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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 356 van 11 mei   

Welkom bij de wekelijkse uitzending van PI4BOZ  

  

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT.  

Gepresenteerd door Bert PD0BJ.     

Ronde leider Matthé PD1AJZ.    

73 ‘  Wim PA3WT.  

  

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

Wijziging aanvangs tijd van de Ronde PI4BOZ  
 

Beste Radio en luister amateurs , we zijn van voornemens om de aanvangstijd van de ronde PI4BOZ per 1 

juni 2022 aan te passen van 20.30u naar 20.00u. 

Reacties op deze aankondiging kan je sturen naar pa3wt@veron.nl 

 

73’ Wim PA3WT voorzitter afdeling A51  

 

Volgende bijeenkomst is op dinsdag 17 mei  aanvang 20:00  

Work schop Nano VNA dinsdag 17 mei 
 

Er zijn 11 aanmeldingen er zijn dus nog 7 plekken 

beschikbaar wil je nog deelnemen meld je eigen aan voor 

13 mei. 
 

Beste leden,  

 

Als de situatie rond corona niet veranderd en alles door mag gaan is het de bedoeling om op 

dinsdag 17 mei  een workshop / practicum avond rond de NanoVna te houden als aanvulling 

op de lezing van PA3A (Arie Kleingeld) over de NanoVna op Dinsdag 19 April.  

Het is de bedoeling dat Rien PA3GAG en Ad PE1GIJ een aantal proeven voorbereiden en 

onder hun begeleiding uit te voeren.  

 

Als doel is er het gebruik van de NanoVna wat meer duidelijk te maken aan de hand van 

praktijk voorbeelden en ook de interpretatie van de Smit-Charts te verduidelijken.  

In principe kan iedereen hier aan mee doen maar het bezit van een NanoVna heeft wel de 

voorkeur.  

In principe is elk model NanoVna geschikt maar de proeven zullen allemaal gemaakt worden 

met een female SMA aansluiting.  

(Als de eigen NanoVna N connectoren heeft dan graag zelf even voor verloopjes zorgen.)  

 

Als je zelf geen NanoVna bezit hoeft dit geen probleem te zijn en zullen we proberen je aan 

iemand te koppelen met een NanoVna omdat het idee toch al is om de metingen in paren te 

gaan doen.  

Om alles goed voor te bereiden willen we wel graag vooraf weten hoeveel mensen hier aan 

mee willen doen.  

mailto:pa3wt@veron.nl
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Daarbij ook nog of je zelf een NanoVna mee gaat brengen of niet.  

 

Dus graag even vooraf aanmelden op een speciaal hiervoor aan gemaakt email adres .  

In vermand met de tijd die nodig is voor de voorbereidingen sluiten we de inschrijving op 

Vrijdag 13 Mei.  

Aanmelden op: workshop@pe1gij.nl  

onder vermelding van natuurlijk de call en wel of niet een NanoVna.  

Als je specifieke dingen terug zou willen zien tijdens de workshop kan je dat er natuurlijk bij 

zetten en zal er gekeken worden of het mee te nemen is in de proeven.  

 

73 Ad PE1GIJ 

 

73’ Matthe PD1AJZ  Bert PD0BJ  Ad PE1GIJ Wim PA3WT .  

OPROEP:  

Weten jullie iemand die 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  

  

mailto:workshop@pe1gij.nl
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FO-29 drie maanden beperkt bedrijf 
06/05/2022/in Algemeen nieuws/door Poll van der Wouw PA3BYV 

Volgens het AMSAT News Bulletin zal continue werken via Fuji-

OSCAR 29 (FO-29) de komende drie maanden niet mogelijk zijn. Want de satelliet komt telkens bij elke 

baan om de aarde in de schaduw van de aarde.  De toestand van de batterijen laat een continue werking niet 

toe. Vanaf augustus tot volgend voorjaar zal de Japanse amateurradiosatelliet weer het volle zonlicht 

ontvangen, zodat continue werking mogelijk zal zijn. 

FO-29 drie maanden eclips 

Samen met AO-7 is FO-29 (Fuji-Oscar-29, ook wel JAS-2) een van de oudste nog gedeeltelijk 

functionerende radioamateursatellieten. Het werd gebouwd door radioamateurs van de Japan Amateur Radio 

League en op 17 augustus 1996 gelanceerd als secundaire nuttige lading op een H-II raket in het 

Tanegashima Space Center in Japan. Hij draait in een baan om de aarde op 1300 km hoogte in een tijd van 

112 minuten. De inclinatie is 98 graden. Het zendvermogen van het baken is 100 mW, de transponder 1 

watt. 

Transponders 

FO-29 draagt een 100KHz brede SSB/CW lineaire transponder die werkt in mode V/U. Hij draagt 
bovendien een 1k2/9k6 digitaal BBS dat niet langer operationeel is en een Digitalker baken dat een digitale 

stem op FM uitzendt. FO-29 bevat een standregelsysteem dat bestaat uit een zonnesensor, een 

aardmagnetismesensor, een magnetorquer en een gegevensverwerker. Het bevat ook een geavanceerd 

zonnecelexperiment bestaande uit gallium-arsenide zonnecellen van 2cm x 2cm en cellen van 2cm x 1cm. 

Mode V/U (J) Lineaire Transponder (Inverting): 

Uplink: 145.9000 – 146.0000 MHz SSB/CW 

Downlink 435.8000 – 435.9000 MHz SSB/CW 

Mode U Baken: 

Downlink 435.7950 MHz CW 

https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
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Mode U Digital (Zelden gebruikt): 

Downlink 435.9100 MHz FM 

  

Tags: AMSAT, satelliet 

 

PA22MILL actief tijdens Nationale Molendagen 

Gelijktijdige met de Nationale Molendagen, op 14 en 15 mei 2022, 
is het amateurradio-evenement ‘Mills on the Air 2022’. Dan zullen vanuit diverse voor het publiek geopende 

molens radioamateurs onze hobby uitleggen en promoten. 

Zo zullen bijvoorbeeld Aad PD0AK, Dennis PA2DK en Wim PA2AM het special event station PA22MILL 

op zaterdag 14 mei activeren vanaf de Resoordse molen. QSO’s maken ze dan op HF in CW, SSB en FT-8.  

RAZzies mei 2022 als PDF-download beschikbaar 

De vereniging Radio Amateurs Zoetermeer (RAZ) brengt het maandblad RAZzies uit. 

De mei-uitgave is nu als PDF-download beschikbaar, met verschillende artikelen over technische 

onderwerpen: 

 Revisie van de automatische K3NG-antennetuner 
 Reparatie van monitorscope YO-100 
 Een supersimpele 6m-ontvanger 

Daarnaast nog een interessant verhaal van ‘Opa Vonk & Pim’ over ‘Analoog versus SDR’. 

Download: RAZzies mei 2022 

  

https://www.veron.nl/nieuws/tag/amsat/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/satelliet/
https://www.molens.nl/nationalemolendag-2022/
https://www.qrz.com/lookup/PA22MILL
https://rijsoordsemolen.nl/
https://www.pi4raz.nl/
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies202205.pdf
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies202205.pdf
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Belgische stations gehoord op 40 MHz 

De Belgische radioamateurvereniging UBA meldt dat er op 40,680 MHz uitzendingen waargenomen zijn 
van Belgische stations in FT8. De Belgische telecomautoriteit BIPT laat weten dat uitzendingen op 40 MHz 

op dit ogenblik niet toegestaan zijn in België. 

Wel onderzoekt het BIPT momenteel de mogelijkheid om rond 40 MHz een klein frequentiesegment vrij te 

geven voor radioamateurs. Illegale activiteiten van radioamateurs op de band zullen dit onderzoek dan 

mogelijk ongunstig beïnvloeden.  

 

Brazilië pakt storende zonnepaneelinstallaties aan 
10/05/2022/in Algemeen nieuws/door Poll van der Wouw PA3BYV 

Zonnepaneelinstallaties kunnen aanzienlijke RF-storing 

veroorzaken (EMC). In Brazilië heeft het Nationaal Instituut voor metrologie, normalisatie en industriële 

kwaliteit (INMETRO) nieuwe regelgeving ingevoerd. Daarmee proberen zij dit groeiende probleem aan te 

pakken. 

Op 21 maart 2022 publiceerde INMETRO (Nationaal Instituut voor Metrologie en Kwaliteit) ordonnantie 

INMETRO nr. 140/2022. Daarin staan de technische voorschriften en conformiteitsbeoordelingseisen voor 

apparatuur voor het opwekken, conditioneren en opslaan van elektriciteit in fotovoltaïsche systemen. 

Brazilië pakt storende zonnepaneelinstallaties aan 

De verordening trad op 2 mei 2022 in werking. Daaronder zijn de voorschriften voor de productie, de invoer 

en het op de markt brengen van bepaalde producten. Die worden over een periode van 12 tot 36 maanden 

geleidelijk ingevoerd. 

https://www.uba.be/nl/actueel/flash/40-mhz
https://www.bipt.be/consumenten
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/nieuws/zonnepaneelinstallaties-92-voldoet-niet-aan-eu-emc-richtlijn/
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In fotovoltaïsche systemen vereist de omzetting van de gelijkstroom uit de zonnepanelen naar wisselstroom. 

Daardoor ontstaan potentiële radiostoringen door de fysica die bij deze omzettingen betrokken is. 

Radioamateurvereniging LABRE actief betrokken 

LABRE is, via de Spectrum Management and Defense (GDE) groep, actief geweest vanaf het begin van dit 
lange technische en regelgevende proces om de federale overheid te sensibiliseren en deze vraag voor te 

leggen. LABRE heeft deelgenomen aan openbare raadplegingen en aan een groot technisch comité van 

INMETRO, dat werd opgericht om te luisteren naar de verschillende sectoren van de maatschappij, de 

industrie, de handel, de laboratoria en de overheid om suggesties voor te bereiden met het oog op een 

herziening van de technische regelgeving voor fotovoltaïsche systemen. Later werden binnen dit comité 

thematische groepen gevormd, waaronder de EMC, om hun specifieke onderwerpen te bespreken. LABRE 

kreeg ook steun van de EMC-coördinator van IARU en ARRL via thematische vergaderingen. 

Regels voor elektromagnetische compatibiliteit 

Tijdens de besprekingen in het technisch comité verdedigde LABRE de volledige toepassing van de regels 
inzake elektromagnetische compatibiliteit. In het bijzonder voor alle fotovoltaïsche producten en systemen 

die interferentie kunnen veroorzaken. INMETRO heeft besloten EMC voor het eerst op te nemen in een 

gespecialiseerde regelgeving voor fotovoltaïsche producten, maar in het toepassingsgebied de producten af 

te bakenen die aan deze en de andere eisen moeten voldoen in een meer gedetailleerd en gefractioneerd 

regelgevingsmodel. Tegelijkertijd benadrukt INMETRO dat producten die nu niet onder het 

toepassingsgebied vallen of die fotovoltaïsche systemen gaan integreren, in in de toekomst er mogelijk wel 

onder vallen. 

  

Kortom, dankzij het werk van de thematische EMC-groep, met actieve deelname van  LABRE, zag 

INMETRO het belang van dit onderwerp in. Elektromagnetische compatibiliteitseisen staan nu in de 

verordening. Deze eisen bestonden namelijk niet in de versie van 2011. Dat kan zien we als een effectieve 

vooruitgang in de bescherming van radiocommunicatie in Brazilië tegen interferentie door fotovoltaïsche 

systemen. 

Bekijk de nieuwe verordening hier. 

Bron Southgate en LABRE 

 

 

  

https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-140-de-21-de-marco-de-2022-389587680
http://www.southgatearc.org/news/2022/may/brazil-tackles-polluting-solar-panel-installations.htm
https://tinyurl.com/IARU-Brazil
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VERON PinksterKamp 2022 
03/05/2022/in Aankondiging evenementen/door Poll van der Wouw PA3BYV 

Het 55e VERON PinksterKamp in 2022 gaat na alle corona-

ellende van de afgelopen jaren gewoon door. Namelijk van vrijdag 3 juni tot en met maandag 6 juni 

2022. Via de lokale kanalen proberen we veel vaste bezoekers te bereiken, omdat het organiseren en vooral 

boeken van een plekje pas erg laat van start kon gaan. Boeken van een plekje is dit jaar verplicht en kan via 

de web- site van ’t Vlintenholt op https://www.vlintenholt.nl. Geef zoveel mogelijk je speciale wensen aan 

bij het opmerkingenveld. Dan kunnen we er rekening mee houden. 

Natuurcamping 

Geef ook aan of je een electriciteit nodig hebt, want we gaan dit jaar zonder aggregaat werken. De kosten 
hiervan werden de laatste jaren steeds hoger en waren niet meer te verantwoorden op deze natuurcamping. 

De deelnemers die hun hond willen meenemen mogen weer op het Noordveld, waar ook de kampradio en 

activiteitentent staan. 

Bezoekers dienen zich trouwens ook bij de receptie te melden. De receptie van het Vlintenholt is niet de hele 

dag open, en dus ook de toegangspoort niet. Houd hier graag rekening mee bij aankomst. 

Programma VERON Pinksterkamp 

Ook het programma is alweer zo goed als rond. Achter de schermen werkt iedereen hard. Zo zullen de 
jachten weer door De Vossenjachtcommissie worden voorbereid. En op de zaterdag is er weer het 

jeugdsolderen. Ook de andere beken- de activiteiten zoals kampradio, familiejacht op zondagmid- dag en 

een bingo staan weer op de planning. En de Nachtjacht op de zondagavond. Uiteraard is er volop 

gelegenheid voor onderling QSO. 

Alle belangrijke informatie inclusief het programma is ook terug te vinden op: www.veronpinksterkamp.nl. 

Ook op Facebook komen allerlei wetenswaardigheden voorbij. Wij hebben er in ieder geval alweer zin in! 

73 namens de VPK-organisatie, 

Benno PA3FBX 

https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/nieuws/veron-pinksterkamp-202x/
https://www.veron.nl/nieuws/veron-pinksterkamp-202x/
https://www.veronpinksterkamp.nl/
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“Lachen is gezond” zegt de clown 

Dat is het thema van de familiejacht tijdens het 55ste VPK. 

Hoe toepasselijk kan je thema zijn nu we eindelijk de corona-teugels los kunnen gooien. En bij een lustrum 

hoort een feestje. En bij een feestje horen clowns, gezelligheid en pret maken. 

De familiejacht staat helemaal in het teken van clowns. Zeker ook omdat we van het 55ste VPK één groot 

feest willen maken, vragen we jullie helemaal in stijl van het thema verkleed deel te nemen. Bovendien gaan 

we groepsfoto’s maken! Wie weet is jullie groep de origineelste en het best passend bij het thema. 

Daarvoor zijn we, voorafgaand aan de start, ook nog op zoek naar een of meerdere personen die deelnemers 

willen begeleiden bij het schminken of zelf willen schminken. De mooiste groepsfoto’s zullen in Electron 

geplaatst worden. 

Laten we er met z’n allen weer een fantastisch feest van maken. “Lachen is gezond” zegt de clown. 

Tot het 55ste VPK 

Wim en Wilma Bettgens PD2WAM en PD2WLM 

Tags: pinksterkamp, VERON, vossenjacht 

  

https://www.veron.nl/nieuws/tag/pinksterkamp/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/veron/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/vossenjacht/
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Van Matthe PD1AJZ   
  

interessante linken voor onze radio hobby  

 https://www.pc5e.nl/  

https://www.modelbouw-baillien.be/  

 
https://www.veron.nl/electronlinks/ 
 
https://www.techniekvantoen.nl/service-documentatie/  

https://parksontheair.com/?fbclid=IwAR3dpqfMzRT7m3XlYqUPP-E6pCY7dMaymwpqv9pbGNOMdINcOi9rlaKaNjs 
 
 

power indicator  
 
https://a43.veron.nl/projecten/antennestroom-indicator-coax-en-open-lijn/ 
 
 
https://a43.veron.nl/wp-content/uploads/2020/05/AntennaCurrentIndicator_coax_openline_v3.pdf 
 
 
 
 

Kijk ook eens op het Veron Twitter Account  
  

https://twitter.com/VERON_Nederland  

 

  

73’Matthé 
  

https://www.pc5e.nl/
https://www.pc5e.nl/
https://www.modelbouw-baillien.be/
https://www.modelbouw-baillien.be/
https://www.modelbouw-baillien.be/
https://www.modelbouw-baillien.be/
https://www.veron.nl/electronlinks/
https://www.techniekvantoen.nl/service-documentatie/
https://parksontheair.com/?fbclid=IwAR3dpqfMzRT7m3XlYqUPP-E6pCY7dMaymwpqv9pbGNOMdINcOi9rlaKaNjs
https://a43.veron.nl/projecten/antennestroom-indicator-coax-en-open-lijn/
https://a43.veron.nl/wp-content/uploads/2020/05/AntennaCurrentIndicator_coax_openline_v3.pdf
https://twitter.com/VERON_Nederland
https://twitter.com/VERON_Nederland
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Radiomarkt Beetsterzwaag 28 mei 2020 
08/03/2022/in Aankondiging evenementen/door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

42e Friese Radiomarkt Beetsterzwaag 

Zaterdag 28 mei 2022 is het voor de 42e keer dat VERON-afdeling A63 de bekende Friese Radiomarkt 
organiseert in en rondom zalencentrum “De Buorskip” aan de Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag. 

De markt is geopend van: 09.00 – 15.00 uur. 

Entreeprijs is: € 5,00 p.p. 

Sla hier uw slag voor dat onderdeel dat u zoekt 

Voor de zendamateur en elektronicahobbyist is dit de gelegenheid om hun slag te slaan en juist dat 
onderdeel of andere waar  te kopen waar je wellicht al lang naar op zoek bent. De FRM is een gezellige 

markt, waar het goed toeven is. Maar ook met veel handelaren uit binnen- en buitenland die hun koopwaar 

aanbieden. U kunt op de markt terecht voor oude en nieuwe zendontvangers, computers en 

computeronderdelen, antennes, kabel, gereedschap, onderdelen voor zelfbouw, sloopmateriaal en nog heel 

veel meer, maar ook de nieuwste digitale technieken. Tevens is de markt een belangrijk ontmoetingsplaats 

voor zend- en luisteramateurs, computerfreaks, verzamelaars en andere techneuten. 

Hoe komt u op de radiomarkt 

De route naar de markt en de gratis parkeergelegenheid in de omgeving van de Vlaslaan wordt aangegeven 

door borden. Ook is aan de mindervaliden gedacht. Hiervoor zijn parkeerplaatsen tegenover de ingang 

gereserveerd. De medewerkers van de FRM helpen u graag. 

Voor zendamateurs is zal er een inpraatstation actief zijn op de repeater van Heerenveen. De frequenties 

zijn: 145.700 MHz en 430.025 MHz. 

Meer informatie: 

 Geïnformeerd blijven over onze activiteiten kan via de website a63.veron.nl 
 De marktmeester kun u bereiken via marktmeester@a63.org 
 Public relations is te bereiken via pr.frm@a63.org 

  

https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://a63.veron.nl/
mailto:marktmeester@a63.org
mailto:pr.frm@a63.org
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Ham Radio Friedrichshafen 24-26 juni 2022 
20/04/2022/in Aankondiging evenementen/door Poll van der Wouw PA3BYV 

De 45e Ham Radio in 

Friedrichshafen, Europa’s belangrijkste vakbeurs voor amateurradio, gaat dit jaar door, en wel van 24 tot 26 

juni 2022. De organisatoren van Europa’s internationale amateurradiotentoonstelling Ham Radio in 

Friedrichshafen berichten dat de 45e editie, gesponsord door de Deutscher Amateur Radio Club (DARC), dit 

jaar eindelijk door kan gaan. Ham Radio in Friedrichshafen kon de afgelopen jaren niet plaatsvinden 

vanwege de pandemie. Toen was er wel een Ham Radio Online. 

Ham Radio Friedrichshafen 2022 

De organisatoren melden daarom het volgende: Dit jaar hebben we samen met onze ideële partner, 
Deutscher Amateur Radio Club DARC e.V., gekozen voor het motto “Een weerzien met vrienden”. Omdat 

dit precies is wat we de afgelopen twee jaar van de pandemie bijzonder hebben moeten missen. Ondanks alle 

tegenslagen slaagden de radioamateurs erin contact te houden tijdens de coronaperiode. Nu is het tijd voor 

persoonlijke contacten – uiteraard met de nodige aandacht voor de eigen veiligheid. We kijken ernaar uit u 

te zien! 

Online ticketshop 

Onze online ticketshop is nu voor u geopend HIER. Verzeker u nu van uw toegangskaart en parkeerticket! 
Zou je liever een badge hebben? Tickets voor 3 dagen kunnen tijdens HAM RADIO worden omgeruild bij 

onze informatiebalie. 

Tickets kunnen dit jaar alleen online worden gekocht. 

Reünies zijn nog leuker, onder vrienden, onder radioliefhebbers. Met de nieuwe verordening vanaf 3 april 

2022 zal het weer mogelijk zijn de beurs zonder beperkingen te bezoeken – als u wilt zelfs zonder masker, 

want de 3G-verordening en de maskerplicht zullen niet langer van toepassing zijn. 

HIER vindt u ook een overzicht van de huidige regelgeving. 

Vriendelijke groeten 

Uw HAM RADIO Team uit Friedrichshafen 

https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/nieuws/ham-radionline-programma-gepubliceerd/
https://tickets.messe-friedrichshafen.de/webshop/114/tickets
https://www.messe-friedrichshafen.com/organizers-service/coronavirus-checklist
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Tal van exposanten 

Een bijzonder kenmerk van Ham Radio in Friedrichshafen is de combinatie van commerciële exposanten, 
wereldwijde verenigingen en tevens Europa’s grootste radiorommelmarkt met meer dan 300 deelnemers uit 

16 landen. 

Ook dit jaar presenteert de Ham Radio een breed scala aan meetinstrumenten, antennes en elektrotechnische 

apparatuur. Tickets zijn alleen online beschikbaar. 

Tags: Friedrichshafen, HAM RADIO 

  

https://www.veron.nl/nieuws/tag/friedrichshafen/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/ham-radio/
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Heb jij al een VERON e-mailadres of wil je een wijziging doorgeven? 

Exclusief voor VERON leden bieden we een speciaal VERON e-mailadres aan. Of, 

om meer precies te zijn, een e-mail alias adres. Bijvoorbeeld roepletters@veron.nl en/of 

luisternummer@veron.nl voor onze luisteramateurs met NL-nummer. Heb je (nog) geen roepletters en ook 

(nog) geen NL-nummer, vraag dan eerst je eigen luisternummer aan op deze pagina. 

De VERON e-mail alias wordt speciaal voor jou aangemaakt en doorgeschakeld naar je eigen e-mailadres. 

Zo hoeven je radiovrienden bijvoorbeeld geen privé e-mail adres meer te onthouden, maar kunnen ze je 

gewoon via jouw radionaam e-mailen. En mocht je van provider wisselen, dan volstaat het om de alias naar 

je nieuwe adres door te laten verwijzen. Dan hoef je geen adreswijzigingen meer te sturen. 

Meer weten? Lees de veelgestelde vragen over aliassen! 

Vraag via dit formulier je eigen VERON e-mail alias aan 

of geef een wijziging door 

Wanneer je dit formulier gebruikt om een wijziging door te geven, geef die dan aan in het veld “Eventuele 

opmerkingen”. 

https://www.veron.nl/contact-opnemen/veron-e-mailadres/ 
 

Veron afdelingscompetitie  
 
 

 
 

Aanmelden kan via deze link; https://afdelingscompetitie.veron.nl/ 

73’Wim PA3WT  

 

  

https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/nl-commissie/
https://www.veron.nl/contact-opnemen/veron-luisternummer/
https://www.veron.nl/contact-opnemen/veron-luisternummer/
https://www.veron.nl/contact-opnemen/veron-e-mailadres/e-mail-alias-faq/
https://www.veron.nl/contact-opnemen/veron-e-mailadres/
https://afdelingscompetitie.veron.nl/
https://www.veron.nl/contact-opnemen/veron-e-mailadres/e-mail-alias-faq/
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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  

https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2022/01/Svalbard-dx-QO-100.jpg
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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  

    

 

  

   

 

   

https://www.dx-adventure.com/en/qo-100-our-goal/
https://www.dx-adventure.com/en/qo-100-our-goal/
https://www.dx-adventure.com/en/qo-100-our-goal/
https://www.dx-adventure.com/en/qo-100-our-goal/
https://www.dx-adventure.com/en/qo-100-our-goal/
https://www.dx-adventure.com/en/qo-100-our-goal/
https://www.dx-adventure.com/en/qo-100-our-goal/
https://www.dx-adventure.com/en/qo-100-our-goal/
https://www.dx-adventure.com/en/qo-100-our-goal/
https://www.dx-adventure.com/en/qo-100-our-goal/
https://www.dx-adventure.com/en/qo-100-our-goal/
https://www.dx-adventure.com/en/svalbard-dx-pedition/
https://www.dx-adventure.com/en/svalbard-dx-pedition/
https://www.dx-adventure.com/en/svalbard-dx-pedition/
https://www.dx-adventure.com/en/svalbard-dx-pedition/
https://www.dx-adventure.com/en/svalbard-dx-pedition/
https://www.dx-adventure.com/en/svalbard-dx-pedition/
https://www.dx-adventure.com/en/svalbard-dx-pedition/
https://www.dx-adventure.com/en/svalbard-dx-pedition/
https://amsat-uk.org/satellites/geo/eshail-2/
https://amsat-uk.org/satellites/geo/eshail-2/
https://amsat-uk.org/satellites/geo/eshail-2/
https://amsat-uk.org/satellites/geo/eshail-2/
https://amsat-uk.org/satellites/geo/eshail-2/
https://amsat-uk.org/satellites/geo/eshail-2/
https://amsat-uk.org/2022/01/03/first-ever-svalbard-qo100-dxpedition-jw100qo/
https://amsat-uk.org/2022/01/03/first-ever-svalbard-qo100-dxpedition-jw100qo/
https://amsat-uk.org/2022/01/03/first-ever-svalbard-qo100-dxpedition-jw100qo/
https://amsat-uk.org/2022/01/03/first-ever-svalbard-qo100-dxpedition-jw100qo/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/dxpeditie/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/dxpeditie/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/dxpeditie/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/qo-100/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/qo-100/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/qo-100/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/qo-100/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/qo-100/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/satelliet/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/satelliet/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/satelliet/
http://www.southgatearc.org/news/2021/october/bbc-centenary-special-event.htm


 

 

 

  

  

P
ag

in
a1

8 

   

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)  

 

Mededeling RQM 
 

Ik ben de volgende clubavond 19 april niet aanwezig ivm vakantie. 
 

Indien er leden zijn die kaarten willen inleveren of ophalen bij mij thuis stuur dan een mailtje. 
 
73 Harry PA3CWQ RQM 
  

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.  
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Veron Contest Competitie 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           74 QSO's en     2 Pnt. 
PA3DBS    CWT contest                      84 QSO's en     3 Pnt. 
PA3DBS    ARI DX Contest                  209 QSO's en     6 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           53 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        420 QSO's en    13 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    10039 QSO's en   310 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  CWT contest                        CW     11 May 19:00-19:59 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     11 May 17:00-19:59 UTC 
  DDAC 432 MHz                       DIGI   13 May 17:00-20:00 UTC 
  Portuguese Navy Day contest        CW/SSB/14/15 May 09:00-17:59 UTC 
  CQ-M International DX Contest      CW/SSB 14/15 May 12:00-11:59 UTC 
  Alessandro Volta RTTY Contest      RTTY   14/15 May 12:00-11:59 UTC 
  UKEICC Contest                     CW     14 May 20:00-21:00 UTC 
  DAC 50 MHz activity                CW/SSB 14 May 18:00-22:30 UTC 
  RSGB 70 MHz contest                CW     15 May 09:00-12:00 UTC 
  UN DX Contest                      CW/SSB 16 May 06:00-20:59 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         DIGI   18 May 19:00-20:29 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 18 May 16:30-17:29 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         DIGI   18 May 19:00-20:29 UTC 
  CWT contest                        CW     18 May 19:00-19:59 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     18 May 17:00-19:59 UTC 
  RSGB FT4 Contest                   DIGI   18 May 19:00-20:30 UTC 
  DAC 1296 MHz                       CW/SSB 19 May 17:00-21:00 UTC 
  RSGB 1296/2320 MHz                 CW/SSB 19 May 19:00-21:30 UTC 
  EU PSK DX Contest                  PSK63  21/22 May 12:00-11:59 UTC 
  RSGB 144 MHz Contest               CW/SSB 21/22 May 14:00-14:00 UTC 
  QO-100 SSB Challange               CW     21 May 18:00-00:00 UTC 
  YOTA Contest                       CW/SSB 21 May 08:00-19:59 UTC 
  Baltic Contest                     CW/SSB 21/22 May 21:00-02:00 UTC 
  King of Spain Contest              CW     21/22 May 12:00-11:59 UTC 
  EU PSK DX Contest                  PSK63  21/22 May 12:00-11:59 UTC 

https://competitiemanager.veron.nl/
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  DARC Hessen Contest 80 mtr         CW/SSB 21 May 06:00-07:59 UTC 
  DARC Hessen Contest 40 mtr         CW/SSB 21 May 08:00-09:59 UTC 
  DARC Hessen Contest 432 MHz        CW/SSB 21 May 12:00-14:00 UTC 
  DARC Hessen Contest 144 MHz        CW/SSB 21 May 14:00-17:00 UTC 
  REF contest 432 Mhz and Up         CW/SSB 22 May 05:00-10:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 23 May 16:30-17:29 UTC 
  CWT contest                        CW     25 May 19:00-19:59 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     25 May 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  
 
  

mailto:afdelingscontest@veron.nl
http://www.contestkalender.nl/
http://www.hornucopia.com/contestcal/
http://www.sk3bg.se/contest/
https://www.veron.nl/
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Inmelders deze week  
 

1. 19WO2041 Rinus* 
2. NL14064 Cees* 
3. NL14127 Piet* 
4. NL134 Xander* 
5. NL6926 Adrie* 
6. PA4ARP Cor 
7. PD2WTD Cyriel 
8. PA3JWC Jack* 
9. EA5/PD1A Hans* 
10. PD1TUX Tijs 
11. PA3GAG Rien 
12. PD0BJ Bert 
13. PA2CVD Cor 
14. PE2BS Ruud* 
15. PA2HEN Hennie* 
16. ON3TNT Marnik 
17. PD4FH Frits* 
18. PA5KM koen* 
19. PA1DMG Marc* 
20. PA0UYL Herman* 
21. PD1SHE Stephanie 
22. PA3DHR/P Dirk 
23. ON3VCL Leo* 
24. PA3BMI Ton* 
25. PA5HE Henk 
26. PA3DWF Piet* 

 
 

 
 
 
 
  

Een ieder weer THANX voor het mee luisteren en inmelden via de 

radioset / echolink. 

 
Tot Horens en we komen mekaar tegen!! 

 
73’Matthé PD1AJZ netcontrol 

 
En tot horens op de ronde PI4BOZ of op frequentie band? 
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    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/a51-agenda/ 

                                                       

 

18 januari: Coax ronde 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 Veron leden A51). 

15 maart: verkoop van, voor en door amateurs. 

9,10 april: Toon (PD0RWL) gaat met de afdelings call PI4BOZ deelnemen aan 

het Flora Fauna activatie weekend. 

19 april: Lezing PA3A Nano VNA. 

17 mei: Practicum Nano VNA.  PE1GIJ PA3GAG 

21 juni: Lezing door Cor PA4ARP over antennes en baluns. 

19 juli: Vakantie. 

16 augustus: Lezing nader te bepalen. 

9,10,11 september: Velddag alleen voor leden A51, en genodigden. Let op 

gewijzigde Datum 

20 september: Meetavond ??. 

18 oktober: Lezing PA0ABM amateur zijnde tot heden,  operating practices, 
kom je tot 339 DXCC entiteit!! 
15 november: Lezing PA0TRT restauratie oude radio van zijn vader. 

20 december: Eindejaar viering alleen voor leden A51, en genodigden. 
 
2022-V1.1   DIT ALLES ONDERVOORBEHOUD 

http://www.a51.veron.nl/
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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 
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 “Gezocht / Gevraagd / Aangeboden“  

  

Matthe PD1AJZ  

  

 Ik zoek een dubbele telescoop antenne dit is voor een portebel 2 mtr 

beamtje die ik aan het maken ben zie foto .  

73 Matthé pd1ajz@veron.nl  
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"te koop aangeboden/ af te halen”    

   

De volgende items zijn te koop  

   

     2x Bird wattmeter type 43 zonder meetkop  € 75,00 p/st  

  

  

  

  

  

   Agilent 33220A  functie/abitrage generator    € 250,00  

 
  

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)  

  

  
  



 

 

 

  

  

P
ag

in
a2

6 

Van PD1AJZ   collectie zijn de volgende items te koop   
  

  

Kenwood antenne tuner AT-200   € 85,00  

  

 

  

Kenwood power DC supply PS-30   € 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 
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           Is op ieder 3 dinsdag van de maand  

De avond start om 20:00 uur en iedereen is weer van harte welkom.  

  

Dit alles aan de Kloosterstraat nr 19B in het Cultureel Centrum de Geerhoek 

in Wouw.  

  

De Qsl-Manager Harry PA3CWQ is aanwezig deze avond.  

  

Iedereen in de ziekenboeg beterschap van PI4BOZ / A51  

Mart PD1MVL  

René PH3V  

            

Bezoek aan de zieken en/of een kaartje wordt gewaardeerd, adressen staan in 
QRZ.com  

  

73' Matthé PD1AJZ  

  

LET OP:  Inmelden voor luisteramateurs via mail: pa3wt@veron.nl of  bij  

pd1ajz@veron.nl  

Zendamateurs  inmelden via de repeater PI3BOZ of Echolink , niet via 

ander medium.  

Berichten voor de Ronde  .  

Zorg dat deze binnen zijn op de maandag voor de Ronde en dan voor 

16:00uur.  Zo niet schuift het door naar de ronde erna.  

  

  

Bedankt voor jullie aanwezigheid   

73’   Wim PA3WT   


