
 

 

 

  

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 334 van 8 december  

Welkom bij de wekelijkse uitzending van PI4BOZ 

 

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT. 

Gepresenteerd door Wim PA3WT .    

Ronde leider Bert PD0BJ.   

73 ‘  Wim PA3WT. 

 

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

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

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

  

mailto:pd1ajz@veron.nl
mailto:pa3wt@veron.nl
mailto:pa3wt@veron.nl


 

 

 

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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Van Matthe PD1AJZ 

Buizen in de radiohobby zijn nog steeds actueel 

Sterker nog, er zijn nog steeds bedrijven waar nieuwe buizen voor radio en audio 

toepassingen worden geproduceerd. Goed nieuws voor die radioamateurs die liever met 

buizen werken dan met halfgeleiders. Maar waar haal je informatie over buizen weg? 

Hieronder! 

Frank’s buizen archief 

Alles wat u altijd al over radiobuizen hebt willen weten is terug te vinden op 

“Frank’s Electronenbuis Pagina’s“. Er is uiteraard wat achtergrond over buizen te vinden, 

maar ook veel databladen van buizen. Dus wanneer u ook maar iets met buizen in uw 

zelfbouw apparatuur doet, dan is dit een goed naslagwerk. 

Buizenboeken 

Wist u dat het kopieerrecht van boeken na een aantal jaren gewoon verloopt 

wanneer de schrijven of uitgever daar niets aan doet? En wist u dat wij radioamateurs ons 

voordeel daar mee kunnen doen? Kijk bijvoorbeeld eens op de website van Pete Millet. En op 

zijn aparte archief voor buizenboeken. Daar is meer dan een gigabyte aan ingescande boeken 

te vinden. Alles is vrij te downloaden, waaronder ARRL handboeken en meer moois. 

Zelf een triode-buis maken? 

Veel zendamateurs zijn echte zelfbouwers. Ze maken eigen spoelen, 

transformatoren en kastjes. Soms worden ook eigen weerstanden en condensatoren thuis op 

zolder gemaakt. Niets gaat de echte zelfbouwer te ver. Alhoewel? Ga je ook zelf je eigen 

radiobuizen maken? Dat is voor menig amateur toch net even een brug te ver. Maar wanneer u 

juist een uitdaging ziet in eigen “lampen” maken, bestudeer dan dit (Franse) filmpje. 

 

 

 

Weerstand kleurcodering 

De meeste zelfbouwers weten de kleurcodering van weerstanden uit de E12-reeks wel uit het 

hoofd. Even voor de volledigheid, de E12 reeks gaat in de stappen 1,0 – 1,2 – 1,5 – 1,8 – 2,2 – 

2,7 – 3,3 – 3,9 – 4,7 – 5,6 – 6,8 – 8,2. Twee ringen voor de waarde, een derde als 

vermenigvuldiger (oftewel het aantal nullen wat achter de waarde komt) en een vierde die de 

tolerantie van de weerstand weergeeft. 

http://www.tubedata.info/
https://a29.veron.nl/zelfbouw/
http://www.pmillett.com/
http://www.tubebooks.org/
https://www.dailymotion.com/video/x3wrzo


 

 

 

Meer dan 4 kleurringen 

Er zijn echter ook weerstanden met tussenliggende waarden (E24-reeks of hogere reeksen) en 

dan redden we het niet met slechts vier van die ringen. Maar ook dan geldt nog steeds 

dezelfde codering, al nemen we nu de eerste drie ringen voor de waarde, de 4e als 

vermenigvuldiger en de 5e voor de tolerantie. 

 

Tolerantie-ring 

Let er op dat de “tolerantie-ring” niet noodzakelijkerwijs goud- of zilverkleurig hoeft te zijn. 

En dat deze twee kleuren ook wel als vermenigvuldiger worden gehanteerd. De komma in dat 

geval dus een of twee plaatsen naar links verplaatsen. 

Aflees-richting 

De waarde dient “afgelezen” te worden vanaf het uiteinde waar de ringen het dichtst bij elkaar 

liggen. Maar let op, Steeds vaker zien we dat de ringen volkomen symmetrisch op de 

weerstand zijn aangebracht. Daarbij nog een toegepaste ondergrond kleur die het verschil 

tussen bijvoorbeeld rood en bruin vervaagt. In geval van twijfel: Ohmmeter uit de kast! 



 

 

 

Ezelsbruggetje 

Er is een handig ezelsbruggetje om de kleurenvolgorde te onthouden. Probeer de volgende zin 

goed te onthouden: “Zij BRengt ROzen Op GErrits GRaf Bij VIes GRauw Weer”. Let hier 

op de hoofdletters waarmee de woorden beginnen. Deze komen overeen met de 

kleurenvolgorde Zwart, BRuin, ROod, Oranje, GEel, GRoen, Blauw, VIolet, GRijs, Wit. 

Omdat sommige kleurnamen met dezelfde letters beginnen, is soms een dubbele beginletter 

nodig om de juiste kleur te onthouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De universeel toepasbare diodes 

Schakelingen uit bladen zoals de 

Elektuur bevatten vaak universeel toepasbare diodes. De afkortingen DUS (Diode Universeel 

Silicium) en DUG (Diode Universeel Germanium) worden hiervoor gebruikt. Vele diodes 

passen binnen deze categorieën. En het selecteren van componenten wordt zo veel 

eenvoudiger. Kortom, een goed systeem. Hiernaast staat een tabel met de minimale 

specificaties waaraan moet worden voldaan om een diode een DUS of DUG te mogen 

noemen. 

De DUS (Diode Universeel Silicium) 

In nevenstaande tabel geven wij u een aantal mogelijke diodes. Deze 

passen binnen de minimale eisen om een universele silicium diode te zijn. Maar hou in 

gedachten dat deze tabel bij lange na niet compleet is. Immers, het is nagenoeg onmogelijk 

om hier alle passende diodes op te noemen. 

https://a29.veron.nl/zelfbouw/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektor


 

 

 

De DUG (Diode Universeel Germanium) 

In de hiernaast opgenomen tabel geven wij u een tweede set mogelijke diodes. Deze 

passen binnen de minimale eisen om een universele germanium diode te zijn. Ook deze tabel 

is natuurlijk bij lange na niet compleet. Het zou ook hier nagenoeg onmogelijk zijn om alle 

passende diodes op te noemen. 

Ezelsbruggetjes 

Er zijn verschillende ezelsbruggetjes om de anode en kathode van een diode 

gemakkelijk te herkennen. De kathode is de kant van de diode waar het streepje op de 

behuizing zit. Met “KNAP” kun je Kathode Negatief Anode Positief onthouden, En daarmee 

weet je altijd dat de stroom van anode naar kathode moet lopen, Immers, alleen dan is de 

diode in geleiding. En met een beetje fantasie kun je in het schema symbool van een diode 

aan de kathode kant een letter “K” zien. Dit is in het plaatje hiernaast met rood aangegeven. 

Terwijl de anode kant een letter “A” op zijn kant is. Di is met de groene lijnen gemarkeerd. 

We zien het wat laag uitgevallen horizontale streepje van de A maar even door de vingers. 

P.S. 

Naast de universele diode bestaan er ook universele transistoren. Echter, die hebben we op 

een andere pagina beschreven. 

 

 

 

 

 

De universeel toepasbare transistor 

Schakelingen uit bladen zoals de 

Elektuur bevatten vaak universeel toepasbare transistoren. De afkortingen TUP (Transistor 

Universeel PNP) en TUN (Transistor Universeel NPN) worden hiervoor gebruikt. Vele 

transistoren passen binnen deze categorieën, en het selecteren van componenten wordt zo veel 

eenvoudiger. Kortom, een goed systeem. Aan de minimale specificaties uit de hiernaast 

opgenomen tabel moet worden voldaan om een transistor een TUP of TUN te mogen noemen. 

Hou er wel rekening mee dat het universele karakter niet bepaald dat ook de aansluitgegevens 

https://a29.veron.nl/naslag/universele-transistoren/
https://a29.veron.nl/naslag/universele-transistoren/


 

 

 

allemaal identiek zijn. Dus controleer altijd even waar Basis, Emitter en Collector nu echt 

zitten. 

De TUN (Transistor Universeel NPN) 

In de hiernaast opgenomen tabel geven wij alvast een aantal 

mogelijke transistoren welke passen binnen de minimale eisen om een universele NPN 

transistor te zijn. Deze tabel is natuurlijk bij lange na niet compleet. Het zou nagenoeg 

onmogelijk zijn om alle passende transistoren op te noemen. Uit deze lijst zijn alle types 

bruikbaar met een A, B, of C achtervoegsel. 

De TUP (Transistor Universeel PNP) 

In nevenstaande tabel geven wij alvast een aantal mogelijke 

transistoren welke passen binnen de minimale eisen om een universele PNP transistor te zijn. 

Ook deze tabel is natuurlijk bij lange na niet compleet. Het zou ook hier nagenoeg onmogelijk 

zijn om alle passende transistoren op te noemen. Uit deze lijst zijn alle types bruikbaar met 

een A, B, of C achtervoegsel. 



 

 

 

Universele transistor parameter voorbeelden 

In nevenstaande tabel hebben we de belangrijkste parameters van 

de BC107, BC108 en BC109 alsmede de BC177, BC178 en BC179 even voor u op een rijtje 

gezet. Deze transistors zijn willekeurig gekozen, en dienen alleen als voorbeeld van met 

welke parameters we zoal te maken hebben. Hiermee willen wij aangeven dat alhoewel dit 

allen universele transistors zijn, ze onderling toch zeker nog wel de nodige verschillen 

hebben. En hou ook even het letter-achtervoegsel in de gaten. Deze letter geeft de versterking 

(hfe) van de transistor aan. 

Universele transistor aansluitingen 

In onderstaande tabel is te zien dat binnen de BC-serie NPN en PNP transistoren goed uit te 

wisselen is. Maar let op, in de tabel zijn de transistoren in drie groepen onderverdeeld. 

Uitwisseling dient alleen binnen dezelfde groep plaats te vinden. Dus bijvoorbeeld de BC107 

en BC147 of de BC317 en BC413 kunnen probleemloos onderling uitgewisseld worden. Maar 

een BC548 mag niet verwisseld worden voor een BC107 om andersom. Waarom? De BC548 

is uit de derde groep, terwijl de BC107 uit de eerste groep komt. Deze groepering is 

belangrijk om de universele parameters niet al te ver uiteen te laten lopen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draaddikte tabellen voor het wikkelen van spoelen 

U heeft een leuk bouwontwerp te pakken gekregen. Alle onderdelen heeft u al in huis. Nu 

alleen nog even die paar spoeltjes wikkelen. Hoe moeilijk kan dat zijn? Het schema is 

duidelijk. Wikkelen met draad van het type AWG 18. Dus gelijk even in de rommeldoos 

gekeken. Maar die klosjes koperdraad hebben markeringen als SWG 18, WMG 18 en zelfs 

eentje met een of ander Frans etiket met het opschrift 3.0 of zo. Dus de schuifmaat erbij 

gepakt. Maar die geeft alleen (delen van) millimeters. Dan heeft u nu een of meerdere van de 

hieronder genoemde tabellen hard nodig. AWG 18 is namelijk niet gelijk aan SWG 18, en 

beide zijn niet gelijk aan WMG 18, dus wees op uw hoede. De lijst hieronder is alfabetisch 

gerangschikt, dus niet op volgorde van belangrijkheid. Het belangrijkst is wat u hebt liggen en 

wilt gebruiken. 

https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/awg-en-bsg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/bis-en-swg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/wmg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/fg/


 

 

 

American Wire Gauge (AWG) 

De AWG (American Wire Gauge) waarde om draaddikte aan te geven zult u zeer 

vaak aantreffen. Het is de Amerikaanse standaard. En aangezien er nogal wat zelfbouwers in 

America actief zijn, bevatten veel schema’s de spoeldraaddikte in AWG notatie. Gebruik dus 

voor omrekening onze AWG-tabel. 

Birmingham Gauge (BG) 

De BG (Birmingham Gauge) waarde om draaddikte aan te geven is wat minder 

vaak gebruikt. Maar om ons overzicht compleet te maken is onze BG-tabel toch wel handig te 

hebben. Niets is lastiger dan een onbekende standaard. 

British Imperial Standard (BIS) 

De BIS (British Imperial Standard) waarde om draaddikte aan te geven is 

regelmatig te vinden. Het is de Engelse standaard, en aangezien Engeland geografisch dichtbij 

is, kunt u nog al eens materiaal op de rommelmarkten vinden in deze notatie. Onze BIS-tabel 

zal u zeker goede diensten bewijzen. 

Brown & Sharp Gauge (BSG) 

Gelukkig is de relatief onbekende BSG (Brown & Sharp Gauge) qua draaddiktes 

precies gelijk aan de veel bekendere en elders op deze pagina te vinden American Wire Gauge 

(AWG) standaard. Zie dus voor wat u in handen heeft onze BSG-tabel oftewel onze AWG-

tabel. 

French Gauge (FG) 

De Franse standaard met de naam FG (French Gauge) is niet zo heel erg bekend. 

Echter, er is materiaal van op rommelmarkten te vinden, dus mag deze standaard hier niet 

ontbreken. Zie onze FG-tabel voor deze in alle opzichten afwijkende standaard. 

Stubs Gauge (SG) 

De vrij onbekende SG (Stubs Gauge) standaard is qua draaddiktes precies gelijk 

aan de evenzo onbekende en elders op deze pagina te vinden Birmingham Gauge (BG) 

standaard. Voor het omreken gemak verwijzen wij u graag naar onze SG-tabel. 

https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/awg-en-bsg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/awg-en-bsg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/awg-en-bsg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/bg-en-sg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/bg-en-sg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/bg-en-sg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/bis-en-swg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/bis-en-swg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/bis-en-swg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/awg-en-bsg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/awg-en-bsg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/awg-en-bsg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/awg-en-bsg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/awg-en-bsg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/fg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/fg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/fg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/bg-en-sg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/bg-en-sg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/bg-en-sg/


 

 

 

Standard Wire Gauge (SWG) 

De bekende SWG (Standard Wire Gauge) is gelukkig slechts een andere benaming 

voor de elders op deze pagina te vinden British Imperial Standard (BIS) standaard. Dus 

wanneer u een SWG waarde tegen het lijf loopt, kunt u onze SWG-tabel goed gebruiken. 

Washburn & Moen Gauge (WMG) 

De WMG (Washburn & Moen Gauge) waarde is echt een zeldzame verschijning. 

Maar dat wil niet zeggen dat u wellicht thuis niet een klosje hebt liggen. Vandaar dat deze 

standaard niet in ons overzicht mag ontbreken. Met onze WMG-tabel bent u goed geholpen. 

 

 

Meteoren waarnemen met de Radio 

Van PD0PMS/NL9745 

Binnenkort, omstreeks 14 december 2021 en omstreeks 3 januari 2022 zijn er weer veel meteoren in 

aantocht!  

Meteoren kun je niet alleen in zichtbaar licht waarnemen, maar ook met radio. Stem je een radio-

opstelling af op een speciaal radiobaken, dan kun je zowel overdag als ’s nachts én tijdens bewolkt 

weer meteoren detecteren. En met een eenvoudige radio-ontvanger ligt deze vorm van 

meteoorwaarnemen voor iedereen binnen handbereik. 

Luisteren: 

Project Antenne richting Locatie, 

elevatie 45 graden 

Frequentie Afstemmen op 

    

BRAMS Dourbes 49,970 MHz  

BRAMS Ieper 49,990 MHz  

    

GRAVES Dijon, Frankrijk, JN27SI 143,050 MHz +- 143,049 MHz USB 

 

Lees voor meer informatie: 

https://www.camras.nl/gebruik/astronomie/meteoren/meteoren-waarnemen-met-radio/ 

https://werkgroepmeteoren.nl/radio/ 

http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/Geminiden_2021.html 

http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/meteoorzwermen_2022.html 

73’ PD0PMS   

https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/bis-en-swg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/bis-en-swg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/bis-en-swg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/wmg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/wmg/
https://a29.veron.nl/naslag/draaddikte-tabellen/wmg/
https://www.camras.nl/gebruik/astronomie/meteoren/meteoren-waarnemen-met-radio/
https://werkgroepmeteoren.nl/radio/
http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/Geminiden_2021.html
http://hemel.waarnemen.com/meteoorzwermen/meteoorzwermen_2022.html


 

 

 

 

Vervangen netfilter PM3264 

 
Van Henk PA5HE  

 

De PM3264 is een oude analoge oscilloscoop van ca 40 jaren oud. 

 

Toch gebruik ik deze oscilloscoop heel erg veel omdat in tegenstelling tot modernere digitale 

scoops  er een realtime weergave van het te meten signaal is op het scherm. Er zit geen 

vertraging tussen wat er in de schakeling gebeurt en wat je op het scherm ziet. 

De scoop heeft me eerder al eens laten genieten van een uitgerookte RIFA ontstoor 

condensator . 

Die heb ik toen al vervangen, maar onlangs ging de aardlek er regelmatig uit als de scoop aan 

stond. Dat hoort natuurlijk niet, dus maar eens gekeken wat er aan de hand was. 

Volgens het schema zit er tussen de fase/nul en de aarde alleen een verbinding in de vorm van 

een netfilter. 

Dit netfilter zit aan de achterzijde van de scoop, dus er twee schroeven uit gedraaid en de 

achterkant verwijderd. 



 

 

 

De boosdoener zit onder aan in een ruimte weggewerkt. Te zien is dat de was er uit gelopen is. 

Het philips 12NC van het filter is 5322 121 44261. Je kan het filter ook helemaal waglaten en 

doorverbinden, dan werkt de scoop ook, maar met de huidige EMC vervuiling van het lichtnet 

toch niet verstandig. 

Na enig zoeken op internet onder andere op circuitsonline terug gevonden dat ook enkele 

anderen die deze scoop ook gebruiken hetzelfde ondervonden hebben. De meeste andere 

beschikbare netfilters zijn groter en passen er niet in, er is niet meer ruimte. Maar uiteindelijk 

toch een filter gevonden van engelsche makelij dat past. 

Deze besteld en even gewacht tot hij binnen kwam 



 

 

 

Vervolgens de scoop weer open gemaakt en de schroef waarmee het oude filter vast zit er uit 

gedraaid. De aansluitdraden kort aan het oude filter afgeknipt en aangestript. 

Het nieuwe beugeltje paste niet, dus de soldeerbout maar even op het oude filter gezet en het 

beugeltje los gesoldeerd zodat het opnieuw hergebruikt kan worden om het nieuwe filter vast 

te zetten. 

Daarna twee krimpkousjes om de bedrading heen gedaan en de aangestripte draden vast aan 

het filter gesoldeerd. 

 

Vervolgens de krimpkous om de solderverbinding gekrompen. 

 



 

 

 

En het filter weer vast gezet met het eerder verwijderde beugeltje 

Nu zou de scoop er weer een poosje tegen moeten kunnen en kan ik weer iets meten in een 

analoge schakeling. 

 

 

 

 
73’ Henk PA5HE   



 

 

 

Propagatie nieuws 

HF 

De afgelopen week waren er onrustige geomagnetische omstandigheden, maar een redelijke 

zonnefluxindex (SFI) van 92, dalend naar 82. De Kp-index had een uitschieter naar 5 op 

dinsdag. Dit was te wijten aan een versterkte zonnewindstroom die een kleine geomagnetische 

storm (G1-klasse) veroorzaakte. De zuidwaartse richting van het interplanetaire magnetische 

veld zorgde ervoor dat het zich gemakkelijker met het aardmagnetischveld kon verbinden, 

waardoor het door zonneplasma werd overspoeld. Dit duurde tot het einde van woensdag, 

waarna de Kp-index uiteindelijk terugkeerde naar 1 op zaterdag. 

Afgelopen weekend was de CQ Worldwide CW Contest. De HF-condities werden toen 

geholpen door een zeer lage Kp-index. Dat was gunstig, vooral voor signalen die over de pool 

gingen. Het resultaat was dat veel stations de North Pole Contest Group, KL7RA, in Alaska, 

in hun logs konden zetten op 20 meter. 

HF-vooruitzichten 

Volgende week voorspelt NOAA een SFI van rond de 80. De MUF zal variëren van zo’n 7 

MHz in de nacht tot zo’n 24 MHz overdag, met mogelijk uitschieters naar 28 MHz. 

Op zaterdag waren er enkele zonnevlammen van de C-klasse. Daardoor kunnen we Kp-index 

verwachten die oploopt tot 4 met dan een wat lagere MUF. Houd SolarHam in de gaten voor 

meer informatie. 

En tenslotte, de donkere en langere nachten betekenen dat de lage banden tot leven kunnen 

komen, dus negeer 160, 80 en 40 meter niet. 

VHF en hoger 

Ook de komende dagen heeft onze regio te maken met lagedrukgebieden, met redelijk wat 

wind, waardoor we effectief alle tropo-kansen kunnen vergeten. De kaarten op DX Info 

Centre tonen dan ook geen bijzondere tropo-condities 

Opnieuw is er een kleine kans op noorderlicht en betrouwbare meteorscatter om VHF-

operaties op te vrolijken. 

Meteoorscatter 

De Geminiden-meteorenregen, met een ZHR van 120+, is aan de gang, maar zal zijn 

hoogtepunt pas in de ochtend van 14 december bereiken. Voorspellingen geven een ZHR van 

150 op het hoogtepunt. De Geminiden-piek is breed. Dat betekent dat ZHR-waarden in de 

buurt van de piek lang kunnen aanhouden. Verwacht diverse dagen met goede meteorscatter-

mogelijkheden voorafgaande aan de piek. Daarna zal de activiteit snel afnemen. 

EME 

Het is een lastige periode voor EME-liefhebbers, vooral op de GHz-banden, omdat de huidige 

fase van het padverliezen samenvallen met een lage declinatie. Het perigeum (kortste afstand 

tot de aarde) was afgelopen vrijdag, dus zal het verlies in de loop van de week toenemen. De 

https://www.veron.nl/nieuws/propagatienieuws-week-48-2021/#zonnefluxindex
https://www.veron.nl/nieuws/propagatienieuws-week-48-2021/#Kp-index
https://www.cqww.com/
http://kl7ra.com/
https://www.noaa.gov/
https://www.solarham.net/
https://www.dxinfocentre.com/tropo_nwe.html
https://www.dxinfocentre.com/tropo_nwe.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geminiden
https://en.wikipedia.org/wiki/Zenithal_hourly_rate
https://nl.wikipedia.org/wiki/Perigeum


 

 

 

maandeclinatie is op zijn minimum vandaag, waardoor de EME-openingen kort zijn. Al met 

al zullen EME-verbindingen behept zijn met veel ruis. 

  

______ 

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. 

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 radio-blackouts 

voorkomen, waarbij HF-communicatie volledig uitvalt. 

De beste HF-condities op de hogere banden zijn dus te verwachten bij een hoge 

zonnefluxindex, een hoog zonnevlekkengetal en een lage Kp-index. 

  

______ 

Propagatienieuws wordt samengesteld door Tom PC5D. Bij de samenstelling maakt hij onder 

andere gebruik van de voor Nederland relevante informatie uit het wekelijkse Propagation 

News van de Britse radioamateurvereniging RSGB. Propagatienieuws maakt ook deel uit van 

het radiojournaal van de Zuid-Limburgse zondagochtendronde. 

Tags: propagatie, Propagatienieuws  

https://rsgb.org/main/gb2rs/propagation-news/
https://rsgb.org/main/gb2rs/propagation-news/
https://rsgb.org/main/
https://www.pi4vlb.nl/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/propagatie/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/propagatienieuws/


 

 

 

 

Prijsuitreiking van de uitvergroot Quiz  Oktober en de Coax Ronde. 

Van Matthe PD1AJZ  

De gelukkige winnaar is Henk PA5HE die heeft 2 prijzen in ontvangst mogen nemen. 

      

De prijs van de Quiz “uitvergroot “van november word binnen kort uit gereikt aan Gerben PD1GWF  

 

73’  Matthe PD1AJZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kijk ook eens op het Veron Twitter Account 

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

 

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://twitter.com/VERON_Nederland
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    OK1WC memorial contest           71 QSO's en     2 Pnt. 
PA7RA     ProCW contest                    51 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    ProCW contest                   152 QSO's en     5 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           55 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        329 QSO's en    11 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    27910 QSO's en   879 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CW-contesten             CW     08 Dec 17:00-19:59 UTC 
  CWT Contest                        CW     08 Dec 13:00-04:00 UTC 
  DDAC 432 MHz contesten             DIGI   08 Dec 17:00-20:00 UTC 
  ARRL 10 meter Contest              CW/SSB 11/12 Dec 00:00-24:00 UTC 
  International Naval Contest        CW/SSB 11/12 Dec 16:00-15:59 UTC 
  TRC DIGI Contest                   RTTY   11/12 Dec 06:00-18:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 13 Dec 16:30-17:29 UTC 
 
 
Mochten er volgens U in dit overzicht contesten ontbreken, dan horen we dat 
graag van U ! (email naar afdelingscontest@veron.nl). 
Nadere info over deze en andere contesten kunt U vinden op: 
  PG7V Contest Calendar: http://www.contestkalender.nl/ 
  WA7BNM Contest Calendar: http://www.hornucopia.com/contestcal/ 
  SM3CER Contest Service : http://www.sk3bg.se/contest/ 
  VERON  Contest Service : https://www.veron.nl/  
 
73 es gd contesting. 

Manager Afdelingscompetitie 

Veron Contest Competition maand overzicht.  

Hallo PI4BOZ, 
 

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/


 

 

 

Hierbij het overzicht van de behaalde CONTEST PUNTEN van de afdeling Bergen op 
Zoom (A51) per contest en per call over de afgelopen periode en het totaal 
aantal behaalde punten dit seizoen. 
 
Resultaat afdeling Bergen op Zoom: 
---------------------------------- 
PA3DBS    CWT Contest                      93 QSO's en     3 Pnt.(CW)    
PA3DBS    LZ DX Contest                   213 QSO's en     6 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           65 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    Wednesday CW-contesten           52 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    UKEICC 80 mtr                    60 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    CWT Contest                      44 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DBS    RSGB Autumm Contest 3.5MHz       93 QSO's en     3 Pnt.(CW)    
PA7RA     CQ Worldwide DX Contest CW       76 QSO's en     3 Pnt.(CW)    
PA3DBS    CQ Worldwide DX Contest CW      513 QSO's en    12 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           71 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA7RA     ProCW contest                    51 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DBS    ProCW contest                   152 QSO's en     5 Pnt.(CW)    
PA3DBS    OK1WC memorial contest           55 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
                             ------------------------------------ 
                             Periode     1538 QSO's en    45 Pnt. 
                             ------------------------------------ 
                             Totaal     27910 QSO's en   879 Pnt. 
                             ==================================== 
 
De palmares gaat deze keer naar de topscoorders van de maand en de topscoorder 
van dit seizoen: 
 
TOP 3 VAN DE MAAND:              SEIZOEN TOP SCOORDER: 
-----------------------          --------------------- 
1. PA3DBS       40 Pnt.          PA3DBS      608 Pnt.  << Proficiat ! 
2. PA7RA         5 Pnt. 
3.               0 Pnt. 
 
 
Wij wensen een ieder weer veel succes toe met de komende contesten ! 
73 es gd contesting 

  



 

 

 

 

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  

 

NL 6926 
NL 12446 
NL 134 
Rinus  Kommers HEEFT ZICH VIA JOUW E-MAIL INGEMELD ALS LUISTERAMATEUR 
 
Alles voor het log tenzij er een ! achter staat, die hadden ook iets te vertellen. 
Echolink 
 
EA5/PD1A 
PD2WTD 
 
REPEATER 
 
PA9AD 
PD0PMS 
PD0MR/M 
PA0UYL 
PE1GIJ 
PA2HEN 
ON3TNT ! 
PA3GAG 
PA3BMI 
PB4DX 
PA5HE ! 
PA7H ! 
PA3JAN 
PA3B 
PA3DWF ! 
PD1MVL ! 
ON3VCL 
PE1PPY ! 
PD3JAG 
PA/EI4IQB 
PA3WT! 
 
 
 
Een ieder weer THANKX voor het mee luisteren en inmelden via de radioset 
 
Tot Horens en we komen mekaar tegen!! 
 
73 Bert PD0BJ 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:   Coaxronde met een speciale verrassing. 

                                                                                                              

2021-V1.0   DIT ALLES ONDERVOORBEHOUD 

 

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


 

 

 

                                                                                                                                                                       

                                  

 “Gezocht / Gevraagd / Aangeboden“ 

 

Van Denis NL12446  

Ik ben op zoek naar een Hamcom modem.  
Liefst origineel. 
uiteraard kan je die zelf ook maken van wat simpele componenten  

maar ik zoek gewoon de real deal. ik heb hier staan een originele vintage pc in witte 
kunststof kast jawel een oude witte toren met originele  Pentium 2 met windows 98 
en soundblaster geluidskaart en Ham radio software uit die vervlogen periodes o.a. 
Graphic packet msstv oude versie  Hamcom3.1 en de vele andere oudere software. 

Het systeem werkt al op packetradio met zowel een tnc21s als een oud origineel 
baycom modem.. En ik luister vrolijk mee. (op 27 is niet veel activiteit) 

afijn ik zit tot in me oren letterlijk en figuurlijk in de oudere computers en zoek dus 
een oud hamcom modem rs232 comport modem. als iemand iets heeft, liefst in zo 
een oude kunststof comport behuizing, Dan verneem ik het heel graag en wil deze 
graag overnemen. Misschien zou je dit ter attentie willen zetten tijdens de 
ronde?  alvast dank en een prettige dag  

 Dennis Dettmer - Nl12446 

 

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 

 

  



 

 

 

"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 

Giel PE1BDV 

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/

