
 

 

 

  

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 285 van 25 november 

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 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 

  



 

 

 

Verbinding over meer dan 3000 km op 70 cm. 

Op 16 oktober was er een indrukwekkende verbinding op 70 cm tussen Zuid-Afrika en het 

eiland St. Helena in de Zuid-Atlantische Oceaan. Daarbij overbrugden Garry ZD7GWM en 

Tom ZS1TA  een afstand van 3.136 km. Verrassend genoeg kwam de verbinding niet tot 

stand middels een transmissiemode voor zwakke signalen, zoals FT8, maar juist in FM, 

waarbij een veel grotere signaalruis-verhouding nodig is. Ook nu was er waarschijnlijk weer 

sprake van marine ducting, waarbij het radiosignaal als het ware opgesloten zit in een laag 

met temperatuur-inversie boven het oceaanoppervlak.  

John EI7GL bericht hierover op zijn blog: 3000km plus contact made on 433 MHz from 

St.Helena to South Africa – 16th Oct 2020 

 

ARRL verzoekt FCC schrapping 9cm-band te heroverwegen  

21/11/2020/in Algemeen nieuws /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

De ARRL verzoekt in een petitie aan de Amerikaanse 

telecomautoriteit FCC om de intrekking van de secundaire toewijzing van de 9cm-

amateurband in de VS te heroverwegen. Amateurradio zou in deze band in ieder geval 

mogelijk moeten blijven totdat eventuele nieuwe gebruikers de band in gebruik nemen. 

De ARRL vindt dat het in het algemeen belang is om het spectrum te blijven gebruiken 

zolang er nog geen nieuwe toepassingen zijn.  “Het besluit van de FCC is in strijd met haar 

eigen al lang bestaande beleidsdoelstelling om intensief gebruik van beschikbaar spectrum 

aan te moedigen”, aldus de ARRL. 

Lees in dit artikel een Nederlandstalige samenvatting van de stellingname van de ARRL. 

Verkeerde aannames 

Volgens de ARRL lijkt het besluit van de FCC om de secundaire toewijzing van de 9cm-band 

te schappen op verkeerde aannames te berusten. Secundair ‘delen’ is namelijk een heel ander 

soort ‘delen’ dan het delen van frequentiebanden tussen primaire gebruikers, zoals 

overheidsdiensten en commerciële gebruikers. Bij secundair amateurgebruik gaat het om hele 

andere toepassingen en ook om een heel ander signaalbereik. 

Amateurgebruik van de 9cm-band 

De ARRL schetst en haar petitie een aantal manieren waarop radioamateurs de band 

gebruiken, daarmee motiverend waarom het gedeelde gebruik goed mogelijk is. 

Verbindingen met zwakke signalen 

https://ei7gl.blogspot.com/2020/11/3000km-plus-contact-made-on-433-mhz.html
https://ei7gl.blogspot.com/2020/11/3000km-plus-contact-made-on-433-mhz.html
https://www.veron.nl/nieuws/arrl-9cm-band/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
http://www.arrl.org/
https://www.fcc.gov/


 

 

 

Radioamateurs experimenteren onder andere met nieuwe technologieën en 

coderingsmethoden om apparatuur geschikt te maken voor communicatie met zeer zwakke 

signalen. “Juist omdat het doel van dit soort activiteiten is om zwakke signalen te horen of te 

decoderen, gebruiken radioamateurs alle mogelijke middelen om interferenties met andere 

signalen te voorkomen”, aldus de ARRL. 

Radiobakens 

Daarnaast gebruiken radioamateurs ook radiobakens om propagatie te bestuderen, wat 

bijdraagt aan een beter begrip van radiopropagatie in de 9cm-band. “Amateurbakens hebben 

een vaste locatie en werken op laag vermogen. Daardoor zijn ze goed in te passen in het 

gebruik van anderen in de band. Ook zijn ze makkelijk uit te schakelen of te verplaatsen 

indien inpassing toch moeilijk blijkt.” 

Moonbounce 

ARRL’s petitie noemt ook moonbounce als een activiteit van radioamateurs in de 9cm-band. 

“Deze toepassing heeft geleid tot een reeks verbeteringen in antennes en apparatuurontwerp in 

het 3,4GHz-spectrum”,  aldus de ARRL. Verder is het uiterst onwaarschijnlijk dat dit gebruik 

interfereert met terrestrische diensten. 

Amateursatellieten 

Ook bij het gebruik van amateursatellieten in deze band bestaat slechts een minimale kans op 

ongewenste interferentie. Immers, de gebruikte signaalvermogens zijn laag en de antennes 

zorgen voor een sterke bundeling van het signaal. Verder is het natuurlijk zo dat de antennes 

naar boven gericht zijn, waardoor de kans op storing minimaal is. 

Ook is het onduidelijk of er alternatieve frequentiebanden beschikbaar komen voor 

amateursatelliet-gebruik. Daardoor dreigt het aantal toekomstige experimenten met 

ruimtecommunicatie ingeperkt te worden. 

Datanetwerken en amateurtelevisie 

Radioamateurs gebruiken de 9cm-band ook voor hogesnelheidsdatanetwerken en 

relaisstations voor amateurtelevisie. Met de netwerken worden digitale experimenten gedaan 

met veel verschillende technologieën en diensten. Een belangrijke doelstelling daarbij is om 

de netwerken in gereedheid te brengen voor gebruik tijdens noodsituaties. 

Pleidooi 

De ARRL stelt dat deze en andere experimentele activiteiten op een goede manier het 

frequentiespectrum gebruiken. Zij is daarom van mening dat dit type gebruik toegestaan zou 

moeten blijven, tenzij en totdat een nieuwe primaire vergunninghouder de band in gebruik 

neemt in een geografisch gebied waar interferentie zou kunnen ontstaan. 

Bron: ARRL 

 

 

http://www.arrl.org/news/arrl-petitions-fcc-for-reconsideration-of-order-removing-3-4-ghz-amateur-allocation


 

 

 

De waardes van componenten volgens een E-reeks  

15/02/2020/in Opmerkelijk nieuws /door Johan Evers (PE1PUP) 

 

Vanwege 75 jaar VERON lazen we al over boeken en componenten uit onze rijke radio 

historie. Maar dit keer een wat meer abstract onderwerp dat vooral de zelfbouwers raakt. We 

gaan het hebben over de waardes van componenten. Meer specifiek, over onder andere die 

handige E12-reeks van componentwaardes. Wanneer, waarom en hoe zijn die E-reeksen 

eigenlijk ontstaan? 

Daarvoor moeten we terug naar het jaar 1952. De VERON bevindt zich dan in haar zevende 

levensjaar. We hebben dan als vereniging onze kleutertijd eigenlijk pas net achter de rug. En 

in datzelfde jaar wordt een eerder idee van de in 1905 overleden slimme Franse militaire 

ingenieur Charles Renard als basis gebruikt voor een nieuwe IEC-norm die de ons bekende E-

reeksen beschrijft. 

Het oorspronkelijke probleem 

Charles Renard diende in het Franse leger bij een 

luchtvaart divisie. Luchtschepen (ballonnen) waren zijn expertisegebied. Daarbij stoorde hij 

zich aan de grote verscheidenheid materialen die hiervoor op voorraad moest worden 

gehouden. Zo had het Franse leger bijvoorbeeld 425 verschillende ballontouwen op voorraad. 

Allemaal verschillende lengtes. Om gek van te worden. Kon dat nu niet flink wat efficiënter? 

https://www.veron.nl/nieuws/de-waardes-van-componenten-volgens-een-e-reeks/
https://www.veron.nl/nieuws/category/opmerkelijk-nieuws/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1pup/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/veron75jaar/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/boeken/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/componenten/
https://www.veron.nl/activiteiten/zelfbouw/
https://a29.veron.nl/naslag/weerstand-kleurcodering/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Renard
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2020/02/Militaire-ballon.jpg


 

 

 

Een zeer effectieve oplossing 

Renard stelde voor om voorkeurgetallen te hanteren. Met andere woorden, niet iedere 

willekeurige lengte touw meer. Maar gestandaardiseerde waardes met een slimme onderlinge 

numerieke samenhang. Zo ging hij aanvankelijk uit van 5, 10, 20, 40 en 80 stappen per 

decade. De aanduiding van deze reeksen was de combinatie van de letter R (Renard) en het 

aantal stappen per decade. Dus hij kwam met de reeksen R5 tot en met R80. 

Dit systeem bleek zo succesvol dat het werd opgenomen in de internationale ISO-3 norm. En 

het bleek Charles zijn oorspronkelijke frustratie van de grote variatie ballontouwen 

daadwerkelijk te verhelpen. Door invoering van de Renard-reeksen kon het Franse leger de 

diversiteit in haar voorraad verminderen van 425 tot slechts 17 touwen. Een meer dan 

indrukwekkende besparing. 

Internationale acceptatie 

Later nam de IEC (International Electrotechnical Commission) het principe van de 

voorkeursgetallen over. Men definieerde een vastgelegde uniforme reeks van getallen, die op 

een logaritmische schaal een decade in zo gelijkmatig mogelijke stappen verdeelt. En deze 

zogenoemde E-reeksen werden in de IEC 60063 norm opgenomen. Wel hanteert men in deze 

norm andere voorkeursgetallen dan Renard. En die E-reeksen gebruiken 3, 6, 12, 24, 48, 96 en 

192 stappen per decade. Dus hier vindt bijvoorbeeld de onder zelfbouwende en reparerende 

radioamateurs overbekende E12-reeks van weerstanden haar oorsprong. 

Waarom logaritmisch? 

Dat kunnen we natuurlijk best wiskundig verklaren. Maar 

wiskunde is niet voor iedereen een echt aangenaam tijdverdrijf. Dus laten we het praktisch 

proberen te verklaren. Het heeft namelijk alles te maken met toleranties. Immers, alle 

componenten hebben door de productiemethode een bepaalde tolerantie in de uiteindelijke 

waarde. Je dacht toch niet dat een echte tastbare weerstand van 100MΩ ook echt 

100.000.000,000000 Ω is? 

Stel we hebben een weerstand van 12 Ω met ±10% tolerantie. Dat betekend dat door deze 

spreiding de weerstandswaarde tussen 10,8 en 13,2 Ω kan liggen. ±10% tolerantie geeft voor 

een weerstand van 12 Ω dus een spreiding van 2,4 Ω rond de opgegeven waarde. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Decade_(wis-_en_natuurkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_ISO-normen
https://www.iec.ch/
https://nl.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
https://nl.wikipedia.org/wiki/Logaritmische_schaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Decade_(wis-_en_natuurkunde)
https://a29.veron.nl/hams/pe1pup/ingang-en-uitgang-impedanties/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tolerantie_(techniek)
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2020/02/E12_series_tolerance.png


 

 

 

Vergelijk dit eens een weerstand van 82 Ω (dus binnen dezelfde decade als die 12 Ω 

weerstand) met identieke ±10% tolerantie. De waarde ligt dan dus tussen 73,8 en 90,2 Ω. De 

spreiding is dus 16,4 Ω. Duidelijk een veel grotere spreiding dan bij die weerstand met lagere 

waarde maar wel met dezelfde tolerantie. 

Daar hebben we “het waarom” te pakken van de keuze voor een logaritmische schaal. Die 

toleranties zorgen er voor dat de spreiding toeneemt bij grotere getallen. En zet je dat in een 

grafiekje zoals hiernaast voor de E12-reeks bij ±10% tolerantie, dan valt het direct op. Je hebt 

een logaritmische kromme te pakken. 

Dus nu snap je ook waarom de kleine getallen binnen de decade van iedere reeks zo dicht op 

elkaar zitten. Terwijl naar de bovenkant van de decade toe steeds grotere stappen worden 

gemaakt. Het is de enige manier om de gehele decade nagenoeg volledig af te dekken. Waar 

je ook op de rode lijn in de hiernaast weergegeven grafiek prikt, je zit nagenoeg altijd binnen 

het bereik van één van die E12 standaardwaardes wanneer je met ±10% tolerantie werkt. 

Nagenoeg??? 

In de vorige alinea stond tweemaal het woordje 

“nagenoeg“. Dat moet alarmbellen laten afgaan. En terecht. De E12-reeks blijkt helaas niet 

perfect. Kijk maar eens goed in het plaatje hiernaast. Dat is een wat andere weergave van de 

eerdere grafiek. En als je goed kijkt zie je dat er bijvoorbeeld tussen de bovenkant van de 

tolerantie van kolom 12 en de onderkant van de tolerantie van de daarop volgende kolom 15 

een gaatje zit. 

We rekenen het even na. 12+10% is 13,2. En 15-10% is 13,5. Dus er zit een gat van 13,2 tot 

13,5. Soortgelijk zit er tussen de waardes 22 en 27 een nog kleiner gat. Gelukkig zijn deze 

kleine imperfecties niet van belang in de dagelijkse praktijk. 

De link tussen E-reeks waardes en tolerantie 

Nu wordt ook gelijk duidelijk waarom we voor die E12-reeks altijd met ±10% tolerantie 

werken. Kiezen we bijvoorbeeld ±5% tolerantie, dan kunnen we met 12 waardes niet meer het 

gehele decade afdekken. We moeten dan naar meer waardes per decade. Vandaar dat voor 

https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2020/02/E12_series_10_tolerance.png


 

 

 

±5% tolerantie componenten de E24-reeks wordt gebruikt. Even een handig overzicht:… 

 

 E3 ⇒ ±40% 
 E6 ⇒ ±20% 
 E12 ⇒ ±10% 
 E24 ⇒ ±5% 
 E48 ⇒ ±2% 
 E96 ⇒ ±1% 
 E192 ⇒ ±0,5% 

Er zijn wel een paar kanttekeningen bij deze opsomming. De E3-reeks is eigenlijk nagenoeg 

overbodig geworden. Ze wordt alleen nog voor bijvoorbeeld condensatoren met extreem hoge 

waardes (meer dan 1 Farad) gebruikt. En dan alleen wanneer de aangegeven tolerantie niet 

gebalanceerd is. Bijvoorbeeld -30%/+50%. Of -20%/+80%. Idem voor smoorspoelen waar de 

waarde niet zo kritisch is. 

Vanaf de E48-reeks wordt een derde decimaal toegevoegd en zijn de waardes enigszins 

aangepast om beter aan te sluiten. Dat is te zien in de referentielijstjes onderaan deze pagina. 

En de E192-reeks wordt ook nog gebruikt voor toleranties van ±0,25% en ±0,1%. 

Dus daarom die herkenbare waardes van componenten 

Zo bleek de simpele vraag over het ontstaan van die E-reeksen een lang maar leerzaam 

antwoord op te leveren. En ook met de nodige wiskundige achtergrond. Maar nu is wel 

duidelijk waarom die waardes van componenten voor ons zo herkenbaar zijn. En waarom ze 

precies zo gekozen zijn. Het komt allemaal neer op met zo min mogelijk verschillende 

componenten zoveel mogelijk waardes te kunnen afdekken. En dat allemaal dankzij een 

wirwar aan ballontouwen bij het Franse leger… 

  

 

Referentielijstjes 

Zoek niet verder! Hieronder staan de voorkeursgetallen van de door ons gebruikte E-reeksen. 

Handig om te weten. Wat duidelijk opvalt is dat de E3 tot en met E24 reeksen uit twee 

decimalen bestaan. Daarboven worden drie decimalen gebruikt zoals eerder in dit artikel 

genoemd. 

https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2020/02/1FaradCap.jpg


 

 

 

E3 

10, 22, 47 

E6 

10, 15, 22, 33, 47, 68 

E12 

10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 

E24 

10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 56, 62, 68, 75, 82, 91 

E48 

100, 105, 110, 115, 121, 127, 133, 140, 147, 154, 162, 169, 178, 187, 196, 205, 215, 226, 237, 

249, 261, 274, 287, 301, 316, 332, 348, 365, 383, 402, 422, 442, 464, 487, 511, 536, 562, 590, 

619, 649, 681, 715, 750, 787, 825, 866, 909, 953 

E96 

100, 102, 105, 107, 110, 113, 115, 118, 121, 124, 127, 130, 133, 137, 140, 143, 147, 150, 154, 

158, 162, 165, 169, 174, 178, 182, 187, 191, 196, 200, 205, 210, 215, 221, 226, 232, 237, 243, 

249, 255, 261, 267, 274, 280, 287, 294, 301, 309, 316, 324, 332, 340, 348, 357, 365, 374, 383, 

392, 402, 412, 422, 432, 442, 453, 464, 475, 487, 499, 511, 523, 536, 549, 562, 576, 590, 604, 

619, 634, 649, 665, 681, 698, 715, 732, 750, 768, 787, 806, 825, 845, 866, 887, 909, 931, 953, 

976 

E192 

100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 121, 123, 124, 

126, 127, 129, 130, 132, 133, 135, 137, 138, 140, 142, 143, 145, 147, 149, 150, 152, 154, 156, 

158, 160, 162, 164, 165, 167, 169, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 187, 189, 191, 193, 196, 

198, 200, 203, 205, 208, 210, 213, 215, 218, 221, 223, 226, 229, 232, 234, 237, 240, 243, 246, 

249, 252, 255, 258, 261, 264, 267, 271, 274, 277, 280, 284, 287, 291, 294, 298, 301, 305, 309, 

312, 316, 320, 324, 328, 332, 336, 340, 344, 348, 352, 357, 361, 365, 370, 374, 379, 383, 388, 

392, 397, 402, 407, 412, 417, 422, 427, 432, 437, 442, 448, 453, 459, 464, 470, 475, 481, 487, 

493, 499, 505, 511, 517, 523, 530, 536, 542, 549, 556, 562, 569, 576, 583, 590, 597, 604, 612, 

619, 626, 634, 642, 649, 657, 665, 673, 681, 690, 698, 706, 715, 723, 732, 741, 750, 759, 768, 

777, 787, 796, 806, 816, 825, 835, 845, 856, 866, 876, 887, 898, 909, 920, 931, 942, 953, 965, 

976, 988 

 

  



 

 

 

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  

 
 

 

2 MH-31A8J  à 20 EURO 

 

 

1 x MD-1 DYNAMIC MICRO  50 EURO 

 

 

 
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 

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


 

 

 

    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 

    

      
   

   

      

    

  

      



 

 

 

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: 
---------------------------------- 
PA3DBS    Wednesday CW-contesten          148 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    LZ DX Contest                   430 QSO's en    10 Pnt. 
PA2CVD    LZ DX Contest                   127 QSO's en     4 Pnt. 
PA7RA     LZ DX Contest                   180 QSO's en     5 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           69 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        954 QSO's en    25 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    30025 QSO's en   922 Pnt. 
                             ==================================== 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  DAC 144 MHz                        CW/SSB 01 Dec 17:00-21:00 UTC 
  DDAC 144 MHz contesten             DIGI   04 Nov 17:00-20:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     02 Dec 17:00-19:59 UTC 
  ARRL 160m Contest                  CW     04/06 Dec 22:00-16:00 UTC 
  VERON ATV Contest                  ATV    05/06 Dec 12:00-18:00 UTC 
  ProCW contest                      CW     05/06 Dec 16:00-15:59 UTC 
  EPC Ukraine DX contest             PSK    05/06 Dec 20:00-19:59 UTC 
  FT Roundup                         DIGI   05/06 Dec 18:00-23:59 UTC 
  REF 144 MHz contest                CW/SSB 06 Dec 07:00-10:00 UTC 
  RSGB 144 MHz contest               CW/SSB 06 Dec 10:00-16:00 UTC 
  Brandenburg-Berlin Contest         CW/SSB 06 Dec 07:00-11:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 07 Dec 16:30-17:29 UTC 
  DAC 432 MHz                        CW/SSB 08 Dec 18:00-22:00 UTC 
  VRZA WANLC VHF-UHF MHz DAC         CW/SSB 08 Dec 18:00-21:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     09 Dec 17:00-19:59 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 

 
 
Hans PA3GFD* 
Dennis & Birgit NL12446 
Michael NL14039 
Xander NL134 
Alex QR Piet NL134 
Bert PDøBJ* 
Ad PE1GIJ* 
Ed PE1CEL 
Chiel PE1BDV 
Joop PE1BIA 
Jan PD1JHH* 
Adrie NL6926* 
Br Geert* 
Cor PA2CVD 
André PADRE 
Ruud PE2BS* 
Marnik ON3TNT 
Rien PA3GAG* 
Leo ON3VCL 
Jan PA3JAN* 
Koen PA5KM* 
Henk PA5HE* 
Gerard PB75DX 
Corné ON7MOR* 

 
 

 

 

 



 

 

 

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/

