
 

 

 

  

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 337 van 29 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  -- 
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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 . 

 

Matthe PD1AJZ brengt waar mogelijk de in meld Prijs van de Coaxronde  

persoonlijk bij jou thuis. 

.  PA3GAG met de inmeld prijs van de laatste coaxronde van dit jaar. 

 

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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Kleinste maanlander OMOTENASHI zet 70-cm-baken op de maan 

23/12/2021/in Algemeen nieuws/door Poll van der Wouw PA3BYV 

’s Werelds kleinste maanlander 

OMOTENASHI zet mogelijk al in februari 2022 een 70-cm-baken op de maan. De Japanse 

maanlander is een 6U CubeSat die klaar is voor lancering met de SLS van NASA. Hoewel de 

lancering van de SLS-Artemis-raket nu al weer uitgesteld is. Het SLS-Artemis-programma 

moet uiteindelijk weer Amerikanen op de maan zetten. Het ambiteuze programma heeft echter 

al vele malen vertraging opgelopen. Een definitieve lanceringsdatum is daarom onzeker. 

Maanlander OMOTENASHI 

De naam OMOTENASHI is een acroniem voor Outstanding Moon Exploration Technologies 

demonstrated by Nano Semi-Hard Impactor. Wataru Torii, JQ1ZVI, van de Japan Aerospace 

Exploration Agency (JAXA) Ham Radio Club zei dat radioamateurs ook een rol spelen bij het 

verzamelen van gegevens van het ruimtevaartuig. Het betreft overigens maar een vier-tot-

vijfdaagse missie. 

Twee compartimenten 

Het ruimtevaartuig bestaat uit twee afzonderlijke componenten: een module in een baan om 

de maan en een oppervlaktesonde. Beide hebben onafhankelijke communicatiesystemen. De 

baanmodule zal de oppervlaktesonde naar de maan brengen. Hij zendt baken- of digitale 

telemetriegegevens uit op UHF (437,31 MHz). De oppervlaktesonde – de maanlander – zal 

digitale telemetrie of analoge drie-assige versnellingsgolven met FM-modulatie op UHF 

(437,41 MHz) uitzenden. Het zendvermogen zal in beide gevallen 1 W bedragen. 

“Als we erin slagen het UHF-signaal van de oppervlaktesonde te ontvangen, weten we de 

versnellingsgegevens over de inslag op de maan en het succes van de landingssequentie,” 

legde Torii uit. 

EME 

“We hebben al een station voor uplink en downlink op Wakayama in Japan – gebruikt als een 

EME [moonbounce] station. Maar als de satelliet niet zichtbaar is vanuit Japan, kunnen we 

https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2021/12/Omotenashi.jpg


 

 

 

het downlink-signaal niet ontvangen. We hebben dus veel hulp nodig van radioamateurs over 

de hele wereld”. Torii merkte op dat de radio op de lander alleen op UHF werkt. 

Het baken van de module in de baan om de maan zendt uit op 437,31 MHz met PSK31. Het 

baken van de oppervlaktesonde zendt uit op 437,41 MHz met FM, PSK31 en PCM-PSK/PM. 

Neem contact op met Torii voor meer informatie. 

 

Jaarlijkse Straight Key Night op 1 januari 2022 

29/12/2021/in Algemeen nieuws/door Poll van der Wouw PA3BYV 

De jaarlijkse ARRL Straight Key Night (SKN) 

keert terug op nieuwjaarsdag, 1 januari, 0000 – 2359 UTC. 

Veel radioamateurs kijken uit naar SKN als een van de hoogtepunten van het jaar. Het is geen 

wedstrijd, dus er is geen behoefte aan snelle uitwisselingen. Alles wat je nodig hebt is je 

favoriete seinsleutel of bug. Veel deelnemers stoffen vintage radio’s en seinsleutels af en 

zetten ze elk jaar weer in, speciaal voor SKN. Echter, alle handsleutels, ongeacht hun leeftijd, 

zijn welkom. 

Straight Key Night 

Het aantal contacten dat je maakt is niet belangrijk. De beloning is dat je veel nieuwe 

vrienden ontmoet als je samen in de lucht bent. Stuur een lijst van de gewerkte stations en 

eventuele SKN-verhalen en foto’s, samen met uw stem voor Beste Hand en Meest 

Interessante QSO, voor 31 januari 2022. 

Bron: ARRL 

177  jaar Morsecode dankzij Samuel Morse 

Met dank aan Samuel F.B. Morse veranderde communicatie snel en is sindsdien steeds sneller 

gaan veranderen. Hij vond de elektrische telegraaf uit in 1832. Het duurde nog zes jaar 

voordat hij een code kon standaardiseren voor communicatie over telegraafdraden. In 1843 

gaf het Congres hem $ 30.000 om draden te strikken tussen de hoofdstad van het land en het 

nabijgelegen Baltimore. Toen de lijn gereed was, voerde hij een openbare demonstratie uit 

van langeafstandscommunicatie. 

https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
http://www.arrl.org/news/view/straight-key-night-is-january-1-2022-utc
https://www.veron.nl/?s=morse
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2021/12/morsesleutel.jpg


 

 

 

Morsevaardigheid 

Er een bloeiende gemeenschap van radioamateurs die de Morsecode nog steeds weet te 

waarderen. Dat blijkt ook uit de vele berichten over dit onderwerp op onze website. Onder 

radioamateurs is Morsecode een gekoesterde traditie die teruggaat tot de vroegste dagen van 

de radio. Sommigen van hen zijn begonnen bij de padvinderij, waar het leren van morse soms 

zelfs verplicht was. In de VS eiste de Federal Communications Commission (FCC) van alle 

gelicentieerde radioamateurs dat ze vakkundigheid in Morse-code aantoonden, maar dat 

eindigde in 2007. De FCC geeft nog steeds commerciële licenties uit waarvoor Morse-

vaardigheid vereist is, maar voor geen enkele baan meer nodig is. 

Lees het verhaal uit 2019 en bekijk de video op de website van Newsweek: Morse code is 175 

years old and still as usefull as ever. 

Bron: ARRL 

 

Een ‘semi zelfbouw’ multiband HF-vertical 
 

DARU Magazine -25- Editie 22 

T3FD antenne 

Door Sander van der Haar, PD9HIX 
 

Sander heeft -zo schrijft hij ons- ‘in de afgelopen maanden nog wat zitten knutselen 
thuis en wil de amateur wereld niet ontnemen wat een groot succes is geworden!’ 
Tja, dan maak je ons natuurlijk wel heel nieuwsgierig... 
Altijd bezig met antennes 

In het verleden heb je in DARU Magazine al eerder een artikel van mij kunnen lezen 
gezien omtrent de bouw van een antenne. Dat was een Deltaloop voor 160 en 80 
meter. 
Een superantenne op een betrekkelijk klein oppervlak die vaak gebruikt wordt en 
werkelijk een dijk van een antenne is. 
De antenne die ik je nu wil laten zien is nog een stapje beter. Het is een all-bander 
en heeft een brede ‘footprint’ : de Terminated Three-wire Folded Dipole, afgekort 
T3FD. De T3FD is een variant op de T2FD (de Terminated Tilted Folded Dipole) en 
heeft in tegenstelling tot de T2FD niet 2 maar 3 draden. 
Goede ervaringen In een grijs verleden (eerlijk gezegd was ikzelf toen een stuk 
minder grijs!) zag ik deze antenne al eens hangen in de vele uitzendgebieden waar ik 
naartoe was gestuurd. Niet alleen vond ik de looks van de antenne bijzonder, 
maar zeker ook zijn karakteristieken. Met zo’n antenne kon men met het thuisland 
communiceren, maar met een kleine aanpassing werkte het in het uitzendgebied als 
NVIS antenne ook super goed. Altijd belangrijk om goede ‘comms’ te hebben als het 
er op aankomt; deze antenne voldeed aan de wens én verwachtingen. 
Thuis gekomen ben eens gaan zoeken op internet. Redelijk wat info te vinden. Zelfs 
een bouwinstructie, maar die bleek bij goed lezen niet geheel compleet te zijn. 
Eigenwijs als ik ben, ben ik toen zelf maar eens wat in elkaar gaan knutselen.  
Na lang zoeken op het internet wat gegevens opgeschreven en aansluitend 
materialen verzameld.  

https://www.veron.nl/?s=morse
https://www.newsweek.com/morse-code-175-years-old-useful-1432418
https://www.newsweek.com/morse-code-175-years-old-useful-1432418
http://arrl.org/news/world-s-smallest-moon-lander-from-japan-will-put-ham-radio-transmitter-on-the-moon


 

 

 

Tijdens een groepsactiviteit van de PA3EFR/J Plusscoutsvereniging, de spullen 
meegenomen en maar eens wat in elkaar gezet. Met het bekende WD1TT (al eerder 
beschreven dat dit super materiaal is om een antenne mee te bouwen), een aantal 
pvc installatiebuizen en losse materialen, hebben we toen geprobeerd een antenne 
te bouwen. 
Dit bouwsel mocht de naam T3FD niet krijgen: alles hing door, we kregen de zaak 
niet strak gespannen, de pvc buizen gingen krom. kortom, het was een flop! 
Dat kan beter! 
 

Terug naar huis zat het me niet lekker. Ik had toch zeker een goed exemplaar gezien 
in de praktijk.... dat moet mij ook lukken! In Australië zit een bedrijf dat deze antennes 
bouwt en verkoopt (niet aan particulieren overigens) en die gaven niet thuis, ondanks 
dat ik ze een mailtje of vier gestuurd had. Ik moest dus zelf blijven experimenteren. 
Maar is dat niet een deel van onze hobby? Ik ben dus op zoek gegaan naar iets dat 
sterk is, praktisch niet buigt, maar toch vederlicht is.  
 
Na enig onderzoek kwam ik uit op carbon. Buisjes van carbon. 10mm dik, met een 
wanddikte van 2mm. Een uitkomst! Dit materiaal weegt amper iets en 

voldoet geheel aan de eisen en verwachtingen. Nu kon er dus gebouwd gaan 
worden. Goede vriend Guido PD2GWE uitgenodigd en samen met hem in de 
voortuin poging twee gestart. 
Enige voorbereidingen had ik al getroffen. Ik had de carbon-staven 

al op maat gesneden, de isolatoren klaargelegd, de eindweerstand in elkaar 
geknutseld en wat losse delen bij elkaar gezocht. De bruine strips zijn van mica, dat 
zijn prima isolatoren en tevens erg sterk!  
Yes, we konden beginnen.

 
  



 

 

 

Het lastigste is het strak krijgen van de drie draden. We zijn er 
achter gekomen dat het beter is om eerst de buitenste draden 
te maken en de middelste als laatste. 

 
Deze is dan beter en gemakkelijker aan de andere te bevestigen en strak te krijgen. 
Doe je dit andersom, dan gaat de draad hangen en krijg je de 
antenne niet strak! 

 
Het was een dag van veel proberen, uit elkaar halen, opnieuw 
in elkaar zetten. En uiteindelijk resultaat geboekt. 
  



 

 

 

 De antenne was af. Natuurlijk hing deze antenne nu op 1,5 meter hoogte 
en was het de vraag of hij ook strak te krijgen zou zijn op 15 meter hoogte. 
De coax zal dan voor redelijk wat gewicht zorgen waardoor hij naar alle 
waarschijnlijkheid zal gaan doorhangen. Maar dat was van latere zorg.  
Vanwege het gewicht moest er in het midden waar de anten- 
ne gevoed wordt, een hulpmiddeltje worden neergezet om 
doorhangen tot op de grond tegen te gaan. Dit beïnvloedt de 
SWR natuurlijk enorm, maar een andere oplossing was er 
niet. 
Een Kelemen Balun van 1:9 zorgt voor de connectie van coax 
naar antenne.

  
  



 

 

 

Detail van hoe de WD1TT door de carbon staaf zit. Door een klein sleufje 

in de staaf te zagen kan de draad er in worden geschoven. Om er voor te 

zorgen dat de staaf niet verschuift is hij tijdelijk vastgezet met tape. 

De tape zal uiteindelijk verweren, en daarom heb ik er voor gekozen er later 

wat kit in te spuiten op de uiteinden. 

 

Testen 

Dan maar eens een set er bij pakken. De auto er bij gehaald, de ATAS-120 er van af 

geschroefd en vervolgens de coax op de vrijgekomen aansluiting aangesloten. Let 

wel, de antenne hing nog steeds maar een kleine 2 meter van de grond, op sommige 

plaatsen ondersteund door palen. Niet ideaal dus. 

 

  



 

 

 

Tijdens het draaien over de band hoorde ik een bekende stem. PA3EFR was op 

vakantie in Frankrijk. Hij was in gesprek met een Canadees en ook die hoorden we 

5/9. Even gewacht op een respectabel moment om te vragen of één van de twee 

stations ons horen kon? U kunt zich de verrassing in de stem van PA3EFR 

voorstellen dat hij ons hoorde op deze QRG, net nu hij even op de camping zijn End-

Fed zat te testen. Ook de Canadees had geen problemen om ons te ontvangen. Oh, 

wat een fijn gevoel gaf dat! En dat op zo’n laag niveau van de antenne. Wat zou 

dat worden als hij hoog hangt en vrij van ondersteuning.  

Dat hebben we dan ook de dag erna maar eens even uitgetest. Tussen mijn 

hoofdmast en een ondersteunings-mastje (zie eerste foto) is de antenne op 15 meter 

hoogte komen te hangen. 

 

 

Achter af Tune is op zich niet nodig. Maar als je optimaal van je vermogen gebruik wil 

maken, dan is tunen een leuk extraatje. 

Met FT8 en Grid Tracker aan is heel goed te zien waar je gehoord wordt.  

Het bijzondere aan deze antenne is dat hij Oost-West hangt en ik toch met 5/9 in 

Zuid Amerika te horen ben. Zuid-Amerika, Noord-Amerika en ook Australië 

zijn geen goede match voor deze antenne in Oost-West opstelling.  

Ik ben erg in mijn nopjes met dit stukje huzarenwerk en heb er meteen twee 
bijgemaakt voor de velddagen en Jota’s die we heel vaak doen.  
Het enige nadeel van deze antenne is dat het oprollen en transporteren een hele 
opgaaf is. Tijdens ons laatste event in Grave (te lezen in editie#21 van dit magazine) 
onder de call PA82AD hebben we er twee opgehangen. 



 

 

 

 Noord-Zuid en Oost-West. Elke band kon zo gewerkt worden en we waren overal op 
de globe te horen! 
Het kan nog beter! 
Omdat ik op internet heel veel verschillen ben tegengekomen ben ik eens verder 
gaan denken. Tevens gebaseerd op het feit dat ik in Irak een hele grote versie van 
deze antenne heb gezien en mijzelf afvroeg of er nog meer uit te halen valt. Opnieuw 
naar de tekentafel dus. Met het programma MMANA-GAL waar ik al eerder mee heb 
zitten stoeien toch maar eens gekeken of er nog wat te winnen viel. 
 

Het viel niet mee om alles goed in dit programma te krijgen, maar uiteindelijk na heel 
wat uurtjes voor de openhaard met de laptop op schoot een zogenaamde ‘final 
version’ berekend.  
Dit moest hem worden, nu nog de tijd en goed weer om hem te bouwen. 
 

Dit is de finale versie. Omdat het lastig te tekenen is, de volgende aanvullingen. 
De aansluitpunten a moeten naar elkaar gebracht worden. Met een lengtedraad van 
1m80 (twee stuks dus!) Dit geldt ook voor de aansluitpunten b. Tussen a en b komt 
dan de 1:9 balun. Op deze manier komt de balun dus onder de antenne te hangen 
(zie foto 5 en 6). 

 
De isolatoren zijn 30cm lang geworden. Dit is omdat de terminatie weerstand van 
1150 ohm uit meerdere weerstanden bestaat en een lengte van 30 cm heeft.  
Het vermogen van de weerstand moet minimaal de helft zijn van het maximale 
aangeboden vermogen.  
In diverse stukken op internet staat dat een derde voldoende is, maar uit ervaring 
weet ik dat dit niet het geval is. Met diverse gaatjes in de isolator rijg je de draden er 
doorheen waardoor ze niet meer schuiven.  
In het punt waar lengte 3 naar 4 overgaat zitten alle drie de draden galvanisch aan 
elkaar. 
Wat wij gedaan hebben is één lange draad van aansluitpunt a naar aansluitpunt a en 
het midden bloot gestript. 
Daar zit dan de midden draad aan vast, alles netjes ‘geknoopt’’ tegen de isolator (zie 
detailfoto). 
Bij het ophangen denk je dat de antenne gaat draaien over zijn lengteas. Maar met 
de coax er aan hangend zal dit nooit gebeuren.  
Ook in storm blijft de antenne netjes hangen. Vanwege het gewicht in het midden, 
door de weerstand en de coax, heb ik thuis een hulplijn aangebracht.  



 

 

 

Op 16 meter heb ik een draad van de ene naar de andere mast gespannen en in het 
midden hangt de T3FD daar aan vast. Door vervolgens de antenne naar de 
steunmasten te spannen hangt de antenne kaarsrecht. 
 
Opspannen heb ik ook met WD1TT gedaan, daar het een treksterkte van 70 kg heeft. 
 

 
 

Met een draadspanner is het heel makkelijk een grote kracht uit te oefenen en kun je 

met een simpel steeksleuteltje slag voor slag de spanning opvoeren totdat de 
antenne helemaal strak hangt. 
 

Met het programma MMANA-GAL is de laagste frequentie waarop de antenne 
werken moet in te stellen.  
Voor deze antenne heb ik gekozen voor de 80meter band. Daarmee de antenne zo 
breedbandig mogelijk te maken.  
Ook is in het programma in te stellen op welke hoogte de antenne komt te hangen. 
Omdat de masten in mijn tuin 16 meter zijn, heb ik gekozen voor om hem op 15 
meter hoogte te hangen. Op die manier had ik nog wat ruimte voor de hulplijn.  

 
Via het rekenprogramma kwam ik uit op een Z van de antenne van 450 ohm. Door nu 
een balun van 1:9 toe te passen is de waarde exact 50 ohm.  



 

 

 

Dat vind de set fijn en hoef je dus geen tuner toe te passen. 
Hier een detailfoto van hoe de antenne bij mij hangt. Zichtbaar is de hulplijn boven de 
antenne.  
Deze hulplijn beïnvloedt de SWR overigens niet! 
Dit is uiteindelijk de grafiek die de antenne heeft (gemeten laag bij de grond tijdens 
de bouw). Voor de gein heb 

ik de meter eens tot 80 Mhz door laten lopen en ook hoger in de band blijft de SWR 
laag. 

 
 

Nog wat plaatjes van de T3FD tijdens ons laatste veld evenement onder de call 
PA82AD. De twee antennes hingen hier op 23 meter hoogte waarvan 

eentje boven het water. Gevoed met RG142. Deze coax is lekker dun. Lichtgewicht. 
Kan een hoog vermogen makkelijk aan, en heeft een heel groot frequentiebereik en 
relatief weinig verlies. 
 

Wanneer je met een normale antenne luistert naar een signaal, hoort men vaak een 
S5 aan ruis. Met deze antennes hebben we gemerkt dat het ruisniveau beduidend 
minder is, en zakt naar een S2 (soms wel naar 0). De lengte van de antenne is 
redelijk variabel. Een kortere, smallere of juist langere is ook moge- 
lijk. Maar daar moet natuurlijk wèl voldoende ruimte voor zijn. 

 



 

 

 

 
Tot slot 
Ik heb er al heel veel verbindingen mee gemaakt. Wereldwijd. Vaak krijg ik een 
compliment over de sterkte van mijn signaal. 
Deze antenne hangt bij mij horizontaal, maar in de praktijk heb ik er ook eentje zien 
hangen met het voedingspunt hoog in een mast. De beide uiteinden onder een hoek 
van 45 graden naar de grond afgespannen. 
 Hierdoor krijg je een NVIS karakteristiek en zijn kleinere gebieden te bestrijken. In 
het oorlogsgebied konden we vanuit de helikopter altijd verbinding krijgen met HQ op 
de HF banden. Een goede antenne dus! 
Omdat het kan, heb ik er nog eentje gemaakt. Een extra mastje is al opgezet. En zo 
kan ik binnenkort nog een 

T3FD Noord-Zuid hangen, omdat ik in Azië nog weinig gehoord wordt. Dit zal nog 
even duren omdat ik eerst een nieuwe hoofdmast wil zetten: een schuifmast van 24 
meter hoog. Daar komen dan alle draad antennes aan afgespannen. 
Zodra ik dat voor elkaar heb wil ik nog één proef doen: de beide T3FD’s aan elkaar 
koppelen. Eens zien wat dit voor effect heeft en of het überhaupt werkt. Ik zal je 
daarvan op de hoogte brengen zodra de antennes allemaal hangen. 
Heb je vragen over deze antenne, schroom niet me te benaderen. Stuur een mail 
aan pd9hix@hotmail.com. 
 

73, Sander - PD9HIX 

Bron DARU Magazine  PD9HIX   

mailto:pd9hix@hotmail.com


 

 

 

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) 

mailto:pa7twx@veron.nl


 

 

 

Van Matthe PD1AJZ  

 
Hierbij nog een link naar de afdelingsbladen op de VERON-site waar ik het over 
had in de ronde vorige week. 
 
Het is veel leesplezier voor de komende tijd door te komen. 
 
https://www.veron.nl/afdelingen/veron-afdelingsbladen/ 
 
 
73 Matthe PD1AJZ 
 

 

 

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 

https://www.veron.nl/afdelingen/veron-afdelingsbladen/
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


 

 

 

Datum 
Begin Hoogste punt Einde 

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

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=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


 

 

 

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://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 

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


 

 

 

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. 
Foto PD1GWF met de prijs van de laatste quiz vraag 
 

             
 

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. 

  

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* 
NL6926 Adrie* 
PD2WTD Cyriel 
PA3JWC Jack 
EA5/PD1A Hans* 
PD0PMS Ad 
PA0UYL Herman 
PD0BJ Bert 
PD1TUX Tijs* 
PD1MVL Mart 
PE1GIJ Ad* 
PA2CVD Cor 
PB2BS Ruud* 
PA3JAN Jan* 
PA3GAG Rien 
PA3BMI Ton* 
PA3BOM Leo* 
PA3B Bram 
PA3DWF Piet 
ON3TNT Marnik 
PB4DX Gerard 
PA5KM Koen* 
PF0IS Loek 
PA7RA Rien* 
PA3WT Wim 
 
Een ieder weer THANKX voor het mee luisteren en inmelden via de radioset / 
echolink. 
 
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 

  

mailto:epoxidus@protonmail.com
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De volgende items zijn te koop 

 

1  x MH-31A8J  à 20 EURO 

 

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 
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Maandelijkse bijeenkomst 

Door de Corona maatregelen gaan deze niet door. 

. 
           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/

