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 339 van 12 januari
Welkom bij de wekelijkse uitzending van PI4BOZ
Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT.
Gepresenteerd door Wim PA3WT .
Ronde leider Matthe PD1AJZ.

73 ‘ Wim PA3WT.
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Mededelingen ;
De komende bijeenkomsten gaan niet gaat door.

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

Vraag van de Dares regio 20 Groep
Beste Om,
Zou je in de nieuwsbrief en wellicht vanavond het volgende kunnen vermelden:
As zaterdag wordt er vanuit Dares regio 20 een oefening gehouden, waarbij incidenteel de
repeater Goes/Bergen op Zoom wordt gebruikt. de oefening is van 10:00 tot uiterlijk 13:00
lokale tijd.
Wij hopen op begrip van de zendamateurs dat we deze oefening houden met gebruik van de
repeater. Nader informatie kan worden opgevraagd bij PD0RWL Toon,
of bij mij PE1PPY Toine.
Met vriendelijke groet,
Toine Kerstens
PE1PPY

“10 meter QSO Party”

Beste Om’s
De roepronde “10 meter QSO Party” van gisteren was volgens mij een groeiend
succes. Zowel voor de provincie Oost-Vlaanderen als voor de provincie Antwerpen waren er
ongeveer 20 inmelders. De weken voordien was het ongeveer de helft.
En dat betekent dat we er mee doorgaan.
Aangezien ik aan de grens zit van de provincie Antwerpen met de provincies OostVlaanderen en Vlaams-Brabant, bestrijk ik ongeveer de helft van deze drie provincies. Maar
in de provincie Antwerpen is het oostelijke deel voor mij spijtig niet bereikbaar. Wie ergens
in de omgeving van Zandhoven, Grobbendonk of Zoersel woont en graag de provincie
Antwerpen als rondeleider voor zijn rekening neemt, kan vermoedelijk gans de provincie
bereiken. Dus OM’s, wees welkom als kandidaat! Stuur een mailtje naar
geert@demaerschalck.com.
Maar we zoeken ook kandidaat-rondeleiders voor de andere Vlaamse provincies (WestVlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg) en voor de Nederlandse provincies.
De bedoeling is uiteraard de activiteit op 10 meter te stimuleren. 10 meter is voor velen een
heel interessante band, omdat deze band zowel eigenschappen heeft van de HF-banden en
VHF-banden. En het is niet omdat men in de ene provincie woont, dat men zich niet kan
inmelden in de roeprondes van de andere provincies.
Meer info is er ook te vinden op:
https://www.facebook.com/events/1038592460255996?event_time_id=1038592460255996&
ref=newsfeed
Met vriendelijke groeten,
Geert De Maerschalck (Bornem) ON6FL

De prijswinnaars van de PI4BOZ ronde zijn bekend:
1ste prijs = Rien PA3GAG met 47 x ingemeld >> antenne bokaal.

Rien is inmiddels in het bezit van de bokaal met dank aan Matthe PD1AJZ.
2de prijs is = Marnik ON3TNT met 46 x ingemeld >> notieboekje met pen.

3de prijs = Adrie NL6926 met 43 x ingemeld >>

PI4BOZ butten en VERON sticker.

Alle prijs winnaars PROFICIAT.
En een ieder TNX voor het inmelden Bij PI4BOZ.
Dit jaar weer nieuwe kansen in de wekelijkse ronde van PI4BOZ.
Namens de crew van PI4BOZ.
73 Matthe PD1AJZ

Eerste QO-100 DXpeditie naar Spitsbergen ooit
05/01/2022/in Algemeen nieuws/door Poll van der Wouw PA3BYV

De eerste QO-100 DXpeditie naar Spitsbergen
ooit staat gepland voor 19-26 april 2022. De DXpeditie gebruikt de roepnaam JW0X op HF.
Maar op 22-24 april is ze ook actief als JW100QO op de QO-100-satelliet. Het maken van de
allereerste QO-100-verbindingen vanuit Spitsbergen is de grootste uitdaging van deze
DXpeditie. ON4CKM Cedric, ON4DCU Patrick en ON5UR Max zullen een barre
sneeuwscootertocht van bijna 100 km afleggen in temperaturen van -20° – 25° Celsius om
hun doel te bereiken. Kapp Linné is de enige plaats in het gebied waar men de QO-100
satelliet kan zien op slechts 3° boven de horizon. Svalbard, zoals Spitsbergen tegenwoordig
heet, ligt ook aan de rand van het satellietgebied (footprint), wat de uitdaging nog groter
maakt. Ze willen zoveel mogelijk radioamateurs de kans geven om deze eerste QO-100
DXpeditie te werken. Voor deze unieke uitdaging hebben ze ook een speciale roepnaam
JW100QO.
HF DXpeditie naar Svalbard

DX-Adventure is een nieuwe uitdaging van Erik de Mey ON4ANN en Max van Rymenant
ON5UR. Begin 2021 bundelden ze hun krachten en werkten aan dit nieuwe project. Al vrij
snel besloten ze dat we naar de noordelijkst bewoonbare plek ter wereld “Spitsbergen” te
gaan. Het team bestaat uit 15 zeer enthousiaste radioamateurs. Die hebben ook bijna allemaal
ervaring met het deelnemen aan of organiseren van DX-pedities. Onder het motto “You hear
our signals, we feel the pile-up” gaan ze van 19-26 april 2022 naar Spitsbergen.
5 stations op HF

Het doel is om 5 stations te bouwen vanaf drie verschillende locaties in Longyearbyen, de
hoofdstad van Spitsbergen. De stations zullen actief zijn op de HF banden, in verschillende
modes (CW, SSB, RTTY, FT8 en FT4). Als de omstandigheden het toelaten proberen ze om
24 uur per dag actief te zijn.
Eerste QO-100 DXpeditie naar Spitsbergen ooit

Een team van 3 radioamateurs probeert ook QO-100-verbindingen te nmakenb. Daarvoor
moeten ze een barre tocht maken naar Kapp Linné. Dat is namelijk de enige plaats in het

gebied van waaruit vrij zicht is op de QO-100. Maar daar staat QO-100 slechts 3° boven de
horizon.
Sponsoring

Zo’n expeditie is uiteraard duur. Kijk daarom op de website van DX-adventure als je de
expeditie wilt sponsoren.
Svalbard QO-100 JW100QO April 22-24
https://www.dx-adventure.com/en/qo-100-our-goal/
Svalbard JW0X April 19-26
https://www.dx-adventure.com/en/svalbard-dx-pedition/
QO-100 geostationare amateursatelliet transponder bestrijkt de halve wereld van Brazilië tot
Thailand:
https://amsat-uk.org/satellites/geo/eshail-2/
Bron: AMSAT-UK
Tags: DXpeditie, QO-100, satelliet

Januari/februari-editie “The Communicator” beschikbaar
04/01/2022/in Algemeen nieuws/door Erwin van der Linden (PE1CUP)

De nieuwe editie van het Engelstalige, digitale tijdschrift The
Communicator is beschikbaar als gratis PDF-download. Dit tijdschrift is een uitgave van de
Surrey Amateur Radio Club (SARC), een radioamateurvereniging in het zuidwesten van
Canada.
In deze uitgave vind je onder andere artikelen over radiopionier Hanso Idzerda, een
richtingsgevoelige verticale 30m-antenne en een voordelige spectrumanalyser.
The Communicator

In de januari/februari-editie van The Communicator staat onder andere een uitgebreid artikel
over de Friese radiopionier Hanso Idzerda. Hij was de eerste, op 6 november 1919, die een
publieke omroepuitzending verzorgde met zijn zelf ontworpen en gebouwde zendinstallatie.

Korte tijd huurde de BBC hem zelfs in, omdat zij zelf hun zendapparatuur nog niet gereed
hadden.
Verder onder meer een artikel van Arie Kleingeld (PA3A). Ditmaal over een bijzondere 30mantenne met vier even lange verticale elementen, waarvan er drie als reflector werken. De
antenne geeft relatief weinig versterking t.o.v. een groundplane-antenne, maar heeft wel een
heel behoorlijke voor/achter-verhouding van zo’n 15 tot 20 dB. Bovendien kan de
richtingsgevoeligheid van de antenne eenvoudig geschakeld worden tussen vier verschillende
richtingen.
Jim Adrews (KH6HTV) bespreekt TinySA, een zeer voordelige spectrumanalyser voor het
frequentiebereik 100 kHz – 350 MHz, ontworpen en ontwikkeld door hetzelfde team dat de
succesvolle NanoVNA bedacht. Jim vergelijkt de prestaties van het apparaat voor enkele
toepassingen met die van een “normale” spectrumanalyser, een Rigol DSA-815.
Lees de details en de andere artikelen in de digitale uitgave van The Communicator: The
January – February 2022 SARC Communicator
SARC, een actieve vereniging

De zeer actieve vereniging SARC bestaat al meer dan 45 jaar en is ontstaan op een school
waar elektronicastudenten net hun zendexamen hadden gedaan. Zij hadden het idee opgevat
om op school een radioclub te starten. De leiding van de school was daar bijzonder
enthousiast over. Daarom kreeg de docent elektronica, Doug Moore (VE7CBM),
toestemming om het elektronica-lab te gebruiken voor de wekelijkse clubbijeenkomsten.
Bijna vanzelfsprekend werd hij ook de eerste voorzitter van de club.
Tags: magazine, SARC

Van Harry PA3CWQ
VarAC heeft de verwachte update vrijgegeven.
Hiermee is het o.s. mogelijk om ook afbeeldingen te verzenden, tevens heeft deze versie de
"Dark" mode.
Voor info:
https://www.varac-hamradio.com/?utm_campaign=1df37a4f-9ffd-441a-8c266b870748f9ba&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=0c8e18c4-a36a-4953-84cc2ec6aaa1015f

73 Harry PA3CWQ

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)

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.

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

Uitvergroot” Quiz ”

Januari 2022

Deze Quiz is alleen voor leden van de afdeling A51.
De uitslag wordt in de ronde van woensdag 9 februari bekend gemaakt.
Vul je antwoord in op https://a51.veron.nl/uitvergroot/

73’ Wim PA3WT

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.

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:
---------------------------------PA7RA
AGCW Happy New Year Contest
52 QSO's en
2 Pnt.
PA3DBS
CWT contest
109 QSO's en
4 Pnt.
PA3DBS
RSGB Affiliated Societies Team 149 QSO's en
4 Pnt.
PA3DBS
ARRL RTTY Roundup
127 QSO's en
4 Pnt.
PA3DBS
OK1WC memorial contest
51 QSO's en
2 Pnt.
----------------------------------Week
488 QSO's en
16 Pnt.
----------------------------------Totaal
546 QSO's en
18 Pnt.
====================================
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen:
----------------------------------------------Wednesday contest
CW
13 Jan 17:00-19:59 UTC
CWT contest
CW
13 Jan 19:00-19:59 UTC
DDAC 432 MHz contesten
DIGI
13 Jan 17:00-20:00 UTC
DAC 50 MHz
CW/SSB/14 Jan 18:00-22:00 UTC
UBA PSK63 Prefix Contest
PSK63 15/16 Jan 12:00-11:59 UTC
Pro Digital Contest(PDC)
PSK63 15/16 Jan 12:00-11:59 UTC
RSGB Affiliated Societies Team contSSB
16 Jan 13:00-17:59 UTC
HA-DX Contest
CW/SSB 16/17 Jan 12:00-11:59 UTC
VFDB-DLPX Contest
CW/SSB 16 Jan 13:00-17:00 UTC
REF 144 MHz
CW/SSB 17 Jan 06:00-11:00 UTC
OK 144 MHz & Up
CW/SSB 17 Jan 08:00-11:00 UTC
OK1WC memorial contest
CW/SSB 17 Jan 16:30-17:29 UTC
DAC 2320 MHz & Up
CW/SSB 19 Jan 18:00-22:00 UTC
Wednesday contest
CW
19 Jan 17:00-19:59 UTC
CWT contest
CW
20 Jan 19:00-19:59 UTC
DAC 70 MHz
CW/SSB/21 Jan 18:00-22:00 UTC
BARTG RTTY Sprint
RTTY
22/23 Jan 12:00-11:59 UTC
UK/EI DX Contest
CW
26 Jan 12:00-12:00 UTC
UKEICC 80m contest
CW
26 Jan 20:00-21:59 UTC
UKEICC 80m contest
CW
26 Jan 20:00-21:59 UTC
Wednesday CW-contesten
CW
26 Jan 17:00-19:59 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 Competitie 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
OK1WC memorial contest
58 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA7RA
AGCW Happy New Year Contest
52 QSO's en
2 Pnt.(CW)
PA3DBS
CWT contest
109 QSO's en
4 Pnt.(CW)
PA3DBS
RSGB Affiliated Societies Team 149 QSO's en
4 Pnt.(CW)
PA3DBS
ARRL RTTY Roundup
127 QSO's en
4 Pnt.(RTTY)
PA3DBS
OK1WC memorial contest
51 QSO's en
2 Pnt.(CW)
-----------------------------------Periode
546 QSO's en
18 Pnt.
-----------------------------------Totaal
546 QSO's en
18 Pnt.
====================================
De palmares gaat deze keer naar de topscoorders van de maand en de topscoorder
van dit seizoen:
TOP 3 VAN DE MAAND:
----------------------1. PA3DBS
16 Pnt.
2. PA7RA
2 Pnt.
3.
0 Pnt.

SEIZOEN TOP SCOORDER:
--------------------PA3DBS
16 Pnt. << Proficiat !

Wij wensen een ieder weer veel succes toe met de komende contesten !
73 es gd contesting
Manager Afdelingscompetitie

PAFF - Ham Radio & Flora and Fauna Cota Netherlands
Van Toon PD0RWL

Information about ham radio activities from designated nature parks in The Netherlands
http://www.pa-ff.nl/
Uitdaging voor Kastelen en Forten Jagers

http://www.belgiancastlesfortresses.be

Inmelders deze week
Rinus Kommer *
NL14064 Cees*
PA3JWC Jack*
Piet Korsuize*
NL134 Xander*
NL6926 Adrie*
Br Geert*
NL12555 Willem*
PA4ARP Cor
EA5/PD1A Hans*
PD2WTD Cyriel*
ON3TNT Marnik
PA3JAN Jan*
PA3GAG Rien
PA3BMI Ton*
PA3B Bram*
PA3BOM Leo*
PD1TUX Tijs
PA5HE Henk
PA5KM Koen*
PA3WT Wim
PA7H Hans
PD0BJ Bert*
PA0UYL Herman*
PD0RWL Toon
PA1ADG Ad*
PD1MVL Mart
PD1SHE Stephanie*
PA2CVD Cor
PB2DJ Jaap*
PE2BS Ruud
PA3DWF Piet*
PD1MAP Martijn*
PD4FH Frits*
PB4DX Gerard
ON3VLC Leo
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/activiteit2/

18 januari: Coaxronde i.p.v bijeenkomst in de Geerhoek in Wouw.
15 februari:HHV 2022 indien mogelijk Fysiek in de Geerhoek in Wouw anders
digitaal (alleen toegankelijk voor VERONLEDEN A51).

2022-V1.0 DIT ALLES ONDERVOORBEHOUD

“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”
Ton PD5TON

Compleet 2 mtr. amateur station

Regelbare voeding:
€ 35,-SAMLEX APS 1209, regelbare voeding.
Max. 15 Volt en 9 Amp., en gewicht 5 KG.
Enige gebruikssporen.
Amp.-meter is een beetje ‘lui’ en heeft af en toe een ‘tikje’ nodig. Na een
tijdje opwarmen is het geen probleem meer.

SWR -Power meter met Tuner:
€ 25,-FSI-6. Nette SWR/Power meter met Tuner.
Geschikt voor 2, 6, en 11 Mtr.
Ziet er netjes uit.

Tranciever 2 Mtr.:
€ 65,-Kenwood TM-211/E 144 MHz FM Transciever.
Regelbaar vermogen 5-25 Watt.
Met in/uit-schuifbeugel, Mic., externe spreaker en manual.
Géén CTCSS (Wel in te bouwen).

Antenne 144 MHz – Groundplane.
€ 30,-Yaesu RSL-145GP
Goed werkende 2 Mtr. Antenne
Lengte straler 130 cm, 3 radialen, elk 50 cm.

Neem contact op met Ton PD5TON als je geïnteresseerd bent Ton Priem ton.priem@hotmail.nl

voormalig PE1VCC
Hallo Wim,
Zou u voor deze zendamateur gerelateerde spullen een advertentie willen plaatsen in het PI4BOZrondebulletin 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

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

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

