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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 362 van 22 juni   

Welkom bij de wekelijkse uitzending van PI4BOZ  

  

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT.  

Gepresenteerd door Wim PA3WT     

Ronde leider Matthé PD1AJZ.    

73 ‘  Wim PA3WT.  

Via onderstaande link kan je de rondes terug luisteren. 

           https://www.repeatersboz.nl/pi4boz-terug-luisteren/ 
 

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

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

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

  

https://www.repeatersboz.nl/pi4boz-terug-luisteren/
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Mededelingen ;  
 

 

Inmelden Luister amateurs  voor ronde 363 van 29 Juli via een mailtje naar  

Bert PD0BJ pd0bj@veron.nl 
 

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  

 

Laatste nieuws 

 

 

NL134 Xander is GESLAAGD voor z´n Novice examen  
 

 

  

Namens het bestuur van de Afdeling A51 van harte gefeliciteerd met het behalen van je 

Novice Licentie. 
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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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Kort verslag van de bijeenkomst op 21 juni 

 

Lezing door Cor PA4ARP over antennes en baluns  

 
Leuke lezing over het hoe en wat van Baluns en de constructie er van. 

Verschillende soorten ringkernen en hun eigen schappen komen voorbij. 

Ook een voor de meeste nieuwe vorm van hergebruik ,de kern van de afbuigspoel van de kathodestraalbuis. 

Die door zijn eigenschappen zeer goed bruikbaar is om er een Balun van te maken. 

Al me al weer een leuke avond en met wat Antenne ideeën naar huis gegaan. 

Cor nog bedankt voor deze interessante avond. 

  

  

 CW-baken PI7BRG niet langer actief 

Van de operator van het bakenstation PI7BRG in Zevenbergen ontvingen wij het bericht dat het station op 

de 2m-band (144.4310MHz) niet langer actief is. De belangstelling voor dit type CW-baken is afgenomen 

en bovendien klaagden sommige amateurs over interferentie met ander bakens. Daarom heeft de operator 

besloten om PI7BRG, na meer dan 10 jaar  trouwe dienst, uit te schakelen. 

OO22FLY actief tijdens vliegshow op 25 en 26 juni in Saint-Hubert 

Na een afwezigheid van twee jaar opent het vliegveld van Saint-Hubert in België op 
25 en 26 juni opnieuw haar deuren voor het grote publiek voor het Fly’in Festival. 

De UBA-secties CRD en RCA zijn op deze dagen ter plaatste  actief met de speciale roepnaam OO22FLY, 

in SSB en CW op alle HF-banden. Op het programma: vliegtuigtentoonstelling, vliegdemonstraties, 

ontdekkingsvluchten en de aanwezigheid van de Rode Duivels en de Razzle Blades op deze beide dagen. 

QSL uitsluitend via het QSL-bureau 

 Video: 10m-antenne met een lengte van 20 cm 

https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2022/06/Affiche_Fly__in_EBSH_2022.png
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https://youtu.be/TDV9eA6S6q8 

Een antenne voor de 10m-band heeft doorgaans een aanzienlijke lengte. Dat die lengte ingekort kan worden 

door een “verkortingsspoel” in de straler op te nemen, is algemeen bekend. 

Toch wekt het verbazing dat een werkende, afgestemde antenne gemaakt kan worden voor deze band met 

een stuk aluminiumfolie met een lengte van slechts 20 cm, zoals David DL1DN in zijn YouTube-video 

demonstreert: Insane 20cm aluminum-foil antenna for 10m. 

 Nieuwsbrief IARU Monitoring System Regio 1 

Iedere maand publiceert het IARU Monitoring System een uitgebreide 
nieuwsbrief. Daarin staat onder andere gedetailleerde informatie over waargenomen indringers op de 

amateurbanden. 

De IARU-MS-nieuwsbrief van januari meldt dat verschillende radars weer de meest voorkomende en 

verstorende indringers in onze HF-banden waren. Vooral Russische, Chinese en Iraanse Over the Horizon 

Radar (OTHR). 

Bekijk hier een samenvatting van de nieuwsbrief of lees voor alle details de oorspronkelijke publicatie: 

IARU-MS-niewsbrief januari. 

Samenvatting IARU-MS-nieuwsbrief april 

 

https://youtu.be/TDV9eA6S6q8
https://youtu.be/TDV9eA6S6q8
http://www.iarums-r1.org/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/iaru-ms/maandrapporten/
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2022/02/IARUMS-R1-Newsletter-2022-01.pdf
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2022/06/IARUMS_XXX_mei22.jpg
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7012 kHz cf:XXX. BW ca 8 kHz, central carrier 

In mei hebben we bijna dezelfde trend waargenomen als in de voorgaande maanden, en meer bepaald sinds 

eind februari 

2022, in termen van emissies verzonden door indringers in de HF amateurradiobanden. 

Radars blijven de meest talrijke en schadelijke indringers in onze banden. De OTR Contayner (RUS; BW = 

12 kHz, 40 sps) staat bovenaan de lijst van de meest ontvangen radars, gevolgd door de Iraanse OTHR-

radar, die dagelijks uitzendt op 28,860 kHz (IRN; BW ca 45kHz; 150 en 313 sps bursts, alternerend) en door 

de Britse OTH radar die zich bevindt in de Sovereign Base Area in Cyprus (G; BW = 20 kHz; 50 of 25 sps). 

Maar ook, samenvallend met het begin van de oorlog in Oekraïne, hebben we de afgelopen maanden en ook 

in mei signalen ontvangen waarvan we de functie nog niet konden identificeren. Omdat deze signalen 

onbekend zijn, rapporteren we rapporteren we ze als “XXX”. De meest voorkomende heeft een bandbreedte 

van ongeveer 8 kHz, lijkt te bestaan uit een centrale draaggolf en is het vaakst aangetroffen in de 20 en 40 

m-banden. 

Bekende indringers 

Binnen wat wij helaas beschouwen als meer gebruikelijke signalen, werden talrijke emissies ontvangen in 
diverse CIS – FSK-modi op verschillende frequenties, meestal in de 40- en 20 m banden. We waren ook in 

staat om verscheidene CIS-12 uitzendingen (BW = 2,7 kHz; 12 x 120 Bd + pilootlijn), alsook als DPRK-

FSK 600 ARQ (SH = 600 Hz; Bd = 600) en DPRK_PSK 1200 ARQ (BW = 1,2 kHz; 1200 Bd), meestal 

ontvangen op de 20 m band , en een LINK-11 DSB op 7159 kHz, naast andere bekende MIL-

modi. Omroepstations blijven schade toebrengen aan de HF-banden voor radioamateurs. Een voorbeeld van 

dergelijke uitzendingen is Ethiopië Radio op 7110 kHz AM (A3E). 

Goed overzicht en veel informatie 

De IARU-MS-nieuwsbrief bevat onder andere een goed overzicht van actuele en reeds opgeloste storingen. 
Daarnaast ook informatie over indringers en ander oneigenlijk gebruik van onze amateurbanden. De 

nieuwsbrief over mei 2022 is vanaf nu in PDF-formaat beschikbaar. 

Het kan echter ook nuttig zijn om oudere nieuwsbrieven nog eens te raadplegen. Bijvoorbeeld om meer over 

de aard en progressie van langer lopende storingen te weten te komen. Daarom hebben wij een flinke 

verzameling oudere maandrapporten aangelegd. Dit archief beslaat ook vele voorgaande jaren. Op deze 

pagina van ons VERON Traffic Bureau is dit archief terug te vinden. 

Het IARU-MS (IARU Monitoring System) 

In het IARU-MS werken radioamateurs in een groot aantal 
landen samen bij het signaleren van intruders op de – vooral exclusieve – amateurbanden. Voor Nederland 

is VERON als lid van de IARU de uitvoerder van deze taak. De uitvoering is ondergebracht bij het Traffic-

Bureau/HF-commissie. Maar de dagelijkse uitvoering ligt bij een vaste groep van zes radioamateurs. Deze 

https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/iaru-ms/maandrapporten/
https://www.veron.nl/nieuws/tag/storing/
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2022/06/IARUMS-R1-Newsletter-2022-05.pdf
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/iaru-ms/maandrapporten/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/iaru-ms/maandrapporten/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/
http://www.iarums-r1.org/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/
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groep monitort de amateurbanden en registreert de waargenomen verstoringen door intruders volgens een 

bepaald protocol. Daarnaast worden eens per maand de waargenomen verstoringen samengevat in een 

VERON-rapport dat dan naar de IARU-MS-coördinator gaat. 

Vanaf oktober 2020 is Caspar Miró (EA6AMM) aangesteld als coördinator IARU-MS-R1. Peter Jost 

(HB9CET) geeft daarbij ondersteuning als vicecoördinator, onder meer als samensteller van de maandelijkse 

nieuwsbrief. 

 

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/ 

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

https://hamfiles.co.uk 
 
https://vindal.jouwweb.nl/gpa-ombouwen-naar-hf 
 
 

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/ 

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/
http://www.pi4vli.nl/download/70_draadantennes_voor_radioamateurs.pdf
https://hamfiles.co.uk/
https://vindal.jouwweb.nl/gpa-ombouwen-naar-hf
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/
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Kijk ook eens op het Veron Twitter Account  
  
https://twitter.com/VERON_Nederland  

 

  

73’Matthé 
  

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           43 QSO's en     1 Pnt. 
PA1ADG    VRZA VHF Locator contest         28 QSO's en     1 Pnt. 
PA3DBS    OK1WC memorial contest           45 QSO's en     1 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Week        116 QSO's en     3 Pnt. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    11408 QSO's en   351 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  Wednesday CW-contesten             CW     22 Jun 17:00-19:59 UTC 
  CWT contest                        CW     22 Jun 19:00-19:59 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         SSB    23 Jun 19:00-20:29 UTC 
  King of Spain Contest              SSB    25/26 Jun 12:00-11:59 UTC 
  RSGB 50 MHz CW                     CW     28 Jun 09:00-12:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 27 Jun 16:30-17:29 UTC 
  RSGB FT4 Contest                   DIGI   27 Jun 19:00-20:30 UTC 
  DAC 2320 and Up                    CW/SSB 28 Jun 17:00-21:00 UTC  
  RAC Canada Day                     CW/SSB 01 Jul 00:00-23:59 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     01 Jul 17:00-19:59 UTC 
  DDAC 144 MHz contesten             DIGI   01 Juli 17:00-20:00 UTC 
  VERON VHF contest                  CW/SSB 04/05 Jul 14:00-14:00 UTC 
  VERON 50/70 MHz contest deel 2     CW/SSB 04/05 Jul 14:00-14:00 UTC 
  DLDX RTTY Contest                  RTTY   04/05 Jul 11:00-10:59 UTC 
  Marconi Memorial Contest           CW     04/05 Jul 14:00-13:59 UTC 
  O-QRP Contest                      CW     04/05 Jul 15:00-14:59 UTC 
  RSGB 3nd Backpackter VHF           CW/SSB 05 Jul 09:00-13:00 UTC 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 06 Jul 16:30-17:29 UTC 
  RSGB 80m Club Championship         CW     06 Jul 19:00-20:29 UTC 
 
 
Mochten er volgens U in dit overzicht contesten ontbreken, dan horen we dat graag van U ! (email naar 
afdelingscontest@veron.nl). 
Nadere info over deze en andere contesten kunt U vinden op: 
  PG7V Contest Calendar: http://www.contestkalender.nl/ 
  WA7BNM Contest Calendar: http://www.hornucopia.com/contestcal/ 

https://competitiemanager.veron.nl/
mailto:afdelingscontest@veron.nl
http://www.contestkalender.nl/
http://www.hornucopia.com/contestcal/
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  SM3CER Contest Service : http://www.sk3bg.se/contest/ 
  VERON  Contest Service : https://www.veron.nl/  
 
73 es gd contesting. 
Manager Afdelingscompetitie  
 

  

http://www.sk3bg.se/contest/
https://www.veron.nl/
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Inmelders deze week  
 

 
1. 19WO2041 Rinus* 
2. NL6926 Adrie* 
3. Br Geert* 
4. NL14064 Cees* 
5. NL12340 René* 
6. PA3WT Wim* 
7. PA4ARP Cor 
8. EA5/PD1A Hans 
9. PA3JWC Jack* 
10. PA1DMG Marc 
11. PD1DDS Dennis* 
12. PA2WTD Cyriel 
13. PE2BS Ruud 
14. PD2HPY Humphrie* 
15. PA2HEN Hennie* 
16. ON3TNT Marnik* 
17. PA3BMI Ton* 
18. PA3BOM Leo* 
19. PA3DWF Piet* 
20. PA3B Bram* 
21. PD4DD Dennis* 
22. PA5HE Henk 
23. PAøUYL Herman 
24. PDøBJ Bert* 
25. PA7H Hans 
26. ON3VCL Leo* 
27. PA7ED Edwin? 

 
 

 
 
 
 
 
  

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: Verslag nieuwe Cultureel Centrum de Geerhoek. 

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“  

 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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"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   


