
 

 

 

  

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 336 van 22 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. 

 

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

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

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

De komende bijeenkomsten gaan niet gaat door. 

 Er wordt in de plaats van de bijeenkomsten wederom een 

COAX ronde op de 2meter Repeater van BOZ georganiseerd. 

Matthe PD1AJZ gaat de COAXRONDE op  

DINSDAG 18 januari 2022 20.00 uur leiden. 

73’ Matthe PD1AJZ  Bert PD0BJ  Wim PA3WT . 

 

.   

 

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 Harry PA3CWQ 

Beste medeamateurs 

Recentelijk kreeg ik van Harry ( pa3cwq ) een tip om eens een nieuwe mode te gaan proberen, het 
betrof hier VarAc in combinatie met VARA. 

Nu werkte ik al met Vara en Winlink Express, voor het versturen van mail, dus ik was niet geheel 
onbekend met Vara. 

Wat is VarAc voor software en wat kun je er mee doen, tja ik moest aan de slag om het een en ander 
te ontdekken hoe het werkte.  

Hieronder de links om de software te downloaden. 

https://www.varac-hamradio.com/  ( VarAc ) 

https://rosmodem.wordpress.com/  ( Vara ) 

Ik vroeg mij af waar deze software op lijkt, is het een soort FT8 ??, nee , maar het lijkt een beetje op 
JS8Call, maar dan veel sneller en met meer mogelijkheden. Je kan met je toetsenbord tekst naar 
elkaar typen en dat maakt het meer persoonlijk dan alleen maar een rapportje geven, dus je kunt 
chatten met elkaar, in de nieuwe versie van VarAc heb je zelf de mogelijkheid om een foto en een file 
naar elkaar te sturen. Ook kun je je eigen Baken versturen en natuurlijk zelf CQ geven. Er is een 
logboek aan gekoppeld in ADIF in de mode vara. Hierop kom ik zo terug. 

Mijn bevindingen: 

Ik was aangenaam verrast hoe goed het werkt en hoe snel het is. Onder slechte condities heb ik 
PA3CWQ kunnen werken met 40 watt vanuit Curaçao,  Hij zag mijn baken en opeens kwam mijn 
zender tot leven en zag dat ik een link had met Harry, het over en weer tekst te kunnen versturen 
was geweldig, ik hoorde zijn signaal bijna niet en toch bleef de verbinding in takt. Toen wij onze 
verbinding beëindigd hadden werd ik aangeroepen door een station uit Zweden en daarna uit België. 
De dag erna heb ik nog een paar contacten gehad met USA stations. Ik denk dat de nieuwe software 
nog meer toevoegingen gaan krijgen en dat kan het alleen maar leuker maken. 

Voor en Nadelen: 

Eerst maar met de nadelen ( tot nu toe ) beginnen, het is natuurlijk nog niet zo bekend bij de 
amateurs, dus zijn er niet al teveel gebruikers op dit moment. Ook het puntje ADIF, je kunt wel het 
log in Log4OM uploaden maar niet naar LotW omdat de mode ( VARA ) nog niet is geaccepteerd door 
LotW en ADIF, wel raar want Vara wordt wel veel gebruikt, maar men is er mee bezig en zal zoals de 
verwachting is worden geaccepteerd. In het keuze menu voor de banden zie je alleen 40,20,15 en 10 
meter. Ik denk dat je deze mode overal kan en mag gebruiken binnen het bandplan voor digitale 
mode, gelukkig kun je zelf de banden met frequenties aanpassen in de Conf file ( VarAC_frequencies 
). 

Voordelen zijn er ten opzichte van bijvoorbeeld JS8Call, signaal /ruis verhouding is bijzonder goed 
onder bijna alle omstandigheden blijft de link werken en het is vele malen sneller. Ook het kunnen 
versturen van een File / Foto is ook een pluspunt, met de opdracht QSYU750Hz of  QSYD750Hz kun je 
aangeven aan je tegenstation naar een andere frequentie te gaan, er popt dan een apart scherm op 
bij het tegenstation. Dus QSY up of down in Hz, dit kun jezelf helemaal aanpassen. Natuurlijk is het 
mooi dat je nu weer persoonlijk tekst kunt typen in plaats van allemaal voorgeprogrammeerde 
berichtjes, dit maakt het meer persoonlijk. 

https://www.varac-hamradio.com/
https://rosmodem.wordpress.com/


 

 

 

 

Al met al vindt ik het een leuk stuk software, het werkt prima en ik ben zeker van plan om dit te 
blijven doen en zie alle nieuwe toepassingen tegemoet die er een nog beter product van kunnen 
maken. 

Hoe te beginnen: 

Als eerste met de installatie van Vara, welke in de root C:/Vara komt te staan, maak daarna een 
Folder aan in Vara en noem die folder VarAc. Als je daarna de ZIP File van VarAc in de folder VarAc 
zet en UNZIP dan staat alles in een keer goed. 

Begin eerst de Vara configuratie te doen, ook de ongeregistreerde versie werkt dus. Daarna met de 
instellingen van VarAc. 

73’ Loet van Sermondt 

PJ2LS 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Van Wim PA3WT 

RF probe/detector van Ad PE1GIJ  

Ik heb in middels 2 probes gebouwd , ik moet ze nog testen maar hier onder de beschrijving. 

RF probe/detector   

Bij het meten aan HF schakelingen is het vaak moeilijk om de schakeling niet echt te 

beïnvloeden. 

Zelfs een scoop probe in de 1:10 stand is vaak nog een te hoge belasting waardoor een 

oscillator af kan slaan of een mixer scheef getrokken kan worden. 

Een oud ontwerp uit de Elektuur van april 2004 kan hier vaak de oplossing bieden. 

De BF998 aan de ingang zorgt ervoor dat de de schakeling met 10 MOhm belast wordt en er 

toch voldoende signaal is om een scoop of spectrum analyzer van signaal te voorzien. 

De probe verzwakt het signaal wel met ongeveer 20 dB maar dat is voor het behoud van de 

meet apparatuur alleen maar een pluspunt. 

Om de schakeling nog universeler te maken kan de uitgang via een diode detector geleid 

worden waardoor een relatieve gelijk spanning gemeten kan worden met een multimeter tot 

in het GHz. gebied. 

Als probe punt is een pin uit een N connector voor Hyperflex10/Ecoflex10 te gebruiken. Bij 

deze connectoren zitten altijd 2 midden pinnen waarvan er maar 1 gebruikt wordt voor de 

kabel. 

Later is hier overgestapt naar probe pennen van chinese makelij die verend zijn en de tip 

uitwisselbaar is. 

Het is wel aan te raden het geheel in een metalen buisje te plaatsen en het is de bedoeling 

hiervoor 14 mm. aluminium buisjes met een wand dikte van 1 mm. op voorraad te nemen 

als de printen binnen zijn. 

Een lengte van 100 mm. is genoeg en een paar 3D geprinte doppen zullen dan het geheel 

afmaken. 

Het is wel belangrijk om bij de ingang een kort massa draadje naar het te meten onderdeel te 

maken. 

Voor de voeding kan eventueel een 9-Volt batterij gebruikt worden maar vergeet dan niet 

deze los te koppelen voordat de probe aan het rek gehangen wordt anders is de batterij de 

volgende keer echt leeg. 

(6 Volt mag ook want de gebruikte regelaar heeft genoeg aan 300 mV. over spanning) 

Het schema van de print die hiervoor getekend is: rfprobe-sch.pdf 

 

https://www.pe1gij.nl/images/meethulp/RFprobe-sch2.pdf


 

 

 

Hieronder de afbeeldingen hoe het er ongeveer 

uit gaat zien. 

 

 

Ondertussen zitten we weer in de kortere 

dagen en zijn alle onderdelen binnen om het 

project af te maken. 

De planning is om er zelf 1 te bouwen als 

probe en 1 als detector dus begonnen om 2 

printen van onderdelen te voorzien. 

Helaas kwam hier naar voren dat de 

verkeerde datasheet gebruikt was bij het 

aanmaken van de BF998 in Kicad. 

Helaas de pin layout van de BF998R versie 

gebruikt waardoor de printen eigenlijk fout 

zijn. 

Deze uitvoering is eigenlijk haast niet meer 

leverbaar maar gelukkig kan de gewone 

BF998 op zijn kop gemonteerd worden en 

dan werkt alles gelukkig. 

 

Voor het goed uitlijnen van de probe pin is het 

handig deze met de 3D geprinte punt vast over 

de print te schuiven en dan pas op zijn plek te 

solderen. 

 



 

 

 

Na het aansluiten van de massa draad de 

boel fixeren met een beetje smelt lijm om te 

voorkomen dat alles uit de huls gedrukt 

wordt als er een keer wat meer druk op de 

probe pin wordt uitgeoefend. 

Voor de draden is 28AWG met een siliconen 

mantel gebruikt om de boel flexibel te 

houden. 

Gewoon montage draad zou te snel 

afbreken. 

 

Er is een bescherm dop voor de probe 

geprint zodat de punt heel blijft in de la of 

toolbox. 

Het voorstuk van de pin is verwisselbaar 

maar voorkomen is beter als genezen. 

 

Na een middagje sleutelen liggen er dan 2 meet 

pennen voor op de werktafel. 

 

Printjes met connector en onderdelen zijn beschikbaar. 

Ook de buisjes en doppen zijn beschikbaar. 

Ad PE1GIJ https://www.pe1gij.nl/index.php/handige-hulpmiddelen 
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Nieuwe 70cm Repeater in de regio PI2ZWS 

Er is een nieuwe repeater actief in onze afdeling PI2ZWS, een initiatief van PA3CRL, PA3DWF & 

PA7TWX. 

Onze Veron afdeling is enorm verwend door de repeaters van Stichting Repeater Bergen op Zoom en 

de mensen er achter. Iets wat je je vooral realiseert als je net zoals wij wat verder van BoZ woont, 

want donders wat is het een luxe als je ‘al wandelt’ met een portofoon deel kan nemen aan een 

regionaal QSO! 

Het hek was helemaal van de dam toen één van ons in Bergen op Zoom met een porto liep en zo alle 

repeaters kon werken, er was geen ontkomen meer aan. Dit is wat wij wilde! 

Met deze wens zijn we begin juni naar Bergen op Zoom gereisd waar we hartelijk ontvangen werden 

door Rob en Luc die ons wel wilde begeleiden om van onze fantasie, een lokale repeater, toe te 

werken naar een werkende repeater met als resultaat dat PI2ZWS in november vergund is en vanaf 

17 december in de lucht is. 

Op dit moment werken we met een tijdelijke repeater en antenne opstelling en is het de wens om op 

termijn gekoppeld te worden aan PI2BOZ. Want wat zou het mooi zijn als we ook vanuit ‘De 

Klundert’ kunnen deelnemen aan de bijna dagelijkse ‘Coffee Walk’ op PI2BOZ! 

PI2BOZ is gestationeerd in het Zwingelspaan in de werkplaats van PA3DWF. Ontvangstfrequentie is 

438.150Mhz., shift -7.6Mhz. en een CTCSS van 88.5.  

Met vriendelijke amateur groet van Cor, Piet en Leendert (pa7twx@veron.nl). 

Leendert den Hollander (pa7twx)  

 



 

 

 

SSTV-beelden vanaf ISS van 26 tot 31 december 

ARISS, Amateur Radio on the International Space Station, organiseert ook aan het einde van 2021 

SSTV-uitzendingen vanaf het Internationaal Ruimtestation ISS. De uitzendingen duren meerdere 

dagen. 

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

maken gebruik van de PD120-mode. 

Uitzendschema: 

Start: zondag 26 december om 18:25 UTC (19:25 uur lokale tijd) 

Einde: vrijdag 31 december om 17:05 UTC (18:05 uur lokale tijd) 

Wil je weten wanneer het ISS ‘boven Bergen op Zoom’ plaatselijke tijd is en zou kunnen luisteren: 

Datum 
Begin Hoogste punt Einde 

Passage type 
Tijd Hoogte Azim. Tijd Hoogte Azim. Tijd Hoogte Azim. 

27 dec 4:38:39 10° ZZW 4:41:23 23° ZO 4:44:08 10° O zichtbaar 

27 dec  6:14:29 10° WZW 6:17:50 72° ZZO 6:21:12 10° O zichtbaar 

27 dec  7:51:16 10° W 7:54:39 88° N 7:58:02 10° O zichtbaar 

27 dec  9:28:06 10° W 9:31:20 44° ZZW 9:34:35 10° ZO daglicht 

27 dec 11:06:18 10° WZW 11:07:30 11° ZW 11:08:40 10° ZZW daglicht 

28 dec 3:51:43 10° Z 3:53:55 16° ZO 3:56:08 10° O 
's nachts 

(onverlicht) 

28 dec  5:26:56 10° WZW 5:30:14 57° ZZO 5:33:34 10° O zichtbaar 

28 dec  7:03:37 10° W 7:07:00 85° N 7:10:23 10° O zichtbaar 

28 dec  8:40:25 10° W 8:43:45 58° ZZW 8:47:05 10° OZO daglicht 

28 dec 10:17:50 10° W 10:20:04 17° ZW 10:22:19 10° Z daglicht 

29 dec 3:05:25 10° ZZO 3:06:30 11° ZO 3:07:35 10° OZO 
's nachts 

(onverlicht) 

29 dec  4:39:25 10° ZW 4:42:38 43° ZZO 4:45:52 10° O zichtbaar 

29 dec  6:15:56 10° W 6:19:19 88° N 6:22:42 10° O zichtbaar 

29 dec  7:52:46 10° W 7:56:07 73° ZZW 7:59:30 10° OZO zichtbaar 

29 dec 9:29:49 10° W 9:32:35 24° ZW 9:35:21 10° ZZO daglicht 

30 dec 3:52:00 10° ZW 3:55:03 32° ZZO 3:58:05 10° O 
's nachts 
(onverlicht) 

30 dec  5:28:15 10° WZW 5:31:37 84° Z 5:35:00 10° O zichtbaar 

30 dec  7:05:04 10° W 7:08:27 85° ZZW 7:11:50 10° OZO zichtbaar 

30 dec 8:41:58 10° W 8:45:02 32° ZZW 8:48:05 10° ZO daglicht 

31 dec 3:04:45 10° ZZW 3:07:29 23° ZO 3:10:12 10° O 
's nachts 

(onverlicht) 

31 dec  4:40:34 10° WZW 4:43:55 72° ZZO 4:47:17 10° O zichtbaar 

31 dec  6:17:21 10° W 6:20:44 88° N 6:24:06 10° O zichtbaar 

31 dec  7:54:11 10° W 7:57:25 44° ZZW 8:00:39 10° ZO zichtbaar 

31 dec 9:32:21 10° WZW 9:33:34 12° ZW 9:34:46 10° ZZW daglicht 

73! NL9745/PD0PMS 

https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59575.1537474987&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59575.2207230317&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59575.2879589778&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59575.3551018225&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59575.4218793983&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59576.1207863769&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59576.1876624655&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59576.2548633107&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59576.3220585188&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59576.3889460426&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59577.0878536366&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59577.1546069522&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59577.2217496157&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59577.2889812623&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59577.3559685619&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59578.121566308&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59578.1886313294&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59578.2558703953&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59578.3229466148&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59579.0885313388&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59579.1555075799&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59579.2227325063&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59579.2898741311&type=A
https://heavens-above.com/passdetails.aspx?lat=51.4966&lng=4.2897&loc=Bergen+op+Zoom&alt=0&tz=CET&satid=25544&mjd=59579.3566469292&type=A


 

 

 

 CW-examen bij UBA-sectie Diest 

De Belgische radioamateurvereniging UBA ontving 

kortgeleden toestemming van het BIPT (het Belgische Agentschap Telecom) om een officiële 

morseproef af te nemen. Geslaagden ontvangen een “bewijs van slagen” van de UBA, 

waarmee houders van een Belgisch klasse A-bedieningscertificaat de vermelding “Morse xx 

wpm” op hun bedieningscertificaat kunnen verkrijgen. Dat laatste geldt dus doorgaans niet 

voor buitenlandse deelnemers, omdat het BIPT uitsluitend een bedieningscertificaat kan 

afgeven aan Belgische amateurs of aan buitenlandse amateurs met een Belgische 

verblijfplaats. 

De UBA-sectie Diest organiseert in 2022 dit CW-examen inmiddels voor de vijfde keer. 

 Datum: 18 april 2022 om 14:00 uur 
 Plaats: Citadel z/n te Diest (lokalen UBA/DST) 
 Voor wie: Belgische radioamateurs en buitenlandse radioamateurs 
 Seinsnelheid: 5 WPM en/of 12 WPM (eigen keuze) 
 Uiterste inschrijvingsdatum: 18 maart 2022 

Voor meer informatie en aanmelding neem je contact op via het volgende e-mailadres: 

on6kl@uba.be 

Met dank aan Ronny Plovie, ON6CQ 

  

https://www.uba.be/
https://www.bipt.be/
mailto:on6kl@uba.be


 

 

 

 

Blad HUNSOTRON van VERON-afdeling A60 beschikbaar 

De VERON-afdeling Hunsingo (A60) geeft elke drie 

maanden het blad HUNSOTRON uit. Sinds kort is de editie van december als PDF-download 

beschikbaar, ook voor niet-VERON-leden. Deze uitgave brengt onder andere een artikel van 

Marten van der Velde (PA3BNT) over een zelfbouw-SWR-meter voor de 160m-band. 

Daarnaast onder meer een verhaal Dick van den Berg (PA2DTA) over Zonnecyclus 25. 

Download: HUNSOTRON 45 

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://a60.veron.nl/
https://a60.veron.nl/wp-content/uploads/2021/12/HUNSOTRON-45-PKL.pdf
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


 

 

 

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


 

 

 

 

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/


 

 

 

Het DQB verstuurd weer post naar de QSL managers . 

Leden mogen hun QSL-kaarten naar DQB sturen of afgeven bij Harry PA3CWQ.  

Op afspraak kan men kaarten ophalen en inleveren (mail pa3cwq@gmail.com) 
 

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) 

 

met vriendelijke groet, 

Dutch QSL-Bureau 

Krish Bangoer. 

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 

 

mailto:pa3cwq@gmail.com


 

 

 

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 

  

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/


 

 

 

 

Veron Contest Competition maand overzicht.  

Hallo PI4BOZ, 
 
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 

  

Rinus Kommers* 
PA3GFD Hans* 
NL134 Xander* 
EA5/PD1A Hans* 
PD2WTD Cyriel* 
NL13901 Sjaak* 
PD1MVL Mart 
PA2HEN Hennie* 
PE2BS Ruud* 
ON3TNT Marnik* 
PA3GAG Rien* 
PA3BMI Ton* 
PA3WT Wim* 
PA3BOM Leo* 
PA3JWC Jack* 
PA5HE Henk* 
PA5KM Koen* 
PB5X Bob* 
PA9AD Ad* 
PD0PMS Ad* 
PD0BJ Bert 
PD2HPY Humphrey 
PA3DWF Piet 
PA0UYL Herman* 
 
 
Een ieder weer THANKX voor het mee luisteren en inmelden via de radioset 
 
Tot Horens en we komen mekaar tegen!! 
 
73 Matthe PD1AJZ netcontrol 
 
En tot horens op de ronde PI4BOZ of op frequentie?band 
 
  



 

 

 

 

          

 
     

    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“ 

 

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”   

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 

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


 

 

 

 

1 x MD-1 DYNAMIC MICRO  50 EURO 

 

 

    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 

Bert PD0BJ 

      

 

 

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  

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


 

 

 

73’   Wim PA3WT  


