Nieuwsbrief Afdeling Leiden A28
Voorjaar 2021
Web: www. a28.veron.nl
Kopij: a28@veron.nl
Gedurende de pandemie kunnen er geen bijeenkomsten
georganiseerd worden. We blijven u informeren via de website
en Facebook

Agenda
Behalve tijdens de afdelingsavonden, alle dinsdagavonden:
Cursus radioamateur N door Remco PE0WRH, ten huize van PA7DA
Tijdens iedere werkdag om 19.00 uur CW-cursus door PA7DA via PI2NWK
Iedere vrijdagavond om 20.00 uur CW-Cursus voor gevorderden door PA7DA via PI2NWK
Iedere vrijdagavond om 20.00 uur via PI2NWK door PI75LDN of PI4LDN
Iedere zondagochtend om 11.30 uur via PI2NWK door PI75LDN of PI4LDN

Van het bestuur
Dit jaar vieren we het 75 jarig bestaan van onze afdeling. Ook de leden willen we hierin graag betrekken. Zo is vanaf
eind april PI75LDN actief en kunnen de afdelingsleden gebruik maken van de roepletters, mits er vanaf één adres
tegelijk wordt uitgezonden. Het aantal operators maakt niets uit. Reservering kan gedaan worden via de
afdelingssecretaris via a28@veron.nl . Ook het Log moet ingezonden worden aan de afdelingssecretaris. Verzoek is
om dit wel in een ADIF-bestand te doen.
Verder hopen we wel aan een aantal activiteiten deel te nemen. Hiervoor wordt een commissie opgericht. Ook de
afdelingsleden willen we hierin graag betrekken. Weet u iets of heeft u ideeën? Graag! Een “Open Dag” of een feest
willen we graag, maar we wachten eerst de mogelijkheid af, dat weer zoiets verantwoord toegestaan is. We hebben
een goed bereikbare website. Blijf daar het nieuws volgen!
Verder in deze Nieuwsbrief een artikel van Robert van der Zaal PA9RZ over 75 jaar afdeling Leiden en een terugblik uit
Leids Nieuws van 25 jaar geleden.
Veel leesplezier toegewenst.

75 Jaar afdeling Leiden
Robert van der Zaal PA9RZ
75 jaar geleden werd de VERON afdeling
Leiden opgericht. Een afdeling waar de
radiowortels tot diep in de grond staken en
nog altijd steken. Wat te denken van OM
Jesse uit Leiden die als PCII in december
1923 de eerste trans-Atlantische verbinding
maakte op de “korte golf” (ca. 110m)? Hij
werd veroordeeld voor het plegen van een
misdrijf maar kreeg in plaats van een straf
van de rechter felicitaties voor deze
prestatie. Later was dit voldoende om hem
zonder een examen af te hoeven leggen
een machtiging onder de roepnaam PAØCII
te verlenen. En de van oorsprong Duitse
Rudolf Tappenbeck van Huis ter Duin in
Noordwijk, Rudolf raakte bevriend met OM
Jesse en werkte mee in het verzet tegen de
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bezetter hetgeen hij helaas in december 1944 in Neuengamme met de dood moest bekopen. Maar bij de oprichting
in oktober 1946 had de afdeling Leiden een stevige historische basis.
Wat was de Afdeling blij toen ik in april 1973 als jochie van nog 14 lid werd! Eindelijk weer een jonkie want er
kwamen te veel grijze koppies…. Toen al hoorde Afdeling Leiden bij de grotere afdelingen. Maandelijks werden er
clubavonden gehouden, in “mijn” eerste jaar in het Rijnlands Lyceum Oegstgeest waar ik toen scholier was, alleen
was een biologieleraar meer van de andere club en moesten we al gauw weer op zoek naar een andere locatie. Eerst
verspreid over verschillende locaties in Leiden en tegenwoordig in de Hoystak van scouting Scojesa in Sassenheim. Er
werden en worden lezingen gehouden door de “groten” onder de Nederlandse zendamateurs en op tenminste één
afdelingsavond in het jaar is “zelfbouw” het thema. Tot kort voor zijn dood was ons afdelingslid Dick Rollema PAØSE,
lange tijd hoofdredacteur van Electron, een graag geziene bezoeker van “zijn” afdeling.
De afdeling leverde lange tijd de operators van het
verenigingsstation PAØAA, later PI4AA, toen nog gehuisvest in de
toren van de Sikkens lakfabrieken in Sassenheim. Piet van
Weerlee PAØYZ (SK) werd als “first operator” inmiddels opgevolgd
door Kees Gozeling PAØDER (SK). Harry Grimbergen PAØLQ (SK),
onze specialist van gelijkstroom tot microgolven, verzorgde het
RTTY nieuws en van de nieuwslezers kan ik me de karakteristieke
stemmen van Nol van der Drift PAØNOL (SK) en Jan van der Kraats
PA3BXL (SK) nog goed herinneren. Helaas, na vele jaren van de
gastvrijheid van Sikkens te hebben kunnen genieten moest het
station in 1997 verhuizen.
Ook de vossenjachten waren populair. Het vossenjachtseizoen begon meest halverwege april met de “Bollenjacht”,
dit lange tijd samen met de afdeling Haarlem. De belangstelling nam af maar in de jaren ’90 kwam er weer een
opleving. Dit vooral omdat afdelingslid Anjo Eenhoorn PAØZR (SK) een slimme verzwakker had ontworpen waarmee
je zelfs met de ontvanger van een 2m FM portofoon tot op de antenne van de vos kon peilen. De schakeling werd
zelfs gepubliceerd in de 1994 editie van het Radio Amateur’s Handbook van de Amerikaanse ARRL. Ook bouwde Anjo
een drietal “spoetniks”, bakenzendertjes op 2m, waar 1W FM uit kwam. Inderdaad FM, klassieke peilontvangers
konden immers met “flankdetectie” nog altijd probleemloos worden gebruikt. De bakenzenders maakten het
mogelijk om met een bootje op een eiland een baken te installeren dat, onderweg naar de vos, slechts in kaart
hoefde te worden gebracht. En een Bollenjachtjacht met een “Mobiele”
vos werd een feest. De zelfbouw 2m zender van, toen nog, PA3BHK (nu
PA9RZ) in een fietstas op de bagagedrager van de fiets en een halo op
een stokje voorop, hilariteit bij jagers (“die peilt met een halo”), totdat
de mobiele vos weer in de lucht kwam en de jagers zich de fiets met de
halo herinnerden. Helaas, de vossenjagerij bloedde na enkele jaren
dood.
De afdeling is nog altijd gezegend met een paar actieve en deskundige
amateurs. Voor HF maar ook voor VHF/UHF/SHF. Eelco de Vroom, toen
nog PE1PGQ, nu PA2EDV, bouwde en beheerde samen met Jos
Disselhorst PA3ACJ een lange tijd het 70cm relais PI2LDN en menig
amateur weet nog steeds de weg te vinden naar de shack van Jos die
vooral ook dienstdoet als meetlab en (fijn)mechanische werkplaats. Oud
algemeen voorzitter Dick Harms PA2DW houdt zich bezig met VHF/UHF
waar ook veel voor werd gebouwd maar geniet daarnaast van QRP
activiteiten op HF. Op het “Leids Kanaal” op 144,5625MHz is het al vele
jaren gezellig druk en wordt menig technisch onderwerp aangesneden.
En na de komst van het 70cm relais PI2NWK in Noordwijk is er een
alternatief voor het verdwenen relais PI2LDN.
Eind 20e, begin 21e eeuw werd de vossenjacht als buitenactiviteit meer
en meer verdrongen door “portable” activiteiten uit bij voorkeur de
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duinen. Arend Harteveld, PE1PVB, later PA1ARE
(SK), experimenteerde op mooie dagen volop vanaf
een duintop met een quad antenne op 2m. Een
ander buitenevenement waar amateurs uit de
afdeling warm voor liepen was het Internationale
Vuurtoren en Lichtschip Weekeinde in het derde
weekeinde van augustus. Eerst, onder de
bezielende begeleiding van Gijs van der Plas
PA3HAM (SK), vanaf de “vuurbaak” in Katwijk en
enkele jaren later zag Jaap van Duin PA7DA zijn
“radiokindje” geboren worden in de Noordwijkse
vuurtoren. Van daaruit werkten we eerst als
PI4LDN/LH, de laatste jaren gebeurt dat onder de
roepnaam PG6N. Vooral Arend experimenteerde
daar graag met delta loops voor 80 en 40m, bij hem thuis was de ruimte voor een HF dipool immers erg beperkt. We
missen hem nog altijd maar de “Nortukse” vuurtoren blijft meedoen. Andere evenementen waar actieve leden van
de afdeling zich tegenwoordig mee bezig houden zijn het Molenweekeinde, onder andere uit de Stevenshofjesmolen
bij Leiden als PB6MILL, en op Monumentendag uit Noordwijk, uit de vuurtoren of een kerktoren, wederom onder
aanvoering van Jaap als PG6N.
De laatste jaren kunnen we een geweldige locatie gebruiken voor contests. Afdelingsstation PI4LDN wordt van
daaruit door enkele enthousiaste leden bemand tijdens de PACC en de Friese Elfstedencontest en er komen steeds
meer contests waar de groep zin in krijgt.
Via het relais PI2NWK in Noordwijk wordt vrijdagavond en, in de “coronatijd”, zondag rond het middaguur een
Leidse Ronde gehouden. Op vrijdag onder leiding van Loek Geertsen, PA9LUC of zijn broer Eric Jan Geertsen, PA1EJ,
op zondag door diverse andere amateurs. Sinds een paar jaar worden er weer cursussen gegeven, waaronder de Ncursus door Remco PEØWRH en de CW-Cursus, door Jaap PA7DA.
De VERON afdeling Leiden was de afdeling waar ik in april 1973 als nieuw lid enkele maanden voor mijn 15 e
verjaardag met open armen werd ontvangen en waar ik me nog altijd thuis voel. Dit ondanks de “Twentse jaren”
tijdens mijn studie waarin de afdelingen Twente en ETGD ook een belangrijke rol in mijn hobbyleven gingen spelen.
Op 20 januari 1996 vierden we ons 50- jarig jubileum in de Mr. J.J.L. v.d. Brugghenschool in Katwijk. De open dag
werd geopend door de eerste voorzitter van de afdeling, Hein de Reiger PAØANI. Nu bestaan we 75 jaar. Dit is een
schitterende prestatie waar we later in het jaar, wanneer we weer wat normaler kunnen leven, graag meer aandacht
aan willen geven. Graag nog ten minste 75 jaren erbij in een weer gezonde wereld!

Aanleveren kopij
De redactie is heel erg blij, als iemand zijn wetenswaardigheden niet voor zichzelf bewaart, maar het kan delen
met hobbygenoten. Daarom dan ook ons verzoek om dit bij het afdelingsbestuur aan te leveren via a28@veron.nl.
Wel vragen wij u om tekst en (foto) bestanden los van elkaar in te zenden, daar we ook wel eens kopij ontvangen
met fotootjes waar de lezer later meent dat het erg rommelig is of dat het bestand te klein is. Bij tekst graag alles
in Calibri en de instelling AaBbCcDd op Geen Afst (den).
Hartelijk dank!

70 cm project PA0FWN
Frans PA0FWN is al een geruime tijd een 70 cm tranceiver aan het bouwen om ook PI2NWK te kunnen gebruiken.
Ondertussen komt er al behoorlijk veel vorm hierin en zijn ontwikkelingen worden beschreven op onze website op
https://a28.veron.nl/activiteiten-2/70-cm-project-pa0fwn/

Terugblik 50 jaar afdeling Leiden
Op de volgende pagina’s het Leids Nieuws van 25 jaar geleden
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Van de RQM
Binnen onze regio bieden wij een QSL- service aan. Indien er QSL- kaarten voor u zijn, kunt u deze inleveren en
afhalen bij Fred Bey PA7FB
Hieronder een aantal belangrijke zaken aangaande het inleveren van de QSL-kaarten!
Adreswijzigingen:
Leden die verhuizen naar een andere regio moeten dit zelf kenbaar maken bij het DQB met een verhuisbericht. Maar
ook de RQM’s van de oude en de nieuwe regio willen graag geïnformeerd worden omdat het momenteel meer dan
drie maanden duurt voordat zij geïnformeerd zijn door het DQB. Gebruik hiervoor de website DQB-Manger. Je kan
via deze website een wachtwoord aanvragen om al je gegevens te wijzigen. Ga je bijzondere roepletters gebruiken
voor bijvoorbeeld een evenement, meldt dit voor de VERON bij dqb@veron.nl en bij de VRZA via dqb@vrza.nl.
Enige tips bij het invullen van de QSL-kaarten:
Zet altijd achter op de kaart, rechtsboven, in duidelijke blokletters de roepletters of het luisternummer van het
tegenstation. Dit geldt ook voor dubbelzijdig gedrukte kaarten!
Moet de kaart naar een QSL- manager, dan dit er onder vermelden en onderstrepen
Verander niets bij het invullen van een kaart, maar neem bij een vergissing een nieuwe kaart. Elke doorhaling kan
een kaart ongeldig maken bij de aanvraag van certificaten.
Controleer of in het desbetreffende land een QSL- bureau is. Controleer de lijst op de website van de IARU.
Het formaat van de QSL kaart:
Het formaat 9 x14 cm is internationaal vastgesteld. Dit geld ook voor special-event kaarten. Het komt regelmatig
voor dat deze stukken groter zijn met als gevolg dat deze geknakt en beschadigd bij uw tegenstation aankomen. Uw
QSL kaart is wel u visitekaartje en het is jammer als het beschadigd aankomt.
Waarom krijgt u QSL kaarten terug?
Om verschillende redenen:
Het tegenstation accepteert geen QSL of is ‘Silent Key’;
het zijn landen zonder QSL bureau of het betreffende bureau verzorgt alleen QSL-kaarten van leden. Controleer dit
via de DQB-Manager
Roepletters zijn onduidelijk of te slecht geschreven
73 Fred PA7FB RQM afd.Leiden
pa7fb@veron.nl of bellen op 0615054312 het liefst op maandagavond tussen 1900 en 2100 uur.

Er Aan Er Af
Te Koop aangeboden!
Grundig Satellit 2400 professional wereldontvanger.
2 schakelaars hebben een spuitje contact spray nodig
n.l. de BFO / SSB en de Batt / verlichting deze haperen soms.
De radio heeft verder geen gebreken of beschadigingen.
Batterij-compartiment heeft geen lekkende batterijen gehad.
De antenne is nog kaars recht.
Gewicht ongeveer 7,5 kG
De radio dient opgehaald te worden in Katwijk
Bieden vanaf 100 Euro
Mail adres: pd9ks@veron.nl
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Gezocht!
De contestgroep PI4LDN heeft namens de afdeling een hoeveelheid amateurspullen uit nalatenschap ter beschikking
gekregen, zoals meetapparatuur en zendapparatuur maar ook antennes. Deze spullen zijn voor een groot deel
opgeslagen bij één van de leden thuis. Maar het staat zo’n beetje her en der verspreid.
Om alles netjes en geordend op te bergen zoeken wij minimaal één grote archiefkast. Liefst een afsluitbare, metalen
kast met stevige (metalen) planken.
Heeft u of weet u zo’n kast, laat het ons dan weten. Een mailtje naar pi4ldn@outlook.com is voldoende.

Bestuur en commissieleden
Bestuur
voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

PA9RZ Robert van der Zaal
PA7DA Jaap van Duin
PA0LMA Hennie van der Valk
PA7FB Fred Bey
PD3AR Adrie Rijnsburger

via a28@veron.nl
a28@veron.nl

QSL management
PA7FB Fred Bey
PA7DA Jaap van Duin
Clubstation
PA1EJ Eric Jan Geertsen
PA9LUC Loek Geertsen
Activiteiten commissie
PA9LUC Loek Geertsen
PD3AR Adrie Rijnsburger
Redactie website, Facebook en Nieuwsbrief
`
PA7DA Jaap van Duin

a28@veron.nl

Om veel kosten te besparen verstuurt het bestuur haar documenten per e-mail naar de leden en niet meer per post.
Per aanmaken van een brief en het verzenden daarvan kost nu al meer dan een Euro per stuk. De leden, waarvan
een e-mailadres bekend is, ontvangen de stukken per e-mail.
Waarvan het e-mailadres onbekend is, kunnen deze documenten inzien op de website van VERON afdeling Leiden. In
de toekomst willen we graag iedereen weer bedienen met Nieuwsbrieven en andere documenten. Van veel leden is
een correct e-mailadres bekend. Van anderen werkt het account niet meer. Maar van teveel leden missen we een emailadres.
Daarom dan ook het verzoek van uw bestuur om uw e-mailadres bekend te maken! U kunt dit bekend maken via een
Email naar de secretaris
Tevens houden we ons aan de richtlijnen ter bescherming van de privacy (AVG) en verwerken we voor de
Nieuwsbrieven alleen de e-mailadressen en geen namen/adressen!
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