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 324 van 29 september
Welkom bij de wekelijkse uitzending van PI4BOZ
Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT.
Gepresenteerd door Wim PA3WT.
Ronde leider Jan PD3JAG.
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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

Platformonafhankelijke SDR-software SDR++
https://youtu.be/ECZGMbpf184

SDR++ is een platformonafhankelijk (Windows, Linux, MacOS, BSD)
opensourceprogramma voor het bedienen van SDR-hardware. Sinds de introductie van het
programma, medio 2020, heeft de software een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Begin
augustus introduceerde ontwikkelaar Alexandre Rouma de eerste officiële versie: SDR++
1.0.0. De software ondersteunt een grote variëteit aan SDR-hardware, waaronder RTL-SDR,
LimeSDR en SDRplay, en biedt uitgebreide functionaliteit. Qua bediening lijkt SDR++
overigens op SDR#, de software van de firma Airspy.
Voor wie de software nog niet kent, maakte Matthew Miller (M0DQW) op zijn YouTubekanaal TECH MINDS een introductievideo.




Overzichtsvideo van TECH MINDS: SDR++: Multi-platform SDR application
Projectwebsite SDR++: SDRPlusPlus
Downloadpagina SDR++: SDR++ releases

Meerdere DX-pedities op weg naar Bouvet Island
28/09/2021/in Aankondiging evenementen /door Han Jeurissen (PE1NYZ)

Nu de coronaregels weer versoepeld worden,
komt ook weer menig DX-groep in actie. Na Noord-Korea staat Bouvet Island op de tweede
plek van de most wanted-DXCC-lijst. Maar liefst drie DX-pedities gaven aan om in 2021,
2022 en 2023 naar Bouvet Island af te reizen. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo
op. Problemen met transport, vergunningen, financiën, wilde oceaan, lawines, tot het laatste
moment blijft het spannend of de DX-peditie wel zal slagen.
Intrepid-DX Group uit de race om Bouvet Island te activeren

RV Braveheart

De Intrepid-DX Group onder leiding van Paul Ewing (N6PSE) was al begonnen met de eerste
voorbereidingen voor een DX-peditie in 2023 naar Bouvet Island, maar staakte deze toen
bekend werd dat het beroemde DX-schip de RV Braveheart in de verkoop ging.
Nu zij de zoektocht naar een ander schip hervat hebben, kondigde een andere DXpeditiegroep aan onder de call 3Y0J dat zij een schip gevonden hadden en in november 2022
van plan waren Bouvet Island te activeren. Nu de Intrepid-DX Group de derde in de rij zou

zijn om Bouvet Island te bezoeken, hebben zij besloten zich terug te trekken. Ze zoeken nu in
de most wanted-lijst naar een andere entity om te activeren.
DX-peditie 3Y0J komt goed op stoom

Gelijk na de bekendmaking van deze groep
onder leiding van Kenneth Opskar (LA7GIA) dat ze in de Marama een geschikt schip voor de
reis hadden gevonden, begonnen ze aan de fundraising om de $650.000,- (€554.000,-) bij
elkaar te krijgen. Al vrij snel meldde de Northern California DX Foundation (NCDXF) zich
en is met $100.000,- gelijk de hoofdsponsor.
Met een 12-koppige bemanning is het doel om 120.000 QSO’s te maken in 20 dagen. Het
laatste nieuws over hun voortgang is te lezen op de site van 3Y0J.
3Y0I al in december 2021 naar Bouvet Island

Ondertussen is een Poolse amateur, Dom Grzyb (3Z9DX), bezig met een nieuwe poging.
Zoals bij de meeste DX-ers wel bekend is, mislukte zijn poging in maart 2019. Ze waren er
dicht bij… Op 63 zeemijl (117km) van het eiland strandde de DX-peditie. Plan is om er met
een crew van acht amateurs vanaf 15 december 2021 twee weken te verblijven.
Bouvet Island

Bouvet Island is een vulkanisch eiland gelegen in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Het is een
van de meest geïsoleerde eilanden dat voor 89%

uit gletsjers bestaat. Het heeft de status van
natuurreservaat en je mag er alleen met een vergunning komen. Daar het net boven 60° ZB
ligt, behoort het niet tot Antarctica maar met 2500 km zuidwest van Zuid-Afrika ligt het toch
behoorlijk zuidelijk.
Ondanks dat een Fransman het eiland in 1739 al ontdekte, werd het tijdens een expeditie van
het Noorse schip “Norvegia” op 1 december 1927 door Noorwegen geclaimd. De Britten
waren erop tegen: zij beweerden in 1825 het eiland al geclaimd te hebben, maar in 1929
gaven ze hun claim op.

Met een oppervlakte van 49 vierkante km, 90% gletsjers, steile kliffen en onstuimige oceaan
zal het een hele onderneming worden om na 14 jaar 3Y0 opnieuw te activeren: menig DXpeditie heeft al in het zicht van de finish gefaald. Hopelijk lukken de voorbereidingen en is het
weer en de oceaan hen gunstig gestemd… fingers crossed.
Tags: 3Y0J, Bouvet Island, DXpeditie

JOTA-JOTI 15-17 oktober 2021, JOTI 25 jaar!
25/09/2021/in Aankondiging evenementen, Jeugd en Jongeren /door Poll van der Wouw PA3BYV

’s Werelds grootste scouting event, de JOTAJOTI vindt dit jaar plaats van 15-17 oktober. Dat is gelijk ook de 25ste jaargang van de
JOTI. Weliswaar ging het vorig jaar slechts in een sterk afgeslankte versie door, maar voor dit
jaar ziet het er rooskleuriger uit. Die kleurrijkheid komt ook terug in de badge en het thema.
Het thema is namelijk “Color the globe, color your life”.
Opening

De opening is dit jaar weer gewoon op vrijdagavond, 15 oktober om 22:00 uur locale tijd. De
JOTA-JOTI duurt dan weer tot zondag 17 oktober op 23:59 uur. Onder meer mogen we de
steunzender van de VRZA gebruiken in de Gerbrandy toren te Lopik voor 2 meter. De
roepnaam van het landelijke station is PA6JAM/J.

JOTA-JOTI hoofdkwartier

Zoals gewoonlijk is er weer een JOTA-JOTI hoofdkwartier of nationaal station (PA6JAM/J).
Waar het JJHQ zal zijn is op dit moment nog niet bekend.
Moonbouncen

Hopelijk is er dit jaar ook weer de mogelijkheid tot moonbouncen. Normaal gesproken
werken we samen met CAMRAS en de schotel in Dwingelo voor de ontvangst van jullie
signalen. De schotel wordt dan bemenst door een aantal vrijwilligers die onder meer de
schotel op de maan gericht houden. Het is nog niet zeker of dat dit jaar ook doorgaat, maar
daar wordt aan gewerkt.
JOTA-JOTI 15-17 oktober 2021

Ieder jaar wordt tijdens het derde volle
weekend van oktober wereldwijd de JOTA-JOTI gehouden. Dit jaar dus van 15-17 oktober.
JOTA-JOTI staat voor Jamboree On The Air en Jamboree On The Internet. Scouts van over
de hele wereld ontmoeten elkaar dit weekend via amateurradio en het internet.
De JOTA-JOTI is een communicatieweekend waarbij verschillende technieken om te
communiceren samenkomen. Scouts zijn daarnaast bezig met techniek tijdens dit weekend.
Een populaire activiteit is het solderen van elektronica-bouwpakketjes. Ook het bouwen van
een JOTA-toren is een voorbeeld waarin techniek en amateurradio samen komen tot één
activiteit.

Lasergame MKIII

Dit jaar is er weer een bouwkit, en wel een low cost Lasergame.
Functioneel:
– het is een Lasergame die reageerd op IR
– je kunt twee teams instellen: team rood en team groen wat wordt weergegeven door een
LED
– een blauwe LED geeft het “aantal” levens aan
– de badge gaat piepen en een gele LED licht op als het “game over” is
Naast de Lasergame kun je het kitje ook gebruiken als knipperlichtje en als tentlicht met IRafstandbediening. De voeding van de kit is met een CR2032 batterij.
Om het kitje in de Lasergame modus te zetten is er een tweede printje met drukknoppen.
Hiermee kan het team gekozen worden, de Lasergame gereset en het aantal levens ingesteld
worden. Dus als je een leuke Lasergame kit aan je spelmateriaal van je groep wilt toevoegen,
of je wilt een technologie programma doen buiten de JOTA-JOTI tijden, houd dan de komst
van dit kitje in de gaten.
Kits en badges

Ook dit jaar is er weer een speciale badge ontworpen. Daarin is nationaal thema “Color the
globe, color your life” verwerkt. Deze badges en bijvoorbeeld ook de electronica-kitjes zijn
verkrijgbaar via de servicekring (www.kitbuilding.org).
Worked All Germany contest en JOTA-JOTI 2021

Traditioneel organiseert de DARC in hetzelfde
weekend als de JOTA-JOTI haar jaarlijkse WAG (worked All Germany contest). Om alles in

goed banen te leiden zijn er in het verleden met de IARU en de DARC goede afspraken
gemaakt. Zo zijn er contestvrij zones afgesproken die de contesters vrij houden. Dit geldt
natuurlijk ook andersom en het is niet de bedoeling dat JOTA-JOTI stations binnen de
afgesproken contestfrequenties verbindingen maken.
De frequentie die de JOTA-JOTI stations op de HF banden kunnen gebruiken zijn:






80m: CW – 3560 – 3800 kHz, SSB – 3650 – 3700 kHz
40m: CW – 7040 – 7200 kHz, SSB – 7080 – 7140 kHz
20m: CW – 14060 – 14350 kHz, SSB – 14100 – 14125 kHz and 14280 – 14350 kHz
15m: SSB – 21350 – 21450 kHz
10m: SSB – 28225 – 28400 kHz

Denk erom dat ook uw zijband een onderdeel van het uitgezonden signaal is. Als iedereen
zich aan de gemaakte afspraken houdt hebben zowel de JOTA-JOTI groepen als de contesters
een leuk weekend.
Tags: jeugdkamp, JOTA, JOTI

Uitvergroot” Quiz augustus 2021.

Er zijn geen goede antwoorden op de Quiz vraag binnen
gekomen.
In september is er geen Uitvergroot” Quiz “
In Oktober komt er weer een nieuwe uitdaging .

Vulkaanuitbarsting op Canarische Eiland La Palma
22/09/2021/in Algemeen nieuws /door Erwin van der Linden (PE1CUP)

Op zondag 19 september is de vulkaan Cumbre Vieja op het
Canarische Eiland La Palma voor de eerste keer in 50 jaar uitgebarsten. De bevolking hield al
rekening met een op handen zijnde uitbarsting, omdat de voorgaande zeven dagen de
seismische activiteit duidelijk was toegenomen. De lavastroom leidde tot nu toe tot de
evacuatie van 5000 mensen. De autoriteiten zetten alle middelen op de Canarische Eilanden in
om de situatie te beheersen. Daarnaast krijgen zij ook militaire ondersteuning van het vaste
land.
Om de noodcommunicatie van en naar het gebied te vergemakkelijken, vraagt EMCOMSpanje om de noodfrequenties vrij te houden voor het geval de situatie verergert.
De frequenties zijn als volgt:





80m-band: 3,760 MHz
40m-band: 7,110 MHz
20m-band: 14,300 MHz
15m-band: 21,360 MHz

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 week 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:
---------------------------------PA3DBS
Wednesday CW-contesten
63 QSO's en
2 Pnt.
PA3DBS
CWT Contest
93 QSO's en
3 Pnt.
PA3DBS
RSGB Autumm Contest 3.5MHz
53 QSO's en
2 Pnt.
PA3DBS
CQWWDX Contest
167 QSO's en
5 Pnt.
PA3DBS
OK1WC memorial contest
58 QSO's en
2 Pnt.
----------------------------------Week
434 QSO's en
14 Pnt.
----------------------------------Totaal
23016 QSO's en
725 Pnt.
====================================
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen:
----------------------------------------------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
Deutscher telegraphie Contest
CW
03 Oct 07:00-09:59 UTC
IARU Region 1 UHF contest
CW/SSB 03/04 Sep 14:00-14:00 UTC
Oceania DX Contest
SSB
03/04 Oct 08:00-07:59 UTC
Arizona QSO Party
CW/SSB/03/04 Oct 16:00-21:59 UTC
TRC DX Contest
CW/SSB 03/04Oct 06:00-18:00 UTC
Russia WW Digital Contest
RTTY/PS03/04 Oct 12:00-11:59 UTC
RSGB DX Contest
CW/SSB 05:00-20:00 UTC
ON Contest 80mtr
SSB
04 Oct 06:00-08:59 UTC
Dnieper Cup Contest SSB
SSB
04 Oct 17:00-17:59 UTC
Dnieper Cup Contest CWB
CW
04 Oct 18:00-18:59 UTC
Dnieper Cup Contest RTTY
RTTY
04 Oct 19:00-19:59 UTC
OK1WC memorial contest
CW/SSB 05 Oct 16:30-17:29 UTC
RSGB Autumm Contest
CW
05 Oct 19:00-20:30 UTC
DAC 144 MHz
CW/SSB 06 Oct 17:00-21:00 UTC
RSGB DX Contest
CW/SSB 06 Oct 05:00-23:00 UTC
Esenin Russia Contest
CW/SSB 06 Oct 16:00-19:59 UTC
DDAC 144 MHz contesten
DIGI
07 Oct 17:00-20:00 UTC
DIG Kurzkontest SSB
SSB
07 Oct 18:30-19:29 UTC
UKEICC 3.5 MHz
SSB
07 Oct 20:00-21:00 UTC
Wednesday CW-contesten
CW
07 Oct 17:00-19:59 UTC
DIG Kurzkontest SSB
SSB
08 Oct 18:30-19:29 UTC
The Makrothen Contest
RTTY
10 Oct 00:00-15:59 UTC
VFDB Contest 80m
CW
10 Oct 06:00-07:59 UTC
VFDB Contest 40m
CW
10 Oct 08:00-09:59 UTC
OCEANIA DX Contest
CW
10/11 Oct 08:00-07:59 UTC
Scandinavian Activity Contest
SSB
10/11 Oct 12:00-11:59 UTC

Polska WW BPSK63 Contest
PA QSO Party
ON Contest 80mtr
ON Contest 80mtr
OK1WC memorial contest
DAC 432 MHz
VRZA WANLC 50 MHZ and Up

PSK
CW/SSB
CW
CW
CW/SSB
CW/SSB
CW/SSB

10/11 Oct 14:00-13:59 UTC
10/11 Oct 16:00-22:00 UTC
11 Oct 06:00-08:59 UTC
11 Oct 06:00-08:59 UTC
12 Oct 16:30-17:29 UTC
13 Oct 17:00-21:00 UTC
13 Oct 19:00-22.00 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
nl6926

Adrie en broer Geert

nl14064 Cees
pa3wt
on3tnt
pa3bom

log

pa5km/a

log

pa7h/ a

log

pd4fh
pa5he
pa0uyl

log

nl13901 Sjaak
pd1jhh

log

pa3bmi
ea5/pd1a

log

pa3gag/a
pe1kzu

log

pd2wtd
pa3jwc
pa3dwf

Groeten 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

Wim PA3WT
Is op zoek naar een Kenwood TS 2000 heb je er een te koop of weet je er een te koop
graag contact via mail pa3wt@veron.nl

Alvast bedankt.

"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

