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Web: www. a28.veron.nl
E-mail: a28@veron.nl
Redactie: Jaap van Duin PA7DA pa7da@veron.nl
Bijeenkomsten: iedere derde dinsdag van de maand, behalve juli
(gesloten) in Clubhuis de Hoystak, Sportdreef 6, 2161KM,
Sassenheim.

Voorwoord
Geacht lid,
De Huishoudelijke vergadering is weer achter de rug en het bestuur heeft haar goedkeuring gekregen om zijn
werkzaamheden voort te zetten. Vaak is het een behoorlijke klus om al die activiteiten weer goed geregeld te
krijgen. Maar dankbaar dat er een aantal vrijwilligers zijn die bereid zijn om iedere keer weer ons te assisteren.
Binnenkort maken we met al die actievelingen een afspraak voor een gezellige avond in het clubhuis.
In deze Nieuwsbrief een aantal activiteiten waar we weer graag een beroep willen doen op de leden. Geweldig te
vernemen dat Rob van Gerner, die deelnam aan onze N-cursus, voor het F-examen geslaagd is. Verder hopen we dat
de overgebleven deelnemers aan de N-cursus op 1 maart a.s. voor het N-examen zullen slagen. Vooral dank aan Ben
Ouwehand PA2BEN, die de kennis goed overbrengt. Verder waren het Remco PE0WRH, Loek PA9LUC en
ondergetekende die de kandidaten ondersteunden. Ook wil ik wijzen op onze agenda! Als er een activiteit
georganiseerd wordt, plaatsen we dit direct op de website. Kijk eens op: https://a28.veron.nl/agenda/
De laatste maanden hebben we veel tijd gespendeerd om de nieuwe website https://a28.veron.nl in te richten, die
goed aansluit bij de landelijke website. Voorlopig blijft de oude website, http://www.veronleiden.nl , gewoon in de
lucht en wordt de bezoeker automatisch doorgestuurd naar de nieuwe website. Als bestuur zijn we ook blij dat
Robert van der Zaal PA9RZ bereid is medio augustus de taak, als secretaris, over te nemen van Henk Smits PE1KFC,
die jarenlang deze taak heeft vervuld, maar reeds enige jaren geleden aangaf te willen stoppen. Henk, hartelijk Dank
voor de jarenlange ondersteuning van ons bestuur en het onderhouden van de website!
Nu de condities door de afnemende zonneactiviteit steeds slechter worden, wordt er op allerlei terreinen van de
radiohobby geëxperimenteerd. Via Hans PA0JBB was het mogelijk het bouwpakket voor de Morse-decoder/sounder
aan te schaffen. Misschien een mooie mogelijkheid voor de leden die het nog moeten bouwen om het groepsgewijs
in het clubhuis te doen. Laat ons het weten!! Graag dan even contact via pa7da@veron.nl . Ook zijn er een aantal
leden die met APRS aan het experimenteren zijn. Misschien iets voor een artikel of een presentatie! Naast deze
Nieuwsbrief een school-werkstuk van Diederik PG8DA over Antennes en Isolatie en vanuit Radio-ZS een artikel in het
Engels over WSPR. Verder wens ik u allen veel leesplezier toe!
Jaap van Duin PA7DA

PACC-Contest
Zaterdag 11 februari en zondag 12 februari is het weer de jaarlijkse PACC-contest. Voor onze afdeling een mooie
mogelijkheid om veel punten te vergaren voor de Afdelingscompetitie. Kijk voor meer gegevens eens op de website
https://pacc.veron.nl/dutch-rules/
Ook nu heeft Evert PA3AYQ een nieuw Logboek-programma ontwikkeld voor de PACC en de PA-Beker. Downloaden
van het programma en instructies op: https://www.veron.nl/activiteiten/contesten/veron-contest-log-programma/

Tafel Verkoop
Dinsdagavond 21 februari organiseren we een Tafelverkoop. Leden en
geïnteresseerden kunnen een tafel of een deel van een tafel gebruiken
voor het verkoop van hun overbodige spulletjes en technische artikelen.
Ook niet-amateur artikelen mogen verkocht worden. Deze avond is
natuurlijk ook prettig voor het onderling QSO!

1.

Lezing over zwaartekrachtsgolven
Op dinsdag 21 maart gezamenlijk met VRZA afdeling
Kagerland een lezing over zwaartekrachtsgolven. Deze
lezing wordt gegeven door de heer Eric Hennes van
het kennisinstituut Nikhef in Amsterdam. Nikhef is het
Nationaal instituut voor subatomaire fysica. Het
instituut doet onderzoek naar de elementaire
bouwstenen van ons universum, hun onderlinge krachten en de structuur van ruimte en tijd. We gaan antwoorden
krijgen op bijvoorbeeld: Wat zijn zwaartekrachtsgolven? Hoe kunnen zwaartekrachtsgolven worden gedetecteerd?
Meer informatie over dit onderwerp is o.a.
techniek/astrodeeltjesfysica/zwaartekrachtsgolven/

te

vinden

op:

https://www.nikhef.nl/wetenschap-

VERON-VADEMECUM
Tijdens de Huishoudelijke vergadering heeft Loek PA9LUC een intekenlijst gemaakt om
het Vademecum te bestellen. De bestellingen zijn ontvangen en de boekwerkjes kunnen
tijdens de maandelijkse bijeenkomst afgehaald worden bij Loek, tegen een vergoeding
van €10,-.

Behandeling Voorstellen Verenigings Raad (VR)
Dinsdagavond 18 april behandelen we de voorstellen voor de VR. Als we dit vlot kunnen behandelen, kunnen we na
de pauze benutten voor een korte presentatie of een gezellig onderling QSO.

QSL Kaarten
QSL-kaarten kunnen tijdens alle bijeenkomsten ingeleverd en
afgehaald worden bij onze QSL-manager Fred Beij PA7FB. Zijn
verzoek is om de kaarten netjes op prefix gesorteerd in te leveren.
Controleer regelmatig de website van onze QSL-manager voor
instructies op: https://a28.veron.nl/qsl-service/
Maak het werk van de vrijwilligers makkelijker door deze instructies
op te volgen.

Nogmaals de website
Heeft u zelf een website?
https://a28.veron.nl/ledenlinks/

Laat

het

ons

horen

en

we

nemen

het

op

onze

website!

Op:

Vrijwilligers gezocht
Tijdens de activiteiten van PA150N en PG150N zijn een kleine 3000 verbindingen gemaakt. Voor een gezellige avond
vragen we vrijwilligers om de QSL-Kaarten uit te schrijven. Aanmelden bij Loek PA9LUC of Jaap PA7DA

2.

Uit Radio ZS

3.

4.

5.

6.

N-Cursus
1 maart doen de laatste twee cursisten het N-examen. Mochten ze slagen (wat we ook verwachten) dan overwegen
we een tweede serie van de N-cursus op te starten voor de geïnteresseerden, die zich voor de eerste hebben
aangemeld en voor de geïnteresseerden die later zijn aangemeld, maar te laat om de cursus te vervolgen. Via de emailadressenlijst, website en de pers houden informeren we de geïnteresseerden wanneer de volgende cursus gaat
starten.

7.

8.

Youngsters on the air 2017 - UK
Over een paar maanden is het al weer zo ver, het 7e zomerkamp van Youngsters on the air.
Dit jaar vindt het evenement plaats in de omgeving van Londen, England.
Wat is Youngster on the air?
YOTA is een IARU R1 radio kamp speciaal voor jongeren van 15 t/m 25 jaar, welke elke zomer in een ander land
georganiseerd wordt.
Dit jaar organisseert de RSGB (Radio Society of Great Britain) het kamp.
Het evenement vindt plaats van 5 t/m 12 augustus in Gilwell Park, hemelsbreed 20km vanaf het centrum van
Londen.
Wat kan je verwachten:
Het kamp wordt door elke deelnemer de afgelopen 6 jaar omschreven als een fantastische en onvergetelijke
ervaring.
Het is een week vol met leuke en interessante activiteiten die vooral in het teken van radio zullen staan. Elk jaar is er
een nieuw en gevarieerd programma dat voor iedereen leuk is, enkele dingen die je dit jaar kan verwachten:






Bezoek aan Bletchley Park
Bouw je eigen ontvanger.
Contesten in de EU HF contest
SOTA activatie
en nog veel meer!

Tijdens het kamp verblijf je in verzorgde accomondatie.
Wat zijn de kosten
Het kamp; eten, drinken, activiteiten en verblijf worden gesponsord door de IARU R1
Je eigen kosten zijn de vliegtickets van en naar London en een deelnemers vergoeding van €50.
Lidmaatschap bij de Veron is een must.
Enthousiast?
Vanwege het grote succes van het kamp, zijn er voor het Nederlandse team 3 plaatsen beschikbaar (inclusief
teamleider). Wil je mee? Stuur dan snel een e-mail met daarbij een enthousiaste motivatie waarom jij mee wilt
naar: pd5lkm@veron.nl. Ook voor verdere vragen kan je bij mij terecht
Let op: de inschrijvingen sluiten op 1 maart.
Vergeet niet om te kijken op www.ham-yota.com hier kun je veel meer dingen vinden over de evenementen van
voorgaande jaren.
Ik hoop snel je motivatie te ontvangen!
73 Lennart Kieft
PD5LKM
Teamleider

9.

