Wist u overigens dat we 13 leden hebben die al zendamateur 

waren bij de oprichting van de OTC! Vanaf 1989 ontmoeten veel leden elkaar jaarlijks in De 

Soester Duinen op de Dag van de OTC. Helaas kon dat dit jaar niet doorgaan vanwege 

COVID-19. 

Er zijn bijna 8.000 corona-besmettingen in een etmaal gemeld en onlangs is er een 

gedeeltelijke lockdown bekend gemaakt, we zitten in de 2e golf van COVID-19. Het wordt er 

niet leuker op voor onze medemensen. De beperkingen worden aangescherpt en zijn gericht 

op minder sociale contacten, het zet ons leven op zijn kop. 

https://www.veron.nl/nieuws/old-timers-club-70-jaar/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://www.oldtimersclub.info/


 

 

 

En zendamateurs? 

Die hadden al veel eerder een heel ander virus, niet klein te krijgen, 

maar met hele positieve effecten. Als zendamateur hebben we met ons radiovirus vreselijk 

veel geluk gehad! 

Wij hebben onze radiohobby en kunnen elkaar virtueel blijven ontmoeten, we onderhouden 

sociale contacten met onze bevriende zendamateurs  over de hele wereld, we hebben een 

website met veel nuttige informatie, iedere week de PI4OTC-ronde op 80 meter, dagelijks is 

er de QO-100-ronde en een 144,310-MHz-ronde, waar altijd wel enige OTC-leden tot de 

deelnemers behoren. 

Zelfs zonder een transceiver is het mogelijk mee te luisteren via SDR-ontvangers op internet. 

Zendamateurs hebben nauwelijks beperkingen in hun contacten met andere zendamateurs in 

vergelijking met niet-zendamateurs. Geweldig toch? 

En in 2021 hopen we weer op eye-ball QSO’s. Het bestuur blijft optimistisch en blijft 

vooruitkijken. Daarom is er al een reservering gemaakt bij De Soester Duinen op zondag 11 

april 2021 voor de Dag van de OTC. 

Mocht dit niet door kunnen gaan omdat het verkeerde virus onze samenleving nog lam legt, 

dan gaan we samen met de leden de mogelijkheden van een DvdOTC na de zomervakantie 

onderzoeken. 

We blijven vooruitkijken, daar ligt onze toekomst! 

De 70e verjaardag met PI4OTC 

We gaan de 70e verjaardag van de Old Timers Club op gepaste wijze vieren met de 

mogelijkheden die we hebben. 

Daarom de uitnodiging om elkaar te feliciteren met onze 70e verjaardag. We luisteren als 

PI4OTC op zaterdag 24 oktober vanaf 09:00 uur lokale tijd op 3,660 kHz +/- QRM en 

verwachten een geweldig aantal inmelders! 

OTC-cadeau 

En als we iets belangrijks te vieren hebben, is 

er natuurlijk een cadeautje! 



 

 

 

Alle leden die zich op 24 oktober inmelden tijdens de PI4OTC-ronde komen in aanmerking 

voor het exclusieve cadeau dat in november in de brievenbus zal worden bezorgd. Niet-leden 

die zich inmelden kunnen zich nog tot en met maandag 26 oktober aanmelden als lid om het 

bijzondere cadeau te ontvangen. 

Met het dragen van het bedrukte OTC-mondkapje, dat uitwasbaar en dus herbruikbaar is, 

geeft u uzelf en anderen in elke openbare radioruimte een veilig gevoel! 

De OTC is ook met mondkapje luid en duidelijk te horen. 

  

PI4OTC hoopt u te ontmoeten op zaterdag 24 oktober vanaf 09:00 uur lokale tijd op 3.660 

kHz. 

Blijf gezond! 

Het bestuur, 

OTC 

Nederlandse Old Timers Club 

http://www.pi4otc.nl/ 

info@pi4otc.nl 

 

PI2TWE weer terug vanuit Almelo  

13/08/2020/0 Reacties/in repeaters /door redactie  

De Twentse repeater PI2TWE is weer on-air. De repeater is op 7 februari dit jaar uitgeschakeld 

toen St. Twentsche Relaisstations haar activiteiten beëindigd. Inmiddels is bekend geworden 

dat de stichting toch – kleinschalig – door gaat. Het 70cm relais is inmiddels aangezet en staat 

nu in Almelo. Eerder al werd PI3TWE op 145.600 omgezet naar een analoog relais, om tijdens 

de Corona Crisis toch als een centraal ontmoetingspunt te dienen in de regio. 

PI2TWE zendt uit op 430.225 MHz. 

http://www.pi4otc.nl/
mailto:info@pi4otc.nl
https://hamnieuws.nl/pi2twe-weer-terug-vanuit-almelo/
https://hamnieuws.nl/pi2twe-weer-terug-vanuit-almelo/#respond
https://hamnieuws.nl/repeaters/
https://hamnieuws.nl/author/admin/
https://hamnieuws.nl/beeindiging-activiteiten-stichting-twentse-relaisstations/
https://www.twentserelaisstations.nl/
https://www.veron.nl/nieuws/175-jaar-morsecode/


 

 

 

Inmelders Coax ronde 20-10-2020 

Start ronde : 20:00uur 
Rondeleider : PD3JAG 
Freq: PI2BOZ 430.025 
 
Luisteramateurs konden inmelden via pd3jag@outlook.com tijdens de gehele ronde. 
 
Inmelders 
Xander NL134 en Alex 
PA7RA Rien 
PD1JHH Jan en NL6926 en broer Geert 
PA5HE  Henk 
PA3GAG Rien 
PE1CEL  Ed 
PA3B Bram 
PE1GIJ  Ad 
PD1MVL Mart 
PA9AD  AD 
ON1UL Paul via xander via mail. 
En als laatste  Echo link stations : 
PD0BJ Bert 
Einde ronde 20:50 uur 
.A.Govers  PD3JAG 
Willem Alexanderplein 6 
4694 ED Scherpenisse 
RQM R-29 Veron A51. 
Locater : JO21bn 

Webmaster van : https://www.pa-ff.nl/ 

E- Mail : pd3jag@veron.nl 

  

mailto:pd3jag@outlook.com
https://www.pa-ff.nl/
mailto:pd3jag@veron.nl


 

 

 

 

  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.  

  

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  

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: 
---------------------------------- 
PD0RWL    VRZA WANLC 50 MHZ and Up         54 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          102 QSO's en     4 Pnt. 
PA1ADG    VRZA WANLC 50 MHZ and Up         28 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    RSGB Autumm Contest 3.5MHz       53 QSO's en     2 Pnt. 
PA2CVD    JARTS WW RTTY Contest           210 QSO's en     6 Pnt. 
PA3DBS    JARTS WW RTTY Contest           218 QSO's en     6 Pnt. 
PA3DBS    Worked All Germany Contest      150 QSO's en     5 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           51 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    RSGB FT4 Contest                 28 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        894 QSO's en    29 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    25391 QSO's en   791 Pnt. 
                             ==================================== 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CW-contesten             CW     21 Oct 17:00-19:59 UTC 
  DAC 2320 MHz and Up                CW/SSB 22 Oct 17:00-21:00 UTC 
  CQ Worldwide DX Contest SSB        SSB    24/25 Oct 00:00-23:59 UTC 
  ARRL EME Contest 50-1296 MHz       CW/SSB/24/25 Oct 00:00-23:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 26 Oct 16:30-17:29 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     28 Oct 17:00-19:59 UTC 
  UKEICC contest CW                  CW     28 Oct 20:00-20:59 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         SSB    29 Oct 20:00-21:30 UTC 
  SK Memorial Contest                CW     01 Nov 06:00-08:59 UTC 
  Marconi Contest 144 MHz            CW     02/03 Nov 14:00-14:00 UTC 
  Ukrainian DX Contest               CW/SSB 02/03 Nov 12:00-11:59 UTC 
  IPA Radio Club Contest             SSB    03 Nov 06:00-09:59 UTC 
  HSC Contest                        CW     03 Nov 09:00-11:00-15:00-16:59 UTC 
  RSGB FT4 Contest                   DIGI   04 Nov 19:00-20:30 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 04 Nov 16:30-17:29 UTC 
 
Mochten er volgens U in dit overzicht contesten ontbreken, dan horen we dat 
graag van U ! (email naar afdelingscontest@veron.nl). 
Nadere info over deze en andere contesten kunt U vinden op: 
  PG7V Contest Calendar: http://www.contestkalender.nl/ 
  WA7BNM Contest Calendar: http://www.hornucopia.com/contestcal/ 
  SM3CER Contest Service : http://www.sk3bg.se/contest/ 
  VERON  Contest Service : https://www.veron.nl/  
 
73 es gd contesting. 
Manager Afdelingscompetitie  

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


 

 

 

De inmelders deze week waren 

 
NL134 Xander* 
NL134QRPiet Alex* 
ON3TNT Marnik 
PD3JAG Jan 
NL13901 Sjaak* 
PA3GAG Rien 
PA3B Bram 
PA3DWF Piet* 
PD1AEU Andre* 
PA5KM Koen* 
PB75DX Gerard 
PA5HE Henk* 
PDøBJ Bert 
PD9ROB Robbert 
PDøRWL Toon* 
PE1RWL Ed 
PD1JHH Jan* 
NL6926 Adrie* 
Br Geert* 
PE2BS Ruud 
PD1MAP Martijn* 
PA3JAN Jan* 
PA3GFD Hans* 
PD1MVL Mart 
PA2EJD Norman 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

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/

