
 

 

 

  

  

Pa
gi

n
a
1

 

  

  

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 360 van 8 juni   

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  -- 

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

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

  



 

 

 

  

  

Pa
gi

n
a
2

 

 

Mededelingen ;  
 

 

73’ Wim PA3WT voorzitter afdeling A51  

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  

 

Silent Key  

 
Helaas is het droevige bericht binnen gekomen dat Gerard PB4DX overleden. 

Gerard  was geen lid van onze afdeling maar wel een frequent in melder bij de PI4BOZ ronde.  

Dit hebben we altijd gewaardeerd en gaan we zijn praatjes, tips en opmerkingen missen. 

Gecondoleerd namens het PI4BOZ Team. 
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Van Cor PA4ARP 
 

Op Zondag 19 Juni  vanaf 10.00 uur  

Hambeurs Turnhout met alle grote verkopers die daar ook aanwezig zijn   

HAMBEURS DEN  DONK  KAPELWEG 51 TURNHOUT 

ENTREE IS DAAR €  2.= 

DAN OP  ZONDAG 3 Juli  

RADIOMARKT  K.A.R   TE  BLADEL 

LEEMKUILEN 16 B 

ENTREE IS DAAR € 5.= 

MVGR. COR PA4ARP  
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Van Herman PA0UYL 
 

Beste Wim,  

 

Een vraagje voor het ronde bulletin, het gaat om het volgende: 

 

Ik heb enige apparatuur waarop een ouderwetse telex machine kan worden aangesloten, zoals een 

Siemens T-100, T-1000 of een T-37.  

Is er wellicht nog iemand die zo’n oude Telex heeft staan en hem krijt wil? 

 

Zo'n telex is een schitterend stukje mechaniek, bestaande uit een motor met vele hendels, palletjes met 

weinig elektronica. Het is groot, log en maakt veel herrie. Vanwege de ruimte zou ik liever in plaats van een 

telex machine een PC of wellicht een raspherry willen aansluiten, die de taak van de telex machine 

overneemt.   

 

Je kunt de zendkant zien als het toetsenbord van de telexmachine. Dit toetsenbord is elektronisch te zien 

als een schakelaar, die open en dicht gaat in het ritme van de baudotcode.  Elektronisch gezien is de 

ontvangstkant van een telexmachine, een magneet die aan-/uitgeschakeld wordt in het ritme van de 

baudotcode.  Mechanisch wordt dit ritme gedecodeerd en dan geprint.   

 

Er zijn diverse programma’s die RTTY kunnen decoderen en verzenden, deze maken dan gebruikt van het 

audio van de transceiver.  Wat ik zoek is een programma dat kan werken met de enen en nullen van de 

baudot code. Dit gaat dan waarschijnlijk via een com-poort.  

 

Weet iemand zo’n programma of heeft iemand nog een oude telex staan? 

 

Vy 73, 

Herman – pa0uyl 
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Van Henk PA5HE, 
 

Enige tijd gelden heb ik een schema in het bulletin laten zetten voor een VLF pre-amp. 

Deze heb ik gemodificeerd naar een preamp geschikt voor VLF tot middengolf. 

Dus je kan hem gebruiken om een ongevoelige grimeton converter mee levendig te maken of als preamp 

achter een loop antenne voor een buizenradio voor middengolf ontvangst.  40dB gain (100x) is ruim 

voldoende . 

Uit een kleine loopantenne van 40cm diameter haal ik ca 150uV wanneer Radio Caroline getuned is. Deze 

versterker maakt er vervolgens 15mV van. Zelfs de meest dove radio zou dit moeten horen. 

Ondertussen heb ik een layout van gemaakt met kicad. Zie onderstaand plaatje. Als er interesse voor is wil 

ik er wel een aantal printplaatjes van laten maken . 

 

 
 

hij is niet in SMD, maar uitsluiten THT 
 

Kosten:  

Gratis  voor leden A51 > print +onderdelen, Exclusief een Kastje  (Kosten nog ? ) eventueel 
gezamelijk inkopen via A51 

Te bestellen via pd1ajz@veron.nl tot  20 juni 2022 

 

 

 

73’ Henk PA5HE 

  

mailto:pd1ajz@veron.nl
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 11 en 12 juni: ATV-contest VERON/IARU op 432 MHZ en hoger 

Tijdens ieder tweede volle weekend van maart, juni, september en december is 
er een ATV-contest op de 70cm-band en hoger. De eerstvolgende is al volgend weekend. De wedstrijd start 

dan op zaterdag 11 juni om 12:00 UTC en eindigt op zondag om 18:00 UTC. Het belangrijkste doel van dit 

evenement is het stimuleren van ATV-activiteiten. 

Deelnemers ontvangen voor iedere voltooide ATV-verbinding wedstrijdpunten, waarbij het aantal punten 

afhankelijk is van de overbrugde afstand en de frequentieband: hoe hoger de band, des te hoger het aantal 

punten. 

Bekijk het volledige reglement op de ‘VHF en hoger’-website: VERON en IARU ATV-contestreglement. 

12 juni: RF-webinar over RF-stralingspreventie 

Het volgende RF-webinar is zondag 12 juni vanaf 15:00 uur. Dan verzorgt door 
Pedro Wyns (ON7WP) een presentatie over ELF (extreem lage frequenties) en RF-stralingspreventie. 

In dit seminar geeft Pedro vanuit zijn achtergrond als voormalig hoofd biotechniek bij de Emmaus 

Ziekenhuisgroep en voormalig hoofd operaties bij VRT, de Belgische nationale omroep, nu docent 

elektronica en telecommunicatie bij de Thomas More-hogeschool, een overzicht van alle stralingsbronnen in 

ons dagelijkse leven en hun impact op onze gezondheid. 

In de context van het hele gedoe rondom 5G is deze lezing niet alleen een must voor de zendamateur, maar 

voor elke gebruiker van mobiele telefoons. Neem zelf een standpunt in over het gebruik van RF-apparatuur 

na het volgen van deze sessie. 

Voor meer informatie en aanmelding verwijzen wij naar de website: RF Seminar 

 Activiteiten i.v.m. platina jubileum koningin Elisabeth 

Op 1 juni startte de Britse radioamateurvereniging RSGB diverse activiteiten in 
het kader van het platina jubileum van koningin Elisabeth. Britse amateurs mogen sinds die datum gebruik 

maken van de letter Q als 2e letter in de prefix, of /70 toevoegen aan het eind van hun call. 

https://vhf-uhf.veron.nl/wp-content/uploads/2018/05/Veron-ATV-contest-reglement-versie-2018-2.pdf
https://www.qrz.com/db/ON7WP
https://www.emmaus.be/
https://www.emmaus.be/
https://www.vrt.be/nl/
https://www.thomasmore.be/
https://www.rfseminar.nl/
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Daarnaast zijn er diverse stations met de speciale prefix GB70 actief. Het gebruik van de QO-100 satelliet 

door de Guernsey club wekt veel belangstelling. De calls zijn GB70E in Engeland, GB70M in Schotland, 

GB70W in Wales, GB70I in Noord-Ierland, GB70J op Jersey, GB70U op Guernsey en GB70D op het eiland 

Man. 

Kijk voor meer informatie op de volgende websites: The Queen’s Platinum Jubilee, GB70 – Amateur Radio 

Special Event Station en op QRZ.com. 

4. Juni-uitgave MagPi brengt artikel over DATV 

Het Engelstalige tijdschrift MagPi over de Raspberry Pi brengt in haar juni-uitgave 
onder andere een artikel over DATV, digitale amateur-tv. In het artikel lees je een interview van P.J. Evans 

met voormalig RAF-piloot Dave Crump (G8GKQ). Dave vertelt daarin onder andere hoe hij in zijn jonge 

jaren startte met zelfbouwapparatuur voor analoge tv, toen weggelegd voor de happy few. Zijn laatste 

project, Portsdown 4, brengt digitale amateur-tv naar een groter publiek dan ooit tevoren. 

De juni-uitgave van MagPi is voor iedereen gratis te downloaden als PDF-bestand: The MagPi – Issue 118. 

Het artikel is overigens ook als aparte publicatie op de MagPi-website te lezen: Portsdown 4 Digital TV 

Transmitter 

  

 

  

https://www.qrz.com/db/GB70E
https://rsgb.org/main/activity/hm-queen-elizabeth-platinum-jubilee/
https://gb70.co.uk/
https://gb70.co.uk/
https://www.qrz.com/db/GB70E
https://magpi.raspberrypi.com/issues/118
https://magpi.raspberrypi.com/articles/portsdown-4-digital-tv-transmitter
https://magpi.raspberrypi.com/articles/portsdown-4-digital-tv-transmitter
https://magpi.raspberrypi.com/issues
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12 juni 2022: VERON actief met morse vanaf Openluchtmuseum 
25/05/2022/in Aankondiging evenementen/door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

In het kader van morse als immaterieel erfgoed is de VERON op 

zondag 12 juni actief vanaf het Openluchtmuseum in Arnhem. VERON-leden geven museumbezoekers dan 

informatie over morsecode en demonstreren het gebruik daarvan door radioamateurs. Zij zullen dan op 

diverse banden verbindingen maken met de speciale roepnaam PA6OLM. De prefix OLM staat overigens 

voor “OpenLuchtMuseum”. 

  

Morse als immaterieel erfgoed 

Sinds 2014 is morsecode als communicatiemiddel geplaatst op de 
Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. De VERON, in het bijzonder Algemeen 

Voorzitter Remy Denker (PA3AGF), heeft zich daar sterk voor ingezet. 

Op het certificaat staat vermeld: 

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in het Koninkrijk Nederland brengt het immaterieel 

erfgoed in kaart en helpt gemeenschappen om hun traditie door te geven aan volgende generaties. 

Het samenstellen van de Nationale Inventaris is één van de verplichtingen die het Koninkrijk Nederland op 

zich nam met het ratificeren van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het Immaterieel Cultureel 

Erfgoed. 

Demonstratie morsecode 

De VERON PR-commissie zal op zondag 12 juni morse onder de 
aandacht brengen van het publiek van het Openluchtmuseum in Arnhem. Zij geven dan de bezoekers 

informatie en demonstreren hoe wij als amateurs met morse communiceren met onze mede-amateurs. 

Daarnaast worden de bezoekers in de gelegenheid gesteld om zelf morseseinen uit te proberen. Daarmee is 

dan een leuk certificaat te verdienen. 

https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1cup/
https://www.qrz.com/db/PA6OLM
https://nl.wikipedia.org/wiki/Morse
https://www.immaterieelerfgoed.nl/
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Let op: Op 12 juni staat het demonstreren en voorlichten centraal. Dat betekent dat we niet continue 

operationeel in de lucht zijn. Wij vragen je begrip hiervoor. 

Bezoek Openluchtmuseum 

Ons bezoeken kan altijd. Een toegangsbewijs kopen is dan wel 
noodzakelijk. 

 Openingstijden: 10:00 uur tot 17:00 uur 

 Adres: Hoeferlaan 4, 6816 SG Arnhem 
 Locatie shack: Boerderij Zeijen (3.10 op de plattegrond Openluchtmuseum) 

Meer informatie 

 Ons eerdere artikel van 12 november 2014: Morsecode op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel 
Erfgoed in Nederland 

 Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland: Morsecode als communicatiemiddel 

  

https://www.openluchtmuseum.nl/page/1413/boerderij?taal=nl
https://www.openluchtmuseum.nl/media/inline/2022/3/18/dagplattegrond_2022_nl_web_1.pdf
https://www.veron.nl/nieuws/morsecode-is-nu-immaterieel-cultureel-erfgoed/
https://www.veron.nl/nieuws/morsecode-is-nu-immaterieel-cultureel-erfgoed/
https://www.immaterieelerfgoed.nl/nl/morsecode
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2022/05/Boerderij-Zeijen-Openluchtmuseum.jpg
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Co-existentie 23cm-band en satellietnavigatie: ITU-R WP4C nieuws 
30/05/2022/in Algemeen nieuws/door Poll van der Wouw PA3BYV 

De 23cm-amateurband staat onder druk. Op de agenda van de 

WRC-23 staat een studie naar de bescherming van satellietnavigatie tegen storingen door radioamateurs. De 

ITU-R Working Party 4C (WP4C) doet daarom onderzoek naar de co-existentie van de 23cm-amateurband 

en satellietnavigatie. Nieuwe studies laten zien, dat zelfs met maar 10W op 23 cm storingen tot op 30 km 

afstand mogelijk zijn. 

Barry Lewis G4SJH, is De voorzitter van IARU Regio 1 Spectrumzaken. Hij doet verslag van het werk om 

de belangen van de Amateurdiensten in de 1240-1300 MHz-band te behartigen. 

WRC-23 agendapunt 9.1b 

In de periode 4-10 mei 2022 nam de IARU deel aan het voorbereidende werk voor WRC-23 agendapunt 

9.1b in ITU-R Working Party 4C (WP4C). Aan de orde waren coëxistentiestudies tussen de amateurdiensten 

in de 23cm-band en de radionavigatiesatellietdiensten (RNSS). Nieuwe studies kwamen van Frankrijk, 

China en de Russische Federatie. 

Co-existentie 23cm-band en satellietnavigatie 

De omvang van het probleem voor de amateurdiensten wordt duidelijk. De studies voorspellen bijvoorbeeld 

dat zelfs een 10W 23cm-bandstation storing zou kunnen veroorzaken voor RNSS-ontvangers tot op 30 km 

in de hoofdrichting van de antenne. Het niveau van de amateuractiviteit en de dichtheid van de gebruikers is 

vrij laag. Vooral vergeleken met andere populairdere banden. Maar de kwestie blijft dat de amateurdiensten 

vanuit regelgevingsoogpunt geen schadelijke interferentie mogen veroorzaken voor RNSS-diensten. 

https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/nieuws/voorlopige-standpunten-iaru-voor-wrc23/
https://www.veron.nl/nieuws/voorlopige-standpunten-iaru-voor-wrc23/
https://www.veron.nl/nieuws/23cm-en-sat-nav-coexistentie-itu-r-wp4c/
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Storing door smalband en breedband verschillend 

De 
figuur toont een voorbeeld van een resultaat van een onderzoek dat bij de ITU-R is ingediend. Dit illustreert 

ook de omvang van het probleem. In dit voorbeeld wordt een station met een 18dBi antenne gebruikt voor 

zowel smalbandige als breedbandige (ATV) uitzendingen. Ook staan hierin een reeks vermogensniveaus. De 

beschermingscriteria voor de RNSS-ontvangers verschillen voor smalbandige en breedbandige 

interferentiesignalen. De figuur toont de afstanden vanaf het amateurstation waar de RNSS-

beschermingscriteria in het geding komen in de hoofdrichting van de antenne. 

RNSS-beschermingscriteria 

Deze resultaten zijn ontwikkeld op basis van het door de ITU-R gedefinieerde beschermingsniveau voor de 

ontvanger van GALILEO RNSS. Voor de smalbandmodi is dit -134,5dBW en voor de breedbandmodi -

140dBW/MHz. Bovendien blijkt uit meetcampagnes dat er een verbetering van het compatibiliteitspotentieel 

is als de amateursignalen het middengedeelte van de doorlaatband van de GALILEO-ontvanger vermijden. 

Potentieel voor interferentie aanzienlijk 

Uiteraard kan in de studies geen rekening worden gehouden met alle mogelijkheden om het probleem te 

verzachten (b.v. clutter, terreinblokkering, enz.). Maar het is duidelijk dat in de co-existentie van 

amateurradio in de 23cm-band en satellietnavigatie het potentieel voor interferentie aanzienlijk is. 

De IARU werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat de amateurdienst zich in deze band kan blijven 

ontwikkelen en dat alle thans in gebruik zijnde amateurtoepassingen kunnen worden voortgezet. Gezien de 

zware bezetting van de band door de verschillende RNSS-systemen is het echter duidelijk dat er voorstellen 

zullen komen om ons vermogen om in bepaalde delen van de band en op de huidige vermogensniveaus te 

werken te beperken. De IARU is volledig betrokken bij de bespreking van deze overwegingen en deze 

zullen worden voortgezet binnen de ITU-R (en andere regionale organen). 

Het samenvattend verslag van de IARU over de vergadering van WP4C is hier te vinden. 

Lees hier de volledige ontwerp-studie 

Bron: IARU regio 1 

Tags: 23 cm, IARU, satelliet, VHF-en-hoger, WRC-23  

https://www.iaru.org/wp-content/uploads/2022/05/IARU-Report-from-WP4C_May-2022.docx
https://storage.iaru-r1.org/index.php/s/BtpxWjL7La7syr7
https://iaru-r1.org/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/23-cm/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/iaru/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/satelliet/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/vhf-en-hoger/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/wrc-23/
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Radioamateur worden. Hoe doe ik dat? 

Het begint bij het doen van een cursus tot radiozendamateur. In de webshop van de VERON is het 
cursusmateriaal beschikbaar voor zowel het novice (N)- als het full (F)-examen. De cursus kunt u doen door 

middel van zelfstudie. Ook kunt u een van de trainingen volgen, die gegeven wordt in een van de 62 

VERON-afdelingen verspreid over het hele land. 

FM-QSO over meer dan 6000 km op 10 meter 

KP4NYC meldt een zeer interessante RF-propagatieopening tussen Puerto Rico en Morocco in Zuid-Afrika. 
Zeer sterke signalen (5/9 +60dB) werden uitgewisseld tussen WP4KEY en CN8VY op 4 mei om 19:23 

UTC. 

Het lijkt erop dat de net beginnende zonnecyclus op 10 meter geweldige DX-FM-QSO’s mogelijk maakt. 

CN8VY maakte een video-opname van deze verbinding, te bekijken op YouTube: WP4KEY/CN8VY 10 

meter QSO on May, 2022 

 

 

https://hamnieuws.nl/de-27e-uitgave-daru-magazine/ 

73’ PA3WT   

https://webshop.veron.nl/product-categorie/cursusmateriaal/
https://www.veron.nl/afdelingen/
https://www.veron.nl/afdelingen/
https://youtu.be/0xyFIOccuao
https://youtu.be/0xyFIOccuao
https://hamnieuws.nl/de-27e-uitgave-daru-magazine/
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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 

http://www.pi4vli.nl/download/70_draadantennes_voor_radioamateurs.pdf. 

http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ >> MG + HF 

http://websdr.pi1nos.ampr.org:8901/ >> 2mtr 

http://websdr.pi1utr.ampr.org:8901/ >> 70cm 

http://websdr.pi1utr.ampr.org:8901/ >> 10GHz 

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

 

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 

 
Link naar de het geheel gratis operating system  DragonOS. 

 
https://sourceforge.net/projects/dragonos-focal/ 
 
 

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
http://www.pi4vli.nl/download/70_draadantennes_voor_radioamateurs.pdf
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
http://websdr.pi1nos.ampr.org:8901/
http://websdr.pi1utr.ampr.org:8901/
http://websdr.pi1utr.ampr.org:8901/
https://www.veron.nl/afdelingen/veron-afdelingsbladen/
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://sourceforge.net/projects/dragonos-focal/
https://twitter.com/VERON_Nederland
https://twitter.com/VERON_Nederland
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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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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 21 juni niet aanwezig. 
 

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           51 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 

                              Week         51 QSO's en     2 Pnt. 
                              ----------------------------------- 

                              Totaal    11238 QSO's en   346 Pnt. 
                             ==================================== 
 

 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 

  OK1WC memorial contest             CW/SSB 08 Jun 16:30-17:29 UTC 
  DAC 432 MHz                        CW/SSB 09 Jun 17:00-21:00 UTC 

  VRZA VHF Locator contest           CW/SSB 09 Jun 18:00-21:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     10 Jun 17:00-19:59 UTC 
  UKEICC FT4 Contest                 DIGI   10 Juni 18:00-19:00 UTC 

  DDAC 432 MHz                       DIGI   10 Jun 17:00-20:00 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         CW     10 Jun 19:00-20:29 UTC 

  DAC 50 MHz                         CW/SSB 11 Jun 17:00-21:00 UTC  
  VRZA WAP contest                   CW/SSB 13 Jun 14:00-20:00 UTC 
  AGCW 144/432 MHz contest           CW     13 Junn 14:00-18:00 UTC 

  REF DDFM 50 MHz                    CW/SSB 13/14 Jun 16:00-16:59 UTC 
  Portugal Day Contest               CW/SSB 13/14 Jun 12:00-11:59 UTC 
  QSO Party am Funkertag             CW/SSB/13 Jun 06:00-15:59 UTC 

  GACW WWSA CW DX Contest            CW     13/14 Jun 15:00-14:59 UTC 
  DRCG WW Contest                    RTTY   13/14 Jun 00:00-15:59 UTC (2x pauze) 

  OK1WC memorial contest             CW/SSB 15 Jun 16:30-17:29 UTC 
  RSGB FT4 Contest                   DIGI   15 Jun 19:00-20:30 UTC 
  DAC 1296 MHz                       CW/SSB 16 Jun 17:00-21:00 UTC 

  UKEICC SSB 80m                     SSB    17 Jun 18:00-19:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     17 Jun 17:00-19:59 UTC 
  DAC 70 MHz                         CW/SSB 18 Jun 17:00-21:00 UTC  

  IARU/VERON 50 MHz contest          CW/SSB 20/21 Jun 14:00-14:00 UTC 
  All Asian DX Contest               CW     20/21 Jun 00:00-23:59 UTC 

  Ukrainian DX Classic RTTY Contest  RTTY   20/21 Jun 12:00-11:59 UTC 
  Stew Perry 160 Mtr CW              CW     20/21 Jun 15:00-14:59 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 22 Jun 16:30-17:29 UTC 

 
 

https://competitiemanager.veron.nl/
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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/


 

 

 

  

  

Pa
gi

n
a
2

1
 

Inmelders deze week  
 

1. NL6926 Adrie* 
2. Br Geert* 

3. 19WO2041 Rinus* 
4. PE1GIJ Ad* 

5. NL134 Xander>> VEEL SUC6 OP 20 JUNI 
6. NL14064 Cees* 
7. PA3JWC Jack* 

8. PA4ARP Cor 
9. EA5/PD1A Hans* 
10. PA2CVD Cor 

11. PG2F Valeré* 
12. ON3VCL Leo* 

13. ON3TNT Marnik* 
14. PA3CWQ Harry* 
15. PA3GAG Rien* 

16. PA3DWF Piet* 
17. PA3B Bram* 
18. PA5KM Coen* 

19. PA5HE Henk* 
20. PDøBJ Bert 

21. PE1CEL Ed 
22. PD1SHE Stephanie* 
23. PD1TUX Tijs* 

24. PD1WLM Wim* 
25. PD4DD Dennis 

 
 

 

 
 
 

 
  

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)  
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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  
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Maandelijkse bijeenkomst 

.  

           Is op ieder 3 dinsdag van de maand  

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

  

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

in Wouw.  

  

De Qsl-Manager Harry PA3CWQ is aanwezig deze avond.  

  

Iedereen in de ziekenboeg beterschap van PI4BOZ / A51  

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   


