Monumentendag Vuurtoren Noordwijk
PG6N

Zaterdag 12 september openen we weer de
vuurtoren van Noordwijk voor het publiek. Dit doen
we namens Rijkswaterstaat en voor de vrijwilligers
weer eens een andere activiteit, waar we de
mogelijkheid hebben om meer dan 400 gasten te
laten genieten van de vuurtoren, het uitzicht en onze
hobby. Voor ons een mooie gelegenheid om onze
hobby te promoten. Dit betekend wel dat we
afhankelijk zijn van een goeie bezetting, zodat we
elkaar af kunnen wisselen, PG6N kunnen bedienen
en onze gasten netjes naar boven kunnen begeleiden
naar het mooiste uitzicht aan de kust. Op
vrijdagavond gaan we wel even alles in orde maken,
zodat we rond 10.00 uur klaar staan om de eerste
gasten te ontvangen. Wilt u meewerken aan deze
Monumentale zaterdag, dan kunt u contact
opnemen met het bestuur via Jaap van Duin PA7DA,
pa7da@veron.nl of telefonisch liefst via 0152784608.
Lunchpakketten worden ter beschikking gesteld door
gemeente Noordwijk.

Dag voor de RadioAmateur 2015
7 november in de Americahal te
Apeldoorn

De voorbereidingen voor de 55e Dag voor de
RadioAmateur 2015 zijn alweer in volle gang. De Dag
voor de RadioAmateur 2015 zal worden gehouden op
zaterdag 7 november, en zoals u dat de laatste jaren
gewend bent weer in de Americahal, Laan van Erica
50, 7321BX te Apeldoorn.
Entreeprijzen
De organisatie van de Dag voor de RadioAmateur
heeft besloten de entreeprijzen in 2015 t.o.v. die van
2014 met €1,00 te laten stijgen, helaas a.g.v. de
alsmaar stijgende kosten. Wel 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
gereduceerde tarief van € 7,00 per persoon
entreebewijzen te bestellen voor de DvdRA. Dit kan
uitsluitend via de afdelingsbestuur. U kunt uw

kaartje bestellen t/m de septemberbijeenkomst op
15 september.
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 in de entree.
Zelfbouwtentoonstelling
Een van de smaakmakers van de DvdRA is de
zelfbouwtentoonstelling. In een aantal stands
worden de meest vernuftige zelfgemaakte systemen
en apparatuur getoond en gedemonstreerd. De
laatste jaren worden de beste inzenders beloond
met een 1e, 2e en 3e prijs in de vorm van een
geldbedrag en certificaat beschikbaar gesteld door
het VERON fonds, als zelfbouw aanmoediging.
Aanmelden
bij
Jos
Disselhorst
PA3ACJ
pa3acj@veron.nl
VROM
Uw afdelingsvoorzitter heeft een marktkraam
gereserveerd om “overbodige” spullen te verkopen.
Heeft u ook iets in de verkoop, dan kunt u contact
met hem opnemen. Via pa7da@veron.nl

Lezingen

Wilt u over een bepaald onderwerp een lezing of
heeft u een idee over een lezing! Neem even contact
op met het bestuur.

Kidsday

Dit jaar hebben we 21 juni voor het eerst
deelgenomen aan Kidsday! Jammer genoeg viel deze
datum gelijk met Vaderdag en was het weer
erbarmelijk slecht. Toch waren een aantal vader
bereidt om met hun kroost ons te bezoeken!
Hieronder een impressie van deze dag. Namens het
bestuur dank aan de leden die aan deze dag hebben
bijgedragen. Volgend jaar weer en met het
leermoment erbij gaan we tijdig ook de scholen in de
regio berichten!

De verenigingszender PI4LDN

De verenigingszender PI4LDN zendt in principe uit:
- elke vrijdag om 20.00 uur op 3630 kHz ± QRM,
operators Eric-Jan, PA1EJ of Loek, PA9LUC
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Mededelingen van uw Regionale QSL
Manager (RQM) Fred PA7FB
Inleveren/ophalen van QSL-kaarten:
QSL-kaarten kunt u, behalve in juli, inleveren dan wel
ophalen op de bijeenkomsten van de VERON (elke derde
dinsdag van de maand).
Ook is er een service via VRZA-afd. Kagerland te Warmond
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
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.
Verder 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
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van leden. De lijst met landen waar geen QSL
bureau aanwezig is kunt u vinden op de site van
het DQB: http://www.dutchqslbureau.nl/.



Wat ook veel voorkomt is dat de call zo beroerd is
geschreven dat niemand er raad mee weet.

Voor eventuele vragen ben ik te bereiken via mijn e-mail
adres: pa7fb@veron.nl of telefonisch op maandag- en
donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur op nummer 06
15 05 43 12.

P.S. van de redactie!!
Veel kaarten zijn nog niet opgehaald. Neem a.u.b.
contact op met Fred!

Dutch 4X Team 2016

Onlangs was er weer een discussie op internet over
het maken van DX-Contacten op o.a. 50 MHz. Juni
2016 willen we weer de mogelijkheid geven om
groepsgewijs af te reizen naar Israël 4X/4Z om
geïnteresseerde radioamateurs de gelegenheid te
geven om aldaar actief te zijn. Gegarandeerd geen
hoog ruisniveau op HF, dat ons flinke hinder
veroorzaakt in Nederland en de hoop dat de natuur
ons goed gezind is met prima Es-condities om leuke
DX-verbindingen te maken. Nog steeds hopen we dat
dan 4 meter wordt toegestaan.
We kiezen dan voor Sharona, nabij Tiberias in
KM72RR en de tweede week voor onze bekende
heuvel bij Rishon LeZion KM71JW aan de hoofdweg
van Tel Aviv naar Jeruzalem. Wordt de groepsgrootte
te groot, dan wijken we uit naar Nes Ammim
KM72NX aan de Middellandse Zee, waar we ook
positieve ervaringen hebben opgedaan en Neve
Shalom KM71LT tussen Tel Aviv en Jeruzalem.
Met de ervaringen van vorige keer gaan we eerst
naar Mark 4Z4KX om de mast van Jaques PA3AJW op
te halen, om daarna direct naar Sharona, oftewel het
noorden af te reizen. Daar betrekken we een aantal
vakantieappartementen!

Naast amateuractiviteiten, worden ook excursies
georganiseerd en aldaar is ook een zwembad.
We hopen weer flinke DX-verbindingen met Es te
maken op 10, 6 en 2 meter.
De tweede week reizen we via de oostelijke route
door de Jordaanvallei en Jeruzalem naar Rishon
LeZion, waar we gebruik kunnen maken tot 3
vakantie woningen. Dit is allemaal op een hoge
heuvel buiten de stad en direct aan de oprit naar de
nieuwe snelweg naar Jeruzalem. Ondanks dat daar
geen zwembad is, wel dichtbij het strand van Tel
Aviv en Yaffo (Jaffa). Ook vandaar maken we
natuurlijk een aantal excursies, die we dit najaar
gaan samenstellen.
Kosten? Ik ga liever uit van de duurste mogelijkheid
om niet iedereen teleur te stellen. Is de
groepsgrootte te klein, dan wordt het eigen vervoer,
maar wordt de groep groot, dan wordt het een bus
met chauffeur en lagere kosten.
Met de kleine groep was Loek PA9LUC de
penningmeester en werden de kosten binnen de
groep betaald. Dus iemand was wel eens de ….!
Maar ze werden wel gedeeld!
Ook voor de excursies worden bij de Nationaal Park
per persoon een knipkaart gekocht voor een
minimum aantal bezoeken.
Bedoeling
is
dat
medio
november
een
informatieavond wordt georganiseerd, waarna er
ingetekend gaat worden, want we willen vroeg
boeken voor lage kosten en natuurlijk de
overnachtingen moeten ook geregeld worden!
Kijk eens op de website: http://dutch-4xteam.blogspot.nl
U kunt intekenen en informeren bij de voorzitter
Jaap van Duin PA7DA, pa7da@gmail.com of per
telefoon 015-2784608(door geschakeld).

E-maillijst

De e-maillijst is gedateerd en niet compleet! Wilt u
deze Nieuwsbrief niet ontvangen? Graag een bericht!
Laat anderen het weten en geef zijn/haar emailadres op.

Excursie

Graag willen we een afspraak maken met het
Omroepzendermuseum in Lopikerkapel! Wilt u
deelnemen? Graag dit aangeven met de wensen
tijden de afdelingsbijeenkomst of per e-mail!
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