
 

 

 

  

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 333 van 1 december  

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 ; 

  

De komende bijeenkomsten gaan niet gaat door ,daar voor plaats is de bekende 

Coax ronde weer opgestart.   

 

OPROEP: 

Weten jullie iemand die volgend jaar 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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SSTV-beelden vanaf ISS op 1 en 2 december 2021 

22/11/2021/in Aankondiging evenementen /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

Russische kosmonauten op het Internationaal 

Ruimtestation ISS  zenden binnenkort wederom SSTV-beelden uit op 145.800 MHz. De 

uitzendingen maken deel uit van het SSTV-experiment van het Moscow Aviation Institute 

(MAI-75). 

 

Uitzendschema: 

 woensdag 1 december 2021, van 12:10 tot 19:10 UTC 
 donderdag 2 december 2021, van 11:40 tot 17:20 UTC 

Ook nu weer kunnen deelnemers ontvangen beelden uploaden op de website van ARISS : 

ARISS SSTV gallery. 

SSTV-beelden vanaf ISS ontvangen 

De slow scan-beelden worden op 145,80 MHz (+/- 3kHz dopplerverschuiving) in FM 

uitgezonden en maken gebruik van de PD120-mode. Een eenvoudige 2m-portofoon en het 

gratis programma MMSSTV zijn al voldoende om de SSTV-beelden te ontvangen en te 

decoderen. Om de beelden te ontvangen, verbind je de audio-uitgang van de ontvanger met de 

audio-ingang van een computer. Gebruik vervolgens MMSSTV om het signaal te decoderen.  

Er bestaan overigens ook smartphone-apps om SSTV-beelden te decoderen. Je houdt dan 

eenvoudig de luidspreker van je 2m-ontvanger, bijvoorbeeld een kleine portofoon, in de buurt 

van je smartphone of tablet, waarna de app de beelden decodeert. Kijk voor een geschikte app 

in de appstore van je telefoon. 

Weten wanneer je ISS kunt ontvangen? Bekijk het op Heavens-Above. 

Video over SSTV-ontvangst van ESA 

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA publiceerde op 7 juli 2020 een aantal YouTube-

video’s over de ontvangst van SSTV-beelden van het ISS. De eerste video, van zestien 

minuten, bespreekt onder andere  de volgende onderwerpen: 

https://www.veron.nl/nieuws/iss-sstv-decmber-2021/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_ruimtestation_(ISS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_ruimtestation_(ISS)
https://www.veron.nl/?s=SSTV-uitzendingen
https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/
https://hamsoft.ca/pages/mmsstv.php
https://heavens-above.com/main.aspx
https://www.esa.int/


 

 

 

 Wat is SSTV? 
 Wat is amateurradio? 
 Welke baan volgt het ISS rond de aarde? 
 Hoe kun je vaststellen wanneer je het signaal van het ISS kunt ontvangen? 

In aparte video’s wordt vervolgens besproken hoe je op de verschillende platformen 

(Windows, Mac, Android, Raspberry Pi, …) de SSTV-beelden kunt ontvangen. 

Voorbehoud 

De SSTV-uitzendingen zijn afhankelijk van andere activiteiten van de ISS-bemanning. 

Daardoor kan het voorkomen dat de uitzendingen later plaatsvinden.  

Deelnemende radio- en luisteramateurs worden uitgenodigd om ontvangen beelden te 

uploaden via de volgende pagina: ARISS SSTV Image Submission. 

 

  

Bron: ARISS SSTV blog 

Tags: 2 m, ARISS, ISS, SSTV 

Aanvullende Informatie  

PD0PMS 

SSTV-beelden vanaf ISS op 1 en 2 december 2021 

Bron: https://www.veron.nl/nieuws/iss-sstv-decmber-2021/ 

22/11/2021/in Aankondiging evenementen /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

SSTV vanaf ISS. Russische kosmonauten op het Internationaal Ruimtestation ISS  zenden binnenkort 

wederom SSTV-beelden uit op 145.800 MHz. De uitzendingen maken deel uit van het SSTV-

experiment van het Moscow Aviation Institute (MAI-75). 

Uitzendschema: 

woensdag 1 december 2021, van 12:10 tot 19:10 UTC 

donderdag 2 december 2021, van 11:40 tot 17:20 UTC 

SSTV-beelden vanaf ISS ontvangen 

De slow scan-beelden worden op 145,80 MHz (+/- 3kHz dopplerverschuiving) in FM uitgezonden en 

maken gebruik van de PD120-mode. Een eenvoudige 2m-portofoon en het gratis programma 

MMSSTV zijn al voldoende om de SSTV-beelden te ontvangen en te decoderen. Om de beelden te 

ontvangen, verbind je de audio-uitgang van de ontvanger met de audio-ingang van een computer. 

Gebruik vervolgens MMSSTV om het signaal te decoderen. 

Er bestaan overigens ook smartphone-apps om SSTV-beelden te decoderen. Je houdt dan eenvoudig 

de luidspreker van je 2m-ontvanger, bijvoorbeeld een kleine portofoon, in de buurt van je 

https://www.spaceflightsoftware.com/ARISS_SSTV/
https://ariss-sstv.blogspot.com/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/2-m/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/ariss/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/iss/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/sstv/
https://www.veron.nl/nieuws/iss-sstv-decmber-2021/


 

 

 

smartphone of tablet, waarna de app de beelden decodeert. Kijk voor een geschikte app in de 

appstore van je telefoon. 

Weten wanneer je ISS kunt ontvangen? 

https://heavens-above.com voorspelt ISS boven West-Brabant (lokale tijden) op 1 en 2 december: 

01 dec - 13:56:29 10° ZZO 13:57:29 11° ZO 13:58:28 10° OZO daglicht 

01 dec - 15:30:24 10° ZW 15:33:38 42° ZZO 15:36:52 10° O daglicht 

01 dec - 17:06:56 10° W 17:10:21 89° N 17:13:45 10° O zichtbaar 

01 dec - 18:43:48 10° W 18:47:12 74° ZZW 18:50:36 10° OZO zichtbaar 

01 dec - 20:20:53 10° W 20:23:42 24° ZZW 20:26:31 10° ZZO zichtbaar 

02 dec  - 14:43:31 10° ZW 14:46:34 31° ZZO 14:49:38 10° O daglicht 

02 dec - 16:19:47 10° WZW 16:23:12 83° ZZO 16:26:36 10° O daglicht 

02 dec - 17:56:38 10° W 18:00:04 85° Z 18:03:28 10° OZO zichtbaar 

02 dec - 19:33:34 10° W 19:36:41 33° ZZW 19:39:46 10° ZO zichtbaar 

 

Ook nog info dd 23 november over een ARISS School contact met de Berufliche Schule Direktorat 1 

Nürnberg, Nuremberg, Duitsland: 

Telebridge via IK1SLD. ISS callsign is OR4ISS. The downlink frequentie is 437.525 MHz. De astronaut-

radioamateur is Matthias Maurer KI5KFH. “Contact is go for: Thu 2021-12-02 13:38:56 UTC 71 deg” 

73! PD0PMS/NL9745 

BNetzA verbiedt BAOFENG UV-5R op de Duitse markt 

29/11/2021/in Algemeen nieuws /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

De Duitse Bundesnetzagentur (BNetzA) verbiedt het verder op 

de markt brengen van de populaire 2m/70cm-portofoon BAOFENG UV-5R. Dat meldt zij in 

haar officiële publicatie Amtsblatt 22 van 24 november jongstleden. 

BAOFENG UV-5R 

BNetzA schrijft in de publicatie dat een andere Europese lidstaat, Polen, een marktbeperkende 

maatregel voor het product heeft opgelegd. De populaire portofoon zou namelijk noch aan de 

administratieve, noch aan de technische Europese eisen voldoen (Richtlijn 2014/53/EU). 

https://heavens-above.com/
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.5121&lng=4.4359&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59549.5399214887&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.5121&lng=4.4359&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59549.6066941661&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.5121&lng=4.4359&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59549.673857313&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.5121&lng=4.4359&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59549.7411175311&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.5121&lng=4.4359&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59549.8081338962&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.5121&lng=4.4359&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59550.5740111788&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.5121&lng=4.4359&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59550.6411129115&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.5121&lng=4.4359&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59550.7083797603&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.5121&lng=4.4359&loc=Unnamed&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59550.7754795697&type=A
https://www.veron.nl/nieuws/bnetza-verbiedt-baofeng-uv-5r/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://www.bnetza-amtsblatt.de/download/72
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0053&from=NL


 

 

 

 

BAOFENG UV-5R 

Naar aan leiding van dat bericht controleerde de Duitse toezichthouder of de opgelegde 

maatregel terecht is en stelde zij tevens Duitse marktdeelnemers in de gelegenheid om stelling 

te nemen (Amtsblatt 17, 8 september 2021, mededeling 239). 

BNetzA concludeerde dat de maatregel inderdaad terecht is. Omdat zich bovendien geen 

marktdeelnemers meldden, verbiedt zij de verdere verspreiding van het product op de Duitse 

markt. 

Ook nu bestaat de mogelijkheid voor marktdeelnemers om binnen een maand bezwaar te 

maken. Een eventueel ingediend bezwaar heeft overigens geen opschortende werking voor het 

genomen BNetzA-besluit. 

Andere BAOFENG -portofoons 

Amtsblatt 17 en Amtsblatt 21 melden verder dat ook nog vier andere BAOFENG-portofoons 

niet aan de Europese eisen zouden voldoen. Het gaat daarbij om de volgende 

productmodellen: BF-T3, BF-888s HT, UV-82 HT 8W en UV-82. Ook voor deze apparaten 

heeft BNetzA aan Duitse marktdeelnemers gevraagd om stelling te nemen. De definitieve 

oordelen volgen dan op een later tijdstip. 

Tags: BNetzA, portofoon 

Beneluxqrpclub 

 
https://beneluxqrpclub.nl/ 

73’Wim PA3WT  

 

https://www.bnetza-amtsblatt.de/download/67
https://www.bnetza-amtsblatt.de/download/67
https://www.bnetza-amtsblatt.de/download/71
https://www.veron.nl/nieuws/tag/bnetza/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/portofoon/
https://beneluxqrpclub.nl/


 

 

 

Lezing op 2 december over maanmissie Longjiang-2 

01/12/2021/in Aankondiging evenementen /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

 

Reinhard Kühn voor zijn antenne 
Foto: Sven Geißler 

Nog steeds wordt Reinhard Kühn (DK5LA) op conferenties en congressen uitgenodigd om 

presentaties te verzorgen over de Longjiang-2-maanmissie in 2018 en 2019. 

Vanaf 2018 berichtten wij veelvuldig over deze missie van de satelliet Longjiang-2 in zijn 
tocht rondom de maan. Reinhards amateurstation fungeerde destijds als grondstation voor de 

uplink. Hij was daartoe met zijn indrukwekkende EME-antenne uitstekend toegerust. 

Op donderdag 2 december om 17:30 uur geeft Reinhard de lezing ‘Amateurfunk trifft 

Mondmission‘ bij het Instituut voor Ruimtevaartsystemen van de Universiteit van Stuttgart. 

Deze Duitstalige lezing is voor iedereen via Webex online te volgen. 

DK5LA en de Longjiang-2-missie 

In 2018 werd DK5LA teamlid van de Chinese maanmissie Longjiang-2. Zijn opdracht was 

om als Europees grondstation commando’s te sturen naar de Longjiang-2. Naast het Chinese 

Harbin Institute of Technology (HIT), de initiatiefnemer van de missie, was DK5LA de enige 

die de sleutelbestanden ontving om als uplink-station te mogen uitzenden. Veel andere 

deelnemers fungeerden als downlink-stations. Een hele belangrijke daaronder was de 

Radiotelescoop Dwingeloo, met zijn ontvangstschotel met een diameter van 25 meter. 

Sensationele beelden 

 

Eclips gezien vanaf Longjiang-2  
Foto: HIT, Camras, Reinhard Kühn 

Tot de belangrijkste successen van de missie behoren onder andere de sensationele beelden 

van de zonsverduistering van 2 juli 2019 boven de Stille Zuidzee, voor het eerst 

gefotografeerd vanuit het maanperspectief. Hier was wereldwijde aandacht voor. 

https://www.veron.nl/nieuws/presentatie-longjiang-2/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://www.qrz.com/lookup/dk5la
https://www.veron.nl/nieuws/tag/longjiang/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/08/Reinhard-Kuehn-photo-Sven-Geissler.jpg


 

 

 

Eerste amateurverbinding via een satelliet in maanomloopbaan 

Op 1 juli 2019 maakten DK5LA en BY2HIT (Harbin Institute of Technology) de eerste 

tweeweg-amateurverbinding ooit via een satelliet in een maanomloopbaan. Deze first zal als 

een nieuwe mijlpaal de radiogeschiedenis ingaan. 

Op 31 juli 2019 kwam er een einde aan de Longjiang-2-missie: de satelliet stortte – zoals 

vooraf gepland – aan de achterzijde van de maan neer en veroorzaakte daarbij de zevende 

kunstmatige krater op de maan. 

Toegangsgegevens voor de lezing op 2 december 

De presentatie ‘Amateurfunk trifft Mondmission‘ 
maakt deel uit van de evenementencyclus ‘Raumfahrt aus Leidenschaft‘ van het Instituut voor 

Ruimtevaartsystemen van de Universiteit van Stuttgart, en is op  2 december vanaf 17:30 

uur online te volgen via het WebEx-platform. 

De toegangsgegevens zijn dan als volgt: 

 Link naar de presentie: WebEX Uni Stuttgart 
 Toegangscode (Event-Kennummer): 2730 147 5779 
 Wachtwoord (Event-Passwort): MuNk6MvjQ63 
 Wachtwoord voor discussiedeelnemers: 2xC7Pt8C7Yf 

Tags: DLSWP-B, evenement, lezing, LongJiang, satelliet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unistuttgart.webex.com/unistuttgart/j.php?MTID=md2b74ad40e1fb016a672c995a1da1244
https://www.veron.nl/nieuws/tag/dlswp-b/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/evenement/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/lezing/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/longjiang/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/satelliet/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2021/11/irs-Amateurfunk-trifft-Raumfahrt-Vortrag-2.Dez_.-2021-DK5LA.jpg


 

 

 

Van Matthe PD1AJZ 

https://www.sotamaps.org/extras 

73 ‘ Matthe 

 

Kijk ook eens op het Veron Twitter Account 

 
https://twitter.com/VERON_Nederland 
 
 
  
 73 Matthé PD1AJZ 
 

Oceania DX Contest 2021 breekt record 

24/11/2021/in Aankondiging evenementen /door Poll van der Wouw PA3BYV 

 

https://www.sotamaps.org/extras
https://twitter.com/VERON_Nederland
https://www.veron.nl/nieuws/oceania-dx-contest-2021-breekt-record/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/


 

 

 

Grant VK5GR meldt namens het Oceanië DX-wedstrijdcomité dat de Oceania DX Contest 

2021 dit jaar een record breekt. Eerst en vooral dankt hij iedereen die heeft deelgenomen aan 

de contest. Het recordaantal logs dat dit jaar is ontvangen is 1174 SSB-logs en 725 CW-logs! 

Dit betreft logs die voor de deadline van 31 oktober 2021 zijn ontvangen. Dat is een 

fantastisch resultaat. Het Oceania DX Contest comité is ook verheugd te kunnen aankondigen 

dat de ruwe scores (voor jurering en logcontrole) nu beschikbaar zijn. 

Oceania DX Contest 2021 

In het weekend van 2-3 oktober 2021 was de SSB Oceania DX Contest 2021. In het 

daaropvolgende weekend 9-10 oktober was de CW Oceania DX Contest 2021. De historische 

DX-contest voor Oceanië (“OCDX”) is een van de langstlopende wedstrijden op de kalender 

voor radioamateurs. Het is een jaarlijkse radioamateur-contest om contacten te leggen op de 

HF-banden met bepaald DX-stations in Oceanië. Vanaf het midden van de jaren dertig tot het 

einde van het millennium was de wedstrijd bekend onder de namen “VK DX Contest” en 

“VK/ZL Contest”. In 2000 werd hij omgedoopt tot de “Oceania DX Contest”, als erkenning 

voor de toegenomen deelname uit de hele regio Oceanië. 

Naast VK, ZL, YB en KH6 zendamateurs, komen er ook deelnemers van veel zeldzamere 

eilanden in de Stille Oceaan in de lucht voor de wedstrijd. Daardoor is dit een uitstekende 

gelegenheid voor DXing. Sommige onverschrokken contesters plannen reizen naar de 

eilanden om ze samen te laten vallen met OCDX, omdat ze weten dat DXers deze kant op 

zullen zenden. 

Doel 

Het doel van de contest is het bevorderen van HF-contacten met stations in de regio Oceanië, 

onder andere 9M6, DU, KH6, VK, ZL, YB, Pacific Islands en alle andere Oceanië-

entiteiten. Zendstations in Oceania proberen  ook contact te leggen met zoveel mogelijk 

stations zowel binnen als buiten de Oceania regio. Niet-Oceanische stations moeten zoveel 

mogelijk stations binnen de regio Oceanië bereiken. Er is geen straf voor het werken met niet-

Oceanische stations, maar contacten tussen niet-Oceanische stations leveren geen punten of 

vermenigvuldigingsfactoren op. SWL-stations in Oceania moeten zoveel mogelijk 

wedstrijdstations kopiëren, zowel binnen als buiten de regio Oceanië. SWL-stations 

buiten Oceanië kopiëren zoveel mogelijk wedstrijdstations binnen de regio Oceanië. 

Resultaten 2021 

De voorlopige, nog ongecontroleerde resultaten van de Oceania DX Contest 2021 zijn nu 

beschikbaar op de website www.oceaniadxcontest.com. Hier voor SSB en hier voor CW. De 

volledige en definitieve resultaten zullen beschikbaar zijn zodra de kruiscontrole van de logs 

en de validatie voltooid zijn. Iedereen bedankt voor zijn deelname en we kijken er naar uit om 

jullie allemaal terug te zien in 2022! 

Tags: contest, CW, DX, SSB 

  

https://www.veron.nl/nieuws/oceania-dx-contest-2021/
http://www.oceaniadxcontest.com/
https://www.oceaniadxcontest.com/ssb-raw-scores-2021
https://www.oceaniadxcontest.com/cw-raw-scores-2021
https://www.veron.nl/nieuws/tag/contest/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/cw/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/dx/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/ssb/


 

 

 

 

Speciale roepnamen rond Kerst: PA21XMAS, PD21SANTA en PD22HNY 

 

 
 

Ter gelegenheid van de Kersttijd activeren Raymond PA5DX, Wijnand PD8DX en Ramona 

PD9YL drie speciale roepnamen: PA21XMAS, PD21SANTA en PD22HNY. De drie stations 

zullen actief zijn van 1 december 2021 tot en met 31 januari 2022, zowel op de HF-banden 

als op 70 cm en 2 meter in FT4, FT8 en SSB. Zendamateurs die minstens twee van de drie 

speciale stations werken, komen in aanmerking voor een certificaat, zo melden de drie op hun 

QRZ-pagina: PA21XMAS. 

 

Speciale roepnamen BAFARA i.v.m. 75 jaar Belgische Luchtmacht 

 

De Belgian Air Force Amateur Radio Society (BAFARA) meldt dat zij ter gelegenheid van 

het 75-jarig jubileum van de Belgische Luchtmacht in de periode tot 31 december 2021 drie 

speciale roepnamen activeert: 

 ON75AF: clubstation van de BAFARA 
 ON75BAF: radiostation van de Koninklijke School voor Onderofficieren in Saffraanberg 
 ON75BFS: radiostation van de Vliegbasis in Florennes 

De stations zijn actief op HF, VHF en UHF in CW, SSB en digitale modes. 

  

https://www.qrz.com/db/PA21XMAS
https://www.bafara.be/info-on75.html
https://www.qrz.com/lookup/ON75AF
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2021/11/Dutch_Xmas_Award_21.png


 

 

 

 

Video: Tonight@8-lezing over BITX/sBITX-tranceiverkits 

 

De BITX is een eenvoudig te bouwen, maar uitdagende transceiver. Veel mensen kennen het 

apparaat, waarmee je tegen relatief lage kosten QRV kunt worden. 

Ashar Farhan (VU2ESE) ontwikkelde de BITX verder en introduceerde de uBITX en de 

sBITX.  Dit laatste ontwerp is een HF-SDR-zendontvanger ontworpen rondom de Raspberry 

Pi. 

Ashar gaf op 1 november jongstleden een lezing over de geschiedenis van “BITX tot sBITX” 

in het kader van het RSGB-lezingenprogramma Tonight@8. Deze Engelstalige lezing is nu 

als YouTube-video beschikbaar: RSGB Tonight@8 – Bitx to SBitx: the journey of this range 

of transceivers 

  

https://youtu.be/OARYpMjAbgI
https://youtu.be/OARYpMjAbgI


 

 

 

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   November    2021. 

                
 

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

De winnaar van de maand november is bekend. 
 
Gerben PD1GWF is de winnaar deze getrokken door de XWL uit de goede antwoorden , van harte 
gefeliciteerd . 
 
Het is een 8 polige microfoon plug die wij allen wel kennen.   
 

 
 
De prijs van deze maand is een doppensetje. 
 

 

In december is er geen  Uitvergroot Quiz. 

 

Allemaal fijne feestdagen en een  voorspoedig 2022  

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    CWT Contest                      93 QSO's en     3 Pnt. 
PA3DBS    LZ DX Contest                   213 QSO's en     6 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           65 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        371 QSO's en    11 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    26743 QSO's en   845 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  RSGB FT4 Contest                   DIGI   29 Nov 19:00-20:30 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     24 Nov 17:00-19:59 UTC 
  CWT Contest                        CW     24 Nov 13:00-04:00 UTC 
  UKEICC 80 mtr                      CW     25 Nov 20:00-21:00 UTC 
  RSGB Autumm Contest 3.5MHz         CW     25 Nov 20:00-21:30 UTC 
  ARRL EME Contest                   CW/DIGI27/28 Nov 00:00-23:59 UTC 
  CQ Worldwide DX Contest CW         CW     27/28 Nov 00:00-23:59 UTC 
  RSGB FT4 Contest                   DIGI   29 Nov 19:00-20:30 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 29 Nov 16:30-17:29 UTC 
  DAC 144 MHz                        CW/SSB 01 Dec 17:00-21:00 UTC 
  DDAC 144 MHz contesten             DIGI   02 Dec 17:00-20:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     02 Dec 17:00-19:59 UTC 
  ARRL 160m Contest                  CW     04/06 Dec 22:00-16:00 UTC 
  VERON ATV Contest                  ATV    05/06 Dec 12:00-18:00 UTC 
  ProCW contest                      CW     05/06 Dec 16:00-15:59 UTC 
  EPC Ukraine DX contest             PSK    05/06 Dec 20:00-19:59 UTC 
  UFT Meeting                        CW     05/06 Dec 05:00-10:00 UTC 
  FT Roundup                         DIGI   05/06 Dec 18:00-23:59 UTC 
  REF 144 MHz contest                CW/SSB 06 Dec 07:00-10:00 UTC 
  RSGB 144 MHz contest               CW/SSB 06 Dec 10:00-16:00 UTC 
  Brandenburg-Berlin Contest         CW/SSB 06 Dec 07:00-11:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 07 Dec 16:30-17:29 UTC 
  DAC 432 MHz                        CW/SSB 08 Dec 18:00-22:00 UTC 
  VRZA WANLC VHF-UHF                 CW/SSB 08 Dec 18:00-21:00 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/ 

https://competitiemanager.veron.nl/
mailto:afdelingscontest@veron.nl
http://www.contestkalender.nl/
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 

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 

 

  

http://www.sk3bg.se/contest/
https://www.veron.nl/


 

 

 

Inmelders deze week  

Rinus* 
NL14064 Cees* 
NL12446 Dennis* 
NL12446 Birgit* 
NL6926 Adrie* 
NL134 Xander* 
ON3TNT Marnik* 
PA3GAG Rien 
PA3B Bram* 
PA3DWF Piet* 
PA3WT Wim 
PA3BMI Ton* 
PE1GIJ Ad 
PA5HE Henk* 
PA7H Hans 
PDøBJ Bert 
PAøUYL Herman* 
PE1CEL Ed* 
PD1JHH Jan* 
PD1MVL Mart 
PD1TUX Tijs 
PA2HEN Hennie* 
PA2CVD Cor* 
ON3VCL Leon* 

 

 
 
 
 
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“ 

Ton PA3BMI  

 
Is op zoek naar een transverter 28 / 430  Mhz? 

De transverter naar 70 cm in mijn  FT 901 blijft weigeren. Misschien heeft iemand een 

transverter over, zodat ik deze met de 901 kan gebruiken. 

 

'73, Ton  PA3BMI 

 

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”   

 

Wegens beeindiging hobby en grote renovatie van de woning, ga ik de div 

Condors opruimen en wil alles in één keer van de hand doen voor € 

250.  Zie onderstaande tekst. 

 (dat is ongeveer €12 euro per Condor, plus alles erbij, zie de bijlage) 

Mail  Ary Koppenol telfort <a.koppenol@telfort.nl> 

Met vriendelijke groet, 

A.J.Koppenol  pe1bcx 

 

 

 

 

Div CONDORS 16 en 3000       14 Okt 2021 
Div Slede/Eindmodule/Microfoons/Mic Snoertjes 
 

CONDOR 16             5x 2M   en   2x 70cm 
CONDOR 16             2 stuks zonder verlichting  
CONDOR 16             5 stuks met verlicht voor front 
CONDOR 16             7 stuks Totaal 
 

IC   M2732A           42 stuks  Geprogrammeerd 
IC   M2732A           70 stuks  Ongeprogrammeerd 
 

CONDOR 3000   9 stuks 2m en 70cm Geprogrammeerd   
CONDOR 3000 14 stuks Totaal over het algemeen 70cm 
 

Condor Slede                     13 stuks 
Condor Prog: Slede             7 stuks 
 

CONDOR  Eindmodule 2 of 70cm  2 stuks 
 

Div CONDOR Microfoons 
Microfoons                      6 stuks met slecht snoer 
Microfoons Nieuw          18 stuks veel zijn nog nieuw 
MIC Klemmen                 6 stuks 

mailto:a.koppenol@telfort.nl


 

 

 

MIC Snoertjes nieuw       4 stuks 
 

Standaard Microfoons    2 stuks 
 

PEIKER Speakers      
Rond en Langwerpig ??? stuks 
 

Signal Generator       2 stuks    

Leader                        1 stuks 
Tech model TE-22        1 stuks 
                   Verlicht voorfront  5 stuks 

 
 
27641 = koffie 

  
PE1BCX 5 tvo nr:  27640 / 27641 / 27645 
 
  



 

 

 

 

voormalig PE1VCC 

Hallo Wim, 

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

rondebulletin voor mij? 

Het betreft: 

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) 

 

 
 



 

 

 

Uit de afdelings kollectie zijn de volgende items te koop  

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 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

info : 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 

     René PH3V 

 

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/

