
Nieuws uitzending PI4BRD  uitgezonden op 06-05-2018 om 20:00  uur

Contest kalender
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 7 Mei RSGB 80m Club Championship
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk 
Mode: SSB Banden: 80 meter
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001
UK Stations geven ook hun districtcode 
Volledige reglement: www.rsgbcc.org

Zaterdag 12 / Zondag 13 Mei CQ-M Contest
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen. 
Mode: CW en SSB Banden: 160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001  
Volledige reglement: cqm.srr.ru/
  
Zaterdag 12 / Zondag 13 Mei Allessandro Volta RTTY Contest
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC Werken met: Iedereen werkt met iedereen. 
Mode: RTTY Banden: 80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 + CQ Zone (14) 
Volledige reglement: www.contestvolta.it
  
Zondag 13 Mei Belgian Mill Award Contest
Tijden: 06:00 - 10:00 UTC Werken met: stations in België
Belgische stations mogen ook buitenlandse stations werken. 
Mode: SSB Banden: 80 meter
Uitwisselen: RST + volgnummer, vanaf 001 + provincie
Belgische stations geven eventueel een molenreferentie 
Volledige reglement: www.belgianmillaward.be/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - –

VRZA Locator contest

Elke 2e Dinsdag van de maand is er de VRZA locator contest.
De tijd van aanvang is om 20:00 lokale tijd tot 23:00 lokale tijd
Dit alles gebeurt op de VHF en UHF banden  6mtr  2mtr & 70cm band.
Alle amateurs zijn welkom om wat punten weg te geven.
Gevraagd wordt rapport , volg nr en uiteraard het locator vak waarin U zich begint.
E-Mail: contestmanager@vrza.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DXCC informatie vol met IOTA en andere bijzondere stations.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QATAR, A7. Rasto, OM6AA is QRV als A75GR terwijl hij in Doha woont. QSL via M0OXO.

MOZAMBIQUE, C9. Een groep operators QRV als C8T tot 15 mei activiteit is ingeschakeld 160-10 meter behulp 
CW, SSB, RTTY, PSK en eventueel FT8 en met vier stations. Dit kan een vijfde station zijn met een EME van 2 meter. 
QSL via ON1DX.

FILIPPIJNEN, JIJ. Press, N6SS is QRV als DU6 / N6SS van Sibalom, Antique provincie, Panay IJsland, IOTA OC-
129, tot mei 17. activiteit is ingeschakeld 80-10 meter met behulp van CW en FT8. QSL naar thuisoproep.

ZUID-KOEK EILANDEN, E5. Bruce, WB7OTC zal worden QRV als E51OTC van Rarotonga IJsland, IOTA OC-
013, Aitutaki IJsland, IOTA OC-083, en Atiu IJsland, IOTA OC-083, van mei 6 tot en met 17 activiteit zal zijn op de HF
banden met behulp van QRP vermogen , QSL naar thuisoproep.



WIT-RUSLAND, EW. Speciaal evenement station EV73K wordt QRV vanaf 5 mei tot en met 10 van de 73 jaar te 
herdenken sinds de overwinning in de grote patriottische was. QSL via EW8EQ.

PANAMA, HP. Een groep van operators QRV als 3F6IC van Cebaco IJsland, IOTA NA-071, tot mei 6. activiteit is 
ingeschakeld 80-10 meter met behulp van SSB en diverse digitale modes. Dit omvat het actief zijn op 60 meter. QSL 
via HP1AVS.

ALAND ISLANDS, OH0. Ari, OH3KAV wordt QRV als OH0KA 6 mei tot 10 activiteit zal op HF, waaronder 60 
meter, gebruik CW en FT8. QSL naar thuisoproep.

NEDERLAND, PA. Operators Tonny, PD1TV en Henri zullen PA4HM worden QRV speciale call PH00GEVEEN van 
05-22 mei tijdens de jaarlijkse Wings and Wheels evenement gehouden op vliegveld Hoogeveen. Activiteit wil met 
behulp van SSB op de verschillende HF-banden staan. QSL via bureau.

CURACAO, PJ2. Savas, zal SV2AEL worden QRV als PJ2 / SV2AEL Vanaf 10 mei tot 15 activiteit zal vakantiestijl 
op de HF banden. QSL direct naar thuisoproep.

TURKIJE, TA. Col, MM0NDX, Max, IK8LOV en Bjoern, zal ON9CFG worden QRV als Ta0 / home gesprekken en 
als TC0AX ingang van 7 mei tot en met 11. activiteit zal vakantiestijl op 80-2 meter. QSL naar thuisoproepen en 
TC0AX via M0SDV.

EUROPESE RUSLAND, UA. Een aantal Russische stations zal schakelen naar de RP73 prefix vanaf 5 mei tot en met 
9. De P in het voorvoegsel staat voor het Russische woord Pobeda, of overwinning, in het Engels. En de 73 staat voor 
het aantal jaren sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog.

MACQUARIE IJSLAND, VK0. Norbert, VK5MQ wordt QRV als VK0AI en zal hier met de volgende winter team 
voor een jaar. Activiteit is geweest op 30 en 20 meter met behulp van FT8 tussen 0400 tot 0630z. QSL naar thuisoproep.

SERVIË, YU. Speciaal evenement station YU100APV wordt QRV door middel van 31 december 2018 om de 100ste 
verjaardag van de eenwording van Vojvodina en Servië te herdenken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

DXCC meest gezochte landen in 2018

DXCC Meest gewilde landen 2018 is Bijgewerkt op 1 Maart 2018.

1. P5 DPRK (NOORD-KOREA)
2. 3Y/B BOUVET ISLAND
3. FT5/W CROZET IJSLAND
4. CE0X SAN FELIX ISLANDS
5. BS7H SOORTGELEGELDE RIF
6. KH1 BAKER HOWLAND ISLANDS
7. BV9P PRATAS IJSLAND
8. KH7K KURE ISLAND
9. KH3 JOHNSTON IJSLAND
10. VK0M MACQUARIE IJSLAND



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nieuws op de landelijke side van de VERON.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radioamateur/hulpverlener omgekomen bij vliegtuigcrash
03/05/2018 door Johan Evers (PE1PUP)

Radioamateur en hulpverlener omgekomen bij vliegtuigcrash

Eric Circuns (WP4OXB) – Silent Key

Een radioamateur en lid van de “Puerto Rico Air National Guard” is gisteren omgekomen tijdens een zware 
vliegtuigcrash. Het toestel, een Hercules C-130, stortte neer in Georgia waarbij alle inzittenden om het leven kwamen.  
Deze Hercules en het reddingsteam aan boord was betrokken bij verschillende PR-ANG reddingsoperaties in door 
orkanen getroffen gebieden.

Onder de negen slachtoffers is Eric Circuns (WP4OXB) uit Rio Grande (Puerto Rico) te betreuren. Het vrachttoestel 
was onderdeel van de “Puerto Rico Air National Guard’s 156th Airlift Wing“. Het stortte kort na het opstijgen neer 
tijdens een routine missie op weg naar Arizona.

“Eric was een gewaardeerd lid van deze eenheid. Het team en hun toestel zijn nog ingezet tijdens de zeer zware orkanen
Irma en Maria afgelopen jaar.” zegt ARRLs directie assistent Jose “Otis” Vicens (NP4G) in een reactie op het treurige 
nieuws. “De bevolking van Puerto Rico dankt Eric voor zijn diensten en zijn ultieme opoffering. Hij zal in onze 
herinneringen blijven.”

Volgens verschillende bronnen in de media werd het 60 jaar oude vliegtuig kort voor vertrek nog gerepareerd in 
Savannah. Het toestel was op weg naar Arizona om uit de actieve dienst te worden genomen. In de woestijn van 
Arizona staan zo meer dan 4000 (voornamelijk militaire) vliegtuigen buiten dienst opgesteld.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

“1000 webpages award” behaald door de VERON webredactie

04/05/2018 door Johan Evers (PE1PUP)

"1000 webpages award" behaald door de VERON

De VERON webredactie heeft vandaag de “1000 webpages award” behaald. Bestaat die award eigenlijk wel? 
Waarschijnlijk niet. Maar dat mag de pret niet drukken. We hebben deze mijlpaal van duizend gepubliceerde 
webpagina’s op www.veron.nl wel bereikt.

Ons Content Management Systeem (CMS) genereert ook automatisch de nodige pagina’s. Bijvoorbeeld handige 
overzichten over YOTA, EMC, jeugd, storing, 60 meter, lezingen, DARES, antennes, Morse, PLC en bijna 1000 andere 
“steekwoorden”. Evenals pagina’s vol zoekresultaten zoals PI4AA en Electron. Eerlijkheidshalve hebben we die 
natuurlijk niet meegerekend.

Het gaat dus om duizend pagina’s met handgeschreven teksten en bijbehorende foto’s, plaatjes, diagrammen, tabellen en
links. En dat allemaal radio hobby gerelateerd. Een bron van informatie voor de radioamateur. Niet alleen voor de 
radiozendamateur, maar ook voor de luisteramateur. Zelfs voor de leek en aspirant zendamateur is er voldoende 
leesvoer te vinden op onze website. (Tip ons gerust wanneer er toch nog iets ontbreekt)

Navraag bij de VERON ICT Commissie leert ons dat er op de servers nog zat ruimte is voor héél véél méér artikelen. 
Dus blijf ons kopij sturen. Immers, deze eerste indrukwekkende verzameling van 1000 pagina’s is tot stand gekomen 
met hulp van alle radioamateurs in en om Nederland. Wij willen langs deze weg dan ook al onze online lezers enorm 
bedanken voor deze ondersteuning. Samen gaan we op weg naar de 2500 webpagina’s.

Help ons die volgende mijlpaal te bereiken! Meer webredacteurs zijn altijd van harte welkom. Maar er is ook plek voor 
zogenaamde “razende reporters“. Mobiele verslaggevers met een fijne neus voor nieuwtjes. Mensen die altijd net 
“toevallig” precies op het juiste moment op de juiste plek zijn, met notitieblok en (digitaal) fototoestel. En hou in 
gedachten; met een tekst van minimaal 100 woorden (beter nog 300) en liefst één foto of plaatje kunnen wij al aan de 
slag. Zolang het artikel maar over een radiohobby gerelateerd onderwerp gaat…



-----------------------------------------------------------------------------------------------

VRZA organiseert 55ste Radiokampweek
17/04/2018 door Bastiaan Mooijman (PA3BAS)

VRZA Radiokampweek op Streekpark Klein Oisterwijk

Op zaterdag 5 mei gaat alweer voor de 55e keer de VRZA Radiokampweek van start. Vanaf dit jaar op een nieuwe plek.
De deelnemers worden gastvrij verwelkomt door de familie Jonkers op Streekpark Klein Oisterwijk. Een mooie en 
nieuwe plek, aan de rand van de bekende Oisterwijkse bossen en vennen. Na ruim een jaar van intensieve 
voorbereidingen is er een mooi programma samengesteld.

Welkomstborrel

Op zaterdag, wanneer iedereen zich op zijn plekje heeft gesetteld, wordt iedereen door het VRZA bestuur en de 
werkgroep van de radiokampweek verwelkomt in de grote tent voor de VRZA-welkomstborrel. De volgende dag, 
zondag, staat de fotopuzzeltocht op het programma, een mooie route door de omgeving. Maandag kan er worden 
gesoldeerd, er wordt een X-Phase II QRM killer gebouwd. Hiermee kunnen de ongewenste en toenemende storing op 
HF de kop in worden  gedrukt.

Excursie naar La Trappe

Op dinsdag staat vervolgens de excursie gepland. We gaan die dag gezamenlijk met het treintje naar Abdij 
Koningshoeve, bekend van La Trappe trappist. Daarna, op woensdag, kan iedereen met het bord op schoot gaan 
bingo’en. De dames kunnen die avond aan de slag met het stippen en schilderen op porselein terwijl de heren welkom 
zijn in de grote tent voor de lezing. De lezing gaat die avond over de ontvangst van Deep Space Probes in de 70cm 
band.

Donderdag radiomarkt

Op donderdag, vaste prik, zal de radiomarkt plaatsvinden. De organisatie verwacht weer een groot aantal standhouders, 
kofferbak-verkopers en bezoekers. De vrijdagochtend is speciaal voor de jeugd. Er is een leuk programma gemaakt 
voor de allerkleinsten en de schoolgaande kinderen gaan naar Jump-XL. Het Walhalla van de trampolines. Uiteraard 
mogen de ouders ook mee om hun springkunsten te vertonen. Hopelijk zonder blessures want ‘s avonds volgt alweer de 
nachtjacht.

De jeugd wordt niet vergeten

Op zaterdag zullen Bas en Anouska weer een leuke jeugdjacht organiseren. De week wordt afgesloten in het oranje met 
de feestavond. Uiteraard wordt dit programma dagelijks aangevuld met een grote diversiteit aan vossenjachten op 2m en
80m.

Kampradio en -TV

Alle activiteiten worden door de teams van Kampradio en Kamp-TV verslagen in dagelijkse uitzendingen. Vanaf dit 
jaar zal PI4RKW TV in HD gaan uitzenden. Onder andere via het lokale kabel-TV netwerk, Youtube en een groot aantal
ATV-repeaters in Nederland.

Iedereen is welkom

Ben je geen deelnemer, maar wil je het wel een keer van dichtbij meemaken? Iedereen is welkom om de sfeer te 
proeven. Alle activiteiten zijn ook toegankelijk voor mensen die niet op Streekpark Klein Oisterwijk verblijven.

Meer Informatie

Kijk voor meer informatie op de website: www.radiokampweek.nl



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nieuws v  ia de side van Hamnieuws berichten
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lage VHF-banden in Ierland vrijgegeven
30/04/2018 door PH4X

In Ierland is de lage VHF-band, lopend van 30 tot 49 MHz en van 54 tot 69.9 MHz vrijgegeven aan zendamateurs. Zij 
mogen hier op secundaire basis experimenten uitvoeren, waaronder (digitale) TV. Dat valt te lezen op de website van 
PI4RAZ. Daarnaast is de 4-meter band uitgebreid en loopt deze nu van 69,5 tot 70.5 MHz.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Fusion repeater PI1VBG geactiveerd
04/05/2018 door PH4X

In Voorburg is de C4FM repeater PI1VBG deze week geactiveerd. Voorheen was deze repeater in gebruik als PI1DFT 
in Delft. Met de verplaatsing hopen de beheerders het bereik te vergroten. De antenne staat op circa 65 meter boven 
straatniveau en en wordt gebruik gemaakt van 2 gestapelde dipolen.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radio vlooienmarkten, Hambeurzen en anderszins markten voor de zend/luister amateur
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Radiomarkt Oisterwijk Hemelvaartsdag 10 mei 2018
05/02/2018 door Bastiaan Mooijman (PA3BAS)

Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei zal tijdens de VRZA Radiokampweek
zoals elk jaar een radiomarkt worden georganiseerd. Vanaf dit jaar zal
deze markt plaatsvinden op het terrein van Streekpark Klein Oisterwijk
aan de Oirschotsebaan 6 te Oisterwijk.Er is ruim voldoende gratis
parkeergelegenheid, ook de toegang tot de markt is geheel gratis.

Zelf deelnemen?

Wilt u deelnemen aan deze radiomarkt? We hebben zowel kramen als een
groot grasveld ter beschikking voor de kofferbak verkoop. Kramen zijn
te huur voor €25,00 per kraam (4x1m). Deze dient van te voren
gereserveerd te worden, gebruik hiervoor het inschrijfformulier op
onze website. Wilt u gebruik maken van de kofferbakverkoop? Hier is
geen inschrijving voor mogelijk. U bent gewoon welkom. Let wel op:
vol=vol.
Meer informatie?

Neem dan een kijkje op
www.radiokampweek.nl/radiomarkt, of neem contact op met Sjef Verhoeven
PE5PVB via telefoonnummer 06-50802382.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Te koop en of te koop gevraagd.

Arie, PD7AVR:
Bied aan een goed werkende tafel microfoon van het merk Zetagi type MB+5 deze mag weg
voor € 25,00 E-mail is pd7avr@gmail.com

mailto:pd7avr@gmail.com

