
te voegen.  
 

Hoofdsponsoren van onze vereniging 

 

 

 

Radio Friends of DX. The association for all 

radio amateurs. 
   

 

 

       

  

 



 

19RF1058 Johan Holwerd. 19RF1059 Peter Veenendaal.  

19RF1060 Jelle Kootstertille. 19RF1061 Mark Groningen.  

19RF1062 Wesley Enschede. 19RF1063 Charles Amsterdam. 

19RF1064 Tanja Utrecht. 19RF267-PD2C Arnold Enschede.  

19RF1065 Dimitri Amersfoort. 19RF1066 Jurian Nunspeet.  

19RF1967-PC2KY Henry Hengelo. 19RF1067 Jan Amersfoort. 

19RF1068 Jan Willem Middenmeer. 19RF1069 Lex Den Haag. 

19RF1070-PD1KMD Carl Leidschendam. 19RF1071 Henry Klazienaveen.  

19RF1072 Bart Panningen. 19RF1073 Ko Andijk.  

19RF1074-PD1ASJ Rob Dordrecht. 19RF1075-PA3BV Bram Ede. 

19RF1076 Jan Willem Sappemeer. 19RF1077 Willem Schalkhaar. 

19RF1078 Robert Mijdrecht. 19RF1079 Arie Amersfoort.  

19RF1080 Tom Delft. 19RF1081 Menno Delft.  

19RF1082 Jordan Lichtenvoorde. 19RF1083 Alexandra Den Haag. 

19RF1084 Jan Leeuwarden. 19RF1085-PC2KP Jan Ijsselmuiden.  

19RF1086 William Middelburg. 19RF1087 Ron Dongen.  

19RF1088 Guy Eygelshoven. 19RF1089 Jeroen Kerkrade.  

19RF1090 Stephan Andijk. 19RF1091-PA5Q Henk Tilburg.  

19RF1092 Humphrey Rotterdam. 19RF1094 Marc Koningsbosch.  

19RF1095 Mario Hoofddorp. 19RF1096 Francis Amsterdam.  

19RF1097 Mark Den Bosch. 19RF1098 Gerrit Lutten. 

19Rf1099 Roy St.Joost. 19RF1100-PE2JP Jan Ede.  

19RF1101 Bert Zwaag. 19RF1102 Karel Roosendaal.  

19RF1103 Ger Herkenrade. 19RF1104 Michel Heemskerk.  

19RF1105 Han Eindhoven. 19RF1106 Jan Bergschenhoek.  

19RF1107 Patrick Vlodrop.  
 

Belgié 

 

16RF046-ON3WDR Walter Geetbeets.  
 

Spanje 



 

30RF002 Vincente Castello-la-Lliosa.  
 

Engeland 

 

26RF010-M7RKT Richard Birmingham.  
 

 

Wij heten onze nieuwe leden van harte welkom en wensen jullie een fijne 

hobby tijd toe namens alle medewerkers en het Bestuur van de RFDX.  
 

 

 

 

Monique's Dx hoekje. 



 

Hallo luistervinkjes 
  

Hallo Luistervinkjes  
 
Ik hoop toch dat 

ondanks deze 

Coronatijd jullie je 

vermaakt hebben met 

de radio.  
 
Maar hebben jullie  

dat ook weleens dat 

je b.v. een leuk 

weekend ziet komen en 

er vervolgens niks te 

beleven valt.  
 
Nou ik wel had dat 

b.v. midden augustus, 

Ik volop reclame 

maken voor een leuke 

lighthouse weekend. 

Sta je vroeg op om  

de radio aan te 

zetten en wat 

???????? Helemaal 

niks de band was 

gewoon dood.  
 
Ik weet dat we in een 

hele diepe put 

zitten,maar de 

Ook op 20m heb ik er 

2 nieuwe erbij Cyprus 

dus en het zei via 

een contest maar wel 

binnen en dat was 

mijn doel en 

Portugal.  
 
Op 11m is portugal 

heel moeilijk voor 

mij, maar nu dus wel 

in de pocket.  
 
Van blijdschap post 

ik hem 2x,Ja zo zie 

je soms heb je niks  

en dan ineens 4 

nieuwe erbij.En dat 

terwijl condities 

echt een ramp zijn.  

De mooie tjd komt er 

heus wel weer aan en 

met geduld kom je ook 

heel ver.  
 
Dat is mijn ervaring. 
 
Tja en dan nog maar 

eens reclame 

versturen voor de SWL 

Ook zou het top zijn 

als jullie de pagina 

een cijfer willen 

geven.Inmiddels 

zullen jullie de poll 

wel hebben 

gevonden.En een leuk 

verhaaltje erbij zou 

ook leuk zijn. 

Ja ook in de vakantie 

ben ik ook gewoon 

doorgegaan met 

nieuws, een Beheerder 

kan eigenlijk geen 

vakantie houden al 

deed ik alles wel in 

de avonduren. 

Ohh en dan nog wat 

als jullie iets leuks 

horen laat het ons 

horen ,want 

luistervinkjes zouden 

dat er leuk vinden.  
 
Dit keer een korte 

blog,ja dat komt ook 

omdat ik het erg druk 

heb, maar vergeten 

doe ik jullie niet . 



 

afgelopen weken is 

wel heel erg triest.  
 
Nou moet ik ook 

bekennen dat ik zelf 

ook 2 nieuwe  

Dxcc's heb gedraaid.  
 
Aland Eiland en 

Latvia 

(Letland)beiden op 

10m.  
 

 

Nederland all Mods 

FB-pagina. Heb je 

vrienden die ook 

luistervinken zijn 

maak ze dan attent op 

deze pagina.Ohh en 

als jullie nieuws 

hebben post het dan.  
 
Vervolgens zal ik het 

in de daartoe 

behoorde hoek zetten. 
 

 

Ik wens iedereen veel 

luisterplezier en tot 

volgende maand  
 
Dit was 19RF017 

/PD0YL oftewel 

NL13923  

73 88 allemaal  
 

  

 

 
 

 

 

De RFDX merchandise is hot. 
  

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

Deze veel gewilde mok 

van onze vereniging 

is een klapper 

geworden en neemt 

gretig aftrek....... 

en ja wie wil die 

niet in zijn bezit 

hebben of krijgen.  
 
meer info via 

secretariaat@rfdx.eu  
 

 

 

 

 

Met dank aan Cees 

19RF525-PD0DKO voor 

de versiering 

rondom de vlag.  
 

 

 

 

Deze cap is met 

goudkleurige draad 

geborduurd en is 

verkrijgbaar, wilt 

U meer weten stuur 

een mail 

naar......... 

secretariaat@rfdx.e

u  
 

 

  

   

 

Meer info op www.rfdx.eu  



 

 

 

Sponsor R.F.D.X. 

 

 

 

 

Rectificatie van de 

DARU  

voorzitter Bert PD0GKB aan de RFDX vereniging. 

 

In DARU Magazine#8 heeft onze voorzitter Bert - PD0GKB in zijn aankondiging over het 

aanstaande Amateur Overleg (AO) aangegeven het bijzonder te vinden dat er een onderwerp op 

de agenda staat dat is aangekaart door "een club die niet deelneemt aan het AO, omdat zij geen 

vereniging is, namelijk de RFDX club. Zij hebben het ministerie rechtstreeks aangeschreven over 

het te diverse beleid van gemeenten t.a.v. het plaatsen van antennes. Ik schrijf dit overigens met 

veel respect voor het initiatief en tegelijkertijd ook met enige zorg, want kennelijk zijn er nog 

genoeg onderwerpen die het waard zijn om in het AO besproken te worden, maar het op een of 

andere manier niet redden om via de bestaande verenigingen daar op de agenda terecht te komen. 

Hoe komt dat?"  

Al direct na publicatie werd Bert er door het bestuur van de RFDX op attent gemaakt dat de 

RFDX wel degelijk een vereniging is! Eentje met maar liefst 1200 leden, waarvan ruim 1100 

Nederlandse leden. Een rectificatie is dus op z'n plaats!  

Beste lezers,  



In editie #8 van ons magazine heb ik in mijn voorwoord RFDX een club genoemd die, omdat 

zij geen vereniging is, niet deelneemt aan het AO maar er wel voor had gezorgd dat via het 

ministerie een onderwerp op de agenda was gekomen. Zeer terecht werd ik er door hen op 

gewezen dat zij wel degelijk een vereniging zijn en ik dat feit van te voren had moeten 

checken.  

Kern van mijn betoog was dat er kennelijk belangrijke onderwerpen zijn die het overleg 

van de verenigingen met het agentschap, het AO, niet bereiken en vroeg me hardop af hoe 

dat kan en pleitte ervoor dat we als verenigingen samen optrekken in het 

vertegenwoordigen van de belangen van de radioamateurs.  

Het noemen van RFDX als club was allesbehalve kleinerend bedoeld. Integendeel zelfs. 

Hierbij mijn welgemeende excuses en de rectificatie dat RFDX wel degelijk een bij de KvK 

ingeschreven vereniging is.  

73, Bert - PD0GKB  

Excuses aan het bestuur van de RFDX vereniging zijn inmiddels gemaakt. En het voorwoord in 

het (digitale) magazine is aangepast, zodat nieuwe downloaders automatisch de juiste versie 

krijgen. In ons volgende magazine zullen we hier ook nog even bij stilstaan. 
 

 

 

 

De RFDX ronde van Noord-Holland/Noord op 27.395 Mhz 

Usb 

 

 

 



 

Om de week de RFDX ronde zuid west Holland op 26.985 Usb. 

 

 

 

Nog een bericht van onze afdeling zuid Holland 



 

 

Iedere week de RFDX ronde van regio oost 27.395 Mhz Usb 

 

Onder leiding van 19RF039 Erwin, 19RF441 John, 19RF027 Rene & 19RF179 Ruurd. 

Deze ronde vind elke zaterdag plaats vanaf 22:00 uur en is te beluisteren via de ether op 27.395 

Mhz Usb kanaal 39 en word tevens doorgegeven op de Teamspeak server ( clubhonk ) in de 



room Twente 007 regio oost. 

Genoeg luister en praat plezier dus.  
 

 

Het nieuwsbulletin van de RFDX op diverse frequenties op 11 

meter en 2 meterband  

145.250 Mhz 

en op het youtube kanaal RFDX  

 

 

Normaal op de laatste zaterdag van de maand is vanaf 22:00 uur het RFDX nieuwsbulletin & 

gezelligheidsronde te beluisteren verzorgt door Sjaak 19RF008 en Jack 19RF001/PA9RF, maar 

nu even op de datum 03-10-2020 !!!!!!!! 

Ze zullen ons weer van het laatste nieuws voorzien omtrent onze hobby en andere leuke 

wetenswaardigheden. 

Dit alles is Live on Air te beluisteren via teamspeak, steunzenders en via de RFDX app / Zello en 

stream op www.rfdx.eu. 

Meer info https://www.rfdx.eu/?page_id=4226  
 

 



De ronde op de 2 meter band 145.250 Mhz onder de bezielende leiding van Berrie PA5AB-

19RF003 en Jack PA9RF-19RF001 zal op 5 oktober maandag om 20,30 uur gelanceerd worden 

en zal een nieuwsbulletin zijn met nieuws van de vereniging.  

Tot dan op de frequentie.  

73 Berrie en Jack.  
 

 

 

 

 

Sponsor R.F.D.X. 

 

Koers Consultancy 
 



 

 

Inschrijving novice gesloten. 
   

 

 

 

 

 

  

Onze cursus gaat dinsdag 29-09-2020 beginnen.  

Dit word een informatieve bijeenkomst hoe de cursus bij ons gedaan word, hoe je het oefenen moet 

doen enz. enz. enz. of dat je zelf nog vragen hebt en dan is donderdag 01-10-2020 de 1e echte 

oefenavond. 

 

Kom niet op het laatste moment op teamspeak, dit in verband met instellen en rechten geven om in de 

cursus ruimte toegang te krijgen. Van belang is dat je een goed werkende microfoon hierbij nodig hebt. 

Ook is het van belang dat je toch wel minimaal een laptop hebt omdat we via internet gaan oefenen! 

Mocht je problemen hebben met teamspeak, dan kunnen wij helpen met het programma teamviewer, 

dan kunnen wij dat vanaf ons bij jou instellen. 

Je krijgt van ons midden/eind september een paar PDF bestanden toegestuurd waar ook het lesboekje 

bij zit. We zullen dinsdag en donderdag op teamspeak bij elkaar komen. Waarbij dinsdags als 1e de 

lesstof word behandeld en aansluitend geoefend word. Donderdags is oefenen en beide dagen is het 

begin om 20:00 en proberen om 22:00 klaar te zijn.   
Cursusleider 

19RFØØ1-PA9RF Jack 

Cursusbegeleiders  

19RFØ39-PD3EL Erwin 

19RF410-PD4WA-Wilfred 

19RF561-PDØCIC Frank 

19RF675-PDØLWA Koos 

Voor Teamspeak heb je een MICROFOON nodig.  



server name: RFDX.  

Adres: teamspeak.rfdxonline.com  

Password: RFDX2019 (Hoofdletters)  

Vul als gebruikersnaam je Callsign, Naam en woonplaats in. 

Let wel op dit hier boven beschreven niet openen in je web browser want dat werkt niet. 

De gegevens hierboven moet je invullen in je geopende programma teamspeak en wel in Bookmarks !!!  
 

 

Einde zomerstop full licentie cursus !! 

 

Het vervolg van Full cursus start op woensdagavond 30 september om 20.00 uur.  

Dus ik zie U allen voor het 2de gedeelte van de cursus.  

Deze avond zal een samenvatting van diverse dingen worden en natuurlijk over de te behandelen 

leerstof voor de komende weken.  

73 Jack PA9RF / 19RF001 Cursusleider.  
 

 

 

 

Radio Friend's of DX. 

The association for all radio amateurs. 

 

De activiteiten kalender 
Wegens Corona geen activiteiten als alleen de gebruikelijke rondes.  

Meer info volgt in de Sociale media en de Nieuwsbrieven.  

Vorige nieuwsbrieven zijn te lezen op onze website www.rfdx.eu  
 



 
 

Re-enactment vereniging 41DKO weer op de goede weg. 

 

Het had er veel slechter uit kunnen zien voor deze vereniging die de jaren 60 en 70 hoog in het vaandel 

houden, want een brand in het vorige pand van de buren had bijna deze vereniging de kop gekost en 

bijna al de belangrijke zaken zoals Radio wagens en tenten en noem maar op waren bijna in vlammen 

opgegaan.  

Na vele weken van poetsen met Dasty en de goederen naar een nood locatie over te brengen hebben ze 

nu eindelijk rust gevonden in hun nieuwe onderkomen en waar hun opslag ook de komende jaren 

gewaarborgd zal zijn.  
 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  



.Tot ziens op een ( gezamelijke ) activiteit van onze vereniging. 
 

 

 

Nog meer nieuws van onze zuster vereniging 

 

Re-enactment vereniging Dienstplicht Koude Oorlog 

41D.K.O. 
Het is definitief: Evenement "Op Herhaling" gaat door op zondag 18 oktober 2020, Opperheide 
Valkenswaard. Entree 2 euro pp. incl consumptie. Daar kunt u een dagje terug naar de dienstplicht 
periode niet voor laten schieten.  



Alle vergunningen zijn rond en de 1,5 meter is "gegarandeerd" als u ook daar aan meehelpt.  

Zie ook de bijgevoegde flyer.Bewerk dit om tekst in te voegen.  
 

 

 

 

Ook de lichtmis gaat dit jaar niet door 

 

 

 

Zello - 27 Mhz en teamspeak samen bij de RFDX 

 

Beste leden.  

Sinds kort heeft de vereniging een eigen kanaal op Zello (communicatie applicatie)  

De naam van het kanaal is RFDX-GATEWAY.  

Dit Zello-kanaal staat in connectie met onze RFDX clubhonk op teamspeak, via een room met de naam 



ZELLO cafè .  

In dit Cafè kunt u ook gewoon praten met overige gebruikers in het Zello Cafè, maar het stelt u ook in 

staat om te communiceren met de Zello gebruikers.  

Tevens staan er nu al twee steunzenders in deze room die ook uitzenden en ontvangen op diverse 11 

meter frequenties in Nederland.  

Waarom deze optie ?  

• Er zijn leden onder ons die geen mogelijkheid hebben op plaatsing van een antenne, maar wel 

verlegen zitten om een leuk praatje.  

• Er zijn leden die geen teamspeak op hun mobiele telefoon beschikbaar hebben.  

• De 11 meter frequentie levendig te houden, door digitaal (Zello en Teamspeak) met analoog te 

verbinden en amateurs verspreidt in Nederland met elkaar in contact te brengen..  

Ben je nieuwsgierig geworden?  

Download ZELLO via www.zello.com/channels  

Download teamspeak via www.teamspeak.com  

Bookmarks toevoegen in teamspeak.  

Bij server-adres teamspeak.rfdxonline.com en dan bij wachtwoord RFDX2019 en wel met hoofdletters.  

Wel je Nickname in stellen als 19RF??? en je naam en woonplaats. 

Je kan ZELLO gratis downloaden voor op je Android, Ios of gewoon voor op je computer.  

Na het installeren zoek je onder kanalen naar RFDX-GATEWAY en je krijgt dan automatisch toegang.  

Gezocht:  

Heb jij een zender die je RX/TX wil delen om het bereik groter te maken, meld je dan bij ons aan.  

Ictteam@rfdx.eu of meld je aan op secretariaat@rfdx.eu 
 

 

 

T shirt en stickers 
T-shirts met je eigen callsign of een leuke sticker voor op de auto .... ik kan ze voor u laten maken. 

T-shirts in de maten S t/m XXXL kosten €25,- inclusief verpakking en verzendkosten en stickers zijn 

€4.50- inclusief verpakking en verzendkosten. 

afmeting sticker 15cm x 6cm  

LET OP!!! BESTELLING VAN PROMOTIEMATERIAAL ALLEEN MOGELIJK VIA DE WEBSITE EN NIET VIA 

FACEBOOK !!!  

Meer info op de rfdx verkoopmarkt via https://www.rfdx.eu/verkoo  

pmarkt/rfdx-promotie materiaal . 
 



 

 

 

Deze Nieuwsbrief word mede mogelijk gemaakt door 
   

 

Heeft U nieuws en weetjes 

voor de nieuwsbrief stuur 

het naar info@rfdx.eu  
 

 

 

RFDX Vereniging 

KVK . 000056335369. 

Te Sliedrecht  
 

 

 

 

  

Open this email in your web browser >  

Uitschrijven klik hier let wel U zegt hierbij alleen de nieuwsbrief op.  
 

   

 

 

    

 


