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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 363 van 29 juni   

Welkom bij de wekelijkse uitzending van PI4BOZ  

  

Het ronde nieuws verzorgd door Wim PA3WT.  

Gepresenteerd door Bert PD0BJ     

Ronde leider Bert PD0BJ.    

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 

 

 

Dit is de laatste Ronde en bulletin voor de zomerstop woensdag 3 

augustus zijn we er weer.  
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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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 Geen uitzending van SAQ op Alexanderson Day 3 juli 2022  

Welkom bij World Heritage Grimeton Radio Station op Alexanderson Day  3juli 2022 

Vanwege problemen bij het verkrijgen van diverse componenten, tijdens de lopende 

onderhoudswerkzaamheden, kan er met de 98 jaar oude 200 kW Alexanderson-dynamo niet worden 

uitgezonden op de komende Alexanderson Day. 

 

De Alexandervereniging heet alle bezoekers welkom op Alexandersonday, zondag 3 juli 2022, 10:00-16:00. 

Na de pandemische beperkingen van de afgelopen twee jaar zijn we blij alle bezoekers weer te mogen 

verwelkomen. Samen met het Werelderfgoed Grimeton Radio Station zullen we gedurende de dag tal van 

activiteiten aanbieden voor het hele gezin. We zullen twee zenderstarters maken met SAQ, maar dit jaar 

zonder enige transmissie via de antenne vanwege problemen bij het verkrijgen van componenten in de 

lopende onderhoudswerkzaamheden. 

Live video van werelderfgoed Grimeton Radio Station 

Beide zenderstartups zijn live te zien op ons YouTube-kanaal of door de onderstaande links te volgen. Dit 

jaar zullen we tijdens de startups een meer diepgaande technische presentatie geven over de Alexanderson 

dynamo. 

Programma: 

Hier is het programma, onder voorbehoud (alle tijden zijn CEST): 

10:10 Start live-uitzending. 

https://www.youtube.com/watch?v=J_cM10GTxXA 

Live videostream van het opstarten van de zender, gepland om 10:10 CEST op 3 juli 2022 

https://www.vrza.nl/wp/2022/06/18/geen-uitzending-van-saq-op-alexanderson-day-3-juli-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=J_cM10GTxXA
https://www.vrza.nl/wp/wp-content/uploads/2022/06/2006_SAQ.jpg
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10:30 Opstarten van dynamo. 

11:00 Telegraferen van een bericht. 

11:15 Begeleide antennewandeling (Zweeds) 

11:45 Lezing en film in de zenderzaal (Zweeds) 

13:10 Start live-uitzending. 

https://www.youtube.com/watch?v=J_cM10GTxXA 

13:30 Opstarten van dynamo. 

14:00 Telegraferen van een bericht. 

14:15 Begeleide antennewandeling (Engels) 

14:40 Lezing en film in de zenderzaal (Engels) 

 Naast deze programma-items worden er de hele dag door tal van andere activiteiten aangeboden, 
waaronder: 

 De tentoonstelling, waar je onder andere je Morse-vaardigheden kunt testen. 
 De controle, een hindernisbaan voor alle klimmers, waar verschillende taken op te lossen zijn. 
 Operation Palmqvist, een escape room die tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsvindt op het Grimeton 

Radio Station. 
 Kjells café, met goede koffie. 
 De radiowinkel, de werelderfgoed goed gevulde souvenirwinkel. 

Zie grimeton.org voor details over deze activiteiten. 

Daarnaast is overdag het clubstation SK6SAQ actief op of nabij de volgende frequenties: 

in CW op 3535 kHz, 7035 kHz en 14035 kHz; in SSB op 3755 kHz en 7140 kHz. 

Bron : Funk Amateur.  Bewerkt en vertaald door : DL1MKO/PA0MKO 

  

https://www.youtube.com/watch?v=J_cM10GTxXA
https://grimeton.org/en/
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Ruimtestation ISS volgen met Home Assistant 

Vaststellen of het Internationaal Ruimtestation ISS binnen 
bereik van jouw locatie is, kan op verschillende manieren. Zo bestaan er gespecialiseerde websites, zoals 

Heavens-Above of AMSAT Online Satellite Pass Predictions, die je daarbij kunnen helpen. Sinds enige tijd 

is het ook mogelijk om het domoticaplatform Home Assistant (HAS) passages van ISS te laten signaleren. 

De standaard-ISS-integratie van HAS geeft aan wanneer ISS binnen bereik komt, of ISS binnen bereik is, 

wat zijn positie is en hoeveel mensen zich aan boord bevinden. Die positie laat zich ook op een kaartje 

weergegeven. 

Er zijn echter veel meer mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld op de website Smart Home Scene lezen hoe 

je een (gesproken) notificatie op je telefoon kunt ontvangen wanneer ISS binnen bereik komt. Ook laten ze 

zien dat je niet alleen de eerstkomende passage kunt achterhalen, maar bovendien de vier die daarna volgen. 

Meer informatie: How to Track the ISS with Home Assistant 

Met dank aan Wil PD4Z voor de tip. 

Nieuwe versie OpenWebRX 

Er is een nieuwe softwarerelease van OpenWebRX beschikbaar, de 
opensource-SDR-webserver die onder meer op een Raspberry Pi draait. Deze release, OpenWebRX versie 

1.2.0, biedt relatief weinig nieuwe functionaliteit, maar is wel belangrijk vanwege de behaalde 

performancewinst t.o.v. de oudere versie. Jacob Ketterl, de hoofdontwikkelaar, wist die winst te realiseren 

door een herontwerp van de interne structuur van het demodulatieproces. Als nieuwe functionaliteit biedt 

deze versie wel de mogelijkheid van callsign-weergave voor de digitale spraakmodi M17 en DMR. 

Daarnaast zijn er nog diverse softwarebugs opgelost. 

Meer informatie: How to upgrade OpenWebRX 

 Twente Beam juni 2022 als PDF-download beschikbaar 

Twente Beam is het afdelingsblad van de gecombineerde VERON-VRZA-afdeling in 

Twente. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_ruimtestation_(ISS)
https://heavens-above.com/main.aspx
https://www.amsat.org/track/
https://www.home-assistant.io/
https://www.home-assistant.io/integrations/iss/
https://smarthomescene.com/
https://smarthomescene.com/guides/how-to-track-the-iss-with-home-assistant/
https://www.veron.nl/nieuws/openwebrx-raspberry-pi/
https://github.com/jketterl/openwebrx/wiki/How-to-update-openwebrx
https://www.veronvrzatwente.nl/
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In de juni-uitgave vind je onder andere een overdruk van een artikel uit de Twentse Courant Tubantia over 

de WebSDR van de Universiteit Twente. Ook wordt doorverwezen naar een video van het Algemeen 

Dagblad over hetzelfde onderwerp. Kennelijk heeft de oorlog in Oekraïne de belangstelling voor het 

beluisteren van de kortegolfbanden nieuw leven ingeblazen. 

Lees dit en meer in Twente Beam van juni. 

 Frequentiewijzigingen repeaters Vlissingen 

De Stichting Repeater Groep Walcheren (SRGW) laat ons weten dat er enkele wijzigingen zijn doorgevoerd 

aan de repeaters in Vlissingen. 

De DMR-repeater PI2VLI is gewijzigd naar de nieuwe 

frequentie 438,0375 MHz (voorheen 430,3375 MHz) 

 Shift: -7,6 MHz 
 CC 1 
 TS 1: TG 204 
 TS 2: TG 2043 
 PI2VLI op BrandMeister-website: Repeater PI2VLI  

De analoge UHF-repeater PI2VLI is eerder dit voorjaar (februari 2022) in de ether gekomen op 438,4375 

MHz (voorheen PI3VLI 145,6625 MHz) 

 Shift: -7,6 MHz 
 CTCSS: 88,5 Hz 

 
  

https://www.tubantia.nl/
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
https://www.ad.nl/
https://www.ad.nl/
https://veronvrzatwente.email-provider.nl/link/p2zblw3poh/nmaqdujhin/rs6ezlm8xm/hlbcsuh1lg/nmfel5s0y5?list_id=hlbcsuh1lg
https://brandmeister.network/?page=repeater&id=204404
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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 
http://sdr.shbrg.nl:8074/ 
http://www.pa0vro.nl/ 
 
 

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/
http://www.pi4vli.nl/download/70_draadantennes_voor_radioamateurs.pdf
https://hamfiles.co.uk/
https://vindal.jouwweb.nl/gpa-ombouwen-naar-hf
http://sdr.shbrg.nl:8074/
http://www.pa0vro.nl/
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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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 
 

 

 
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: 
---------------------------------- 
Geen contest uitslagen ontvangen. 
                              ----------------------------------- 
                              Totaal    11408 QSO's en   351 Pnt. 
                             ==================================== 
 
 
De belangrijkste contesten de komende 14 dagen: 
----------------------------------------------- 
  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 
  VERON 144 MHz DAC                  CW/SSB 07 Jul 18:00-21:00 UTC 
  DDAC 432 MHz Contesten             DIGI   08 Jul 17:00-20:00 UTC 
  Wednesday CW-contesten             CW     08 Jul 17:00-19:59 UTC 
  VERON 50 MHz DAC                   CW/SSB 09 Jul 18:00-21:00 UTC 
  RSGB Club Championship             SSB    10 Jul 19:00-20:30 UTC 
  IARU HF World Championship         CW/SSB 11/12 Jul 12:00-12:00 UTC 
  Saar Contest                       CW/SSB/13/14 Jul 06:00-09:29 UTC (2x pauze) 
  OK1WC memorial contest             CW/SSB 13 Jul 16:30-17:29 UTC 
 
Mochten er volgens U in dit overzicht contesten ontbreken, dan horen we dat graag van U ! (email naar 
afdelingscontest@veron.nl). 
Nadere info over deze en andere contesten kunt U vinden op: 
  PG7V Contest Calendar: http://www.contestkalender.nl/ 
  WA7BNM Contest Calendar: http://www.hornucopia.com/contestcal/ 
  SM3CER Contest Service : http://www.sk3bg.se/contest/ 
  VERON  Contest Service : https://www.veron.nl/  
 
73 es gd contesting. 
Manager Afdelingscompetitie  

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

 
 

1. NL 6926 * 
2. NL 134  * 
3. NL 13940 * Echolink 
4. PA4ARP  Echolink 
5. ON1UL  * Echolink 
6. PD1TUX  Echolink 
7. EA5/PD1A * Echolink 
8. PA5HE 
9. PA7H 
10. PA9AD  * 
11. PD0GTO * 
12. PA0UYL  * 
13. PD0CJS  * 
14. PA1DMG 
15. PD1SHE  * 
16. PE2BS  * 
17. PA2HEN * 
18. ON3TNT * 
19. PA3GAG * 
20. ON3VCL * 
21. PA3BMI * 
22. PD4FH  * 
23. PA3B  * 

 
 
 
 
 
  

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   


