Nieuws uitzending PI4BRD uitgezonden op 13-05-2018 om 20:00 uur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contest kalender
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dinsdag 15 Mei
MARAC 80/40 meter SSB Contest
Tijden: 18:00 - 19:30 UTC
Verdeeld in 3 delen van een half uur
Iedereen mag elk half uur opnieuw gewerkt worden. Werken met:
Mode: SSB
Banden:
80 en 40 meter
Uitwisselen:
Clubleden: RST + lidnr navyclub
Niet leden: RST + volgnummer
Volledige reglement:
www.marac-radio.nl

Iedereen werkt met iedereen

----------------------------------------–
Woensdag 16 Mei
RSGB 80m Club Championship
Tijden: 19:00 - 20:30 UTC
Werken met:
Stations uit Verenigd Koninkrijk
Mode: Data
Banden:
80 meter
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001
UK Stations geven ook hun districtcode
Volledige reglement:
www.rsgbcc.org/hf/rules/2018/r80mcc.shtml
----------------------------------------–
Vrijdag 18 / Zondag 20 Mei
Portuguese Navy Day Contest
Tijden: 09:00 - 18:00 UTC
Werken met:
Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW, SSB en DIGI
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + volgnummer
Leden van Navy clubs geven
RST + club + lidm.nr
Volledige reglement: www.nra.pt/
----------------------------------------–
Zaterdag 19 Mei
UN DX Contest
Tijden: 06:00 - 21:00 UTC
Werken met:
Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW en SSB
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001
Stations uit Kazachstan geven RST + district code
Volledige reglement:
undxc.kz
----------------------------------------–
Zaterdag 19 / Zondag 20 Mei
King Of Spain Contest
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Werken met:
Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001
Spaanse stations geven RST + provincie
Volledige reglement
concursos.ure.es/en
----------------------------------------–
Zaterdag 19 / Zondag 20 Mei
EU PSK DX Contest
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Werken met:
Iedereen werkt met iedereen.
Mode: PSK63 Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + EU Area-code
Volledige reglement:
www.eupsk.com/eupskdx/eupskdxrules.pdf
Opmerking Area-Codes: Klik hier voor een lijst met alle area codes (Excel bestand).

----------------------------------------–
Zaterdag 19 / Zondag 20 Mei
Baltic Contest
Tijden: 21:00 - 02:00 UTC
Werken met:
Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW en SSB
Banden:
80 meter
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001
Volledige reglement:
www.lrsf.lt
----------------------------------------–
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.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RODRIGUEZ ISLAND, 3B9. Operators Jacky, FR4NP, Bruno, FR4PF, Emile, FR4PM, Jean, FR5CB en Patrick,
FR5FC worden QRV als 3B9RUN van 11 tot 16 mei. Activiteit zal op 80 tot 10 meter zijn met behulp van SSB en FT8.
QSL via EA7FTR.
MOZAMBIQUE, C9. Leden van het Lions DX Team zijn QRV als C8T van Bilene-Macia, Gaza tot 15 mei. Activiteit
is 160 tot 6 meter, inclusief 60 meter en 2 meter EME, met behulp van CW, SSB en RTTY. QSL via ON1DX.
FILIPPIJNEN, DU. Press, N6SS is QRV als DU6 / N6SS uit Sibalom, Antique Province, Panay Island, IOTA OC-129,
tot 17 mei. Activiteit is op 80 tot 10 meter met behulp van CW en FT8. QSL naar Homecall.
ZUID-KOEK EILANDEN, E5. Bruce, WB7OTC is QRV als E51OTC van Rarotonga Island, IOTA OC-013, Aitutaki
Island, IOTA OC-083 en Atiu Island, IOTA OC-083, tot 18 mei. Activiteit is op de HF-banden met QRP-kracht. QSL
naar Homecall.
CANARISCHE EILANDEN, EA8. Leden van de Union de Radioaficionados de Las Palmas zijn QRV met speciale
oproep EG8CID tot 30 mei ter herdenking van Canarische Eilanden die plaatsvindt op 30 mei. QSL via EA8URL.
LIECHTENSTEIN, HB0. Een groep uit de Ynomy DX Club zal QRV zijn als HB0 / PG8M / p en HB0 / PH0NO / p
van verschillende World Flora-Fauna-locaties en natuurreservaten op 12 en 13 mei. Activiteit zal zijn op 80 tot 2 meter,
inclusief 60 meter , met behulp van CW en SSB met twee stations. QSL via instructies van operators.
REPUBLIEK KOREA, HL. Speciaal evenementstation HL50IARU is QRV tot eind oktober 2018 om de 50e
verjaardag van IARU-regio III te vieren.
ITALIË, I. Speciaal evenementstation 4U29MAY is QRV tot eind juni 2018 ter herdenking van de Internationale Dag
van VN-vredestroepen die plaatsvindt op 29 mei. QSL via 9A2AA.
JAPAN, JA. Take, JI3DST wordt QRV met speciale roepnaam, 8J3XXIII / 3 van Tanga Island, IOTA AS-117, op 12 en
13 mei. Activiteit zal op 80 tot 6 meter zijn met behulp van CW, SSB, FM, RTTY, JT65 en FT8. Bewerkingen kunnen
variëren op basis van lokale omstandigheden. QSL via het bureau.
SLOWAKIJE REPUBLIEK, OM. Leden van de radioclub Horec zijn QRV met speciaal evenement OM75TESLA tot
het einde van het jaar om de dood van Nikola Tesla 75 jaar geleden te herdenken. QSL via OM3KHT.
NEDERLAND, PA. Speciaal evenementstation PB18MILL wordt op 12 en 13 mei QRV voor het Mills on the Airevenement. Activiteit zal zijn op de HF-banden. QSL direct naar PB7Z.
CURACAO, PJ2. Savvas, SV2AEL is QRV als PJ2 / SV2AEL tot 15 mei. Activiteit is vakantiestijl op de HF-banden.
QSL direct naar Homecall.

FRANZ JOSEF LAND, R1 / F. Eugeny, RI1FJ is QRV geweest met behulp van CW op 30 en 20 meter op
verschillende tijdstippen. QSL via UA2FM.
AUSTRALIA, VK. Speciaal evenementstation VI50IARU3 is QRV tot 31 augustus om de 50e verjaardag van IARU
Regio III te vieren.
HEER HOWE ISLAND, VK9L. Operators Chris, VK3QB, Brenton, VK3YB en Luke, VK3HJ zijn QRV als VK9LI
tot 18 mei. Activiteit is op 160 tot 17 meter met behulp van CW, SSB en FT8. QSL via VK2CA.
TURKS EN CAICOS, VP5. Mickey, AK5Q is QRV als VP5 / AK5Q van Providenciales, IOTA NA-002, tot 14 mei.
Activiteit is vakantiestijl op 20 meter met behulp van FT8. QSL naar Homecall.
KOSOVO, Z6. Emir, 9A6AA en Robert, 9A5RBJ zullen van respectievelijk 14 mei tot 21 mei van Peja zijn als Z68AA
en Z68RBJ van Peja. De activiteit zal op 80 tot 10 meter zijn met CW, SSB en FT8. QSL naar Homecall.

---------------------------------------------------------------------------------------------------DXCC meest gezochte landen in 2018
DXCC Meest gewilde landen 2018 is Bijgewerkt op 1 Maart 2018.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

P5
3Y/B
FT5/W
CE0X
BS7H
KH1
BV9P
KH7K
9. KH3
10. VK0M
10.

DPRK (NOORD-KOREA)
BOUVET ISLAND
CROZET IJSLAND
SAN FELIX ISLANDS
SOORTGELEGELDE RIF
BAKER HOWLAND ISLANDS
PRATAS IJSLAND
KURE ISLAND
JOHNSTON IJSLAND
MACQUARIE IJSLAND

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuws op de landelijke side van de VERON.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bliksem geeft vaak gedonder
06/05/2018 door Johan Evers (PE1PUP)
Bliksem velt vrijstaande boom
Bij Frans van Loon (PA3CAZ) trok ‘s-nachts een flinke onweersbui over:…
Tussen de vele bliksem door waren er ook enkele hele harde klappen te horen. Ik dacht, die zijn ergens ingeslagen. De
volgende ochtend melde de lokale radio waar het noodlot had toegeslagen; een boom in de buurt had de volle mep
opgevangen.
Later die dag heb ik mijn camera gepakt en ben naar de bewuste plek toe gegaan. Daar heb ik zelf onder andere
bijgevoegde foto gemaakt. Overpeinzing bij dit verhaal: wat zou het resultaat zijn geweest als dit een antenne was in
plaats van een vrijstaande boom?
Daar heeft Frans wel een goed punt. Naast de algemeen bekende gevaren van blikseminslag loopt de radioamateur extra
risico. Niet alleen kan een antenne door een onweersbui per ongeluk voor bliksemafleider worden aangezien. Ook kan
de gevoelige radio apparatuur in de shack door een nabije inslag zwaar beschadigen. Immers, zo’n inslag induceert
flinke spanningen en stromen in omliggende geleiders. Denk daarbij niet alleen aan eigen antennekabels, maar ook aan
telefoonkabels en de leidingen van de kabel TV die ingegraven liggen. Via de meterkast kan er zo flink wat ellende het
huis binnen dringen.
Even wat kengetallen. Een blikseminslag duurt ongeveer 0,2 seconden. Daaraan vooraf kan het potentiaal oplopen tot
enige honderden mega Volt. Metingen leren dat stromen tijdens de ontlading tussen de 5 en 20 kilo Ampère gebruikelijk
zijn. Maar 30 kA is nog geen uitzondering te noemen. Tijdens de Apollo 15 lancering werd bij een directe inslag 100 kA
gemeten. Uit verschillende bronnen blijkt dat meer dan 200 kA ook haalbaar is met de vonkenzender van moeder
natuur.
Gelukkig kun je als zendamateur het een en ander doen om schade te voorkomen of te beperken. Maak eens een
beginnetje met het lezen van de volgende bronnen:…
ARRL – Bliksembeveiliging
ARRL – Aarding
QST – Bliksembeveiliging voor de radio amateur
RSGB – Aarding en de radio amateur
W0MJH – Aarding van een shack tegen blikseminslag
W5BWC – Amateur radio aarding en bliksem beveiliging
----------------------------------------------------------------------------------------------Ledenaantal VERON omhoog; 100 nieuwe leden erbij
08/05/2018 door Johan Jongbloed PA3JEM
Vanaf 1 januari 2018 tot vandaag is het ledenaantal bij de VERON met 100 gestegen. Reden van deze stijging is
voornamelijk toe te schrijven aan het efficiënter gebruik van het internet.
Uitstraling van een landelijke vereniging
Het doorvoeren van de huisstijl naar de afdeling-websites geeft de VERON een landelijke uitstraling. VERON
afdelingen zijn hierdoor beter herkenbaar als deel van de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in
Nederland. Op dit moment wordt nagedacht hoe gecombineerde VERON-VRZA afdelingen hierin te betrekken. Vooral
hoe ook zij kunnen meeprofiteren zonder afbreuk te doen aan het gezamenlijke karakter van de afdeling. Ook op dit
vlak werken VERON en VRZA in goede harmonie samen. Het VRZA Hoofdbestuur heeft dan ook aangegeven de
beslissing over een gezamenlijke website aan de desbetreffende VRZA afdelingen over te laten.
Training webredacteuren van de afdeling
Om de VERON en haar afdelingen nog zichtbaarder te maken op het internet wordt er gewerkt aan een eigen training.
Deze training zal na de zomer worden gehouden en niet alleen de techniek maar zal ook de SEO (zoekmachine
optimalisatie) van Google bevatten. Met extra aandacht waar een goed artikel aan moet voldoen, bijvoorbeeld de
opbouw. Op deze manier versterken afdelingen-websites en hoofdwebsite elkaar nog meer. De zichtbaarheid van de

radiozendamateur wordt daarmee vergroot.
Web en sociale media redactie kan versterking gebruiken
De VERON maakt actief gebruik van sociale media om VERON evenementen onder de aandacht te brengen. Hierdoor
kan de web- en sociale media redactie wel wat versterking gebruiken. Er is vooral behoeft een doeners, geen praters.
Sociale media redacteuren promoten VERON evenementen en/of artikelen zowel landelijk organisatie als van de
afdelingen.
Word lid van de VERON, hoe groter de vereniging hoe meer invloed
VERON vertegenwoordigt de zendamateur bij landelijke overheid (Agentschap Telecom) en internationaal via het
lidmaatschap van de IARU. Inmiddels is er een lobby opgestart om een aantal onderwerpen op de agenda van de World
Radio Conference 2019 te krijgen. Hoe groter de VERON is hoe meer de vereniging kan doen voor de Nederlandse
radioamateur.
Word daarom lid van de VERON en gebruik ons online inschrijfformulier.
----------------------------------------------------------------------------------------------Het VERON Pinksterkamp komt er aan
12/05/2018 door Johan Evers (PE1PUP)
Het VERON Pinksterkamp komt er aan van 18 t/m 21 mei 2018
Het weer is inmiddels beter geworden. Nog de laatste loodjes voordat het Veron Pinksterkamp 2018 begint. Dit jaar is
het VPK van 18 t/m 21 mei 2018.
De locatie was voor velen nieuw en ook dit jaar zullen we weer samenkomen op de Paasheuvel in Vierhouten. De
Zonnehal zal weer een centrale rol gaan spelen voor alle activiteiten, de VPK receptie en een onderling QSO.
De blokhutten zijn ondertussen allemaal al verhuurd maar op de kampeer velden is uiteraard voldoende ruimte. Iedereen
is welkom en voor inschrijven is niet nodig.
Voor de mensen die eerder willen komen kan er vanaf maandag 14 Mei na 14:00 al opgebouwd en gekampeerd worden.
Graag hebben we hier dan wel een berichtje over zodat we weten waar we op mogen rekenen.
Ondertussen zijn de meeste vaste medewerkers al benaderd en hebben ze hun hulp al toe gezegd. Maar er is altijd
ruimte voor nieuwe initiatieven en ideeën. Mocht je plannen hebben benader ons dan via de mail en mogelijk kunnen
we helpen je plannen uit te voeren. Een VPK organiseren is veel werk en er is altijd ruimte voor extra handjes.
Wij zijn te bereiken via de Mail op vpk@veron.nl.
Volg deze website voor de laatste info, maar ook het Electron en op onze Facebook pagina.
We hebben er weer zin in, jullie ook?
73es Benno, Sandra en Kim Plantagie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

