
 

 

 

  

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 327 van 20 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. 

 

W .--  E  .  L  .-..  K  -.-  O ---  M  -- 

B -...  I ..   J .--- 

P .--.  I ..  4 ....-  B -...  O  ---   Z --.. 
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Mededelingen ; 

 Bezoek 3de dinsdag v/d mnd: 

Wie o Wie brengt een leuk fysiek gepreksonderwerp mee 

voor demonstratie???? 

Mocht je iets nodig hebben bv 220 verlengsnoer, swr- 

meter, 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 

- DATA BIJEENKOMSTEN:  

 - 19 OKTOBER>>>> Onderling Qso en Foto’s en Videoveld dag 

 - 16 NOVEMBER >>>>Lezing Ron PA0BAK installatie van een linux Ubuntu versie 

 - 21 DECEMBER>>>Eindejaars bijeenkomst 

 - op alles wat niet genoemd is, kan men zich niet op beroepen. 

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

opgevolgd. 

- sluitingstijd is 0:00 uur 
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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 
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Oregon studentensatelliet begin volgend jaar gelanceerd 

20/10/2021/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV 

 

OreSat0, Oregon’s eerste satelliet. Foto: oresat.org 

De Portland State University verwacht dat de eerste studentensatelliet van Oregon begin 

volgend jaar wordt gelanceerd. Na maanden en maanden van onderzoek, testen en 

ontwikkeling bereidt de Portland State Aerospace Society (PSAS) zich voor om de eerste 

satelliet van Oregon, bestemd voor de sterren, af te leveren. 

Met SpaceX de ruimte in 

Later deze maand zal de interdisciplinaire studentengroep de satelliet, bekend als OreSat0, 

afleveren bij Spaceflight Inc. in Seattle. Daar gaan ze de OreSat0 integreren in de Sherpa(R) 

Orbital Transfer Vehicle. Dit ruimtevaartuig vervoert vele kleine satellieten en brengt ze in 

een baan om de aarde. Maar eerst brengt een SpaceX Falcon 9-raket de Sherpa in de 

ruimte.  Volgens planning is de lancering niet eerder dan januari 2022. 

OreSat0 is de eerste in een serie van drie satellieten ontworpen door de Portland State 

Aerospace Society. De satelliet is ongeveer zo groot als een tissue doosje. De satelliet bevat 

zonnepanelen, batterijen, een kleurencamera en een amateurradiosysteem. 

Oregon studentensatelliet missies 

De OreSat Oregon studentensatelliet heeft drie missies. De primaire missie is “OreSat Live”. 
De satelliet zal live video rechtstreeks vanaf de satelliet in een lage baan om de aarde down-

linken naar elke groep Oregon-studenten of amateurradiogroep (“operators”). Ontvangen 

gebeurt met een goedkoop, gemakkelijk te monteren, eenvoudig te gebruiken, zelbouw hand-

held grondstation. De operators vragen een OreSat Live “sessie” aan. Vervolgens plant de 

OreSat Operations Group de eerstvolgende beschikbare satellietoverkomst voor hen. Tijdens 

de doorgang richt OreSat zich op de stationlocatie in Oregon en downlinkt de videosata. De 

operatoren gebruiken vervolgens het handheld grondstation om de video op hun smartphones 

of laptops te ontvangen. 

https://www.veron.nl/nieuws/oregon-studentensatelliet-begin-volgend-jaar-gelanceerd/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/nieuws/spacex-lanceert-spaanse-amateur-satellieten/


 

 

 

DxWiFi-project 

Het OreSat Live is gebaseerd op de technologische erfenis van het DxWiFi-project, een 

langeafstands IEEE 802.11b (WiFi) S-band radioverbinding onder FCC Part 97 (“amateur 

802.11 b”). Daarmee is namelijk pionierswerk verricht aan de Portland State University. 

Hoewel voor het gebruik van het Oregon Live grondstation geen vergunning voor 

radioamateurs vereist is, worden wel de beginselen en technologieën van radioamateurs 

onderwezen. Het moedigt operators specifiek aan hun amateurradiovergunningen te behalen. 

Daarmee kunnen ze gebruik maken van de radiosystemen op OreSat, die bestaan uit een CW- 

en AX.25 APRS UHF-amateurradiobaken. Dat levert ook real-time telemetrie van de satelliet. 

Cirrus Flux Cam 

De secundaire missie is de “Cirrus Flux Cam (CFC)”, een educatief, op ‘burgerwetenschap’ 

gebaseerd optisch instrument. Daarmee kun je de wereldwijde verspreiding van cirruswolken 
op grote hoogte vanuit een lage baan om de aarde bestuderen. De CFC is namelijk een klein 

multispectraal kortegolf-infrarood- (SWIR) en zichtbaar-lichtcamerasysteem met een laag 

vermogen. Deze is ook ontworpen om de optische flux van zonlicht dat door cirruswolken op 

grote hoogte (>15 km) wordt weerkaatst, in beeld te brengen. 

Voorstellen zijn CW, APRS en G3RUH 9k6 packet downlinks op UHF en 1 Mb Spread 

spectrum DBPSK downlink op S Band. Downlinks op 436.625 MHz en 2421.500 MHz zijn 

gecoördineerd bij IARU. 

  

Lees het artikel op 

https://www.pdx.edu/news/psu-students-prep-oregons-first-satellite-space-flight 

Informatie over frequentiecoördinatie van de IARU 

http://www.amsatuk.me.uk/iaru/finished_detail.php?serialnum=714 

Meer info op oresat.org 

  

Speciale roepnaam GB100BBC ter gelegenheid van 100-jarig bestaan BBC 

Leden van de radioclub van de Britse BBC, The London BBC 

Radio Group, hebben toestemming gekregen om gedurende heel 2022 de speciale roepnaam 

GB100BBC te gebruiken om het honderdjarig bestaan van de BBC te vieren. De uitzendingen 

beginnen om middernacht op nieuwsjaarsdag vanaf het clubstation in het Broadcasting House 

in Londen. 

Bron: Southgate Amateur Radio News 

https://www.pdx.edu/news/psu-students-prep-oregons-first-satellite-space-flight
http://www.amsatuk.me.uk/iaru/finished_detail.php?serialnum=714
https://www.oresat.org/home
https://www.qrz.com/lookup/GB100BBC
http://www.southgatearc.org/news/2021/october/bbc-centenary-special-event.htm


 

 

 

4. SDR Console krijgt multi-band display 

Binnenkort brengt Simon Brown (G4ELI) een nieuwe 

versie van zijn populaire SDR Console uit. Die versie zal dan beschikken over de 

mogelijkheid om meerdere banden of bandsegmenten tegelijk weer te geven in een venster 

(multi-band display). Deze functionaliteit is met name handig voor SDR-ontvangers met een 

grote bandbreedte, zoals de ELAD S3 (24 MHz), de RX888 (30 MHz) en de SDRPlay (10 

MHz). Met een multi-band display kan je de activiteit op de verschillende bandsegmenten 

makkelijker in de gaten houden. 

Op de website van Simon vind je meer details en ook een korte video die de nieuwe 

functionaliteit demonstreert: Multi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.sdr-radio.com/multi-band
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2021/10/SDR-Console-multi-band-display.jpg


 

 

 

SAQ Grimeton zendt uit op 24 oktober, Dag van de Verenigde Naties 

07/10/2021/in Aankondiging evenementen /door Poll van der Wouw PA3BYV 

Op de Dag van de Verenigde Naties, zondag 

24 oktober 2021, is het de bedoeling dat de unieke en historische Alexanderson dynamo in 

Grimeton Zweden, met roepnaam SAQ, een boodschap uitzendt naar de hele wereld op 17.2 

kHz CW. De boodschap van dit jaar is samengesteld door de Zweedse 

mensenrechtenadvocate en duurzaamheidsexpert mevrouw Parul Sharma. Voorafgaand zijn er 

ook testuitzendungen op 22 oktober. 

Programma en uitzendschema 

15:30 CET (13:30 UTC: Informatie over Werelderfgoed Grimeton voor bezoekers in het 

Bezoekerscentrum 

16:00 CET (14:00 UTC): Zenderzaalbezoek voor bezoekers. 

Uitzending 

16:25 CET (14:25 UTC): Live stream begint. 

16:30 CET (14:30 UTC): Opstarten en afstellen van de Alexanderson Alternator SAQ. 

17:00 CET (15:00 UTC): Uitzending van een bericht van SAQ. 

YouTube Live Stream 

17:20 (15:20 UTC): Live muziekconcert vanuit de zendhal. Meer details volgen eveneens op 

onze website. 

Test uitzendingen 

SAQ is daarnaast van plan om op 22 oktober tussen 13.00 uur CET (11.00 uur UTC) en 16.00 

uur CET (14.00 uur UTC) een aantal testuitzendingen te verzorgen. SAQ zal gedurende deze 

periode namelijk kortere tijd in de lucht zijn, met enkele tests en metingen. Ook uw 

commentaar is welkom op info@alexander.n.se. 

Live-video van radiozender Werelderfgoed Grimeton 

Het evenement is ook live te zien op ons YouTube-kanaal of door de onderstaande link te 

volgen. 

QSL-rapporten aan de SAQ, QSL-rapporten aan de SAQ zijn eveneens zeer welkom en 

worden gewaardeerd! 

Voor gegarandeerde E-QSL van ons, gelieve te melden via ons ONLINE FORM. 

Wij kunnen niet garanderen dat rapporten per E-mail / post / bureau bevestigd zullen worden. 

Het online formulier zal open zijn van 24 oktober tot 14 november. 

https://www.veron.nl/nieuws/saq-grimeton-op-24-oktober/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/nieuws/saq-rapporteert-ongelooflijk-aantal-luisteraars/


 

 

 

Amateur Radio Station SK6SAQ 

Het Amateur Radio Station met de call “SK6SAQ” zal QRV zijn op de volgende frequenties: 

– 3.535 kHz CW 

– 7.035 kHz CW 

– 14,035 kHz CW 

– 3,755 kHz SSB 

– 7,140 kHz SSB 

QSL-rapporten voor SK6SAQ (NIET SAQ) worden vriendelijk ontvangen via: 

– E-mail naar info@alexander.n.se 

– of via: SM bureau 

– of ook rechtstreeks per post (link naar adres hier) 

Twee stations zullen het grootste deel van de tijd in de lucht zijn. 

Bezoek aan Werelderfgoed SAQ Grimeton Radio Station 

Ook bezoekers zijn van harte welkom op Werelderfgoed Grimeton Radio Station op ON-

DAG 2021. 

Kijk op grimeton.org voor informatie over openingstijden, activiteiten en meer. 

Leden van de vereniging Alexander krijgen 10% korting op entree, winkel en activiteiten. 

Bent u nog geen lid? Dan is het tijd om je aan te sluiten bij het Alexanderteam! 

Wij verwelkomen u graag als lid van de Alexander Grimeton Vriendenvereniging, om onze 

non-profit activiteiten te ondersteunen bij het behouden, documenteren en tot leven brengen 

van de unieke Alexanderson dynamo uit 1924. 

Als lid krijgt u op vertoon van uw lidmaatschapskaart 10% korting op de entree, winkel en 

activiteiten van Werelderfgoed Grimeton, en gratis toegang tot de Alexanderson-avonden en 

de Alexanderson-dag. Vier keer per jaar ontvangt u ons online magazine “Alternatorn”, 

exclusief beschikbaar voor onze leden. 

Alexanderleden hebben ook gratis toegang tot het Radiomuseum in Gothenburg. 

Het lidmaatschap kost 125 SEK per jaar. 

Bron: https://alexander.n.se/en/saq-grimeton-un-day-transmission-on-october-24th-2021/ 

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ 

Tags: Grimeton, SAQ 

  

https://alexander.us1.list-manage.com/track/click?u=521e9c51318e4c7f70e1e6b56&id=2f604e4530&e=cd02092afe
https://alexander.n.se/en/saq-grimeton-un-day-transmission-on-october-24th-2021/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/grimeton/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/saq/


 

 

 

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 

 

 

 

 

Uitvergroot” Quiz   oktober   2021. 

     
 

 

 

 

Vul je antwoord in op https://a51.veron.nl/uitvergroot/ 

  

http://www.waponline.it/
http://www.waponline.it/6oats-anniversary/
https://www.qrz.com/db/hb60ant
https://www.veron.nl/nieuws/tag/qo-100/
https://www.amsat-hb.org/2021/09/19/hb60ant-auf-qo-100-qrv/
https://a51.veron.nl/uitvergroot/


 

 

 

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 april 
     7 mei 
     4 juni 
     2 juli 
     3 september 
     1 oktober 
     5 november 
     3 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           76 QSO's en     3 Pnt. 
PA3DBS    CWT Contest                      50 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    RSGB Autumm Contest 3.5MHz       60 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    Worked All Germany Contest       55 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           57 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        298 QSO's en    11 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    24067 QSO's en   763 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  CWT Contest                        CW     20 Oct 13:00-04:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     20 Oct 17:00-19:59 UTC 
  DAC 2320 MHz and Up                CW/SSB 21 Oct 17:00-21:00 UTC 
  StewPerry Topband Warmup           CW     23/24 Oct 15:00-15:00 UTC 
  UK/EI DX contest                   SSB    23/24 Oct 12:00-12:00 UTC 
  ARRL EME Contest 50-1296 MHz       CW/SSB/24/25 Oct 00:00-23:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 25 Oct 16:30-17:29 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     27 Oct 17:00-19:59 UTC 
  UKEICC contest CW                  CW     28 Oct 20:00-20:59 UTC 
  CQ Worldwide DX Contest SSB        SSB    30/31 Oct 00:00-23:59 UTC 
  Russian WW MultiModeContest        CW/SSB 31 Oct 12:00-11:59 UTC 
  SK Memorial Contest                CW     01 Nov 06:00-08:59 UTC 
  HSC Contest                        CW     01 Nov 09:00-11:00-15:00-16:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 02 Nov 16:30-17:29 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         SSB    02 Nov 20:00-21:30 UTC 
  DAC 144 MHz                        CW/SSB 03 Nov 17:00-21:00 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/  

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/


 

 

 

 

 

PAFF - Ham Radio & Flora and Fauna Cota Netherlands  

Van Toon PD0RWL 

 

 

 

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

Uitdaging voor Kastelen en Forten Jagers 

 

http://www.belgiancastlesfortresses.be 

 

  



 

 

 

Inmelders deze week  

*=LOG 
 
NL12340 Renè* 
PA3GDF Hans* 
NL6926 Adrie* 
Br Geert* 
NL134 Xander* 
PE1KZU Bert* 
PD0BJ Bert 
PD1GWF Gerben* 
PD1TUX Tijs* 
PD1DDS Dennis 
PD1JHH Jan* 
PE1CEL Ed* 
PA2CVD Cor 
PA2HEN Hennie* 
ON3TNT Marnik 
PA3JAN Jan* 
PA3GAG Rien* 
PA3BOM Leo* 
PA3B Bram* 
PA3BMI Ton* 
PA3WT Wim 
PA5HE Henk* 
PB4DX Gerard 
PD0RWL Toon* 
ON3CVL Leo* 
 
 
73 Matthè PD1AJZ Netcontrol 
 
En tot horens op de ronde PI4BOZ of op frequentie?band 
 
  



 

 

 

 

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/activiteit-

2/ 

                                                       

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:  Onderling Qso en Foto’s en Videoveld dag  

16 november: Lezing Ron PA0BAK installatie van een Ubuntu versie 

21 december:   Eindejaarbijeenkomst VERON A51.  

                                                                                                              

2021-V1.0   DIT ALLES ONDERVOORBEHOUD 

 
                                                                                                                                                                       

http://www.a51.veron.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:pb4dx@veron.nl


 

 

 

 

"te koop aangeboden/ af te halen”   

Joop PE1BIA  

te koop heeft / gratis afhalen. 

1 stuk stalenbuis Ø ± 42 mm ± 3 mtr lang 

 

1 stuk stalenbuis Ø ± 48 mm ± 3 mtr lang 

 

1 x 13 hoorn met coaxkabel RG 214 

 

1 x SHF 23 cm beam ±27 elementen met kabel RG 214 

 

1 x  SHF antenne ± 12 elementen met kabel RG 214 

 
Mail JOOPSCHAIK@HOME.nl 

voormalig PE1VCC 

Hallo Wim, 

Zou u voor deze zendamateur gerelateerde spullen een advertentie willen plaatsen in het PI4BOZ-

rondebulletin 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 

mailto:JOOPSCHAIK@HOME.nl


 

 

 

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 

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 
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    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 
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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  

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.  Zo niet schuift het door naar de ronde erna. 

 

 

Bedankt voor jullie aanwezigheid  

73’   Wim PA3WT  

mailto:pa3wt@veron.nl
http://www.degeerhoek.nl/

