
 

 

 

  

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 329 van 3 november  

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 
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Van Henk PA5HE  

Vervangen backup Batterij ESH3 
 

De ESH3 is een Rohde&Schwarz EMC ontvanger van ongeveer veertig jaren oud. 

Nadat de voeding gereviseerd is (alle Elco’s in de voeding vervangen) en een uitgerookte 

gelijkrichtbrug vervangen was het processor bord aan de beurt. Dat deed niet veel meer omdat 

de nicad back-up batterij leeggelopen was en een kleine ravage op de print aangericht had. 

Daarbij was een IC defect geraakt dat tussen de 8085 processor en de Eproms zat. Na 

opsporen van het IC en vervangen van het IC (een 74LS245) werkte de ontvanger weer. 

Echter zonder geheugen omdat ik de nicad back-up accu verwijderd had. 

Wonder boven wonder bleek Conrad dit toch wat aparte 3.6V Mempac in de collectie te 

hebben. 

De ontvanger stond geheel in elkaar en om de back-up accu te vervangen omdat deze midden 

op de processorprint zit moet hij geheel uit elkaar. 

 

Eerste stap verwijder 8 maal schroef zijkant en verwijder de boven en onder zijde 

 

Tweede stap maak 15 schroeven van het boven afscherm deksel los. 



 

 

 

Derde stap, maak twee bouten en klein schroefje waarmede het transparante front vast zit los 

Vierde stap verwijder 8 maal tapschoef waarmee de zijpanelen met handvaten vast ziten los 



 

 

 

Vijfde stap verwijder de twee verzonken schroeven waarmee het front vast zit 

Het voorfront ligt nu los 

Maak nu voorzichtig de verschillende flatkabels waarmee het processorbord aangesloten zit 

los. Ze zijn slechts aan een kant los neembaar en bijv. de synthesizer module moet 

losgetrokken worden om de flatkabelconnector die er onder zit los te nemen. 



 

 

 

 

Schroef het processorbord los. Dit zit met 5 lange schroeven vast. 
 

De back-up accu zit in het midden , op de bovenstaande foto is hij al verwijderd. Het bord 

moet verwijderd worden om bij de soldeeraansluitingen te komen. 



 

 

 

  
Op de bovenstaande foto is de nieuwe geheugen back-up accu op het bord gesoldeerd. 

De ontvanger onthoud nu zijn instellingen weer. 

De batterij staat in serie met een weerstand en daarover mat ik 40uV met m’n multimeter. 

Stukje haast onleesbaar schema (maar ik ben er toch blij mee): 

 

392 ohm volgens de ringen op de foto, dus 40uV/392=0.1uA. Dat gaat niet hard.   

De 150mAh accu zal in 1.5Mhr of 171 jaar leeg zijn. Dat zal dus niet gebeuren. De zelf 

ontlading van de NiMH batterij zal hoger zijn dan het gebruik van de geheugen IC’s. 

 

Na terug in elkaar zetten bleek dat een van de pinnen van een flatkabel krom gegaan was en 

niet goed in de voet zat. Effect was dat het display een verkeerde frequentie aangaf. Dus weer 

even uit elkaar gehaald en de pin recht gebogen en weer in elkaar gezet. Voorlopig doet de 

ontvanger het weer prima. Leuk om de 17.2kHz van Grimeton mee te ontvangen 

 

73’Henk PA5HE 



 

 

 

Media Broadcast-uitzending in de 40m-amateurband 

02/11/2021/in Algemeen nieuws, Opmerkelijk nieuws /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

De website van de DARC meldt dat een uitzending van Media 

Broadcast korte tijd op de 40m-amateurband te horen was. De Duitse bandwacht wist dat snel 

te achterhalen en nam contact met het bedrijf op. De commerciële uitzending in de exclusieve 

amateurband bleek op een fout te berusten. 

Omroepuitzending in de 40m-amateurband 

Vermoedelijk als gevolg van een technische aansturingsfout was er op 22 oktober tussen 

18:00 en 18:15 UTC een commerciële AM-uitzending op 7160 kHz. Dat terwijl het 

frequentiebereik van 7000 tot 7200 kHz exclusief is toegewezen aan radioamateurs. Door het 

grote zendvermogen en bandbreedte stoorde het A3E-signaal het radioverkeer in het 

frequentiebereik tussen 7155 en 7165 kHz in grote delen van Europa en het Nabije Oosten. 

Uitzending van Media Broadcast 

De uitzending bleek afkomstig van een van de grootste Duitse mediabedrijven, Media 

Broadcast. Toen de Duitse bandwacht dit bemerkte, namen zij direct contact op met het 

concern om de oorzaak te onderzoeken. Media Broadcast meldde dat de fout zich had 

voorgedaan in een gecontracteerd relaisstation in Tasjkent (Oezbekistan). Het bedrijf 

onderzoekt de precieze oorzaak nog. De Oezbeekse provider had van het Duitse mediabedrijf 

opdracht gekregen om in de 49m-omroepband uit te zenden, op 6040 kHz, en dus niet in de 

40m-amateurband. 

Media Broadcast verontschuldigende zich voor de gemaakte fout en verzekerde de Duitse 

bandwacht dat het hier een eenmalig incident betrof. 

Dit meldde Daniel Möller (DL3RTL), hoofd van de Duitse bandwacht, aan de DARC. 

Bron: DARC 

  

https://www.veron.nl/nieuws/media-broadcast-stoort-40m-amateurband/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/category/opmerkelijk-nieuws/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://www.media-broadcast.com/
https://www.media-broadcast.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tasjkent
https://www.darc.de/home/


 

 

 

HF: goede HF-condities, maar grote kans op radio-blackouts 

We hebben een prima week achter de rug, met het 

zonnevlekkengetal dat van een lage 10 naar een veel indrukwekkender 96 ging. We begonnen 

vorige week met een vrijwel vlekkeloos zonneoppervlak, maar later in de week was de zon 

bezaaid met zonnevlekken, met vijf actieve regio’s en een zonnefluxindex (SFI) van 108. Het 

nettoresultaat was dat de MUF volgens de Propquest-website regelmatig de 28 MHz bereikte. 

Er was ook veel DX te werken: HD8R op de Galapagos Eilanden, VK9DX op Norfolk Island, 

beide in CW. Daarnaast ook 7P8RU in Lesotho. De eerste twee waren QRV op 30 meter, wat 

zeker de moeite waard is om te bekijken. In de nacht zijn op 60 meter leuke eilanden in het 

Caraïbisch gebied te werken en blijven de banden tot 14 MHz bruikbaar voor DX. 

Voor de komende dagen verwacht NOAA een zonnefluxindex tussen 106-108 en daarna 

afnemend. 

De MUF (van de F-laag voor propagatiepaden van 3000 km en meer) zal variëren tussen circa 

11 MHz in de nacht tot circa 28 MHz overdag. 

De hogere activiteit van de zon heeft echter een keerzijde. Een reeks zonnevlammen van de 

M- en zelfs X-klasse zullen er voor zorgen dat de geomagnetische condities stormachtig 

worden, met een maximale Kp-index van 7 en 75% kans op radio-blackouts. Profiteer dus 

van de activiteit op de banden zolang het duurt. 

  

http://www.propquest.co.uk/graphs.php
https://www.noaa.gov/
https://www.nasa.gov/mission_pages/sunearth/news/X-class-flares.html


 

 

 

 

VHF en hoger: komende week normale tropo-condities; wel 

kans op aurora 

 

Foto: Stein Egil Liland 

Met het huidige weer in Nederland zijn het hooguit de temperatuurverschillen in het 

dag/nacht-ritme die een zetje geven voor tropocondities. De kaarten op Dx Info Centre van 

Willam Hepburn laten voor de komende week uitsluitend normale condities zien. 

Als gevolg van de recente zonnevlammen is er wel een verhoogde kans op aurora. 

Meteoorscatter: het wachten is op de Leoniden, half november 

De Orioniden lopen ten einde en de Tauriden zijn bezig, maar met een ZHR van niet meer dan 

5, is er weinig om enthousiast over te worden. We moeten wachten tot half november voor de 

Leoniden. Dus richt je voorlopig op de tijd rond zonsopgang om de kansen op willekeurige 

meteoren te maximaliseren. 

EME: EME-padverliezen op zijn laagst op vrijdag 

De declinatie van de maan is vroeg in de week hoog, en wordt negatief op dinsdag. EME-

padverliezen zijn het laagst met perigeum op vrijdag maar dit valt samen met lage negatieve 

declinatie, wat betekent dat de maan laag aan de hemel zal staan op zenit. Deze trend van 

laagste declinatie steeds dichter bij perigeum keert in juni volgend jaar om, maar pas in juni 

2026 zullen we maximale declinatie samen zien vallen met perigeum. 

  

  

 

 

 

 

 

  

https://www.pexels.com/@therato
https://www.dxinfocentre.com/tropo_nwe.html
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2021/10/aurora-pexels-stein-egil-liland-1933319.jpg


 

 

 

Oproep voor special event PA69ZRK 

 
Zaterdag 5 februari 2022 is de jaarlijkse open dag van het Watersnoodramp museum in 
Ouwerkerk. Ook deze keer zijn wij radioamateurs weer uitgenodigd door de 
organisatie. 
 

Vind je het leuk om deze dag onze hobby te vertegenwoordigen ? Leg je graag aan 
belangstellenden uit wat wij radioamateurs in 1953 en/of in het heden zoal doen met de radio ? 
Meld je dan komende maand aan bij de organisatie. 
Voor het moderne HF station hebben we een operator, voor het 2 meter station kunnen we nog 
een operator gebruiken. 
Met vriendelijke 73, 
 
Dan de Bruijn PA1FZH 

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/ 

De winnaar van de maand oktober is bekend  
 
Henk PA5HE was als eerst met het in zenden van het juiste antwoord , van harte gefeliciteerd  
 
Het is een TOLTRIMMER 
  

 
De prijs van deze maand is een Heteluchtpistool. 

  

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           56 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    CWT Contest                      65 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    UKEICC contest CW                44 QSO's en     1 Pnt. 
PA2CVD    CQ Worldwide DX Contest SSB     325 QSO's en     8 Pnt. 
PA7RA     SK Memorial Contest              26 QSO's en     1 Pnt. 
PH2A      CQ Worldwide DX Contest SSB     302 QSO's en     8 Pnt. 
PA3DBS    RSGB Autumm Contest 3.5MHz       73 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        891 QSO's en    24 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    25311 QSO's en   799 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CW-contesten             CW     04 Nov 17:00-19:59 UTC 
  CWT Contest                        CW     03 Nov 13:00-04:00 UTC 
  UKEICC 80m contest                 SSB    03 Nov 20:00-21:00 UTC 
  DDAC 144 MHz contesten             DIGI   04 Nov 17:00-20:00 UTC 
  Marconi Contest 144 MHz            CW     06/07 Nov 14:00-14:00 UTC 
  IPA Radio Club Contest             CW     06 Nov 05:00-12:00 UTC 
  Ukrainian DX Contest               CW/SSB 06/07 Nov 12:00-11:59 UTC 
  IPA Radio Club Contest             SSB    07 Nov 05:00-12:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 08 Nov 16:30-17:29 UTC 
  DAC 432 MHz                        CW/SSB 09 Nov 17:00-21:00 UTC 
  VRZA NLC70 MHzandup                CW/SSB 09 Nov 18:00-21:00 UTC 
  DDAC 432 MHz contesten             DIGI   11 Nov 17:00-20:00 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         SSB    10 Nov 20:00-21:30 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     10 Nov 17:00-19:59 UTC 
  CWT Contest                        CW     10 Nov 13:00-04:00 UTC 
  WAE DX Contest RTTY                RTTY   13/14 Nov 00:00-23:59 UTC 
  Japan Int.DX Contest               SSB    13/14 Nov 07:00-12:59 UTC 
  PA Beker Contest CW                CW     13 Nov 09:00-11:29 UTC 
  OK-OM DX Contest                   CW     13/14 Nov 12:00-11:59 UTC 
  PA Beker Contest SSB               SSB    14 Nov 09:00-11:29 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 15 Nov 16:30-17:29 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 16 Nov 16:30-17:29 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     17 Nov 17:00-19:59 UTC 
  CWT Contest                        CW     17 Nov 13:00-04:00 UTC 
 
 

https://competitiemanager.veron.nl/


 

 

 

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 

Uitdaging voor Kastelen en Forten Jagers 

 

http://www.belgiancastlesfortresses.be 

 

  

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


 

 

 

Inmelders deze week  

 
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“ 

Mart PD1MVL  

Is op zoek naar voor onderstaande;  

Opti cards.   Dat zijn kaarten die je dan moet programmeren.  

Voor de Frequenties die je wilt ontvangen. 

  

 

73’ Mart PD1MVL 

 

  



 

 

 

"te koop aangeboden/ af te halen”   

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 

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 

 

  

mailto:epoxidus@protonmail.com
mailto:pd1ajz@veron.nl


 

 

 

    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) 

 

 
 



 

 

 

Kenwood stationmonitor SM-220    € 200.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenwood antenne tuner AT-200   € 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenwood power DC supply PS-30   € 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philips PM 5193   

 

Programmable synthesizer/ functie generator 0,1mHz-50MHz   € 90.00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICOM   IC 211E 2mtr set € 40.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenwood  TM 455E 70 cm all mode  € 75.00 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
nfo : Matthe PD1AJZ 
 

Nog steeds onderdelen en componenten te koop tegen lage prijs. 



 

 

 

Doe een mail en ik kijk of het onderdeel?component er is. 

   

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

         MAIL: pd1ajz@veron.nl 

Te koop Email: pd1ajz@veron.nl 

 
               

  

mailto:pd1ajz@veron.nl
mailto:pd1ajz@veron.nl


 

 

 

         

 

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/

