
 

 

 

  

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 328 van 27 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 gesprek onderwerp mee 

voor demonstratie????s 

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 

  

mailto:pd1ajz@veron.nl


 

 

 

 

Pre-amp VLF 1kHz tot 100kHz 

 

Van Henk PA5HE 
 

Deze pre-amp is bedoeld om het kleine signaal van een loopantenne met 40dB (100x) te 

versterken. 

 

Ik heb de pre-amp gebruikt om het signaal van de Grimeton zender op 17.2kHz te versterken. 

Uit een loop met 3 windingen en 1.2meter diameter komt op VLF zonder afstemming een 

spanning van 0.3uV. Met de pre-amp wordt dit 30uV. 

Doosje waarin de pre-amp zit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De pre-amp wordt gevoed met 9Vac of 12Vdc. In het doosje zit een bruggelijkrichter met 

elko. Condensatoren over de bruggelijkrichter zorgen er voor dat het geratel van het 

gelijkrichten wordt voorkomen. 

 

De versterker zelf is opgebouwd met drie transistoren. Een eerste BC549, ingesteld op 1mA  

collectorstroom in gemeenschappelijke emittorschakeling is de eigenlijke versterker. Deze 

heeft een lage ingangsimpedantie en een uitgangsimpedantie van 5k. Dit kun je niet met een 

ontvangeringang verbinden, dus is er een pushpull-emittorvolger met BC547 en BC557  

achter geplaatst. 

 

De emittorvolger staat op 5.6mA ingesteld. Het geheel verbruikt iets van 7mA, samen met de 

led ongeveer 10mA. Het schema is gesimuleerd met LTspice en staat hier onder. 



 

 

 

Volgens de simulatie is de gain 38dB 

De versterker wordt vooraf gegaan door een bessel filter met een -3dB punt in de buurt van 

100kHz. 

Hoewel de versterker best om kan gaan met grote signalen heb ik er voor gekozen om boven 

de 100kHz af te kappen. Deze transistroren zijn niet gemaakt om hogere frequenties te 

verwerken. Van PLC signalen waarvan het spectrum begint bij 1.6MHz had ik dan ook geen 

last. 

Plot van de gain : 

 

De cursor staat op 18kHz. 

Aan het bovenstaande schema zijn nog een LED en een bruggelijkrichter toegevoegd. 

De versterker is in “dead bug” techniek opgebouwd op een stuk onge-etste printplaat. 

Binnenzijde van de gebouwde versterker: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak voor de koppelcondensatoren geen gebruik van keramische multilayer condensatoren 

want deze kunnen nogal last hebben van microfonie. Er wordt hier met nogal kleine signalen 

gewerkt dus zou je daar best nog wel eens last van kunnen krijgen. 

Enkele ontvangen signalen met sterkte na de pre-amp: 

Station Frequentie Sterkte ontvanger Land 

BBC R4 198kHz 1.38mV UK 

? 147.4kHz 0.32mV  

DCF39 138.8kHz 0.62mV Duitsland 

DCF49 129kHz 1.32mV Duitsland 

DCF 77.5kHz 2.90mV Duitsland 

MSF 60kHz 3.4mV UK 

DHO38   23.4kHz 2.54mV Duitsland 

? 22.5kHz 0.28mV  

Tavolara 21.7kHz 0.32mV Italie 

Tavolara 20.2kHz 0.29mV Italie 

 

 
73 ‘Henk PA5HE 

  



 

 

 

Wie kent deze nog ?? 

Van Wim PA3WT  

 

 

73’ Wim PA3WT   



 

 

 

 WSJT-X versie 2.5.1 uitgebracht 

26/10/2021/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV 

Het ontwikkelingsteam heeft de General 

Availability (GA) versie van WSJT-X versie 2.5.1 uitgebracht. Deze versie bevat 

voornamelijk verbeteringen en reparaties van defecten met betrekking tot de Q65- en JT65-

modi bij gebruik met niet-standaard en samengestelde oproepen. Ook is een nieuwe functie 

opgenomen voor microgolf-vliegtuigscatter. Ook zijn er reparaties voor defecten die zijn 

ontdekt sinds de 2.5.0 GA release. Een volledige lijst van wijzigingen is te vinden in de 

Release Notes. 

Belangrijk 

Als u de modi JT65 of Q65 verwacht te gebruiken om QSO’s met zwakke signalen te maken 

waarbij een niet-standaard roepnaam betrokken is, zorg er dan voor dat u upgradet naar 

WSJT-X 2.5.1! 

Links naar WSJT-X 2.5.1 installatiepakketten voor Windows, Linux, en Macintosh zijn hier 

beschikbaar: 

U kunt de pakketten ook downloaden van de SourceForge 

site: https://sourceforge.net/projects/wsjt/files. Het kan even duren voordat de SourceForge-

site is bijgewerkt. 

Licentie 

WSJT-X is gelicenseerd onder de voorwaarden van versie 3 van de GNU General Public 

License (GPL). De ontwikkeling van deze software is een coöperatief project waaraan veel 

radioamateurs hebben bijgedragen. Als u onze code gebruikt, heb dan de beleefdheid om ons 

dat te laten weten. Als u bugs vindt of verbeteringen aanbrengt in de code, meld dit dan tijdig 

aan ons. 

De auteurs en auteursrechthebbenden van  verzoeken afgeleide software geen programma’s te 

publiceren die gebaseerd zijn op functies in WSJT-X voordat deze functies beschikbaar zijn 

gemaakt in een Algemene Beschikbaarheid (AV) uitgave van WSJT-X. We zullen stoppen 

https://www.veron.nl/nieuws/wsjt-x-versie-2-5-1-uitgebracht/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/Release_Notes.txt
http://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
https://www.veron.nl/nieuws/tag/wsjt-x/


 

 

 

met het openbaar maken van Release Candidate (RC) pre-releases voor testdoeleinden en 

vroege toegang voor gebruikers als dit verzoek genegeerd wordt. 

Bug reports 

Bugs moeten gerapporteerd worden door de instructies te volgen die u hier in de 

gebruikershandleiding vindt: 

https://www.physics.princeton.edu//pulsar/K1JT/wsjtx-doc/wsjtx-main-

2.5.1.html#_bug_reports 

We hopen dat u veel plezier zult beleven aan WSJT-X 2.5.1. 

73 van Joe, K1JT; Bill, G4WJS; Steve, K9AN; en Nico, IV3NWV 

  

HF: zonnefluxindex  gaat richting de 90 

Na een week van zonnevlekken en DX-plezier is er een korte dip geweest, naar nul zichtbare 

zonnevlekken. Het huidige zonnevlekkengetal van 11, wat overeenkomt met één zonnevlek in 

één zonnevlekkengroep, is niet spectaculair. 

Er was wel DX te ontvangen, vooral dankzij DX-pedities, waaronder Guinee Bissau (J5T), 

het Koninkrijk Eswatini (3DA0WW) en Sao Tomé en Principe (S90K). Deze waren relatief 

gemakkelijk te werken en brachten de nodige activiteit op de HF-banden. 

Geomagnetische condities waren matig, met een Kp-index van 4 op dinsdag. Dit was het 

gevolg van een groot coronaal gat dat eerder in de week naar de aarde gericht was. 

Voor de komende dagen verwacht NOAA dat de zonnefluxindex richting de 90 gaat en later 

in de week de 90 zelfs zal passeren, wat tot een toename van de HF-condities kan leiden. 

De MUF (voor de F-laag over 3000 km) zal variëren tussen circa 8 MHz in de nacht tot circa 

24 MHz overdag. 

Over zonnefluxindex, zonnevlekkengetal en Kp-index 

De zonnefluxindex (SFI) is een maat voor de ionisatiegraad 

van de ionosfeer. De SFI heeft een waardenbereik van 50 tot 300. Lage waarden signaleren 

doorgaans slechte of matige HF-condities en hoge juist goede (een hoge MUF). Tijdens de 

piek van een zonnevlekkencyclus worden waarden gemeten van meer dan 200, met 

kortdurende uitschieters naar 300. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Guinee-Bissau
https://en.wikipedia.org/wiki/Eswatini
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sao_Tom%C3%A9_en_Principe
https://www.noaa.gov/


 

 

 

Het zonnevlekkengetal is een maat voor de activiteit van de zon. Ook nu geldt, hoe hoger de 

waarde, des te gunstiger voor de HF-propagatie (op hogere banden). De zonneactiviteit kan 

als volgt ingedeeld worden aan de hand van het zonnevlekkengetal: laag: 0-30, gematigd: 30-

60, hoog: 60-90, zeer hoog: 90-120, intensief: meer dan 120. 

De Kp-index is een maat voor de magnetische fluctuaties in de ionosfeer. Lage waarden zijn 

gunstig voor de HF-propagatie. Vanaf een waarde van 2 beginnen HF-condities te degraderen. 

Boven de 5 is er sprake van ernstige verstoring en vanaf 7 kunnen zelfs blackouts voorkomen, 

waarbij HF-communicatie volledig uitvalt. 

De beste HF-condities zijn dus te verwachten bij een hoge zonnefluxindex, een hoog 

zonnevlekkengetal en een lage Kp-index. 

VHF en hoger: weinig spectaculair komende week 

Het onstuimige weer van de afgelopen dagen zal niet hebben geholpen voor bovennormale 

tropo-condities. De kaarten op DX Info Centre voor de komende week tonen wel wat 

mogelijkheden, maar veel meer dan een opleving bij zonsopkomst en zonsondergang zal het 

niet worden. 

Meteoorscatter: Orioniden en Leonis Minoriden actief 

De meteorenregen Orioniden is nog steeds actief (ZHR=20-25) en de Leonis Minoriden piekt 

vandaag (ZHR=2) , dus er zijn nog steeds mogelijkheden voor liefhebbers van meteoorscatter. 

De beste tijd voor reflecties is, zoals altijd, rond zonsopgang. 

EME: EME-padverliezen maximaal 

De maan bevindt zich nabij het apogeum, dus EME-padverliezen zijn op hun maximum. 

Maandeclinatie bereikt weer een maximale declinatie op dinsdag dus we zullen de maan hoog 

aan de hemel aantreffen. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.dxinfocentre.com/tropo_nwe.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orioniden


 

 

 

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 

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 

  

https://www.qrz.com/lookup/GB100BBC
http://www.southgatearc.org/news/2021/october/bbc-centenary-special-event.htm
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/


 

 

 

 

Uitvergroot” Quiz   oktober   2021. 

     
 

 

 

 

 

 

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

  

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.  

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           52 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    CWT Contest                      86 QSO's en     3 Pnt. 
PA2CVD    UK/EI DX contest                137 QSO's en     4 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           78 QSO's en     3 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        353 QSO's en    12 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    24420 QSO's en   775 Pnt. 
                             ==================================== 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  Wednesday CW-contesten             CW     04 Nov 17:00-19:59 UTC 
  DDAC 144 MHz contesten             DIGI   04 Nov 17:00-20:00 UTC 
  UKEICC 80m contest                 SSB    04 Nov 20:00-21:00 UTC 
  Marconi Contest 144 MHz            CW     07/08 Nov 14:00-14:00 UTC 
  IPA Radio Club Contest             CW     07 Nov 05:00-12:00 UTC 
  Ukrainian DX Contest               CW/SSB 07/08 Nov 12:00-11:59 UTC 
  IPA Radio Club Contest             SSB    08 Nov 05:00-12:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 09 Nov 16:30-17:29 UTC 
  DAC 432 MHz                        CW/SSB 10 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/  
 
73 es gd contesting. 
Manager Afdelingscompetitie  

 

https://competitiemanager.veron.nl/
mailto:afdelingscontest@veron.nl
http://www.contestkalender.nl/
http://www.hornucopia.com/contestcal/
http://www.sk3bg.se/contest/
https://www.veron.nl/


 

 

 

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 
PA3GFD*Hans 
 
NL12340*Renè 
 
NL6926*Adrie 
 
Br Geert* 
 
EA5/PD1A*Hans 
 
ON3TNT Marnik 
 
PA3GAG Rien 
 
ON3VCL*Leo 
 
PA3BOM*Leo 
 
PA3BMI Ton 
 
PA3B*Bram 
 
PA3WT Wim 
 
PA5KM*Coen 
 
PA5HE Henk 
 
PA9AD Ad 
 
PD1MVL Mart 
 
PD1MAP*Martijn 
 
PE1GIJ*Ad 
 
PA2HEN*Hennie 
 
PE1CEL*Ed 
 
PA3DWF*Piet 
 
PD4FH*Frits 
 
 
Een ieder weer THANKX voor het mee luisteren en inmelden via de radioset 
 
Tot Horens en we komen mekaar tegen!! 
 
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/

