Zondagochtendronde ZO 15 april 2018
voor en door zendamateurs in zuid-limburg en omgeving
In verband met reparatie en relocatie van de 2m repeater PI3ZLB wordt deze ronde tijdelijk op
de repeater ON0TB gehouden. Uitgangsfrequentie 439,0125 MHz shift -7,6 MHz geen toontjes.
rondeleider van vandaag is PE8E en mijn naam is Ron
de uitzending komt vanuit mijn qth in Vaals, met ongeveer 20W in een rondstraler
AGENDA:
– amateur activiteiten in de regio en bij de buren
– radiomarkten en beurzen
– evenementen buiten de regio
– wetenswaardigheden uit de bladen en het internet
– radiopropagatie
– actief inmelden
– presentielijst niet-actief
– korte herhaling van activiteiten voor komende weken
– sluiting ronde
AMATEURACTIVITEITEN IN DE REGIO :
– iedere MA 20:00u lokale tijd : clubavond VRZA afdeling 23 Zuid-Limburg
dus morgen 16/04 in het Gidsengebouw, Floribertusstraat 17, Brunssum-Treebeek
meer info op : pi4zlb.vrza.nl.
– iedere WO (behalve als er een lezing is) 21:00u lokale tijd, de Zuid-Limburgse Technoronde
ook deze ronde zal voorlopig op de 70cm repeater ON0TB gehouden worden
eerstvolgende is aanstaande WO 18/04, rondeleider is dan Paul PE1BBC
– iedere ZO 11:00u lokale tijd : Zuid-Limburgse ZO-ronde
normaalgesproken op de 2m repeater PI3ZLB, voorlopig echter nog op de 70cm
repeater ON0TB
eerstvolgende is op ZO 22/04 met als rondeleider Wil PD4Z.
– iedere 4e DO 20:00u lokale tijd : clubavond VERON A22 Zuid-Limburg
eerstvolgende clubavond is op DO 26/04
in cafe/zaal t Weverke, Hoofdstraat 77 te Schimmert
meer info op : a22.veron.nl
– WO 02/05 19:00u lokale tijd : bijeenkomst van de Limburgse Radio Vrienden
in gemeenschapshuis Heksenberg, Hei Grindelweg 84, Heerlen
– iedere 2e WO 20:00u lokale tijd : gemeenschappelijke lezing van VERON en VRZA Zuid
Limburg.
eerstvolgende lezing is dus op WO 09/05 en dan komt Frank ON9CC ons inwijden in
de fijne kneepjes rondom het contesten op de lage korte golf banden.
aanvang 20:00u in cafe/zaal t Weverke, Hoofdstraat 77 te Schimmert

ACTIVITEITEN BIJ DE BUREN:
– iedere 3e VR 20:00u lokale tijd : clubavond VERON A31 Midden en Noord-Limburg
Zalencentrum Aldenghoor, Kasteellaan 7a, Haelen.
eerstvolgende bijeenkomst VR 20/04
dan komen Rob PA3AXI en Gosse PG5N vanalles vertellen over het uitgestorven
beroep van radio-officier bij de scheepvaart
meer info op : a31.veron.nl
– iedere 3e VR 20:00u lokale tijd : clubavond van UBA sektie Midden-Limburg (MLB)
Poolse zaal, Steenbeukstraat 1, Genk (B)
eerstvolgende bijeenkomst VR 20/04
de activiteit voor deze avond is helaas nog niet bekend
meer info op : on4mlb.be
– iedere 1e VR 20:00u lokale tijd : clubavond UBA sektie Noord-Oost-Limburg (NOL)
Parochiehuis, Kerkplein 12, Bocholt (B)
de bijeenkomst van 04/05 vervalt ivm de voorbereidingen voor het nationaal congres
van de UBA en de radiobeurs die plaatsvinden op zaterdag 05/05
meer info op : nolinfo.be
RADIOMARKTEN en BEURZEN:
– ZO 29 april is er Saarlaendische Amateur Funk Ausstellung (SAFA) en maker-faire
Stadthalle Dillingen
geopend : 09:00-17:00u, entree 3 euro voor iedereen die langer is dan 1 meter 20.
meer info op : darc.de/q09
reisafstand vanaf MTR-GEU 275 km , ca 2 uur 3 kwartier
– ZA 5 mei verzorgt de sektie NOL het jaarlijkse UBA congres.
daaraan is ook een radiomarkt gekoppeld met verkoop en demonstraties.
Domein Dommelhof, Toekomstlaan 5, Neerpelt
geopend : 09:00-15:00u, entree 4 euro, parkeren gratis.
meer info op : nolinfo.be
reisafstand vanaf MTR-GEU 75 km , ca 55 minuten
– ZA 5 mei organiseert de OV Siebengebirge weer hun Fruhlingsfest met kofferbakverkoop
turnhal naast OV clubhuis, An der Dohlenhecke 1, Koningswinter-Oberpleis
geopend : 09:00-14:00u, entree gratis.
meer info op : darc.de/g25
reisafstand vanaf MTR-GEU 150 km , ca 1,5 uur
– DO 10 mei is weer de radiomarkt als onderdeel van de VRZA Radiokampweek
Dit jaar niet meer op de Jutberg, maar op Streekpark Klein Oisterwijk
Oirschotsebaan 6, Oisterwijk
geopend : 08:00-15:30u, entree gratis, parkeren gratis.
meer info op : radiokampweek.nl/radiomarkt
reisafstand vanaf MTR-GEU 115 km , ca 1 uur 1 kwartier
– ZA 26 mei is weer de Friese Radio Markt
zalencentrum “De Buorskip”, Vlaslaan 26, Beetsterzwaag
geopend : 09:00-15:00u, entree 4 euro, parkeren gratis.
meer info op : frm.a63.org
reisafstand vanaf MTR-GEU 310 km , ca 3 uur

– VR-ZO 01-03 juni is weer de HamRadio beurs is de messehallen in Friedrichshafen
meer info op : hamradio-friedrichshafen.de
reisafstand vanaf MTR-GEU 635 km , ca 6 uur 1 kwartier
OVERIGE ACTIVITEITEN:
– vandaag 15/04 is er nog een zendbeperking op de 13cm band vanwege de Amstel Gold race
Voor meer info : agentschaptelecom.nl of hamnieuws.nl/zendbeperkingen
– WO 18 april is het Wereld Amateur Radio dag
op deze dag in 1925 werd de IARU opgericht in Parijs
meer info op : iaru.org
– WO 18 april is er een RF Technology Event in de Basiliek in Veenendaal
alhoewel ook dit event niet specifiek is voor zendamateurs zijn zij er wel welkom
uitgebreid lezingen programma
kostenloos inschrijven op de website is verplicht
meer info op : rftechnologydays.com
– VR 20/04 ZA 21/04 is er in Luik een Science Expo
– VR 27/04 ZA 28/04 ZO 29/04 is deze zelfde ScienceExpo in Brussel
1000 jongeren presenteren 100 projecten en ook de UBA is aanwezig
gratis entree
meer info op : science-expo.be
– ZA 21 april worden er weer veel activiteiten opgezet over heel de wereld in verband met
de International Marconi-day
– ZA 21 april zijn er weer morse examens in Diest (belgie), deze worden ook door de
nederlandse AT erkend. Sluitingsdatum voor aanmelding was 15 maart.
meer info op on4dst.be/cw_proef_2018.html
– ZA 21 april wordt ook de jaarlijkse Vereningingsraad van de VERON georganiseerd
meer info op veron.nl
– in de maand mei zullen er in belgie een groter aantal special event stations in de lucht
komen in verband met het 70-jarig bestaan van de UBA.
alle afdelingen komen uit met de OT70-prefix.
– VR-ZO 04-13 mei organiseert de VRZA alweer voor de 55e keer hun Radiokampweek
voorheen altijd op de Jutberg, maar vanaf dit jaar in Oisterwijk
meer info op : radiokampweek.nl
– DO-ZO 10-13 mei organiseert de afdeling ZuidLimburg van de VRZA weer hun
velddagactiviteit in de bossen nabij Bellevaux – Malmedy
meer info via Paul PA4UL of bij de bestuursleden van de afdeling
– ZA+ZO 12+13 mei wordt weer het Mills on the air weekend georganiseerd
gedurende dit weekend trekken vele groepen weer naar molens om van daaruit
verbindingen te maken, vaak met special event roepletters
meer info op : pd6mill.com

– VR-MA 18-21 mei organiseert de VERON alweer voor de 53 e keer het jaarlijkse Pinksterkamp
ook dit jaar weer op de Paasheuvel in Vierhouten
meer info op : veronpinksterkamp.nl of het artikel in Electron van april 2018
– WO 16 mei zijn er weer zendexamens voor N en F vergunningen in Assen
inschrijving sluit morgen en deze was zo goed als volgeboekt
– DI 29 mei zijn er examens gepland in Vlaardingen
die inschrijving is geopend
meer info op : radio-examen.nl
UIT DE BLADEN:
– in vorige rondes zijn al de Electron, Razzies en DKARS-magazine van april besproken, dus
dat slaan we over, tenzij er nog specifieke vragen over zijn
je kan natuurlijk ook altijd nog de uitzending van vorige week terugluisteren op a22.veron.nl
– Funkamateur april 2018 (100 pagina’s)
> expeditieverslag van J5T uit Guinea-Bissau door italiaanse amateurs
> gebruiksrapport van de AnyTone AT-D868UV dualband DMR porto
> lichte 9-band antenne model 807-L van Arial51 voor de HF+6m
> Proppy, nieuwe online-tool voor propagatievoorspelling op HF
> flexibele stromvoorziening, niet alleen voor portabel gebruik
> problemen bij zekeringshouders
> onderzoek aan zogenaamde C-pool antennes
> verslag van padvinder contacten met het ISS spacestation
> niet stralende zender voor iedereen
> voorstelling van de vernieuwde antenne analyzer VA5 als opvolger van de VA4, met een
bereik van 0,1 tot 600 MHz en nu ook met usb-uitgang
> het gebruik van RFsim onder windows10
> transparante slang display met een arduino
> ontwerpen van FIR filters niet alleen voor de RedPitaya
> deel 2 van de beschrijving van de NWT2 netwerktester
> levensverlengende maatregelen bij gebruik van laserdiodes
> breedband impulsen voor intermodulatie meting
> zelfbouw van een 6 element 70cm antenne
> deel 2 van de uitleg over gebruik van FT8 in DX verbindingen
> de overige gebruikelijke rubrieken
VAN HET INTERNET:
– op de website van de ARRL kan de laatste editie van de podcast “the doctor is in”
gedownload worden, dit keer episode 22 over microfoons
– verder niet veel wetenswaardigheden meer gevonden door tijdgebrek
PROPAGATIE:
SFI=69 SN=11 A=6 K=2 Geomagnetisch veld rustig
80/40 – overdag redelijk + nacht goed
30/20 – overdag + nacht slecht
17/15 – overdag + nacht slecht
12/10 – overdag + nacht slecht

Volgens Hamwaves.com is het effectieve aantal zonnevlekken (eSSN) 0,0
MUF 14,82 MHz max NVIS 3,607 MHz
Aanvulling van Bert PA0LPE :
geen spec verwachtingen
spots rond evenaar voor sporadic E
ZX ronde werd ernstig gestoord door jammer, moeilijk te volgen
ACTIEF INMELDEN:
– Ruud PE1B : activiteiten van AmstelGold Race zijn te volgen op ATV
koersleiding zit op FM 155,0125
PRESENTIELIJST:
PB1SAM/p / PD1JAP/m John
PA0ASA Ad / PA0EJH Egbert / PA0FOT Folkert / PA1AS Harry / PA1EBM Rudolf /
PA1LJB Jan / PA3CBH Theo / PA3CZS Evert / PA3EJH Twan / PA3GJL Marc
PB1HF Arno
PC5W Willem
PD0ACZ Assia / PD0DGK Jan / PDoOIR Ruud / PD3HF Patrick / PD4RA Rene
PE1DVN Winand / PE1HNT Nico / PE1HVF Jean / PE1JXI Harry / PE1OJX Frans /
PE1PZM Willy
PG5E Peter
DC1PM Matthieu / DL6KBC Paul / ON5IA
PD4FMJ (TeamTalk) niet te horen op ON0TB
=============================================================

