
 

 

 

  

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 284 van 18 november 

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 +1,6 MHZ 

88,5 Hz voor RX&TX 

 

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 

  



 

 

 

CTCSS inbouwen in oude appratuur  

Door Tonny van der Burgh, PA4TON  
Ook oude transceivers doen het vaak nog prima. Voor VHF en UHF geldt tegenwoordig 
dat, om over repeaters te kunnen werken, er meestal een CTCSS toon moet worden 
meegestuurd met het signaal. Iets waar we vaak niet meer bij stilstaan, want in de 
nieuwe transceivers is deze functionaliteit standaard aanwezig, al moet je dit nog wel 
even op de juiste wijze programmeren. Maar als CTCSS mist in het oude beestje van 
een transceiver is dat beslist geen reden om deze weg te doen. Bouw er een CTCSS 
encoder in en je bent weer helemaal bij de tijd! Een beetje knutselaar kan dit zelf. Zeker 
met de spul-len die PA4TON beschrijft. Deze CTCSS is inmiddels bij vele radioamateurs 
naar volle tevredenheid in gebruik. En als je snel bent heb je kans dat er nog een kitje 
beschikbaar is en kun je direct aan de slag...  

CTCSS Wellicht toch goed om even iets 
meer te vertellen over wat het is en 
waarvoor het wordt gebruikt. CTCSS, 
voluit ‘Continuous Tone Coded Squelch 
System’ of ook wel ‘Continuous Tone 
Coded Subaudio Squelch’ genoemd, is 
feitelijk een systeem waarmee het 
mogelijk is om één radiokanaal met 
meerdere gebruikers te delen, zonder al 
te veel storing van elkaar te 
ondervinden. CTCSS wordt, zoals in de 
inlei-ding al is genoemd, vooral gebruikt 
bij 2m en 70cm communicatie bij 
radioama-teurs, maar het wordt ook 
toegepast bij hulpdiensten en in militaire 
communica-tie.  

 
Het mooie voor ons is dat je in 
Nederland op die manier in 4 
repeaterzones hebt en waar repeaters 

verspreid door Nederland dus op een zelfde frequentie kunnen werken en elkaar niet of 
nauwelijks storen. Behalve als er speciale condi-ties zijn :-)  
Hoe CTCSS werkt Met een CTCSS encoder wordt een constante sub-audio toon van 
71,9, 77,0, 88,5 of 82,5 Hz meegestuurd met het audiosignaal van de transceiver. Deze 
tonen zijn voor luisteraars onhoorbaar, maar een repeater detecteert ze wel. Op die 
manier activeer je een elektronisch circuit in de ontvanger van de repeater die is 
afgestemd op een bepaalde toon. Elke regio gebruikt een eigen toon. Er zijn in 
Nederland 4 regio’s en elke regio gebruikt een andere CTCSS toon. Een CTCSS 
schakeling werkt als een soort squelch; alleen als de repeater een signaal met de juiste 
CTCSS toon ontvangt wordt de zender van de repeater geactiveerd.  

De schakeling Deze schakeling vormt een LF generator voor het opwekken van een 
CTCSS piloot signaal voor het activeren van repeater stations. Met behulp van R8 kan 
het uitgang niveau ingesteld worden.  



 

 

 

 

Hart van de schakeling is een ATtiny85, een 8bit microcontroller. Een klein dingetje met 
8 aan-sluitingen en waar alles in zit wat we nodig hebben (en nog veel meer, je staat 
verstelt van de mogelijkheden). Er zit 8KB flash memory in, 512B EEPROM en 512-Byte 
SRAM en het IC werkt tussen 2.7 en 5.5V. Je kunt de controller programmeren met 
bijvoorbeeld een Arduino. Maar dat hoeft niet, want je kunt een reeds geprogrammeerde 
Tiny85 aanschaffen via PA4TON. 

 
Print en componentenlijst  
Aansluiten van de CTCSS encoder Zorg ervoor dat de LF toon achter de microfoon 
versterker aangesloten wordt! Want anders komt de toon niet door de filters. Op internet 
vind je, met wat hulp van Google, vast wel informatie over wat voor jouw transceiver de 
meest geschikte plek is om het CTCSS signaal te injecteren. En vraag anders een 
medeamateur om even mee te denken of te helpen. Samen lossen we alle vraagstukken 
op.  
 
R1, R3, R4  :  1k  
R2  :  10k  
R5, R6  :  4k7  
R7  :  56k  
R8  :  10k 

potmeter  
D1  :  1N4148  
Z1  :  4,7 V 

250mW 
zener  

C1, C2, C3, 
C4  

:  0,1uF WIMA 
MKS2 5,0 
mm  

C5, C6  :  22pF 2,5 mm  
IC1  :  Atmel 

ATTINY25 
DIP  

Q1  :  10MHz 
kristal  

K1  :  header 2x3  
K2  :  header 1x7  



 

 

 

 

 

     

Aansluiten van de CTCSS encoder Zorg ervoor dat de LF toon achter de microfoon 
versterker aangesloten wordt! Want anders komt de toon niet door de filters. Op internet 
vind je, met wat hulp van Google, vast wel informatie over wat voor jouw transceiver de 
meest geschikte plek is om het CTCSS signaal te injecteren. En vraag anders een 
medeamateur om even mee te denken of te helpen. Samen lossen we alle vraagstukken 
op.  

 

 
  



 

 

 

 

 

Het selecteren van de juiste frequentie Het selecteren van de juiste CTCSS frequentie 
doen we op basis van onderstaande tabel. (H = open L = GND) 

 
    
    
    
    
    

 

Bestellen van onderdelen Door de afdeling V2G (Groningen) is een professioneel printje 
ontworpen. We hebben deze in een grote oplage laten maken. Je kunt een losse print 
aanschaffen, maar om het amateurs nog wat makkelijker te maken is er een ook setje 
bestaande uit een print + voorgeprogrammeerde ATtiny85. Daarnaast kun je een 
complete kit bestellen, die nog in beperkte oplage beschikbaar is. De kit bestaat uit print, 
ATtiny85 en alle overige benodigde componenten. Alle onderdelen zijn getest. Het enige 
dat in de kit ontbreekt is de K1 header (ISP programmer) header 2x3. Deze header is 
niet nodig omdat de kit geleverd wordt met een reeds geprogrammeerde ATtiny85.Een 
losse print kost €1, excl. verzendkosten. Print plus geprogrammeerde Tiny85 kost €4, 
incl. verzendkosten. De kit is te bestellen voor €10,- incl. verzendkosten. Op verzoek kan 
de sourcecode (de BIN file) worden toegestuurd. 

73’ Tonny PA4TON pa4ton@amsat.org 

Meer informatie over CTCSS en de ATtiny85 

 
https://nl.wikipedia.org/wiki/CTCSS  

https://www.youtube.com/watch?v=BMchVbmQDug  

https://www.youtube.com/watch?v=DAQYfpETDdM  

https://www.youtube.com/watch?v=i9WOwDrpRKs  

https://www.youtube.com/watch?v=CIEAifWQfAI 



 

 

 

Propagatie op 28 MHz, zonnevlekken nemen toe  

13/11/2020/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV 

 

28 MHZ FT8 op 6 nov 2020 

Nu de zonnevlekken weer toenemen verbetert ook de propagatie op 28 MHz. Zo schrijft John, 

EI7GL, nadat hij enkele rapporten van recente activiteiten op 28 MHz las. Daarom begon hij 

weer te luisteren in FT8 op de 10 meter band om te zien hoe de omstandigheden waren op 

deze band. Zoals de PSK Reporter-kaart laat zien, was er inderdaad op vrijdag 6 november 

2020 heel wat activiteit op de 10 meter band. 

Hoewel er enig vermoeden was van sporadische-E-activiteit in West-Europa, was er 

inderdaad voldoende bewijs van F2-propagatie vanuit Rusland en Zuidoost-Europa. Buiten 

wat noord-zuid-propagatie naar Afrika en ook naar Zuid-Amerika, waren er ook mooie 

openingen naar Indonesië en Australië. 

John zegt, dat hij het altijd bijzonder vindt om Australië op 28 MHz te horen. Het maakt niet 

veel uit op de andere HF-banden, maar als het pad open is op 28 MHz dan is er iets aan de 

hand. De zonnevlekken keren terug. 

Zonnevlekken nemen weer toe 

De verbetering van de propagatie op 28 MHz is 

te danken aan het terugkeren van de zonnevlekken en de zonneflux. De bijgaande grafiek van 

NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) in de Verenigde Staten toont het 

aantal zonnevlekken van 2009 tot 2020. Ook wordt de grafiek geprojecteerd tot de volgende 

piek van de zonnecyclus die er naar verwachting in 2025 of in 2026 zal zijn. De grafiek 

vertoont een piek in 2014 en het minimum van de zonnevlekkencyclus in december 2019. 

Deze grafiek laat ook een toename van het aantal zonnevlekken zien. In de tabel wordt de 

minimumperiode nader weergegeven. De paarse lijn toont het afgevlakte aantal zonnevlekken 

met het minimum eind 2019 die op die manier duidelijk is weergegeven. De zwarte lijn toont 

het afgevlakte aantal zonnevlekken voor elke maand. 

https://www.veron.nl/nieuws/propagatie-op-28-mhz/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://ei7gl.blogspot.com/2020/11/28-mhz-wakes-up-as-sunspots-return-nov.html
https://ei7gl.blogspot.com/2020/11/28-mhz-wakes-up-as-sunspots-return-nov.html
https://www.veron.nl/nieuws/fantastische-openingen-6-meter-band/
https://www.veron.nl/nieuws/zonnevlekkencyclus-25-op-stoom/
https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression
https://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2020/11/28-MHZ-FT8-06-Nov-2020.jpg
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2020/11/zonnevlekken_okt_2020.jpg


 

 

 

In oktober meer zonnevlekken 

Wat hier significant en opvallend is, is het gemiddelde aantal zonnevlekken voor oktober 

2020. De laatste keer dat het zo hoog was, was in oktober 2017. Dit was drie jaar geleden. Als 

we uit het zonnevlekkenminimum komen, zullen er pieken en dalen zijn, maar de algemene 

trend is nog steeds naar boven. Naarmate de zonneflux toeneemt, zullen de hogere HF-banden 

weer tot leven komen. Dit vooral op noord-zuidpaden en tot tevens grote vreugde van vele 

radioamateurs wereldwijd. 

Het zal interessant zijn om te zien wanneer we regelmatig openingen krijgen naar de 

Verenigde Staten op 28 MHz vanuit NW Europa. Het zal waarschijnlijk beginnen met 

openingen naar Florida, maar het zijn de F2-openingen naar Newfoundland, Nova Scotia en 

Maine die John heel graag zou willen zien. 

Bron: EI7GL, A diary of amateur radio activity 

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ 

  

Tags: 10 m, 28 MHz, propagatie, zonnevlekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://ei7gl.blogspot.com/2020/11/28-mhz-wakes-up-as-sunspots-return-nov.html
https://www.veron.nl/nieuws/tag/10-m/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/28-mhz/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/propagatie/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/zonnevlekken/


 

 

 

36e Friese 11 stedencontest op zondag 22 november 
De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen 
aan 
de 36e Friese 11 stedencontest. 
Ook dit jaar zullen velen zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten. De datum van 
deze 
contest is zondag 22 november 2020. 
Nu bijeenkomsten en vergaderingen veelal geannuleerd zijn is dit een mooie manier om 
elkaar 
weer eens te treffen. Wanneer met meerdere personen een station wordt bemand graag de 
geldende corona maatregelen in acht te nemen. 
Vorig jaar ging het al beter op de 2 meterband door het gebruik van richt antennes, zodat we 
dit 
ook nu weer aanbevelen. Een (laag opgestelde) verticale rondstraler heeft meestal niet 
voldoende bereik. 
In het reglement staat de wedstrijd omschreven, lees deze nog eens goed door. Heb je 
vragen? 
Mail gerust met de organisatie maar lees ook eerst de FAQ’s op de site www.pi4lwd.nl 
Contact en overleg voor de bezetting van steden via pe1cda@veron.nl a.u.b. 



 

 

 

 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://www.flandersfields.be/nl/feniks2020
https://www.uba.be/
https://www.uba.be/nl/actueel/flash/op20feniks


 

 

 

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 NLC70 MHzandup              51 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          124 QSO's en     4 Pnt. 
PA7RA     PA Beker Contest CW              97 QSO's en     3 Pnt. 
PA7RA     OK-OM DX Contest                 52 QSO's en     2 Pnt. 
PH2A      PA Beker Contest SSB             64 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    OK-OM DX Contest                100 QSO's en     4 Pnt. 
PA2CVD    WAE DX Contest RTTY             265 QSO's en     7 Pnt. 
PA3DBS    WAE DX Contest RTTY             222 QSO's en     6 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           47 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    RSGB FT4 Contest                 27 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week       1049 QSO's en    32 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    29071 QSO's en   897 Pnt. 
                             ==================================== 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  LZ DX Contest                      CW/SSB 21/22 Nov 12:00-11:59 UTC 
  RSGB 1.8MHz Contest                CW     21 Nov 19:00-23:00 UTC 
  REF 1.8 MHz contest                CW     21 Nov 17:00-24:00 UTC 
  All Austrian contest               CW     21 Nov 19:00-23:59 UTC 
  REF 144 MHz Contest                CW/SSB 22 Nov 06:00-11:00 UTC 
  Friese Elfstedencontest 80m en 2m  SSB    22 Nov 10:00-12:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 23 Nov 16:30-17:29 UTC 
  DAC 1296 MHz                       CW/SSB 24 Nov 17:00-21:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     25 Nov 17:00-19:59 UTC 
  UKEICC 80 mtr                      CW     25 Nov 20:00-21:00 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         DIGI   26 Nov 20:00-21:30 UTC 
  ARRL EME Contest                   CW/DIGI28/29 Nov 00:00-23:59 UTC 
  CQ Worldwide DX Contest CW         CW     28/29 Nov 00:00-23:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 25 Nov 16:30-17:29 UTC 
  Brandenburg Berlin Contest         CW/SSB 01 Dec 07:00-10:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 03 Dec 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 
PE1PPY Toine* 
PE1GIJ Ad* 
PE1BVD Chiel* 
PE1CEL Ed* 
PD1JHH Jan* 
NL6926 Adrie* 
Br Geert* 
PA2CVD Cor* 
PD2EDW Edwin* 
PE2BS Ruud* 
PA75WT Wim* 
PD3JAG Jan 
NL13901 Sjaak* 
PA3GAG Rien* 
PA3JAN Jan* 
ON3TNT Marnik 
PA3BMI Ton* 
PDøBJ Bert 
PA5KM Coen* 
PB75DX Gerard 
PD75TUX Tijs 
ON7MOR Corné* 
PA7H Hans 
PA5HE Henk 
PD1SHE Stephanie** 
PA3DWF Piet* 
PA3B Bram 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

Inmelders Coax ronde 17 november 2020 

Ronde leider Jan PD3JAG  

Start ronde : 20:00 
Rondenleider : PD3JAG 
Freq: PI2BOZ 430,025 
 
Luisteramateurs konden de gehele ronden door inmelden op pd3jag@outlook.com 
 
Inmelders: 
PD75AJZ 
PD1GWF/p en NL11026 Rachel en Bianca 
PE1CEL 
PD0BJ via Echolink 
PD1JHH 
PA4RB 
NL13901 via Whattsapp gemeld. 
PA7H 
PD75TUX 
Einde ronde 20:45 uur 

 

73’ Jan PD3JAG   

mailto:pd3jag@outlook.com


 

 

 

 

 

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 

Rien PA3GAG 

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/

