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Bijeenkomsten: iedere derde dinsdag van de maand, behalve
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Sassenheim.

Voorwoord
Geacht lid,
De vakantieperiode is nog steeds voor velen gaande, maar het bestuur en andere actievelingen zitten niet stil,
want de eerste afdelingsbijeenkomst in augustus is aanstaande en ook de eerste activiteiten, waaronder het
International Lighthouse and Lightship Weekend en ook de
Open Monumentendag in de vuurtoren van Noordwijk.
Daarover verderop meer! Voor de afdeling een nog
belangrijker nieuws is, dat Robert van der Zaal PA9RZ het
stokje in augustus van Henk Smits PE1KFC overneemt als
Afdelingssecretaris. Voor het afdelingsbestuur, alsmede de
afdeling, een zeer verheugend gegeven. We wensen
Robert veel succes toe en een prettig verblijf in ons
bestuur!
Tussen twee activiteiten in gaan Nettie en ondergetekende
in september naar Zuid Afrika op vakantie. We missen dan
jammer genoeg de Open Monumentendag, maar zijn dan
tijdens de septemberbijeenkomst weer terug.
Ik wens u allen veel leesplezier toe met deze Nieuwsbrief, waar Frans PA0FWN ook aan heeft meegewerkt.
Jaap van Duin PA7DA

Agenda
Dinsdag 15 augustus, 20.00 uur, Bijeenkomst, Clubhuis “de Hoystak”. We gebruiken deze bijeenkomst ook voor het
maken van afspraken voor de ILLW en Monumentendag.
Zaterdag 19 augustus - zondag 20 augustus, International Lighthouse and Lightship Weekend, PG6N https://illw.net,
Vuurtoren Noordwijk, opbouwen vrijdagavond 18 augustus. Aanmelden via pa7da@veron.nl
Zaterdag 9 september, Gehele dag, Open Monumentendag, Vuurtoren Noordwijk, pa7da@veron.nl
Zie mededeling in rubriek hieronder!
Dinsdag 26 september, 20.00 uur, Lezing over de raam-straler. Nico Veth PA0NHC, Clubhuis “de Hoystak”
Sportdreef 6, 2171KM Sassenheim
Iedere dinsdagavond, behalve tijdens bijeenkomsten, 19.30 uur, N-cursus en op een nog later te bepalen startdatum
begeleiden naar F-examen, Clubhuis “de Hoystak”

Vrijwilligers gezocht!
Zaterdag 9 september is het Open Monumentendag. Uit dankbaarheid dat we de vuurtoren mogen gebruiken
tijdens het ILLW openen we de vuurtoren van Noordwijk voor bezoekers. 15 jaar lang hebben we mogen ervaren
dat het een drukke klus wordt en dat we honderden bezoekers over de vloer krijgen. Door de beperkte ruimte
moet dit begeleiden heel veilig en strikt gebeuren. Adrie PD3AR en Eric-Jan PA1EJ nemen deze
verantwoordelijkheid dit jaar over van Jaap PA7DA en Loek PA9LUC. We komen nog een paar mensen te kort! Er
zijn minimaal 6 mensen nodig.
Als er onvoldoende vrijwilligers zijn, zijn wij genoodzaakt de openstelling van de vuurtoren te verwijderen van de
te bezoeken monumenten in Noordwijk..
Graag willen we aan de lezers die het leuk vinden om eens een zaterdag te helpen, om zich aan te melden bij het
bestuur via Jaap van Duin PA7DA, pa7da@veron.nl of telefonisch via 015-2784608.
Tijdens de bijeenkomst op dinsdagavond 15 augustus kunnen we dan even met de geïnteresseerden bijpraten!
1.

Van de RQM
Bij de RQM zijn op dit moment een heleboel kaarten aanwezig, ook voor de amateurs die nooit hun kaarten ophalen
.
Hier volgt een lijst van ontvangen QSL-kaarten in de bakken:
PA0ARM
PA0ITH
PA0WTK
PA1GR
PA2WDF
PA3BJI
PA0DAJ
PA0JCL
PA0WWM
PA1JAV
PA3ACN
PA3RH
PA0FV
PA0CHY
PA1SB
PA3AOB
PA3DWT
PA0HF
PA0NIG
PA1DD
PA2MVN
PA3BDR
PA3DXH
PA3ENE
PA3FRA
PA3GAV
PA7TV
PA9MV

PE0GPL
PE0RES
PA7BS
PE1JPQ
PE2W

PE1OWN
PE1OXI
PE1GTK
PE1ROE

NL 13286
PD0MLF
PE1PDC
PD3COR

PB0A
PB9ZR
PD2JGH

Van Fred PA7FB het volgende bericht!
Bij deze kaarten zijn er die sinds eind jaren 80 niet meer opgehaald zijn, ik sjouw die kaarten nog steeds mee naar de
bijeenkomsten dit ga ik niet meer doen ik haal van de bovenstaande calls de kaarten uit de bak en hou deze nog 3
maanden vast daarna stuur ik de kaarten terug naar het DQB met de vermelding dat men er geen belangstelling voor
heeft.
Bent u er niet mee eens? Dan kunt u mij mailen pa7fb@veron.nl of bellen op 0615054312 het liefst op
maandagavond tussen1900 en 2100 uur.
73 Fred PA7FB RQM afd. Leiden

N-cursus en begeleiding naar de F
Nadat er een paar aanmeldingen waren en een aantal N-amateurs gevraagd heeft om begeleidt te worden naar het
F-examen, is het clubhuis “de Hoystack” ieder dinsdagavond open voor de cursisten. Zegt het voort, want we zitten
nog in het prille begin van de N-cursus. Bent u geïnteresseerd? Graag even een e-mail naar pa7da@veron.nl om aan
te melden. We vragen een kleine onkostenvergoeding en de koffie/thee kost €1,00 per kop. Voor de N-cursisten
adviseren we de cursus- en examen-oefenboeken aan te schaffen via de VERON-winkel. http://veron.nl/veronwinkel/
Wanneer gestart wordt met begeleiding naar het F-examen is nu nog niet bekend.

International Lighthouse and Lightshipweekend Noordwijk PG6N
Sinds 2002 mogen we de vuurtoren van Noordwijk gebruiken tijdens een aantal evenementen. Na de restauratie die
binnenkort zal gaan plaatsvinden, wordt het beheer van deze mooie toren en monument door Rijkswaterstaat
overgedragen aan gemeente Noordwijk, die het beheer overlaat aan Stichting Kurt Karlsen. Het zal dan voor ons
alleen maar moeilijker gaan worden om een aantal activiteiten te organiseren en bezoekers te begeleiden tijdens de
Open Monumentendag. Het activeren van de vuurtoren tijdens het ILLW 2017 is gelukkig gegarandeerd via de
gemeente en ook landelijk zijn er afspraken gemaakt tussen de VERON/VRZA en Rijkswaterstaat. We gaan er vanuit
dat dit jaar bepalend gaat worden hoe we in de toekomst gebruik kunnen maken van de vuurtoren.
Op vrijdagavond 18 augustus gaan we het station opbouwen voor het ILLW weekeinde. Voor velen is het een gezellig
weekeinde, maar we denken ook dat we met een strak schema iedereen de mogelijkheid moeten bieden om met de
radio actief te kunnen zijn. Vorig jaar was het weer belabberd slecht en de condities nog beroerder, maar werden we
wel gered door veel digitaal actief te zijn op HF.
Voor ons is het nu belangrijk dat we tijdig weten wie graag aan dit evenement wil deelnemen! Neem tijdens de
bijeenkomsten eens contact op met Loek PA9LUC of via de voorzitter Jaap PA7DA via pa7da@veron.nl of via de
contactpagina op de website!

2.

Zelfbouw tentoonstelling op de Dag voor de RadioAmateur
Voor deelname aan de Zelfbouw Tentoonstelling tijdens de Dag voor de Radioamateur kunt u zich wenden tot:
Jos Disselhorst, PA3ACJ, E-Mail: pa3acj@veron.nl
De uiterste aanmelddatum is 15 september 2017.
Vergeet niet aan te geven met hoeveel personen u dan komt, en een korte beschrijving van het bouwproject dat u
zult tonen. Iedere aanmelder ontvangt van Jos nadere informatie.
Verdere informatie kunt u vinden op https://dvdra.veron.nl en op de VERON website.
Er staan ook enkele privileges tegenover, deelname is kosteloos, entree en parkeerkosten zijn vrij, deelnemers
ontvangen een gratis lunchpakket en een herinnering aan deelname van deze zelfbouwtentoonstelling op de
DvdRA.

Dag voor de RadioAmateur 2017
4 november in de Americahal te Apeldoorn
De voorbereidingen voor de 57e Dag voor de RadioAmateur 2017 zijn alweer in volle gang. De Dag voor de
RadioAmateur 2017 zal worden gehouden op zaterdag 4 november, en zoals u dat de laatste jaren gewend bent
weer in de Americahal, Laan van Erica 50, 7321BX te Apeldoorn. Graag willen we u langs deze weg reeds in een vroeg
stadium informeren over de procedure voor de voorverkoop van entreebewijzen.
Entreeprijzen
De organisatie van de Dag voor de RadioAmateur heeft besloten alle prijzen in 2017 t.o.v. die van 2016 onveranderd
te laten. Ook handhaven we de regel van het afgelopen jaren om alle kinderen onder de 16 jaar gratis toegang te
geven, in geval van twijfel moet men een identificatiebewijs kunnen laten zien. Op de dag zelf betalen VERON leden
aan de kassa € 8,00 op vertoon van hun geldige VERON lidmaatschapskaart. Voor niet-leden bedraagt de entreeprijs
€ 9,00. Bezoekende bezitters van de Gouden VERON Speld hebben gratis toegang (voorwaarde: deze speld moet
men wel zichtbaar dragen).
Procedure voorverkoop entreebewijzen
Evenals voorgaande jaren bestaat voor VERON leden de mogelijkheid om “vooraf” tegen het gereduceerd tarief van
€ 7,00 per persoon entreebewijzen te bestellen voor de DvdRA. Dit kan uitsluitend via de afdelingssecretaris.
U dient uiterlijk op de bijeenkomst van 26 september de entreekaart met € 7,00 bij de afdelingssecretaris (bestuur)
te bestellen!
Parkeren
Even als vorig jaar heft de organisatie van de Americahal op hun terrein parkeerkosten van € 4,00 per voertuig. U
kunt ook kiezen voor gratis parkeren, maar dan moet u een stukje lopen.
Wij hopen dat u zich hierdoor niet laat afschrikken. Reduceer de kosten door met elkaar mee te rijden. De
parkeerkosten kunnen worden voldaan door een uitrijkaart te kopen bij de entree.
Informatie
Nadere informatie, contact adressen, zowel voor bezoekers als voor mensen die willen deelnemen met een stand
aan een van de onderdelen van de DvdRA 2017 kunt u vinden op onze speciale website : https://dvdra.veron.nl of
via de VERON website www.veron.nl, via evenementen DvdRA.
2018
Dan is de DvdRA niet meer in Apeldoorn, maar verhuisd naar Zwolle

KOEL – Koude Oorlog Evenement de Luisterpost
Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017
Garnizoen
Dit jaar is het 50 jaar geleden, dat het garnizoen uit Gorinchem vertrok.
Met dit evenement wordt hierbij stilgestaan.
Een bijzonder evenement
Het grootste deel van het garnizoen bestond in die tijd uit een zeer speciaal onderdeel van de verbindingsdienst.
KOEL is dan ook geen traditioneel vestingevenement, maar het is een mix van geschiedenis, radiotechniek en de
spanning van spionage in de Koude Oorlog.
3.

Geschiedenis
· In 1955 werd een bijzondere radiocompagnie in Gorinchem gelegerd, die tot 1967 zou blijven.
· Hun taak was, om het Russische militaire radioverkeer af te luisteren. Dat werk was zeer geheim.
· Dat deden ze o.a. in “De Luisterpost” aan de Vijfde Uitgang en met radiowagens.
Programma:
Zaterdag 10:00 – 11:00 uur:
· Twee militaire muziekkorpsen en militairen marcheren van het Kazerneplein naar de Luisterpost.
Route: Westwagenstraat, Kruisstraat, Hoogstraat, Burgstraat, Kalkhaven, Lombardstraat en Dalemwal.
Zaterdag en zondag 11:00 – 17:00 uur:
· De Luisterpost is ingericht, met authentieke apparatuur en de gang van zaken tussen 1955 en 1967 wordt
nagespeeld. Er worden daadwerkelijk Russen afgeluisterd! U kunt komen zien, luisteren en zelfs meedoen. Op eigen
gelegenheid of door deelname aan de rondleidingen.
· Kampementen met radiowagens op de bastions aan de Soldatenwal (Dalemwal) met o.a. een demonstratie van het
“uitpeilen van de vijand. U krijgt hier tekst en uitleg.
· In de buskruitmagazijnen op Dalembolwerk is een expositie Garnizoen en Afluisterradio’s.
· Jeugd en ouders kunnen meedoen aan een spannend spionagespel.
Oproep:
De Luisterpost komt al aardig vol te staan met bijzondere interceptie, uitpeil, code- en spionage apparatuur, maar
wij zijn nog op zoek naar de volgende interceptie ontvangers, wel of niet werkend:
De mensen, die apparatuur beschikbaar stellen kunnen het volgende doen:
· Deze uitlenen. Wij komen die dan ophalen en terugbrengen.
· Zelf met de apparatuur komen en daarop passen, 1 dag of 2 dagen.
· Werkende apparatuur komt in de interactieve tentoonstelling in de Luisterpost.
· Niet- of slecht werkende apparatuur komt in de statische tentoonstelling in de geconditioneerde expositieruimten
in de buskruitmagazijnen.
Wat is er specifiek voor de radio amateur te zien en te doen?
· Een radio interceptiepost, zoveel mogelijk teruggebracht naar de situatie 1964, volledig werkend met achter de
ontvangers o.a. een aantal echte ex-interceptors van 898BAT en KLu.
· Encryptie en spionage apparatuur uit WO2 en de Koude Oorlog periode, waarbij men met de Enigma’s zelf een
interceptie rapport mag decoderen.
· Een bonte verzameling aan leger radiowagens uit de periode 1950 tot 1990, met werkende apparatuur uit de
periode WO2 tot 1990.
· Een bonte verzameling aan interceptie ontvangers en andere professionele communicatie ontvangers uit de
periode WO2 tot de jaren 90.
· Er zal een special event station actief zijn met de call PA898BAT, met speciale QSL kaarten, voor wie daarmee een
verbinding maakt.
· Re-enactment dienstplicht op bivak met tenten, voertuigen, veldkeuken, telefooncentrale en radioapparatuur.
· Voor de liefhebbers is er ook een Geocaching activiteit. Op de vestingwerken binnen het
evenement is een éénmalige Multi-Geocache aanwezig, waarvan de onderdelen m.b.v. eenvoudige
decoderingstechnieken en aanwijzingen te vinden zijn. Deze activiteit wordt
verzorgd door VERON afdeling 44 Walcheren.
· Dit alles in een prachtige sfeervolle setting op- en in de vestingwerken van Gorinchem in het gebied wat vroeger
bekend stond als de “Soldatenwal” en tot 1967 door Defensie gebruikt werd. Er zijn ook geweldige uitzichten over
het rivierenlandschap richting slot Loevestein en het vestingstadje Woudrichem.
· Er is een reünie voor de oudgedienden van het radiobataljon, zie bijgaande. Info.
· Versnaperingen verkrijgbaar in de kantine van de Luisterpost en bij de veldkeuken.
Het wordt echt een heel leuk en bijzonder radiogebeuren.
Zegt het voort, zegt het voort, ook in uw rondes, clubbladen en op uw internet sites!
Info: Hugo PA5PHO, pa5pho@veron.nl
Deze activiteit wordt verzorgd door VERON A16, VERON A44, VRZA ZWN, Jan Corver Museum, SRS, DRCO, 41-DKO,
Rijdend UNIFIL museum
DT en MFC de Luisterpost.

4.

Morsedecoder PA0JBB
Dit jaar willen een amateurs gezamenlijk de Morsedecoder, die door Hans PA0JBB is samengesteld, gezamenlijk
bouwen. Gedurende de cursusavonden is dit mogelijk om dit in het tweede lokaal van het clubhuis te doen. Graag
willen we tijdens de afdelingsbijeenkomsten met de geïnteresseerden de avonden vaststellen.

Digi Modes
Hiernaast staan de printscreen van JTDX.
Dit is een verbeterde versie van WSJT-X 1.7 van Joe Tayler K1JT. Deze JTDX geeft veel verbeteringen en een aantal
extra modes en is gemaakt door Chemkov UA3DJY en is te downloaden van de website:
http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/jtdx.html
Modes zijn JT9, T10, JT65, JT9+JT65 en WSPR2

Hoe

werkt een frequentieteller
door Frans PA0FWN

U ontvangt in uw e-mail een bijlage met een
artikel van Frans over hoe een frequentieteller
werkt!

Publicaties
Voor publicaties, zoals deze van Frans, hebben
we een beperkte ruimte op de website.
Mogelijk dat later extra ruimte wordt
aangemaakt.
Artikelen zijn van harte welkom!
Een e-mailtje naar het bestuur is voldoende

Nieuwe Leden
De laatste maanden ontvingen we de berichten dat onze afdelingen weer een aantal nieuwe leden rijker zijn
geworden.
Van Harte Welkom!

E-mailadressen
Niet alle leden hebben hun e-mailadres bekend gemaakt en ook van een aantal leden zijn de e-mailadressen
gewijzigd.
Geef dit a.u.b. door aan het bestuur via a28.veron.nl of aan de redactie via pa7da@veron.nl.
Het is altijd prettig als uw e-mailadres bij de redactie bekend is!

5.

