In melden ronden voor luisteramateurs kan via E-mail te sturen naar : Jan PD3JAG

pd3jag@outlook.com 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 goedenavond bij ronde 322 van 15 september
Welkom bij de wekelijkse uitzending van PI4BOZ
Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT.
Gepresenteerd door Jan PD3JAG
Ronde leider Jan PD3JAG

73 ‘ Wim PA3WT
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Oproep aan onze leden;

Beste Leden van afdeling 51,
Het is gelukt dank zij jullie.
Thanks aan een ieder die gereageerd heeft op de oproep.
PD1TUX Tijs (kapitein), PAøUYL Herman (1ste back up) en PD1GWF
Gerben (2de back up).
Breng eens iets leuks mee en laat het zien en horen aan jullie
medeamateurs!
Dit is wat het resterende jaar nog kan bieden, zodra het maximale aantal
bezoekers vervalt gaan we ook weer lezingen, enz geven!
Het bestuur wenst een ieder die zich aanmeld een fijne 3de dinsdag in
september toe.
Kijk op de website en in het ronde bulletin vanaf maandag en vrijdag a.s.
voor de aanmelding voor de derde dinsdag 21 september.
Aanmelden via onderstaand E-mail adres
PD1TUX ( tijs@powergrim.nl )

73’ Matthe PD1AJZ Bert PD0BJ Jan PD3JAG Wim PA3WT .

Mededelingen ;
Beste Leden A51,
Het cultureel Centrum de Geerhoek is weer open.
Maar er gelden nog wel regels zoals max aantal personen per ruimte.
Maar we hopen toch enkelen van jullie te mogen begroeten voor een eyeball QSO.
Zie hieronder de voorwaarden voor de 3de dinsdag van de maand:
- aanvang 19.00 uur local time
- ruimte bij de biljarts max 22 radioamateur/luisteramateur
- 1,5 meter afstand houden van elkaar
- contact gegevens invullen bij binnenkomst (voorlopig)
- we zitten beneden omdat daar alles rolstoel toegankelijk is, maar wel met een beperkt aantal
mensen.
- dit kan veranderen , we zijn afhankelijk van de overheid.

- Regels Geerhoek en bestuur A51 zijn bindend, en dienen derhalve te worden
opgevolgd.

reservering verplicht

>> mail pd1ajz@veron.nl
- uiterlijk de maandag voor 18.00 uur voor de bijeenkomst mailen
( tijd en datum in mijn mailbox is bindend)
- aangemeld >>mail oke en bij 20 man >>mail vol en sta op de reserve lijst.
- PD1AJZ ( coördinator) en PA3CWQ (qsl manager) hebben altijd een plaats.
- DATA BIJEENKOMSTEN:
- 21 SEPTEMBER geen Qsl Manager aanwezig .
- 19 OKTOBER
- 16 NOVEMBER
- 21 DECEMBER
- op alles wat niet genoemd is, kan men zich niet op beroepen.
- sluitingstijd is 22.00 uur (iedereen buiten)

OPROEP:
Weten jullie iemand die een verhaaltje/lezing wil/kan geven in onze afdeling?
Graag de call en persoonlijke naam vermelden.
We hebben de rubriek "ziekenboeg" in het bulletin van PI4BOZ.
Als jullie iemand in de afdeling weten die in de lappenmand zit, dan hoor ik dat graag van
jullie.
We sturen dan een kaartje of we brengen een bezoekje in het ziekenhuis ( zodra het weer kan)
in de regio.
Voor beide oproepen mail : pd1ajz@veron.nl

GENESIS-L en GENESIS-N van AMSAT-EA verloren gegaan bij lancering
Alpha-raket
13/09/2021/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV

De eerste lancering van de Firefly Alpha raket op 2
september vanaf de Vandenberg Space Force Base in Californië is mislukt. Daarbij gingen
een aantal satellieten met radioamateurzenders verloren. Daaronder de GENESIS-L en
GENESIS-N van AMSAT-EA. Ongeveer 2 minuten na de start deed zich een anomalie voor,
waardoor de verkeersleiders de draagraket tijdens de vlucht vernietigden. Wat er precies
gebeurde, is echter nog niet duidelijk. Het ziet er naar uit dat een van de raketmotoren niet
goed functioneerde. Dit was triest nieuws voor AMSAT-EA (Spanje), aangezien GENESIS-L
en GENESIS-N hun eerste zelfgebouwde satellieten waren.
Mach 1 en Max Q

Volgens de website van AMSAT-EA werden de GENESIS-satellieten vernietigd nadat het
Firefly Alpha voertuig een anomalie vertoonde toen het een snelheid van Mach 1 bereikte en
Max Q bereikte. Dit is namelijk het punt van maximale aërodynamische druk op het
ruimtevaartuig. De lancering was een paar seconden voor het opstijgen tijdelijk gestopt, maar
het aftellen werd vervolgens hervat.
GENESIS-L en GENESIS-N satellieten

GENESIS-L en GENESIS-N zouden een reeks telecommunicatie-experimenten uitvoeren.
Daarbij zou vanaf de grond een poging tot baanbepaling en satellietidentificatie gedaan
worden. Dit met behulp van een analyse van de Doppler-variaties te achterhalen uit te voeren
vanaf radioamateurstations over de hele wereld.
Ook andere kleine satellieten verloren gegaan

Bij de mislukte lancering gingen ook de satellieten Serenity, Hiapo, de Cresst Dream Comet,
en QUBIK-1 en QUBIK-2 verloren, alsmede Spinnaker-3/Firefly Capsule 1. Alle satellieten
zijn ontworpen om amateurradiofrequenties te gebruiken voor telemetrie en/of communicatie.
Serenity, een 3U CubeSat, is ontwikkeld door Teachers in Space (TIS) om goedkope
mogelijkheden te bieden voor het testen van educatieve experimenten in de ruimte. TIS heeft

eerder middelbare scholen en andere academische instellingen begeleid bij het ontwikkelen en
vliegen van suborbitale experimenten met behulp van hooggelegen ballonnen, stratosferische
zweefvliegtuigen, en raketten. Dit was de eerste orbitale satellietmissie voor TIS. Serenity
vervoerde een reeks gegevenssensoren en een camera om gegevens naar de aarde terug te
zenden via amateurfrequenties.
Educatieve 1U CubeSat

Hiapo was een educatieve 1U CubeSat ontwikkeld door het Hawaii Science and Technology
Museum (HSTM). Het Hiapo-project was bedoeld als praktijkgericht STEM-curriculum voor
Hawaii-leerlingen in de klassen K – 12. Onderdeel van dit lesprogramma was het verzamelen
van gegevens over zonnevlammen, zonnedeeltjes en verstoringen van het aardmagnetisch
veld. De gegevens zouden beschikbaar zijn voor amateur-operators om rechtstreeks van de
satelliet te downloaden.
De Cresst Dream Comet was een 3U CubeSat van de universiteit van Cambridge. Ook een
kleine satelliet voor technologiedemonstraties.
Picosatellieten

QUBIK-1 en QUBIK-2 waren picosatellieten ontwikkeld door de Libre Space Foundation,
een non-profit vereniging die de PocketQube picosatelliettechnologie ontwikkelt. Het waren
1P PocketQube vormfactor. De missie van deze satellieten was vergelijkbaar met die van de
GENESIS-L en GENESIS-N satellieten.
Spinnaker-3

Spinnaker-3 was een samenwerking tussen het Cal Poly CubeSat Laboratory, Purdue
University en NASA. Hij werd ontworpen om de tweede trap van de draagraket van Firefly
Alpha snel uit de omloopbaan te kunnen halen. Als communicatie was FSK (frequency shift
keying) op 70 centimeter voorzien. Firefly Capsule 1 bestond uit niet-technische voorwerpen
van over de hele wereld, waaronder foto’s, kunstwerken en boeken.
Bron: ARRL
Tags: AMSAT, AMSAT-EA, satelliet

RF-webinar op 19 september: “Uitdagingen en beperkingen van mobiele
HF-antennes”
Vanaf 19 september starten de RF-webinars weer. Andy HB9CVQ verzorgt dan een
presentatie over het onderwerp: Uitdagingen en beperkingen van mobiele antennes. De
officiële titel van deze Engelstalige presentatie luidt overigens: Technical challenges and
limitations in vehicular on the move, HF-mobile antennas (160/80/40m) and Radiation
Efficiency of electrically small antennas (ESA) by Experiment and Simulation.
Andy vat in dit RF-webinar zijn meerjarig onderzoek naar mobiele HF-antennes in anderhalf
uur samen. Hij start daarbij met het uitleggen van de elektromagnetische principes van
verticals en loopantennes. Daarna bespreekt hij hoe een voertuig, de banden en de aarde de
werking van antennes beïnvloeden. De presentatie is niet alleen interessant voor amateurs die
een mobiele antenne willen gaan gebruiken, maar ook voor degenen die de werking van
antennes en de invloeden van de omgeving daarop beter willen begrijpen.
Voor een uitgebreide beschrijving van het webinar en eventuele aanmelding verwijzen wij
naar de website: RF Seminar.

Is het einde nabij voor HF-contesten?
09/09/2021/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV

In een recente blogpost van Frank Howell
K4FMH vinden we interessante informatie over de leeftijd van de deelnemers aan de ARRL
Sweepstake HF contesten. Radioamateurs die deelnemen aan de HF contesten worden snel
ouder, zo blijkt. De vraag rijst: is het einde nabij voor HF-contesten? De gemiddelde leeftijd
steeg de afgelopen twee decennia namelijk van 51 jaar naar 67 jaar. Dat betreft de deelnemers
aan de CW-contesten. De deelnemers aan de SSB-contesten zijn gemiddeld iets jonger. Maar
de gemiddelde leeftijd is de afgelopen twee decennia ook gestegen van 50 naar 64 jaar.
Analyse

In een recente blogpost geeft Frank Howell K4FMH een gedetailleerde en bovendien een
bijzonder interessante analyse van de deelnemers aan de ARRL HF contesten van de
afgelopen 20 jaar. De ARRL heeft de benodigde gegevens verstrekt om dit onderzoek
mogelijk te maken. Het algemene resultaat is dat de deelnemers aan de ARRL HF contesten

snel ouder worden. Uit de analyse blijkt dat de gemiddelde leeftijd van zowel de CW- als de
SSB-deelnemers sinds het jaar 2000 met zo’n 15 jaar is gestegen. In de grafiek toont Howell
K4FMH de dramatische verschuiving in leeftijd van de deelnemers. Het is duidelijk te zien
dat er in de komende twee decennia een ingrijpende verandering zal plaatsvinden.
Leeftijd verkrijgen zendmachtiging

Een belangrijk element is de leeftijd bij het verkrijgen van de zendmachtiging. De SSBdeelnemers hebben de neiging om halverwege de twintig een vergunning te hebben, terwijl
CW-deelnemers in hun late tienerjaren reeds een vergunning hebben. Dit zijn natuurlijk
gemiddelden en deze variëren enigszins. De CW-deelnemers hebben dus gemiddeld langer
een licentie dan de SSB-deelnemers. De CW-deelnemers zijn derhalve cultureel geworteld in
het tijdperk van amateurradio, waarbij ze op betrekkelijk jonge leeftijd reeds met de hobby
begonnen.
Morsevaardigheden op hoge leeftijd

Hoe het ook zij, het deelnemen aan CW-contesten vereist dat radioamateurs – evenzeer op
hoge leeftijd – met hoge snelheid morse kunnen seinen en ontvangen. Het duurt evenwel jaren
voordat men CW onder de knie heeft. Frank Howell K4FMH verwacht dat de naderende
teloorgang voor het eerst zal worden gevoeld in de CW-contesten en pas later in de SSBcontesten. Hij denkt dat we vermoedelijk een toename zullen zien van alle contesten die
digitale modes gebruiken. Dit omdat de technologie die er aan te pas komt aantrekkelijker en
ook boeiender is voor de nieuwere deelnemers.
Het einde nabij voor HF-contesten?

Als we naar de statistieken en de grafieken kijken, dan rijst het vermoeden dat we het
komende decennium grote veranderingen zullen zien.

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ
Tags: contest, HF, Morse

Uitvergroot” Quiz augustus 2021.

Er zijn geen goede antwoorden op de Quiz vraag binnen
gekomen.
In september is er geen Uitvergroot” Quiz “

43e Ballonvossenjacht voorlopig afgelast!
16/09/2021/in Aankondiging evenementen /door Poll van der Wouw PA3BYV

De organisatie van de Ballonvossenjacht maakt
bekend dat de ballonvossenjacht van zondag 19 september 2021 niet door gaat. Gewijzigde
polisvoorwaarden van de verzekeraar maken dat de aansprakelijkheid voor de ballon met
payload niet langer verzekerd is. Dit is voor de organisatie niet aanvaardbaar. In de afgelopen
week is met alle mogelijke middelen geprobeerd een andere verzekeraar te vinden die de
noodzakelijke dekking biedt. Dit is helaas niet gelukt waardoor wij dit prachtige evenement
nu moeten annuleren. Op dit moment wordt verder naar een oplossing gezocht. Alleen als
deze oplossing spoedig gevonden wordt zal de 43e ballonvossenjacht in 2021 alsnog op een
latere datum plaatsvinden. Bericht hierover via de website en de gebruikelijke media.
43e Landelijke Ballonvossenjacht afgelast

Bij de nu afgelaste ballonvossenjacht zijn ieder jaar verschillende multimediale activiteiten.
Die zorgen ervoor dat zowel de actieve deelnemers (de jagers) alsook de passieve deelnemers
(de volgers thuis) de ballonvossenjacht maximaal kunnen beleven. Zo is het oplaten van de
ballon altijd het spannende startschot die live verslagen wordt via de relaisstations PI2NOS en
PI3UTR. Daarnaast verwachten we ook dit jaar weer de beelden te zien van de ATV-zender
in de sonde. Maar ook die van het begeleidingscentrum en, niet in de laatste plaats, van de
volg-equipe. Na landing van de sonde zijn de binnenkomende equipes via deze stream te zien.
Ook de prijsuitreiking ter plaatse is dan live bekijken via internet.
Aanpassingen en voorbehoud door Corona

Dit jaar is de invulling van de Landelijke Ballonvossenjacht mogelijk nog anders dan
voorgaande jaren. Dit vanwege de maatregelen t.g.v. het Coronavirus. Als organisatie hebben
we nog geen zicht op de regelgeving die zal gelden op zondag 19 september. We zien echter
ook geen reden om de 43e Ballonvossenjacht niet door te laten gaan. Ook vorig jaar lukte het
met aanpassingen en bewerkingen. Echter is er wel een voorbehoud vanwege de dan geldende
wet- en regelgeving. Via de website ballonvossenjacht.nl houden we de deelnemers op de
hoogte.

Ballon moet afslanken

Om de ballon zelfstandig op te laten was het nodig dat de ballon gewicht verloor. Hierdoor is
de bakenzender op 145.4500 MHz. komen te vervallen om zo stroom te besparen en gewicht
te verliezen. Deelnemers zullen dus moeten peilen op de uitgang van de transponder op
145.4750 MHz. of moeten peilen op de uitgang van de ATV-zender op 1252 MHz.
Veel werk verzet

Zoals u leest is er weer héél wat werk dat verzet moet worden om de Ballonvossenjacht weer
een gedenkwaardige dag te laten zijn. Daarom wordt het algehele evenement weer
georganiseerd en begeleid door een team van meer dan 30 vrijwilligers. Dankzij hun is het
mogelijk om de Ballonvossenjacht plaats te laten vinden en via HF, VHF en UHFverbindingen. Vorig jaar leidde dit tot bijna 600 unieke registraties met de club callsign van
Radio Club ‘t Gooi: PI4RCG. De 43e Ballonvossenjacht is dus helaas voorlopig afgelast.
Buitengewoon jammer voor dit fantastische evenement.
Meer info: Ballonvossenjacht, VERON nieuws

Van Matthe PD1AJZ
Het PI4AA uitzendschema
De crew van PI4AA komt iedere eerste vrijdag van de maand om 21:00 lokale tijd
met een nieuwe uitzending. Dus zet de volgende data volgens ons uitzendschema
even in uw agenda.
Voor 2021 zijn de uitzendingen gepland op:
2
7
4
2
3
1
5
3

april
mei
juni
juli
september
oktober
november
december

In augustus is er vanwege de zomervakantie geen uitzending.
QRG, PI4AA is te horen op de volgende frequenties:
40 meter: 7073 kHz ±QRM
2 meter: 145,325 MHz
70 centimeter: 430,125 MHz (via de PI2NOS repeater)
Na de uitzending is er op de PI2NOS repeater en op 40 meter een inmeldronde.
Op 2 meter is er geen ronde.

73’ Matthe PD1AJZ

Veron Contest Competition maaand overzicht.
Hallo PI4BOZ,
Hierbij het overzicht van de behaalde CONTEST PUNTEN van de afdeling Bergen op
Zoom (A51) per contest en per call over de afgelopen periode en het totaal
aantal behaalde punten dit seizoen.
Resultaat afdeling Bergen op Zoom:
---------------------------------PA7RA
CWT Contest
25 QSO's en
1 Pnt.(CW)
PA3DBS
CWT Contest
83 QSO's en
3 Pnt.(CW)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
30 QSO's en
1 Pnt.(CW)
PA3DBS
CWT Contest
78 QSO's en
3 Pnt.(CW)
PA3DBS
SARTG WW RTTY Contest
60 QSO's en
2 Pnt.(RTTY)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
25 QSO's en
1 Pnt.(CW)
PA3DBS
CWT Contest
89 QSO's en
3 Pnt.(CW)
PA3DBS
YO DX HF Contest
269 QSO's en
7 Pnt.(CW)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
32 QSO's en
1 Pnt.(CW)
PA3DBS
CWT Contest
83 QSO's en
3 Pnt.(CW)
PA3DBS
UK/EI 80 mtr Contest
20 QSO's en
0 Pnt.(SSB)
PA3DBS
CW Ops-CW open
106 QSO's en
4 Pnt.(CW)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
55 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA7RA
FOC QSO Party
51 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
56 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3DBS
CWT Contest
90 QSO's en
3 Pnt.(CW)
-----------------------------------Periode
1152 QSO's en
38 Pnt.
-----------------------------------Totaal
22186 QSO's en
698 Pnt.
====================================
De palmares gaat deze keer naar de topscoorders van de maand en de topscoorder
van dit seizoen:
TOP 3 VAN DE MAAND:
----------------------1. PA3DBS
35 Pnt.
2. PA7RA
3 Pnt.
3.
0 Pnt.

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

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

Veron Contest Competition maaand overzicht.
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:
---------------------------------PA7RA
FOC QSO Party
51 QSO's en
2 Pnt.
PA3DBS
OK1WC memorial contest
56 QSO's en
2 Pnt.
PA3DBS
CWT Contest
90 QSO's en
3 Pnt.
----------------------------------Week
197 QSO's en
7 Pnt.
----------------------------------Totaal
22186 QSO's en
698 Pnt.
====================================
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen:
----------------------------------------------DAC UKAC 1296 MHz
CW/SSB 15 Sep 17:00-21:00 UTC
RSGB Autumm Contest 3.5MHz
SSB
15 Sep 20:00-21:30 UTC
DDAC 432 MHz Contesten
DIGI
15 Sep 17:00-20:00 UTC
Wednesday CW-contesten
CW
15 Sep 17:00-19:59 UTC
CWT Contest
CW
15 Sep 13:00-04:00 UTC
BCC QSO Party 3.5MHz
CW
16 Sep 18:00-20:00 UTC
RSGB 70 MHz Contest
CW/SSB 16 Sep 17:00-21:00 UTC
Scandinavian Activity Contest
CW
18/19 Sep 12:00-11:59 UTC
VHF Activity Contest OK-OM-I
CW/SSB 19 Sep 07:00-12:00 UTC
BARTS Spring75 Contest
RTTY
19 Sep 17:00-20:59 UTC
Belgian Mill Award Contest
SSB
06:00-10:00 UTC
OK1WC memorial contest
CW/SSB 20 Sep 16:30-17:29 UTC
Wednesday CW-contesten
CW
22 Sep 17:00-19:59 UTC
CWT Contest
CW
22 Sep 13:00-04:00 UTC
RSGB Autumm Contest 3.5MHz
DIGI
23 Sep 20:00-21:30 UTC
CQWWDX Contest
RTTY
25/26 Sep 00:00-24:00 UTC
DL AGCW Contest 144 MHz
CW
25 Sep 14:00-17:00 UTC
DL AGCW Contest 432 MHz
CW
25 Sep 17:00-18:00 UTC
RSGB FT4 Contest
DIGI
27 Sep 19:00-19:59 UTC
OK1WC memorial contest
CW/SSB 27 Sep 16:30-17:29 UTC
DIG-PA Contest
CW/SSB 27 Sep 17:00-17:59 UTC
Wednesday CW-contesten
CW
29 Sep 17:00-19:59 UTC
CWT Contest
CW
29 Sep 13:00-04:00 UTC
UKEICC 3.5 MHz
CW
29 Sep 20:00-21:00 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

PAFF - Ham Radio & Flora and Fauna Cota Netherlands
Van Toon PD0RWL

Information about ham radio activities from designated nature parks in The Netherlands

Voor meer info http://www.pa-ff.nl/

Inmelders deze week
nl13901 Sjaak
nl6926 Adrie en broer Geert
pa3gfd hans via mail
on3tnt
pa5km log
pe2bs log
pd0bn log
pa3jan log
pa7h
pa3gag
pe1cel
pd1jhh log
on7mor
pa3bmi log
pd1gwf/m log
pd1map log
pd1ajz log
pd4fh log
2de doorgang : pa7h
ingemeld via Wires-X in Snurkerroom:
pd1aeu andre
pd1jhh jan
pe1kzu bert
pa3bdg hans
extra vermelding voor in bulletin :
Voorlopig geen livestreams op you tube meer

gegroet Jan PD3JAG

Het DQB verstuurd weer post naar de QSL managers .
Leden mogen hun QSL-kaarten wel naar DQB sturen of afgeven bij Harry PA3CWQ.
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)

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: www.a51.veron.nl/activiteiten-2/radioronde/
Info PI4BOZ is te vinden op: www.a51.veron.nl/activiteiten-2/activiteit2/

19 januari: CANCELD VANWEGE COVID 19 MAATREGELEN.
16 februari:HHV digitaal (alleen toegangkelijk voor VERONLEDEN).
16 maart: Vervallen .
20 april: Vervallen .
17 april: Digitale verenigingsraad ( VR ).
18 mei: Vervallen.
15 juni: onderling QSO.
20 juli: onderling QSO.
17 augustus: onderling QSO 4/5 september: velddag zie info.
21 september: PD1TUX geeft uitleg over SDR waar hij mee bezig is.
19 oktober: Lezing??
16 november: Lezing??
21 december: Eindejaarbijeenkomst VERON A51.
2021-V1.0 DIT ALLES ONDERVOORBEHOUD

“Gezocht / Gevraagd / Aangeboden“

PB4DX
Gerard heeft de accu´s (backup) van zijn Storno Porto´s 502 en
512 gereviseerd/aangepast.
Wie interresse heeft kan dit kenbaar maken bij hem en hij stuurt de
tips/schema toe.
Mail: pb4dx@veron.nl

"te koop aangeboden/ af te halen”
voormalig PE1VCC
Hallo Wim,
Zou u voor deze zendamateur gerelateerde spullen een advertentie willen plaatsen in het PI4BOZrondebulletin voor mij?
Het betreft:
set antennebeugels voor muurbevestiging (zie foto), 10 euro.

13 cm antenne met N-connector (WIFI), 8dBi gain, rondstraler, merk Amped Wireless, incl.
montagebeugels, surge protector (N-connector), kabeltje (N/rev. SMA). Uiteraard ook te gebruiken
voor WIFI. Nieuw en ongebruikt in doos. Nieuwprijs was 75 US$, mag weg voor 20 euro.

Haaievin-antenne Kathrein type 718.397 (154.5-155.4 MHz), incl. kabel, 7,50 euro.

Magneetvoetantenne (PL-259), incl. kabel, 5 euro.

Mgneetvoetantenne, nieuw & ongebruikt, type BM-80, TNC-connector incl. kabel, 10 euro.

Samsung 32" flatscreen TV, type LE32S62B, incl. afstandsbediening, 65 euro.

Philips 15" flatscreen TV, type 15PF5121/01, 15 euro.

Hama bewakingsmonitor Z/W, 4 ingangen, 7,50 euro.

Op te halen in Hoogerheide. Alle prijzen zijn vast, maar evt. is i.v.m. nieuwe hobby ruilen tegen
houtbewerkings-handgereedschap (metalen schaven, beitels, zagen, slangeboren voor booromslag
e.d.) mogelijk.
MvG, Peter, voormalig PE1VCC

epoxidus@protonmail.com
PE1SBN
Hallo Wim,
Zo je voor mij de volgende spullen in de verkoop willen gooien en plaatsen in het bulletin
Van elk verkocht apparaat mag 10 % van de verkoopprijs naar de vereniging gaan.
1e Kenwood TM732 (2 & 70 cm Mobiel ) set.
Geen CTCSS, maar hier zijn ombouwsetjes voor te krijgen.
Werkend, maar uiteraard met gebruikerssporen.
Spec’s zijn te vinden bij www.rigpix.com.
Mijn prijs 150,00 Euro

2e Kenwood TS-711 ( 2 mtr allmode geen CTCSS) set.
Geen CTCSS, maar hier zijn ombouwsetjes voor te krijgen.
Werkend, maar uiteraard met gebruikerssporen.
Spec’s zijn te vinden bij www.rigpix.com.
Mijn prijs 200,00 Euro

3e Kenwood R5000 (top Receiver)
Werkend, maar uiteraard met gebruikerssporen.
Spec’s zijn te vinden bij www.rigpix.com.
Mijn prijs 250,00 Euro

4e Kenwood TS-440 ( zonder ATU ).
Werkend, maar uiteraard met gebruikerssporen.
Spec’s zijn te vinden bij www.rigpix.com.
Een of andere onverlaat heeft het display (rood) glaasje verwijderd,
Maar dat heeft geen invloed op de werking.
Mijn prijs 200,00 Euro

5e Ranger 5054 ( 6 mtr mobiel ) set
Werkend, maar uiteraard met gebruikerssporen.
Met mobiele beugel.
Spec’s zijn te vinden bij www.rigpix.com.
Mijn prijs 175,00 Euro

6e 6 mtr linear met ontvangst versterker
Werkend, maar uiteraard met gebruikerssporen.
Spec s zijn te vinden’ https://www.eham.net/reviews/view-product?id=10438
De draadjes die er op liggen zijn van de Arduino computer vergeten weg te halen HI.
Mijn Prijs 100,00 Euro.

3 x SWR meters per stuk 30,00 Euro. Uiteraard allemaal werkend, met de gebruikelijke
gebruikerssporen.
Zie foto’s

CN-101 1,8 t/m 150 Mhz
President Lincoln Type 1
10/11 mtr Tranceiver
Spec ‘s op internet te vinden.
Gebruikerssporen met werking goed.
Mijn prijs 100,00 Euro

Uniden Pro 620
40 kanalen 11 mtr tranceiver FM/ 4Watt
Spec ‘s op internet te vinden.
Gebruikerssporen met werking goed.

2 mtr en 70

2 mtr, 6 mtr en 11 mtr

Mijn prijs 50,00 Euro

Variac
Gebruikerssporen met werking goed.
Mijn prijs 35,00 Euro

Kenwood TR-2300
Gebruikerssporen met werking goed.
Spec ‘s op internet te vinden.

Mijn prijs 35,00 Euro

Kenwood Wereldklok HC-10
Gebruikerssporen met werking goed.
Spec ‘s op internet te vinden.
Mijn prijs 50,00 Euro

Albrecht AE65H
Gebruikerssporen met werking goed.
Spec ‘s op internet te vinden.

Mijn prijs 50,00 Euro

Ik heb nog meer spullen maar dat komt nog wel.
De spullen kunnen hier op dummyload en eventuele antenne getest worden.
Geïnteresseerd stuur een mailtje naar john@pe1sbn.nl
Met vriendelijke amateurgroeten,

73’ John PE1SBN

PD1AJZ
De volgende items zijn GRATIS
Af te halen bij PD1AJZ (pd1ajz@veron.nl)
DM5451N LED Display Drivers
DM74154N 4-Line to 16-Line Decoders/Demultiplexers
SN74LS244 Octal Buffers and Line Drivers With 3-State Outputs
SN74LS373 OCAL D-TYPE TRANSPARENT LATCHED AND EDGE-TRIGGERED
FLIP-FLOPS
74LS138PC Multiplexer and demux/decoder
SN74LS504 6-ch 4.75-V 5.25V bipolar inverters

De volgende items zijn te koop

1 x MH-31A8J à 20 EURO

1 x MD-1 DYNAMIC MICRO 50 EURO

Tektronics scope 2430

€ 250,00

2x Bird wattmeter type 43 zonder meetkop € 75,00 p/st

Agilent 33220A functie/abitrage generator

€ 350,00

2x Grundig SAT-HR 100 23cm ontvanger frequentie instelbaar € 2,50 p/st
WECP-COD3
Met 4 soldeer tips Extra met weerstanden voor temperatuur 350/380 °C
aanpassing Prijs 90 euro (vaste prijs)nog 2 beschikbaar

WSD 81
MINI 80 watt soldeer toolTemperatuur digitaal instelbaar
Prijs 125 euro (vaste prijs)

Info : Matthe PD1AJZ

PD1AJZ
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

Diverse stukken koelplaat 200x ?? x 40 mm € 2,50

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

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 Harry PA3CWQ is aanwezig deze avond.

Iedereen in de ziekenboeg beterschap van PI4BOZ / A51
Bezoek aan de zieken en/of een kaartje wordt gewaardeerd, adressen staan in
QRZ.com

73' Matthé PD1AJZ
LET OP: Inmelden voor luisteramateurs via mail: pa3wt@veron.nl of bij
pd3jag@outlook.com
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 PA3WT

