
De wekelijkse rondes van PI4ASV in 2011
28 december 2011 - 2 meter
PDøFDZ had lekker gegeten. PDøDEN doet sociaal. PD1SAM had veel gewerkt om de vakken 
gevuld te houden. PE1HOY noemde het boek '90 jaar goed ontvangen'. PD5JAC genoot van de 
kerstvakantie. PEøCDN deelde weer rapporten uit. PE1PQE vanuit Baarn kreeg een 4/3 rapport. 

21 december 2011 - 2 meter
PD5CDS wil worden opgehaald tenzij ... PDøFDZ meldt dat zijn broer nog ziek is en hij zelf een 
tentamen moet doen. PD1SAM had een goede wiskunde repatitie gemaakt. PA3VIN meldde zich 
na een lange afwezigheid in. Hij gebruikte een verkeerde knop. PH1DTC met de Slappe Arnold uit 
het dakraam werkte met de Condor Mobi. PC1D deed een ieder schrikken door zich in te melden. 
Het gaat goed met hem.

18 december 2011 - 6 meter
PEøCDN had zijn noodstroom accu’s weer eens onder handen genomen. PA1LOI had deze keer zo
maar een goed signaal. 

14 december 2011 - 2 meter
PD5CDS zit te wachten op de vakantie. PD1SAM had op school een geweldige dag doorgebracht 
met voornamelijk wachten. PA4ATI had Taiwan gewerkt op 29.560 in FM. PEøCDN deelde weer 
rapporten uit. PDøFDZ was druk met de F-studie. Dat gold ook al voor PDøDEN. PD4D had 
problemen met zijn gewrichten. PA3CGG was erg druk op het werk maar met 12 W op 13 cm ATV 
actief.
PA3BCI, juist, die van het snoepwinkeltje uit IJmuiden, was een oude set aan het repareren 
geweest. 

11 december 2011 - 6 meter
PA4MB zijn voeding werkt. Hij is in fort Veldhuis een ruimte aan het opknappen. PEøCDN 
verdween snel na het inmelden voor een QSO op de landlijn. PE1OUD had een reparatie verricht 
aan de rotary encoder van zijn rig. PH1PCH werkte met een langdraad en het schip als 
tegencapaciteit. PA1LOI had als gevolg van een slecht signaal een draaideur QSO. 

7 december 2011 - 2 meter 
PD1SAM was op de fiets door een nieuwbouwwijk gereden en daarbij in de storm gezandstraald. 
PA4ATI had de kerstboom versierd en verder met de boot bezig geweest en gesport. PD5CDS 
werkt aan een goed cijfer voor een scheikundetoets. 

4 december 2011 - 6 meter
PEøCDN was van slag door zijn hond die na 13,5 jaar was overleden. PH1DTC had ondanks de 
hagelstenen toch Slappe Arnold uit het dakraam gestoken. PA1RTO werd door PEøCDN wel 
ontvangen maar niet door PI4ASV. PA3CGG was met de FT-817 en de hond aan het wandelen 
geweest. PB1PCH meldde zich in vanuit het Amsterdamse oostelijk havengebied.

30 november 2011 - 2 meter
PD1SAM heeft een schoolrapport en ook weer niet hetgeen de rondeleider niet kan volgen. 
PA4ATI kwam binnen met een 4/3 signaal. PD5CDS was na een toets ziek geworden. 



27 november 2011 - 6 meter
PA3CGG lag in het ziekbed mar had de 940S weer op de been. PH1DTC was in Kootwijkerbroek 
geweest. PEøCDN was ook al grieperig. PA1LOI doet zijn best volgens eigen zeggen maar zet nog
steeds een beroerd signaal neer. 

23 november 2011 - 2 meter
PD5CDS had een rapport met middelmatige cijfers en was daar niet tevreden over. PA3CGG had 
meuk naar de stort gebracht. 

20 november 2011 - 6 meter
PA3CGG was lekker aan het knutselen met ATV. PE1PAZ had iets met dakpannen. PH1DTC gaat 
naar de SRS-technodag. PAøCHN meldde dat zijn XYL weer aan het opknappen is. PAøTLX was 
in de VU geweest maar gelukkig weer thuis. PEøCDN meldde dat er openingen waren op 2 m. 
PA4MB had als laatkomer een draaideur QSO. 

16 november 2011 - 2 meter
PD5CDS wisselde van FT-100 naar FT-817 omdat de eerste raar deed. PE1HOY was op excursie 
naar de luchtmacht geweest. PA4ATI kwam eerst 1/1 binnen maar na het omzetten van een knopje 
op de porto werd dat 5/4. PE1JAS was de hekkensluiter. 

13 november 2011 - 6 meter
PH1DTC vertelde dat de verkoop op het fort bij Aalsmeer meeviel. PB2BN had radiootjes 
onderhanden genomen. PA1LOI had deze keer een goed signaal. PEøCDN deelde opnieuw 
rapporten uit. PA3CGG had lange radialen op zijn V-2000 gezet. 

9 november 2011 - 2 meter
PD5CDS is tot de ontdekking gekomen dat docenten ook Mensen zijn. Zijn FT-100, die al eerder 
raar deed, stopte tijdens de ronde er helemaal mee. Diep in de ruis en voor PI4ASV niet te nemen 
kwam PA1ATI in de ronde. Later kon Richard een 5/7-rapport geven vanaf zijn verheven positie in 
Alphen a/d Rijn. PD1SAM had zich, volgens eigen zeggen, twee keer ingemeld. PA3CGG kwam 
later in de ronde, eigenlijk al na sluitingstijd. Hetzelfde deed PD4D daarna ook vanuit Woerden. Hij
kreeg een 5/9 plus 15 dB terwijl hij met 5 W werkte.

6 november 2011 - 6 meter
PA4MB was vorige week De Ronde vergeten(!). PA1LOI blijft tobben met een zwak en vervormd 
signaal. PH1DTC had met plezier op school geholpen met de bouw van kortegolfontvangers. 
PH4M kwam met zijn antenne niet veel beter dan een SWR van 2. PEøCDN deelde als altijd 
glorieuze rapporten uit maar had deze week niets bijzonders meegemaakt op HF. 

2 november 2011 - 2 meter
PD5CDS was de enige eerste en meteen ook laatste inmelder. Vermoedelijk was het toetsweek op 
de middelbare scholen.

30 oktober 2011 - 6 meter
De eerste inmelder was PA/G4LQI ex PAøCG, die alle stations kon nemen. PA3ECT uit 
Zunderdorp was deze keer niet /m. PH1DTC had een UNUN in de brand gehad. PEøCDN vertelde 
dat zijn QRPieters plezier hebben in de F-cursus. PA1LOI had nog steeds een slecht signaal. 

26 oktober 2011 - 2 meter
PD4GER was zeer verrassend de eerste inmelder. Hij werkte met zijn juist gekochte ICOM 706 en 
kreeg een 5/9 plus 50 dB-rapport van PI4ASV. PD5CDS is weer terug uit Berlijn en komt ongeveer 



om in het huiswerk. Vanuit Woerden kam PD4D in de ronde met 5 W. Hij kreeg een 5/9 plus 20 dB-
rapport. 

23 oktober 2011 - 6 meter
Het was voor de rondeleider duidelijk 'The Day After'. Naast deelname aan de 
zelfbouwtentoonstelling had hij samen met kleinzoon PDD1SAM een lezing verzorgd en daarna 
een film vertoond; zaterdagavond kon hij 'worden opgeveegd'.
PAøSNY had genoten van het bovenstaande en de zelfbouwtentoonstelling. Hij vertelde over zijn 
70 cm-verbindingen als aeronautical mobiel station. PH1DTC had in Apeldoorn een deel van de 
spullen gevonden waar hij naar op zoek was. PA1LOI moet de contacten van zijn telemike 
schoonmaken om niet meer vervormd over te komen. PEøCDN gaf iedereen een rapport en had 
naast APRS zich ook druk gemaakt met het repareren van een geiser. PH4M was er soms wel en 
soms niet. PA/G4LQI had Apeldoorn als erg leuk ervaren. Hij werkte regelmatig op 80 m met een 
Nederlander in Canada met 10 m draad vanaf zijn balkon in Engeland. PE1OUD werd door 
PEøCDN opgemerkt en daarna ook door PI4ASV. PA3CGG was lekker bezig met ATV en had zijn 
boodschappenlijst in Apeldoorn afgewerkt. Hij voelde zich grieperig.

19 oktober 2011 - 2 meter
PE1JAS heeft het druk maar komt toch naar de DVDRA. PE1HOY neemt zijn QRPieters mee naar
die dag. PD5JAC vierde de herfstvakantie met het spelen van computerspelletjes. PA3CGG zorgde
er voor dat PA4ATI haar berichten toch in Ouderkerk a/d Amstel terecht kwamen. 

16 oktober 2011 - 6 meter
PA1LOI had deze keer zijn RT3600 op tijd ingeschakeld en had nu geen vervorming meer. Hij mist
opeens 30 dB aan gehoor. PA3CGG was bezig met een doorgerookte TS-440 waar bruin sap vanaf 
droop bij het schoonmaken. PH1DTC was weerstanden aan het sorteren en gaat ook a.s. zaterdag 
naar de DVDRA in Apeldoorn. PEøCDN had, net als de rondeleider in Ouderkerk a/d Amstel, een 
S9 aan storing op 80 m. PA4MB had een JOTA gedraaid en werd met een sterk wisselend signaal 
ontvangen door vliegtuig QSB. PB2BN had een 6 m hoge boom gedemonteerd.

12 oktober 2011 - 2 meter
PD5CDS vond de lezing door Piet PA3HDY en Frank PD4NYS erg interessant. Deze amateurs 
hadden naast een goed verhaal ook kostbare radiolampen van bijna 100 jaar oud meegebracht. 
PD1SAM had vernomen dat er bomaanslagen op de spoorbanen rond Berlijn waren en vroeg zich 
af of dit de trip in de herfstvakantie in gevaar kon brengen. PD5CDS reageerde nogal nuchter met: 
We kijken waar de bommen zijn en dan gaan we gewoon ergens anders heen... PA1REE had ook 
genoten van de lezing over radiolampen.

9 oktober 2011 - 6 meter
PA1LOI kwam met veel gereutel en een klein signaal in de ronde. Later werd het beter. PEøCDN 
meldde dat de 10 m-band behoorlijk open is. PA4MB was nog steeds bezig met zijn dubbele 
voeding 

5 oktober 2011 - 2 meter
PD5CDS helpt op school met het radioproject en volgt de F-cursus. Samen met het huiswerk van 
school komt hij verder niet aan de Hobby toe. PD1SAM gaat met Carl naar Berlijn. Samen zijn ze 
druk met de organisatie daarvan. PE1JAS werkte met de omgeprogrammeerde Motorola en een 
Slappe Arnold op het dak van zijn schuurtje. Hij had ook genoten van de voordracht van Gyula Kiss



in het radiocafe waar deze het ontwerp van een heel goede audioversterker van A to Z berekende. 
De prachtige resultaten werden met de elektroscoop zichtbaar gemaakt. 

2 oktober 2011 - 6 meter
PA3CGG had leuke ontvangst van ATV echter wel sterk wisselende condities. PA1REE was 
herstellende van een griep maar dronk alweer koffie. PH1DTC had de Russische tuner in het 
Crashmuseum gerepareerd. PEøCDN deelde weer rapporten uit voor iedereen. PA1LOI beweerde 
dat hij het internet op gaat en beloofde zijn RT3600 vaker aan te steken. PE1PAZ kwam via een 
omweg bij PI4ASV binnen.

28 september 2011 - 2 meter
De ronde werd geleid door PI4ASV/P vanuit de auto; rig Alinco DR-605E, pwr 50 W, ant. 1/4λ GP. 
PD5CDS was het niet eens met PD1SAM over een computerspelletje. De laatste had weer een 
uitstekend signaal na het verwijderen van de coaxschakelaar. PD5JAC was bezig met de opgaven 
van de F-cursus. PE1HOY had meegeholpen met het leeg ruimen van de zolder op onze oude 
bijeenkomstruimte.

25 september 2011 - 6 meter
PE1OUD werkte volgens zijn zeggen met een noodzender. PA4MB had veel aan zijn voeding 
verbeterd. PA1LOI had een zwak en zeer vervormd signaal. Aan het eind van de ronde was alles 
weer als vanouds. Wellicht moet hij vaker zijn RT3600 opstoken. PEøCDN had PAøSNY/AM op 
70 cm gewerkt. PH1DTC had genoten van de Fly Over van twee Harvards bij het Crash Museum 
ter gelegenheid van de 10e editie van de Red Ball Express met maar liefst 75 bejaarde voertuigen; 
zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Red_Ball_Express. PA3CGG was afwezig geweest i.v.m. een 
training voor zijn werk en was lekker aan het knutselen. PA3ECT was van de Lichtmis naar 
Dokkum gereden met zijn Landrover waarbij hij op 80 m mobiel werkte met een NVIS-antenne. 
Tenslotte was hij over de afsluitdijk weer teruggekeerd naar Zunderdorp en had daardoor een rondje
IJsselmeer gemaakt.

21 september 2011 - 2 meter
PD1SAM kwam in de ronde met een zwak signaal. Latere doorgangen waren zeer vervormd met 
een vette brom. Hij is hard aan het werk voor school en voor het toelatingsexamen van de F-cursus 
die a.s. vrijdagavond begint. PD5CDS had het log van de SSB-velddag ingestuurd. Hij had Stan, 
PA1EDB gesproken die een leuke loopantenne had gemaakt. Ook hij kijkt uit naar het volgen van 
de F-cursus. 

4 september 2011 - 6 meter
PEøCDN was komen kijken naar onze velddagactiviteit en had genoten van de actieve jeugd. 
PA3DLP was op de boot en vertelde dat ook de heer Brink als luisteraar toehoorde. PH1DTC deed 
verslag van een geslaagd SRS-evenement waar PI4C aan deelnam met goede CW-operators 
waaronder ons afdelingslid Monika. PA3ECT vanuit Zunderdorp haalde goede herinneringen aan 
de telextijd op. PA3CGG zijn vakantie zit er bijna op en hij was leuk met ATV bezig geweest. 
PAøTLX was in slaap gevallen maar had ook goede herinneringen aan de telextijd. Tja, wat wil je 
met zo'n call. 

28 augustus 2011 - 6 meter
PEøCDN komt langs fietsen op de a.s. velddagen bij de ijsclub in Ouderkerk a/d Amstel. PA4MB 
was net als de rondeleider ook naar Bad Bentheim geweest en had voldoende tiewraps gekocht voor

http://nl.wikipedia.org/wiki/Red_Ball_Express


de rest van zijn leven. Zijn voeding die uitstekend functioneerde werkte niet meer naar behoren 
ingebouwd in een net kastje. Heel herkenbaar ... toch?

21 augustus 2011 - 6 meter
PA3CGG geniet van zijn vakantie en hoort de 14 parts trx van Geert op 3576,7 kHz; zie 
http://sites.google.com/site/g3xbmqrp/Home/80_2t . PA1LOI had de RT-3600 na een lange rust 
weer in gebruik en kwam met veel minder vermogen in de lucht. Later werd het beter. PH1DTC 
hoorde Geert ook al op 80 m met zijn BC-348 ontvanger. PEøCDN had een splinter in zijn vinger 
en kwam daarom later in de ronde. Hij had op vakantie de FT-817 meegenomen. PA1EDB wordt 
bijna niet ontvangen door anderen dan PI4ASV. Hij had Geert ook gehoord met een kleine 
loopantenne. 

17 augustus 2011 - 2 meter
PE1HOY meldde dat er een nieuwe locatie is gevonden voor onze afdelingsbijeenkomsten. Voorts 
gaat hij deelnemen aan de NAFRAS-contest vanaf vliegbasis Leeuwarden. PD5JAC heeft een 
regeneratieve kortegolfontvanger gebouwd, die het nog niet doet. PA3CGG viert de vakantie met 
o.a. lekker slapen. PE1PAZ is op IJsselstein met ATV en gaat ook op vakantie. PE1JAS is bezig 
met de voorbereidingen voor de SRS-dagen.

10 augustus 2011 - 2 meter
PE1HOY is al druk bezig met antennes voor de SSB/Jeugdvelddag. Ook heeft hij persberichten 
gestuurd naar de lokale media. PD5JAC had QSO's gehad met DL en EA en bereidt zich voor op 
het toelatingsexamen van de F-cursus die op 23 september a.s. begint. PE1JAS was wel in de ronde
maar toch ook weer niet. PA3CGG luistert op de korte golf, pakt de verkeerde microfoon en kiest 
de verkeerde frequentie. Verder gaat alles goed met o.a. het meedenken met een 1-FET ontvangertje
waar Geert mee bezig is en dat weigert te werken. Zie voor de gehele transceiver die uit 14 
onderdelen bestaat: http://homepage.ntlworld.com/lapthorn/feter.htm

7 augustus 2011 - 6 meter
PAøTLX was een beetje (aard)appelig als gevolg van een te intensieve deelname aan de 
Opperdoese ronde. Hij had 40 landen gewerkt op 6 m en vond dat te weinig als puriteinse purist. Hij
vroeg zich af of er al iets bekend was van een nieuwe locatie voor de samenkomsten. PAøSNY 
wijst op de KLM-ronde op 3.785 kHz op zondag om 1200 local time. PA4MB heeft een 
zelfbouwvoeding met rood licht gemaakt. PE1EDB kwam voor het eerst in de 6 m-ronde vanuit de 
wijk Bankras in Amstelveen.

31 juli 2011 - 6 meter
PA3CGG kon alle stations uitstekend nemen mede door zijn 1 m langere radialen aan de V2000. 
PA4MB had moeite met PI4ASV. PE1HIP uit Beverwijk werkte met de porto van 1 W op de 
V2000 en kreeg van PI4ASV een 5/2-rapport. PEøCDN had weinig spectaculaire QSO's gemaakt. 

27 juli 2011 - 2 meter
Als enige, eerste en laatste inmelder spande PE1JAS de kroon. Hij had het over de nieuwe 4- en 
600 m banden die beschikbaar komen.

24 juli 2011 - 6 meter
PA3CGG had inmiddels een 2e ATV-schotel op het balkon. Overleg over ATV wordt op 144.750 
MHz gevoerd. PB2BN heeft geen klagen en heeft een goed werkende Quad voor 6 m gemaakt. 

http://homepage.ntlworld.com/lapthorn/feter.htm
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20 juli 2011 - 2 meter
PA3CGG heeft spullen uit een Silent Key opruiming. PE1JAS/m meldde zich in vanuit zijn auto. 
PH1DTC had Slappe Arnold uit het zolderraam gestoken. PD5CDS maakte een draaideur QSO 
wegens huiswerk en het aanstaande vertrek naar Berlin. 

17 juli 2011 - 6 meter
PAøTLX had 32 m boven straatniveau in het donker gezeten. PA1REE heeft de antenne nog onder 
het dak. PEøCDN laat het lichtjes rondzingen. PA4MB ontvangt PI4ASV met sterkte 6 en heeft een
SWR van 1,5. PE1OUD neemt de FT-857 mee op vakantie. PA4HB komt moeizaam binnen. 
PA3CGG signaleert wisselende condities, maar dat zijn we gewend op 6 m.

13 juli 2011 - 2 meter
PD5CDS heeft deelgenomen aan de HF World Championship Contest en vond stof onder zijn 
bureau. PA3CGG zoekt een antennerotor. PE1JAS had regen op de motor weten te overleven en 
was in de weer met zijn Siemens 305. 

10 juli 2011 - 6 meter
PEøCDN was weinig actief geweest en had EA gewerkt op 6 m. PA4MB meldt zich in en zwaait 
daarna. PA3CGG wil voor ATV een antenne op een rotor maken. PA1LOI was lui aan het 
schilderen geweest. PE1PAZ was verticaal gepolariseerd, had een bliediedoep en was met 13 cm op
de repeater van Haarlem. PH1DTC had het over een piepshow in het Crashmuseum als gevolg van 
Geert zijn CW-activiteiten. PE1OUD met BBC-kwaliteit had een goed verhaal geschreven over de 
ombouw van een goedkope telemicro voor amateurgebruik. PAøSNY merkte bij het zwaaien snedig
op dat FM altijd zwaait. 

6 juli 2011 - 2 meter
PE1HOYwas bezig geweest om een nieuw afdelingsonderkomen te vinden. PD1SAM was druk 
met en schoolproject. PA3CGG had een mooi ATV-zendertje gemaakt. PD5CDS stelt dat het 
schooljaar eigenlijk voorbij is en gaat nu bouwprojecten afmaken. PD5JAC deelt mede dat het nog 
even duurt en dat dan de vakantie begint.

3 juli 2011 - 6 meter
PA1LOI was naar Driebergen gereisd met een OV chipkaart onder een ernstig vermoeden van 
fraude. PAøTLX ontdekte dat T9 was veranderd in E7. Hij mist kleine landen in Europa op 6 m. 
PEøCDN vindt ook dat het 6 m-seizoen tegenvalt. PA3DLP/mm heeft een zwaar leven met een 
glas wijn naar de sterrenhemel kijken met een vuurkorfje om het knus te houden. PE1OUD werkt 
met een omgebouwde computer headset met een uitstekende modulatie. PE1JAS zette opnieuw een
uitstekend signaal (5/9+60 dB) neer, maar helaas opnieuw ongemoduleerd.

29 juni 2011 - 2 meter
In verband met de bliksem had PE1JAS alle antennes uitgeplugd. Vanuit Almere zette PA4ATI een 
4/2-sinaal neer. Zij zette haar zeilplannen uiteen naar de Kanaaleilanden met een op- en 
afstapbemanning. Vanuit Woerden meldde PD1JG zich in en kreeg van PI4ASV een 5/-rapport. De 
jeugdleden ontbraken in deze ronde omdat het toetsweek was op school. 

26 juni 2011 - 6 meter
PAøTLX vindt dat hij teleurstellend weinig landen heeft gewerkt op 6 m. Later zette hij zijn 
dichtader open. Een gedicht eindigde met ... 'en zag de Vinkeveense plassen', waardoor hij de 
rondeleider in verwarring achterliet. PA3CGG was lekker met ATV op 23 cm bezig geweest. 
PEøCDN vond ook dat het even minder was op 6 m. Zijn modulatie liet te wensen over. Zijn 



signaal werd beoordeeld als 'Te Breed', 'Vervormd' en met 'Rafelige Uiteinden'.
PE1JAS zette in het begin een keihard signaal neer zonder dat daarbij werd gemoduleerd. Dat werd
later met een andere microfoon beter. PAøSNY las voor uit eigen werk waarbij een People Manager
er in slaagde om het personeel te piepelen. Ronduit boeiend was zijn verslag hoe een ouderwetse 
grasmaaier, ondanks hevige inspanningen, weigerde om te lang gras te maaien. PA3DLP/mm nam 
aan de ronde deel vanaf zijn Jacht op de Vinkeveense Plassen; zie ook hierboven. PH4M kon 
iedereen in Mijdrecht ontvangen. Al na sluitingstijd kwam PE1OUD vanuit Zaandam ook nog de 
presentielijst tekenen. Het werd een draaideur QSO.
Een station meldde zich uit met: "We nemen nu afscheid van u" hetgeen de rondeleider deed 
terugdenken aan de Ramblers onder leiding van Theo Uden Masman. Zie http://www.youtube.com/
watch?v=I5ykFwmGzlg

22 juni 2011 - 2 meter
PE1HOY meldde verheugd dat zijn oudste QRPieter was geslaagd. Voorts had hij een ARLL 
Antenna book aangeschaft bij een grote internetwinkel. PD1SAM had zijn Duitse woordjes er in 
gestampt. PD5CDS was ook heel druk met huiswerk i.v.m. de komende toetsweek. Hij had de 
QSO’s van de CW-velddag in de computer geklopt en het log ingestuurd. PD5JAC was ook al druk
met het voorbereiden van de toetsweek. 

15 juni 2011 - 2 meter
PD1SAM had het over wis- en rekenkundige tekens. Dit naar aanleiding van een artikel in de 
Volkskrant. Tevens kwam de reeks van Fibonacci ter sprake; zie ook 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rij_van_Fibonacci. PD5CDS was tijdens de ronde een 
scheikundeverslag aan het schrijven. Hij ontdekte dat zijn antenne wat was afgezakt. PA3CGG had 
niets aan radio gedaan. Schande! PE1PAZ had een goed werkende schakelende voeding voor 1 
euro op de kop getikt.

12 juni 2011 - 6 meter
PAøTLX heeft een kanarie die silent key is. Inmiddels heeft hij 28 dxcc-landen op 6 m gewerkt dit 
seizoen. PEøCDN heeft ook veel landen gewerkt op 2- en 6 m. PH1DTC maakte melding van 50 
bezoekers met groentevletjes aan het Crashmuseum. PA3CGG maakte een soort hoorspel van het 
zoeken naar zijn microfoon. 

8 juni 2011 - 2 meter
Een heel klein rondje deze keer. PA3CGG vindt zijn voor-niet-te-duur aangeschafte FT-817 een 
heel leuk radiootje. PD5CDS gaat de handgeschreven logs van de CW-velddag in de PC kloppen. 
Doordat de laptop kuren had, zijn er 200 QSO's met de hand gelogd.

25 mei 2011 - 2 meter
PE1HOY vond dat PA6DEZWAAN een lange call was om te spellen tijdens het Molenweekend. 
PD5CDS kwam maar heel even in de ronde omdat hij een Engelse repetitie moest voorbereiden. 
Ook PA5JAC had veel huiswerk en maakte het kort. 

22 mei 2011 - 6 meter
PA3CGG was de eerst inmelder en was druk geweest met het opruimen van het huis van zijn 
moeder. PAøTLX heeft in een weekend 17 DXCC-landen op 6 m gewerkt. PE1PAZ was opnieuw 
te zien op ATV en toonde daar een zelfgebouwde antenne. PH1DTC vertelde dat het dak van het 
Crashmuseum is gerepareerd en dat het komende weekend een Radioweekend is met 
kofferbakverkoop bij het museum. PEøCDN gaf zoals altijd rapporten en was relaisstation voor 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rij_van_Fibonacci
http://www.youtube.com/watch?v=I5ykFwmGzlg
http://www.youtube.com/watch?v=I5ykFwmGzlg


PE1RTO die verder door niemand werd ontvangen. PE1JAS kwam met de RT-3600 in de ronden. 
PAøSNY worstelde met een antenneaansluiting en gaf een aardige link door over luchtverkeer; zie 
http://www.flightradar24.com/

18 mei 2011 - 2 meter
PD5CDS was tevreden over de laatste schoolresultaten. PA3CGG had gezien dat de jeugd tijdens 
het Molenweekend met Radio had kennisgemaakt. PD1SAM verhaalde over een schoolreis naar 
Engeland en besprak uitgebreid de ervaringen met het voedsel aldaar. PE1HOY had tijdens het 
Molenweekend nieuwe ervaringen opgedaan. PE1JAS zag graag foto’s van het Molenweekend. 
PD5JAC keek terug op een geslaagd Molenweekend. 

15 mei 2011 - 6 meter
PEøCDN meldde 17 m-bandopeningen. PAøTLX had gemerkt dat de 6 m-band open was. 
PA3CGG had genoten van het Molenweekend en was later hondmobiel. Via PEøCDN kwam 
PA1RTO in de ronde vanuit Amsterdam oud west. PE1JAS was in Amsterdam geweest tijdens een 
AJAX-feestje. PAøSNY had een Condor 46 in zijn bezit gekregen.

11 mei 2011 - 2 meter
PD5CDS had een goede wiskunde SO achter de rug. PE1HOY vroeg zich af of Molen De Zwaan 
een woonhuis is, hetgeen door PI4ASV werd bevestigd. PA3CGG was druk met het ontruimen van 
het huis van zijn moeder. Vanuit Almere kwam PA4ATI met 5 W en kreeg een 5/3-rapport. 
PD4WRA meldde zich spontaan in vanuit Zaandam. 

8 mei 2011 - 6 meter
PA3CGG was tegen Uniframe aan gelopen en ging daar wat leuks mee doen. PAøTLX had een 
combiantenne geplaatst voor 50- en 70 MHz dus voor 6- en 4 m. PAøSNY had enige 
postduifschade opgelopen. PEøCDN ontving stations met BBC-modulatie. PA1LOI was terug uit 
Groningen en maakte al plannen voor Brabant. PE1JAS was benieuwd of de FT-100 ook voor 4 m 
geschikt was te maken. PA4MB kon in Beverwijk vrijwel alle stations goed ontvangen. PE1HSK 
werd door PE0CDN doorgekuespeed omdat PI4ASV dit station niet kon ontvangen.

27 april 2011 - 2 meter
PD5CDS had als attentie voor zijn inzet tijdens de radiocursus op school een bouwpakket gekregen 
van een KG-ontvanger. PE1HOY was ziek thuis maat toch in de ronde. PD5JAC had heel veel 
huiswerk van school. PD1SAM verveelt zich op school omdat tijdens sience het over elektriciteit 
gaat en hij daar niets nieuws aangeboden krijgt. PD4D werkte vanuit Woerden met 10 W en had 
leuke spullen gekocht.

24 april 2011 - 6 meter
PEøCDN piepte in het begin en had op school een morsedemo gegeven. PA3CGG kwam met 10 W
en snelle QSB in de ronde. PA4MB was vanuit Beverwijk in Ouderkerk a/d Amstel uitstekend te 
ontvangen. 

20 april 2011 - 2 meter
PH1DTC had het warm op de zolderkamer. Hij vroeg aandacht voor een kofferbakverkoop bij het 
Crashmuseum in Aalsmeer op 28 en 29 mei a.s. PD5CDS gaat met de school naar London. 
PE1PAZ is voor ATV 1250 MHz een antenne aan het bouwen.

17 april 2011 - 6 meter
PA3CGG had een aantal Condors een nieuw leven ingeblazen. PA1LOI vergeet soms de PTT-knop

http://www.flightradar24.com/


in te drukken endandoetieutniet. PH1DTC vertelde over het Crashmuseum. PE1HOY memoreerde 
de VR, PE1PAZ was met ATV in de weer en PEøCDN gaf zoals altijd keurige rapporten voor alle 
stations.

10 april 2011 - 6 meter
PEøCDN was er in geslaagd om een keer de eerste inmelder te zijn. Hij meldt dat de condities op 6 
m aan het verbeteren zijn. PA1LOI is bezig met een UHER. PA4MB vindt dat er juist slechtere 
condities zijn. PE1HOY heeft zelf een Slappe Arnold voor 6 m gemaakt en werkt met de SEM25. 
Onder zijn toezicht kwam PD5JAC ook in de ronde. PH1DTC was het derde 'Groene station' met 
de SEM35 met 20 W-eindtrap. PE1PAZ maakt steeds meer spullen voor zijn 13 cm experiment. 
Onder toezicht van PEøCDN kwam ook PDøFDZ in de ronde. Niet te nemen door PI4ASV meldde
ook PE1HSK/m zich in. 

6 april 2011 - 2 meter
PE1HOY was met een waslijndipool bezig geweest. De buren snappen het niet meer! PD1SAM is 
volgens eigen zeggen zinloos met wat leuks. Het gaat om het uitrekenen van de oppervlakte van 
veelhoeken t.o.v. de oppervlakte van een cirkel. PD5CDS heeft 1/3 van de toetsweek gehad en gaat 
volgende week naar London. PA3CGG is bezig met radio (!). PD5JAC heeft geholpen met de 
waslijnantenne. PA1LOI is bezig met videorecorders en banden.

3 april 2011 - 6 meter
PA4MB had verschillende andere amateurs enthousiast gemaakt voor de 6 m-ronde. PA3CGG was 
bezig geweest met ATV-experimenten. PE1PAZ zou in de lucht zijn met ATV maar was op PI6ATV
niet te zien. PE1OGX vanuit Heemskerk meldde zich voor de eerste keer in en kreeg van PI4ASV 
een 5/6-rapport. PAøCHN werkte met de eigen Hartkit en was druk geweest. PH1DTC had een 
druk museumweekeinde achter de rug. PEøCDN werd door iedereen hard ontvangen. Vanuit 
Santpoort meldde PE1HSK zich in en dankzij PA4MB kwam ook hij in het log ondanks een 1/4-
rapport.

30 maart 2011 - 2 meter
PD5CDS had eindelijk het fetje voor zijn kortegofaudio maar was nu het schema kwijt in zijn toch 
altijd opgeruimde kamer. Vanuit Almere meldde PA4ATI zich in en kreeg van PI4ASV een 54-
rapport. PE1PAZ was met 23 cm ATV in de lucht maar er viel niets te bekijken. Hierna gaat hij met
13 cm aan de gang. PDøSM stond met een porto op de 4e verdieping in Amstelveen. Last but not 
least kwam PC1D zich melden met een nieuwe FT-847.

27 maart 2011 - 6 meter
PA3CGG was bezig geweest met de reparatie van een ontvanger. PA1REE moet de klokken nog 
vooruit zetten. PA1LOI had Baantjer gezien en was zo fit als een hoentje. PH4M kwam vanuit 
Mijdrecht even bijpraten. PEøCDN gaf zoals altijd weer keurige rapporten door. 

23 maart 2011 - 2 meter 
PA1LOI is heel actief met overhemden, betonrot, een stokoude plantensproeier en het kopen van 
een spoorboekje wat niet meer lukte. Hij gaat naar België maar komt terug (!). PD4D is nu 
helemaal klaar met zijn antennepark en werkt de hele wereld. PD5CDS was met een radiografisch 
bestuurde helikopter in de weer geweest. PD1SAM had ook al iets met de Noodzakelijke 
Menselijke Behoefte. Samen met maar onafhankelijk van Carl werd de oplossing van het leeftijd 
plus geboortejaar-vraagstuk geleverd. PA3CGG zat nog te werken (...) maar was met Bert er in 
geslaagd een set om te bouwen voor de aankomende 70 MHz.



20 maart 2011 - 6 meter
PH1DTC was bezig geweest in het Crashmuseum in Aalsmeer. Op 2- en 3 april a.s. is het museum 
ook open i.v.m. het museumweekend. PA4MB vanuit Beverwijk verminderde zijn vermogen met 
2/3 en leverde nog net geen S-punt in. PA1LOI had op zondag gewassen en gaat verder. PA3CGG 
was terug uit Portugal en was o.a. op de fiets geklommen. PB2BN reageerde op het vraagstuk dat 
leeftijd plus geboortejaar dit jaar voor iedereen boven de 10 jaar en al jarig geweest, 111 oplevert.

16 maart 2011 - 2 meter
PD5CDS had even geen huiswerk en toetsen. Hij was met logische schakelingen een binaire 
rekenmachine aan het bouwen die nu al 3 plus 3 kon uitrekenen. Toen de rondeleider opmerkte dat 
daar ongeveer 6 uit kon komen kreeg hij ongelijk ... PD4D zette met 5 W output een 59+50 dB-
signaal neer bij PI4ASV. Hij had met zijn nieuwe antennes o.a. ZS en 9M2 gewerkt. Lang heeft hij 
moeten wachten voordat er toestemming kwam van de eigenaar van de flat waar hij woont, maar 
zonder dat de rechter er aan te pas is gekomen is het allemaal gelukt. PE1HOY had een 6 m-
antenne gevonden in zijn schuur en moest de ronde verlaten wegens een Noodzakelijke Menselijke 
Behoefte.  PAøKJB kwam net boven de ruis uit. PD5JAC heeft veel huiswerk en toetsen. 

13 maart 2011 - 6 meter
PH1DTC werkte met de SEM 35 met een eindtrapje. Hij was ook in Rosmalen geweest. PA1REE 
komt niet erg aan de Hobby toe door werk en studie. PA4MB vanuit Beverwijk kwam 5/8 binnen 
bij PI4ASV. PEøCDN was bezig om cactusnaalden uit zijn lijf te peuteren. PE1PAZ had zijn slag 
geslagen in Rosmalen.

9 maart 2011 - 2 meter
PD5CDS is druk met toetsen op school. PA1LOI liet een knop los en was toen uit de lucht. Hij 
kreeg toestemming om naar Kunst en Kitsch te kijken. PD4D vanuit Woerden kijkt uit naar het 
weekend waarin zijn lang verwachte antenne-installatie zal worden gerealiseerd. PE1PAZ gaat in 
Rosmalen snuffelen naar ATV-spullen. PA3CGG kreeg visite en had een 6 m-QSO met Oosterhout.
PE1JAS had een Aeronautical station gewerkt. PD1SAM vertelde over een grafische 
rekenmachine.

26 januari 2011 - 2 meter
PD5CDS maakt een rustige toetsweek mee op school en houdt van leverworst. PA1LOI valt soms 
in slaap en houdt ook van leverworst. PD1SAM houdt een beschouwing over de Parijse kilogram. 
PA3CGG begrijpt dat de 2 m-setjes voorlopig in depot blijven. PA1REE heeft ooit een keer op 
school een juist antwoord gegeven en daarna nooit meer een beurt gehad. PE1PAZ was weer te 
zien met maar liefst 4 camera's op PI6ATV. 

23 januari 2011 - 6 meter
PEøCDN was deze keer de eerste inmelder en was heel benieuwd naar de resultaten van de 
Novicecursus op de middelbare school. PE1PAZ was deze keer met vier beelden te zien op 
PI6ATV. PH1DTC had de Slappe Arnold uit het zolderraam gestoken. PA3CGG zit met een 
stinkende Condor in zijn handen en vindt nog tijdens de ronde de oorzaak.

19 januari 2011 - 2 meter
PD5CDS haalde tijdens de ronde de fouten uit de AM-ontvangers die op school zijn gemaakt. Heel 
vaak zijn het de batterijhouders die niet deugen maar transistoren en IC-tjes die verkeerd om zitten 
komen ook voor. PE1JAS wordt geholpen met de vertaling van teksten op een Russische tuner. 
PA3CGG vertelde over de technieken die bij een fabrikant van chipsmachines worden gebruikt. 



Zie ook: http://www.youtube.com/user/asmlcompany#p/u/12/p1cNvS3OMrU 
Hij kreeg van alle deelnemers aan de ronde lof toegezwaaid voor zijn boeiende verhaal. PE1HOY 
was aan het worstelen met een onwillige kopieermachine. De stem van PE1PAZ begint weer terug 
te komen ... 

16 januari 2011 - 6 meter
PA3CGG was lekker aan het knutselen geweest. Hij had een HF-versterker van een nieuwe 
einddtor voorzien waarna er weer vrolijk 40 W uit kwam. PE1PAZ was te zien op PI6ATV mede 
door zijn nieuwe 23 cm-versterker. PA1LOI was naar de kapper geweest maar gaat liever naar de 
tandarts. PEøCDN was aan met antennes aan het rommelen geweest. 

12 januari 2011 - 2 meter
PD5CDS werkt met een "Te Doen" lijst maar was die kwijt. Een hele opluchting ... toch? Een nog 
wat schorre PE1PAZ is druk met het bouwen van een nieuwe 23 cm ATV-zender. PA3CGG kwam 
met 100 mW en een richtantenne toch bij PI4ASV binnen met 30 dB over S9. PE1HOY, sinds 
afgelopen maandag de nieuwe afdelingssecretaris, gaat een waslijnantenne bouwen naar een 
ontwerp van PAøFRI. PDøHLA zette vanuit Alphen a/d Rijn met 1 W toch een 53-signaal neer in 
Ouderkerk a/d Amstel. PD1SAM had op 2 m een Frans station gehoord die het over kroketten had 
of over mooi weer. PD5JAC moest naar 'zekere plaats' en is tevreden over zijn vader. Een gezellige 
ronde waaraan 100% van onze gelicentieerde jeugdleden aan deelnamen. Hoe zo is onze Hobby 
niks voor de jeugd?

9 januari 2011 - 6 meter
PA1LOI had niet veel gedaan en de microfoon ruw behandeld. PA3CGG is lekker aan het 
knutselen aan de Condors voor de jeugd en aan omroepdozen. PE1PAZ moet met een griepstem 
toch erg vroeg opstaan. PA1REE komt wel naar de jaarvergadering nadat hij de tandarts heeft 
bezocht. PH1DTC was afgelopen zaterdag in het Crashmuseum geweest op de 
nieuwjaarsbijeenkomst. Terug van weggeweest maar binnengekomen met stip was daar PE1BSB 
die iedereen een gelukkig Nieuwjaar wenste. PEøCDN was in de weer met accu's en gaf iedereen 
een rapport.

5 januari 2011 - 2 meter
PA1LOI leeft onder het 'Berenjuk' en zwaait heen en weer met een dameskous. PA3CGG vindt het 
taalgebruik en de afkortingen bij rampen (GRIP1) verwonderlijk. PE1HOY kijkt via het Internet 
naar P2000-meldingen. PD5CDS had nog niet van de grote brand gehoord. PA/G4LQI had de 
nieuwe landen in de Antillen gewerkt. PD5JAC gaat in het nieuwe jaar meer aan Radio doen. 
PE1JAS was lekker aan het knutselen. PD1SAM hoorde een luchtalarm en had een ideetje om 
samen met PD5CDS iets met hun porto's te doen. 

http://www.youtube.com/user/asmlcompany#p/u/12/p1cNvS3OMrU
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