In melden ronden voor luisteramateurs kan via E-mail te sturen naar : Matthe PD1AJZ 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 goedenavond bij ronde 325 van 6 oktober
Welkom bij de wekelijkse uitzending van PI4BOZ
Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT.
Gepresenteerd door Wim PA3WT.
Ronde leider Matthe PD1AJZ.

73 ‘ Wim PA3WT.
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Mededelingen ;
Bezoek 3de dinsdag v/d mnd:
Het cultureel Centrum de Geerhoek is open.

De enige regel is sluiting om 0:00 uur local time
Maar we hopen jullie te mogen begroeten voor een eyeball QSO enof een technisch device.

Wie o Wie brengt een leuk fysiek gepreksonderwerp mee
voor demonstratie????
Mocht je iets nodig hebben bv 220 verlengsnoer, swrmeter, lange coaxkabel enz >> mail pd1ajz@veron.nl
Heb je iets om te laten zien demonsteren breng het mee, zo kunnen we de avond met
voldoende techniek opfleuren.
Afgelopen maand (juni) was een 2&70 set aanwezig en QRV de gehele avond.
En dinsdag 20 juli een home made G5RV met kippenladder voor 10, (17), 20 en 40 meter
opgehangen als demo om tips, tricks en verhalen te horen over de antenne.
Augustus was Henk PA5HE EN PD1AJZ met hun ontvangers en meetapparatuur aanwezig.
September vertelde Tijs PD1TUX iets over zijn linux projecten

- Regels Geerhoek en bestuur A51 zijn bindend, en dienen derhalve te worden
opgevolgd.
- DATA BIJEENKOMSTEN:
- 19 OKTOBER>>> vertoning foto´s en video velddagen 3-4-5 sept 2021 en eye-ball QSO en ???
- 16 NOVEMBER>>>???
- 21 DECEMBER>>> eindejaars bijeenkomst
- op alles wat niet genoemd is, kan men zich niet op beroepen.

- sluitingstijd is 0:00 uur

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

CubeSats voor radioamateurs van uit ISS uitgezet
05/10/2021/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV

De Kiko Robotarm zet woensdag 6 oktober
vier CubeSats met apparatuur aan boord voor radioamateurs uit vanuit het ISS (International
Space Station). Op het AMSAT Bulletin Board schrijft Masa JN1GKZ: JAXA (Japan
Aerospace Exploration Agency) kondigt aan dat de vier CubeSats worden uitgezet vanaf het
ISS op 6 oktober met J-SSOD. De satellieten zijn Binar-1, Maya-3, Maya-4 en CUAVA-1.
Alle vier de satellieten opereren in de amateurbanden.
Lanceerschema CubeSats voor radioamateurs vanuit ISS

Het uitzetschema voor de CubeSats voor radioamateurs vanuit het ISS is als volgt:
Nummer 1 0850-0940 UTC Binar-1, Maya-3, Maya-4
Nummer 2 1030-1100 UTC CUAVA-1
De lancering is live te volgen op het JAXA YouTube kanaal.
Binar-1

Binar-1 is een 1U CubeSat uit Australië
Downlink 437.292 MHz, 435.810 MHz 19k2 GMSK
Uplink 435.810 MHz

http://www.amsatuk.me.uk/iaru/finished_detail.php?serialnum=730
https://www.binarspace.com/
Maya-3/4

Maya-3/4 zijn deel van het BIRDS-project 1U CubeSat van de Filippijnen
Downlink 145.825 MHz APRS, 437.375 MHz CW, 4k8 GMSK
http://www.amsatuk.me.uk/iaru/finished_detail.php?serialnum=711
http://www.amsatuk.me.uk/iaru/finished_detail.php?serialnum=712
https://stamina4space.upd.edu.ph/upcoming-satellites/maya-3and4/
CUAVA-1

CUAVA-1 is een 3U CubeSat uit Australië
Downlink 437.075 MHz 9k6 GMSK
Uplink 145,875 MHz
http://www.amsatuk.me.uk/iaru/finished_detail.php?serialnum=671
https://www.cuava.com.au/projects/cuava-1/
Veel plezier bij het chasen!
Masa JN1GKZ
Tokio Japan
AMSAT Bulletin Board https://www.amsat.org/amsat-email-lists/
Bron: https://amsat-uk.org/2021/10/02/ham-radio-cubesats-to-deploy-from-iss/
Meer informatie over CubeSats is na te lezen in de Wikipedia. Maar ook bij AMSAT is meer
informatie over deze nuttige kleine satellieten terug te vinden.
Tags: ISS, satelliet

Japanse radioamateurs vragen om rapporten van Z-Sat
30/09/2021/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV

De lancering van de satelliet Z-Sat met een
Epsilon raket staat gepland voor 1 oktober. Dat melden Yasutaka Narusawa JR2XEA van de
Komaki Amateur SATCOM Club. De Japanse radioamateurs vragen ook om rapporten van ZSat, die zal uitzenden in CW op 145.875 MHz.
Update: lancering uitgesteld

De lancering van de Epsilon-raket is op het laatste moment afgelast vanwege een probleem
met het grondstation. Wanneer de lancering alsnog zal plaatsvinden is nog niet bekend.
Komaki Amateur SATCOM Club

Op het AMSAT Bulletin Board schrijft Yasutaka JR2XEA: Komaki Amateur SATCOM Club
heeft een amateurradiostation in Komaki City, Japan. Op 1 oktober is de lancering van de 50
kg klasse infrarood observatie microsatelliet “Z-Sat”. Deze satelliet is ontwikkeld door
Mitsubishi Heavy Industries. De lancering vindt plaats met een Epsilon raket. De Epsilon is
namelijk een raket van JAXA, het Japanse ruimtevaart agentschap. De raket is speciaal
ontwikkeld om de drempel naar de ruimte te verlagen.
Baken in VHF-band

Na de separatie van de satelliet begint Z-Sat met het uitzenden van een CW-baken op de
VHF-band. Het signaal van het baken is in morsecode en bevat informatie zoals accuspanning
van de satelliet. Deze informatie is zeer belangrijk als levensteken onmiddellijk nadat de
satelliet in een baan om de aarde is gebracht.
Japanse radioamateurs vragen om rapporten van Z-Sat

Daarom stellen we meldingen van het bakensignaal zeer op prijs. Als u het baken signaal van
de satelliet kunt ontvangen direct na de satelliet lancering kunt u dit melden per email aan
jr2xea <at> nagoya.so-net.jp.
Twitter

De Twitter van de Komaki Amateur SATCOM Club staat open op het volgende adres:
https://twitter.com/KOMAKI_AMSATCOM. Informatie over Z-Sat zendfrequentie, data
formaat, baan TLE, etc. zal in de toekomst eveneens worden vrijgegeven.

We kijken uit naar ontvangstrapporten van Z-Sat.
Meer informatie over de gecoördineerde frequentie vindt u ook op de Z-SAT IARU frequentie
Coördinatie pagina
http://www.amsatuk.me.uk/iaru/finished_detail.php?serialnum=580
AMSAT bulletin board: https://www.amsat.org/amsat-email-lists/
Bron: AMSAT-UK

HB60ANT QRV op QO-100

Markus HB9DQJ zal tot het einde van het jaar de
‘special event’-roepnaam HB60ANT gebruiken ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van
het Worldwide Antarctica Program (WAP). Volgens het overzicht op de website van de
organisatie doen stations uit 22 landen mee aan het evenement: 60 ATS Anniversary Event.
Markus HB60ANT zal ook QRV zijn op QO-100, zowel in SSB als in CW en meestal om
19:00 CET. Als QRG gebruikt hij dan 10489740 kHz voor SSB en 10489520 kHz voor CW.
Bron: AMSAT-H

Examenresultaten N- en F-examens Nieuwegein
04/10/2021/in Algemeen nieuws /door Erwin van der Linden (PE1CUP)

Op 2 oktober 2021 werden de N- en Fradioexamens afgenomen in Nieuwegein. Een dag later maakte de Stichting Radio Examens
(SRE) al de voorlopige examenresultaten bekend.

Voor het N-examen lag het slagingspercentage boven de 90%, terwijl voor het F-examen de
helft van de kandidaten slaagde. Het totaal aantal examenkandidaten bedroeg 31.
De VERON feliciteert de geslaagden en wenst de overigen veel succes bij de herkansing.
Examenresultaten van 2 oktober 2021 in Nieuwegein

Op zaterdag 2 oktober organiseerde de SRE examens in Nieuwegein. Voor het F-examen
kwamen 10 kandidaten opdagen. De helft van hen wist voldoende goede antwoorden te geven
om te slagen. Bij het N-examen mocht de SRE 21 kandidaten ontvangen. Van hen kunnen er
19 (90,5%) zich binnenkort voor de eerste keer als radiozendamateur bij het Agentschap
Telecom gaan registreren.
Ik ben geslaagd. Wat nu?

SRE (Stichting Radio Examens) stuurt na het examen de scores van alle deelnemers naar het
AT (Agentschap Telecom). Het AT controleert de persoonsgegevens en deze worden
opgenomen in de database van personen met een zendamateur-registratie. Vanaf dit moment
kan de geslaagde inloggen op zijn persoonlijke pagina om zijn roepletters te registreren.
Geduld is dan een schone zaak, want dit kan een paar weken duren. Hierna stelt AT een
beschikking op met de uitkomst van het examen. Nadat de SRE de beschikking heeft
ontvangen, worden de deelnemers zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Op de website van Agentschap Telecom kun je vervolgens jouw registratie aanvragen
Komende N- en F-examens

Dit jaar organiseert de SRE nog één keer examens, namelijk op woensdag 3 november in
Nieuwegein. De examendata voor de eerste helft van 2022 zijn inmiddels ook bekend:
woensdag 19 januari in Nijkerk, woensdag 2 maart in Nieuwegein en zaterdag 21 mei in
Leeuwarden. Aanmelden voor een examen kan via www.radio-examen.nl.
Radioamateur worden. Hoe doe ik dat?

Het begint bij het doen van een cursus tot radiozendamateur. In de webshop van de VERON
is het cursusmateriaal beschikbaar voor zowel het N- (novice) als F (full)-examen. De cursus
kunt u doen door middel van zelfstudie. Of het volgen van een van de trainingen die gegeven
wordt in een van de 62 VERON afdelingen verspreid over het hele land.
Tags: Examen, F-examen, N-examen

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 ingestel d
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:
40m-band:
20m-band:
15m-band:

3,760 MHz
7,110 MHz
14,300 MHz
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
CWT Contest
51 QSO's en
2 Pnt.
PA7RA
TRC DX Contest
102 QSO's en
4 Pnt.
PA3DBS
OK1WC memorial contest
56 QSO's en
2 Pnt.
PA3DBS
RSGB Autumm Contest
90 QSO's en
3 Pnt.
----------------------------------Week
299 QSO's en
11 Pnt.
----------------------------------Totaal
23315 QSO's en
736 Pnt.
====================================
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen:
----------------------------------------------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
PSK
10/11 Oct 14:00-13:59 UTC
PA QSO Party
CW/SSB 10/11 Oct 16:00-22:00 UTC
ON Contest 80mtr
CW
11 Oct 06:00-08:59 UTC
ON Contest 80mtr
CW
11 Oct 06:00-08:59 UTC
OK1WC memorial contest
CW/SSB 12 Oct 16:30-17:29 UTC
DAC 432 MHz
CW/SSB 13 Oct 17:00-21:00 UTC
VRZA WANLC 50 MHZ and Up
CW/SSB 13 Oct 19:00-22.00 UTC
RSGB Autumm Contest 3.5MHz
DIGI
14 Oct 20:00-21:30 UTC
Wednesday CW-contesten
CW
14 Oct 17:00-19:59 UTC
DAC 1296 MHz
CW/SSB 15 Oct 17:00-21:00 UTC
StewPerry Topband Warmup
CW
17/18 Oct 15:00-15:00 UTC
JARTS WW RTTY Contest
RTTY
17/18 Oct 00:00-23:59 UTC
Worked All Germany Contest
CW/SSB 17/18 Oct 15:00-14:59 UTC
NY QSO Party
CW/SSB/17Oct 14:00-02:00 UTC
REF 432MHz and Up Contest
CW/SSB 18 Oct 06:00-11:00 UTC
ON 144 MHz Contest
CW/SSB 18 Oct 07:00-10:00 UTC
RSGB RoLo Contest
CW
18 Oct 19:00-20:30 UTC
RSGB FT4 Contest
DIGI
19 Oct 19:00-20:29 UTC
OK1WC memorial contest
CW/SSB 19 Oct 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

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*
Br. Geert*
EA/PD1A Hans*
PD0RWL/M Toon
PA0UYL Herman
PE1CEL Ed*
PA2HEN Hennie*
ON3TNT Marnik
ON3VCL ons Leo*
PA3GAG Rien*
PA3WT Wim
PA3BMI Ton*
PA3JAN Jan*
PB4DX Gerard
PA5KM Koen*
PA5HE Henk
PA3JWC Jack*
PE2BS Ruud
PG2F/M Valeré
PA3DWF Piet*
PD1TUX Tijs
PD4FH Frits*
PD4WTD Cyriel*

73’ Matthe PD1AJZ

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
Mart PD1MVL

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

