
 

 

 

  

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 281 van 28 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 ; 

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 



 

 

 

Lezing NanoVNA online bij A41 Flevoland en A43 Wageningen  

27/10/2020/in Aankondiging evenementen, Experimenteel Radio-onderzoek /door Johan 

Jongbloed PA3JEM 

Op 3 november 2020 om 20:00 uur organiseert 
de afdeling A41 Flevoland en A43 Wageningen een online lezing NanoVNA. Deze lezing is 

in eerste instantie toegankelijk voor de gecombineerde VERON afdeling A43 Wageningen, 

VRZA afdeling Zuid-Veluwe en A41 Flevoland. Maar vanaf vandaag kunnen ook overige 

leden en geïnteresseerden zich aanmelden. Aangezien er plaats voor maximaal 250 

deelnemers kunnen er nog wat bij.  Maar let op want vol is vol. 

Hoe en waarom aanmelden voor lezing NanoVNA nodig is 

Om deel te nemen moet de organisatie u een link opsturen. Door u aan te melden geeft u het 

e-mailadres op waar de link naartoe moet. Op 1 november 12.00 uur gaat de 

inschrijvingsmogelijkheid dicht. Het aanmelden verloopt volledig automatisch en kan hier. 

Korte enquête online lezing NanoVNA 

Graag wil de organisatie weten of het geven van een online lezing ook herhaald kan worden. 

Maar ook of andere afdelingen dit kunnen organiseren binnen hun eigen afdeling of samen 

met omliggende afdelingen. De VERON PR commissie legt graag uit hoe dit werkt. 

Online lezing leuk maar met huisregels 

Om te voorkomen dat deelnemers door elkaar spreken of met achtergrondgeluiden de 

presentator storen zijn een aantal huisregels noodzakelijk. 

 Zet de microfoon op mute 

 Zet de camara uit 

 Iets vragen kan door 

Type is het chatvenster HO van hand opsteken. 

Wacht totdat je het woord krijgt. 

Stel je vraag en microfoon weer op mute 

 Als het noodzakelijk is zet de organisator in GoToMeeting iedereen op mute. 

GoToMeeting 

Voor de lezing maken we gebruik van GoToMeeting. Dit installeert een klein programma op 

het apparaat dat je gebruikt. Dat is om te zorgen dat je alle beschikbare functies krijgt die 

https://www.veron.nl/nieuws/lezing-nanovna/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/category/experimenteel-radio-onderzoek/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
https://a41.veron.nl/verenigingsavond-virtueel-lezing-nano-vna-door-marcel-pa3auv/
https://a43.veron.nl/3-november-2020-virtuele-verenigingsavond-lezing-nano-vna-door-marcel-pa3auv/
https://nanovna.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLav2btTpJto2h31eQNnUqcpSP09Xn97GohFhhnP0G1r6R1Q/viewform
mailto:prc@veron.nl


 

 

 

GoToMeeting heeft. Maar ook omdat GoToMeeting te gebruiken is op PC, LapTop, smart-

telefoon en Mac. Maak je hier verder geen gebruik meer van is het eenvoudig weer te 

verwijderen. 

Meer informatie 

 Website afdeling A41 Flevoland 

 Website afdeling A43 Wageningen 

 Informatie over NanoVNA 

 GoToMeeting 

 Evenementen-agenda 

Tags: a41, a43, lezing, NanoVNA 

 

 

 

OP20FENIKS gedurende de maand november actief 

De Vlaamse streek de Westhoek werd gedurende de Eerste 

Wereldoorlog geheel verwoest. Wederopbouw leek een onbegonnen zaak. Toch herrees de 

Westhoek in ongeveer tien jaar als een Feniks uit zijn as. Onder de naam FENIKS2020 

worden er daarom dit jaar diverse evenementen georganiseerd die terugblikken op deze 

bijzonder prestatie. Zo zijn er exposities, openluchtspektakels, en toeristische wandel- en 

fietstochten langs historische plaatsen. 

Ook de secties uit Gullegem en Ieper van de Belgische radioamateurvereniging UBA laten 

zich niet onbetuigd. Zij zullen gedurende de maand november actief zijn met de speciale 

roepnaam OP20FENIKS. Het station zal zeer regelmatig in de lucht zijn, zowel op de HF als 

op VHF. Daarbij zullen de operators een groot aantal verschillende modes gebruiken: SSB, 

CW, maar ook digitale modes, zoals RTTY, SSTV en FT8. Lees meer op de website van de 

UBA: OP20FENIKS 

  

https://a41.veron.nl/
https://a43.veron.nl/
https://nanovna.com/
https://www.gotomeeting.com/nl-nl/lp/easy-online-meetings?cid=g2m_emea_ggs_cpc_brand_gotomeeting_e&gclid=CjwKCAjwoc_8BRAcEiwAzJevtUF_HuAqhptskUUURgpZiMjmu5dHW93-EnJ8VQEdORvxAMFKPGMNRBoCDC4QAvD_BwE
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/a41/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/a43/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/lezing/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/nanovna/
https://www.flandersfields.be/nl/feniks2020
https://www.uba.be/
https://www.uba.be/nl/actueel/flash/op20feniks


 

 

 

VN viert 75e verjaardag  

23/10/2020/in Aankondiging evenementen /door Poll van der Wouw PA3BYV 

Radioamateurs van de United Nations Contest 

DX Club (4U1A) zijn tot 31 december 2020 actief met speciale roepnaam 4U75A vanuit 

Wenen, Oostenrijk. Want de VN viert haar 75e verjaardag. Daarom zijn er zelfs 4 UN-

gerelateerde stations wereldwijd, die hier aandacht aan besteden. Het hoofdkantoor van de 

UN, 4U1UN is in de lucht met de call 4U75UN. Daarnaast is het station 4U1VIC in de lucht 

met de call 4U75A vanuit Wenen. Het derde station is 4U75B, dat actief is vanuit Tiblisi. 

Ook Nederlands station: PA75UN 

Ten slotte ook het Nederlandse station: PA75UN. Dit laatste station heeft een uitgebreide 

qrz.com page, die ook verwijst naar de andere stations. Alle stations zijn actief tot en met 

december 2020. 

QSL 

QSL voor 4U75A via UA3DX. Adres voor 

direct QSL: Nick I. Averyanov, Cvetnoj bul, 9-130, Vlasikha, Mosk. obl. 143010, Russia. 

Dus NIET via 4U1VIC. 

 

QSL voor 4U75UN,  HQ UN New york, via HB9BOU, Herbert: Via bureau of direct. 

QSL voor 4U75B, UN Global Service Centre in Brindisi, Italie, via 9A2AA, Tom. Via bureau 

of direct. 

https://www.veron.nl/nieuws/vn-viert-75e-verjaardag/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://dxnews.com/forum/forum/special-event-stations/29347-4u75a-united-nations-vienna-austria
https://www.qrz.com/db/PA75UN
https://dxnews.com/forum/forum/special-event-stations/29347-4u75a-united-nations-vienna-austria


 

 

 

United Nations Contest DX Club 4U1A 

Het amateurradio-clubstation van het Vienna 

International Center bestaat sinds 7 september 2015. De United Nations Contest DX Club 

4U1A startte in juni 2017. Dit gebeurde door actieve radioamateurs van het Vienna 

International Centre (VIC) in Oostenrijk. Het allereerste QSO in het logboek was met Thor 

TF4M (een lid van de club) uit IJsland op 8 juli 2017 in CW op 20 meter. 

Verenigde Naties in 1945 opgericht 

De Verenigde Naties is een internationale organisatie die in 1945 is opgericht. Momenteel telt 

ze 193 lidstaten. Doelen en principes van de Verenigde Naties staan in het 
oprichtingshandvest. 

 

Satellite dish by the UNHQ Secretariat Building 
Circles 

De VN biedt haar leden een forum om hun mening te geven in de Algemene Vergadering, de 

Veiligheidsraad, de Economische en Sociale Raad en andere organen en commissies. Door de 

dialoog tussen haar leden mogelijk te maken en door onderhandelingen te organiseren, is de 

VN een mechanisme geworden voor regeringen om tot overeenstemming te komen en samen 

problemen op te lossen. 

Vanwege de bevoegdheden die in het oprichtingshandvest zijn vervat en het unieke 

internationale karakter ervan, kunnen de Verenigde Naties actie ondernemen tegen de 

kwesties waarmee de mensheid in de 21e eeuw wordt geconfronteerd, zoals vrede en 

veiligheid, klimaatverandering en duurzame ontwikkeling. Daarnaast mensenrechten, 

ontwapening, terrorisme, humanitaire hulp. Ook noodsituaties op het gebied van gezondheid, 

gendergelijkheid, bestuur, voedselproductie en nog veel meer. 

De Chief Administrative Officer van de VN is de secretaris generaal. 

https://dxnews.com/forum/forum/dxing/2061-4u1a-united-nations-contest-dx-club
https://dxnews.com/forum/forum/dxing/2061-4u1a-united-nations-contest-dx-club


 

 

 

Pandemie 

De VN viert haar 75e verjaardag in een tijd van 

grote ontwrichting voor de wereld. Ook nog verergerd door een ongekende wereldwijde 

gezondheidscrisis met ernstige economische en sociale gevolgen. Zullen we er met z’n allen 

sterker uitkomen en beter uitgerust om samen te werken? Of zullen wantrouwen en isolement 

verder groeien? Het jaar 2020 moet een jaar van dialoog worden, waarin we samenkomen om 

onze prioriteiten als mensenfamilie te bespreken. En hoe we daarmee een betere toekomst 

voor iedereen kunnen opbouwen. 

Het Vienna International Center (VIC) is de campus en het gebouwencomplex van het United 

Nations Office in Wenen (UNOV). Het Bureau van de Verenigde Naties in Wenen (UNOV) 

werd op 1 januari 1980 opgericht als het derde hoofdkwartier van de Verenigde Naties na 

New York en Genève. Het vervult vertegenwoordigings- en verbindingsfuncties met 

permanente missies bij de Verenigde Naties  in Wenen. En ook met de gastregering en 

intergouvernementele en niet-gouvernementele organisaties in Wenen. 

https://www.veron.nl/nieuws/4u2stayhome-vn-internationaal-centrum-in-wenen/


 

 

 

VN in Wenen 

 

In 1966 deed de regering van Oostenrijk een aanbod aan de Verenigde Naties om in Wenen 

een internationaal centrum te bouwen voor gebruik door organisaties van de Verenigde 

Naties. Daarna wezen de regering van Oostenrijk en de stad Wenen een gebied op de 

linkeroever van de Donau aan als locatie van het centrum. 

In 1968 resulteerde een internationale wedstrijd voor het ontwerp van de gebouwen in niet 

minder dan 288 inzendingen. Het ontwerp van de Oostenrijkse architect Johann Staber won 

deze wedstrijd. 

De bouw begon daarna in 1972 onder de algemene leiding van het Internationaler Amtssitz 

und Konferenzzentrum Wien. De inhuldiging van het Vienna International Center was 

vervolgens op 23 augustus 1979. Het Vienna International Center omvat circa 4.500 kantoren 

en 9 vergaderruimten. Het biedt dan ook plaats aan circa 3.600 internationale ambtenaren uit 

meer dan 100 landen. De Y-vormige kantoortorens zijn tussen de 48 meter en 120 meter 

hoog. 

  

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ en Jan Budding, PA1UN 

 



 

 

 

 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: 
---------------------------------- 
PA5HE     VRZA WANLC 50 MHZ and Up         35 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          119 QSO's en     4 Pnt. 
PA2CVD    CQ Worldwide DX Contest SSB     275 QSO's en     7 Pnt. 
PA3DBS    CQ Worldwide DX Contest SSB     260 QSO's en     7 Pnt. 
PH2A      CQ Worldwide DX Contest SSB     441 QSO's en    10 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           50 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week       1180 QSO's en    31 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    26571 QSO's en   822 Pnt. 
                             ==================================== 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  DAC 144 MHz                        CW/SSB 05 Nov 17:00-21:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     06 Nov 17:00-19:59 UTC 
  WAE DX Contest RTTY                RTTY   09/10 Nov 00:00-23:59 UTC 
  Japan Int.DX Contest               SSB    09/10 Nov 07:00-12:59 UTC 
  PA Beker Contest CW                CW     09 Nov 09:00-11:29 UTC 
  OK-OM DX Contest                   CW     09/10 Nov 12:00-11:59 UTC 
  PA Beker Contest SSB               SSB    10 Nov 09:00-11:29 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 11 Nov 16:30-17:29 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         DIGI   11 Nov 20:00-21:30 UTC 
 
Mochten er volgens U in dit overzicht contesten ontbreken, dan horen we dat 
graag van U ! (email naar afdelingscontest@veron.nl). 
Nadere info over deze en andere contesten kunt U vinden op: 
  PG7V Contest Calendar: http://www.contestkalender.nl/ 
  WA7BNM Contest Calendar: http://www.hornucopia.com/contestcal/ 
  SM3CER Contest Service : http://www.sk3bg.se/contest/ 
  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 
PA75WT Wim* 
PE1GIJ Ad* 
PD1AEU André* 
PD75TUX Tijs 
PDøBJ Bert 
PB75DX Gerard 
PA5KM Koen* 
PA5HE Henk 
ON7MOR Corné* 
PD1JHH Jan* 
NL6926 Adrie* 
Br Geert* 
PE1CEL Ed 
PD2TK Patrick 
PE2BS Ruud 
ON3TNT Marnik 
PA3BMI Ton* 
PD3JAG Jan 
NL13901 Sjaak* 
PAøUYL Herman 
PD1SHE Stephanie* 
PA3JAN Jan* 
PA3DWF Piet 
PE1JIZ Rinus* 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

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/

