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Bijeenkomsten: iedere derde dinsdag van de maand, behalve
juli (gesloten) in Clubhuis de Hoystak, Sportdreef 6, 2161KM
Sassenheim.

Voorwoord
Geacht lid en geïnteresseerde,
Even nagenietend van de mooie Es-condities in juni en begin juli, moet toch maar weer eens de Nieuwsbrief
gefabriceerd worden, want we hebben een aantal activiteiten tijdens de augustusmaand, waaronder een prachtige
lezing. Nu we het toch hebben over Es-propagatie! De condities waren zo gigantisch goed dat het zelfs hier met een
verticale rondstraler voor o.a. 6 meter mogelijk was om op die band met FT8 digitale mode QSO’s te maken met o.a.
9K2 (Koeweit) en het Caribisch gebied. Dit in tegenstelling tot de negatieve beoordeling door de redactie van de HFrubriek in het julinummer van Electron. Vooral de mogelijkheden om met lage vermogens en minder
antennemogelijkheden flinke DX verbindingen te maken zijn in dat artikel niet meegenomen, wat heel erg jammer is.
Gelukkig dat er in de VHF-UHF rubriek van augustus een positiever artikel is geschreven. Natuurlijk is het goed om
een discussie te hebben, maar ook binnen onze hobby moeten naar mijn mening de hedendaagse technieken,
modernisering en digitalisering meegenomen worden om aantrekkelijk te zijn voor de jongere generatie.
Nog iets wat ik even kwijt wil! Ik heb de andere leden van het bestuur te kennen gegeven per Huishoudelijke
Vergadering van 15 januari 2019 te willen stoppen met het voorzitterschap en ook met het lidmaatschap van ons
bestuur. Ik heb het aantal jaren bewust niet geteld, maar ik meen dat het te lang is. Er staat nu een mooi en eindelijk
een volledig bestuur van mensen die ik een warm hart toedraag. Maar ik meen dat een nieuwe voorzitter goed kan
zijn en zeker ook iemand met frisse ideeën. Nettie heeft mij ook medegedeeld dat ze tijdens de bijeenkomst van
augustus voor de laatste keer jullie lekkere koffie zal bedienen. Nu het ons gegeven is, willen we graag wat meer van
de wereld zien en zo mogelijk wat vaker met de kinderen uit en op Aruba gezellig bezig zijn. Zoals in 2002 binnen het
toenmalig bestuur is afgesproken zijn de Vuurtorenactiviteiten activiteiten van Jaap PA7DA, en dat wil ik graag zo
houden. Dus als een VERON Leiden activiteit. Dus tot en met 15 januari a.s. zult u mij (HI) moeten gedogen, behalve
op de bijeenkomst van 25 september. Dan zijn Nettie en ik een rondreis door Jordanië (JY) aan het maken.
Ik wens u veel leesplezier en wie weet, tot ziens tijdens de activiteiten en bijeenkomsten.

Agenda
18 en 19 augustus, International Lighthouse and Lightship Weekend, in de Vuurtoren van Noordwijk.
Kon. Wilhelmina Boulevard 32
Dinsdagavond 21 augustus, Lezing door Remco den Besten PA3FYM, onderwerp Low Band DX-ing, aanvang 20.00 uur
in de Hoystack
1 en 2 september, Velddagweekend, gezamenlijk met afd. Amstelveen bij IJsclub de Amstelbocht in Ouderkerk a/d
Amstel
Dinsdagavond 25 september, Presentatie van de nieuwe omzetter van afdeling Leiden PI2NWK. In de Hoystak
Verder iedere dinsdagavond (behalve tijdens de bijeenkomsten!), N-cursus te Noordwijk. Info: pa7da@veron.nl

Van de RQM
Al langer dan een jaar staat op de site van de afd. Leiden een lijst met amateurs die jarenlang geen QSL kaarten meer
opgehaald hebben. Een aantal amateurs heeft gelukkig gereageerd, maar jammer genoeg niet alle. De kaarten
bestemd voor de amateurs die nu nog op de lijst staan, zullen retour gestuurd worden naar het DQB met de
mededeling dat men geen interesse heeft in QSL kaarten. Indien u toch weer kaarten wil ontvangen, dient u dit zelf
bij het DQB kenbaar te maken en niet bij de regionale QSL manager (RQM). Op deze wijze geeft het Fred weer meer
ruimte voor andere dingen.
Best 73, Fred PA7FB RQM regio Leiden

Wilt u alsnog uw QSL-kaarten ontvangen? Dan kunt u e-mailen naar pa7fb@veron.nl of bellen op 0615054312, het
liefst op maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur.

PB6MILL Mills On The Air
Met dank aan de molenaars Kees van de Steege en
Pieter Koopmans mochten we op zaterdag 12 mei jl de
Stevenshofjemolen net aan de zuidwestzijde van Leiden
activeren. Door de zwaar tegenvallende condities op HF
zijn de meeste van de 72 QSO’s op 2 meter gemaakt.
Eigenlijk genoten we meer van het mooie weer, het
leven rond en in het water, dan van de radio. Maar het
was weer echt gezellig!

N-cursus en begeleiding naar de F
Aan het begin van het seizoen hebben we gekeken of er
voldoende belangstelling was voor het volgen van een
N-cursus. Dit zeker omdat het voor minder dan vier
personen te duur is om het clubhuis te huren. De cursus
wordt nu thuis gegeven bij de voorzitter en de cursusleider is Remco PE0WRH.. Dus gewoon aan de grote eettafel
die nu bezet is. Onze dank gaat zeker uit naar Ben PA2BEN, die het twee seizoenen heeft gedaan, maar verhuisd is
naar buiten onze afdeling. Het cursusmateriaal is te bestellen in de VERON-winkel zie: http://veron.nl/veron-winkel/
Leden hebben korting!
Desalniettemin zijn er de laatste keer twee geslaagd!

Nieuws over de Vuurtoren Noordwijk PG6N
Zoals ik in de vorige Nieuwsbrief vermeldde, zou de Vuurtoren tijdens het ILLW
in de steigers staan vanwege een grote restauratie, die hard nodig is. Dus voor
het weekend hadden we al een alternatieve locatie besproken. Maar het
verraste de schrijver dezes, dat amper drie dagen na het bezoek aan de
alternatieve locatie een telefoontje binnenkwam van de hoogste vastgoedbaas
van Rijkswaterstaat dat de werkzaamheden pas zullen plaatsvinden na 20
augustus. Ik kon mijn oren niet geloven. Dus diezelfde ochtend in overleg gegaan
met bestuur van de alternatieve locatie, KNRM en ga zo maar door, want er
moet wel spanning in het gebouw zijn. Positief was het antwoord van de
plaatselijke KNRM en de secretaris van de alternatieve locatie vond het op zijn
Noordwijks: “Hartstikke Keun”! Achteraf moet ik nu wel constateren dat we dan
de enige groep in Nederland zijn die dan echt een vuurtoren activeren.
We activeren de Vuurtoren op zaterdag en zondag 18 en 19 augustus. Opbouw
op vrijdagavond 17 augustus.
Jaap PA7DA

Bouwproject CW-decoder
We zijn nog niet helemaal klaar met de afbouw van de Morsedecoder. Hans PA0JBB heeft zijn ruimte bij afdeling Den
Haag ter beschikking gesteld. Na afspraken met het bestuur gaan we medio september weer door om de decoder
verder af te bouwen en te monteren.
CW-cursus of CW-opfriscursus
Als de CW-decoder van iedereen operationeel is en als er voldoende belangstelling is, wil de afdeling een morsecursus gaan organiseren. Of voor hen die de tekens (weer) kwijt zijn, een morse-opfriscursus.
Heb je interesse voor de morse-cursus of de morse-opfriscursus, neem dan ook contact op met de
afdelingssecretaris.

Bijeenkomst 21 augustus
Op dinsdag 21 augustus 20:00, komt dr. Remco den Besten
PA3FYM een lezing geven bij onze afdeling.
De lezing is getiteld ‘Low Band Dxing’ en gaat in op hoe zo
effectief en efficiënt mogelijk op onze lagere korte golfbanden
(160, 80, 40m) te Dxen en te contesten. Behalve dat de lezing
wordt vergezeld van leuke filmpjes, wordt getracht op
laagdrempelige wijze in te gaan op (eenvoudige)
(antenne)theorie, propagatie en andere aandachtspunten,
waarmee op de lage(re) korte golfbanden successen behaald
worden.
Remco draait als Nederlands Single-OP 160m-station (‘Top Band’) in de top 5 van de wereld mee en bezet de
plaatsen 1,2,3,4 van de alltime 160m-records tijdens CQWW-contesten.
Wij zijn benieuwd welke geheimen Remco openbaart, u ook?
Deze lezing belooft uiterst interessant en leuk te worden, dus kom gezellig langs!
Zoals gewoonlijk is iedereen welkom! (dus ook niet-leden!)

Bijeenkomst 25 september
Let op! Gewijzigde datum
Presentatie PI2NWK
De plaatselijke kermis van Sassenheim op de derde dinsdag van
september en de daaraan verbonden moeilijke bereikbaarheid
van onze locatie, dwingt de afdeling Leiden voor de verandering
de maandelijkse bijeenkomst te houden op de vierde dinsdag
van september en wel de 25e. We willen u dan op de hoogte
brengen van het initiatief van enkelen uit de afdeling om een
repeater in Noordwijk aan Zee op te stellen onder de roepnaam
PI2NWK. Hopelijk al met een demonstratie van het gebruik, maar
zeer zeker met een uiteenzetting van het hoe en waarom. Graag
tot ziens op dinsdag 25 september in het clubgebouw van
scouting Scojesa, de Hoystak, Sportdreef 6, 2171KM Sassenheim.
We beginnen om 20:00u maar vanaf 19:30 is er meest wel
iemand aanwezig.

Binnenkort QRV Repeater PI2NWK
Medio augustus/september 2018 wordt afdeling Leiden verrijkt met de omzetter PI2NWK. Hoogte 25 meter aan de
noordwestzijde van Noordwijk aan Zee in JO22FG. Frequentie is 430,050 MHz met een shift van 1,6 MHz up. De
wekelijkse ronde van PI4LDN op de vrijdagavonden zal voortaan op PI2NWK plaatsvinden.
Dank voor sponsoring door Robert PA9RZ voor de hardware, ProCom-filters van voormalig PI2LDN door Jos PA3ACJ,
als reserve, Hennie PA0LMA voor de kast, Jaap PA7DA voor mastje en coaxkabel en Loek PA9LUC voor de kosten van
de vergunning. Vergunninghouder en beheerder is Adrie PD3AR.
Voor de kosten voor het plaatsen van de omzetter, elektra en onderhoud is de afdeling afhankelijk van giften. Ook
uw gift is van harte welkom op rekeningnummer NL88 INGB 0002 7111 38 t.n.v.
VERON Afd Leiden.
Dank aan de Hamshop als medesponsor

Velddagweekend
Op 1 en 2 september is er weer een Velddag weekend, dit jaar samen met de afdeling Leiden van de VERON.
Plaats: De IJsclub “De Amstelbocht“ in Ouderkerk a/d
Amstel, aan het Molenpad (ligt langs de Amstel,
ingang naast de molen de Zwaan).
We beschikken over een groot veld wat ruimte biedt
aan het experimenteren met antennes, zelfbouw
apparatuur, masten en e.d.
Start opbouw 10:00 uur.
Afdeling Amstelveen VERON
Markus van der Vlugt PE1HOY, secretaris.

Vrijetijdsfestival
Zaterdag 16 juni mochten we een marktkraam bemensen in Park Rusthoff in Sassenheim, waar alle verenigingen van
Teylingen zich presenteerden voor de bewoners. Behalve een paar spetters regen was het een geslaagde dag. Loek
PA9LUC had met een deel van een houten pallet en andere “rommel” uit de schuur een kopie gemaakt van de
grootste seinsleutel. Na een introductie mochten de kinderen hun naam seinen en kregen ze een certificaat
uitgereikt. Dank aan Loek PA9LUC en Robert PA9RZ voor het organiseren van deze activiteit!

VERON Nieuwsbrief
Voor leden is het nu mogelijk om de Nieuwsbrief van de Landelijke VERON per e-mail te ontvangen. Geïnteresseerd?
Vul dan het formulier in op https://www.veron.nl/nieuws/e-mail-nieuwsbrief-ontvangen-schrijf-je-snel-in/

Website en Facebook
Ook onze afdeling heeft een website via de VERON, maar heeft haar oude wel behouden. En gelukkig maar, want er
zijn al een aantal oude afdelingswebsites “misbruikt” door internetwinkels uit het “Verre Oosten”.
Maar we zijn altijd bereikbaar via www.a28.veron.nl, op Facebook en door te googelen naar VERON afdeling Leiden.

Wist u dat?
Elke vrijdagavond rond 20.00 lokale tijd activeren we PI4LDN op ± 3630 kHz. Als de QRM 59 is of meer zullen we QSY
gaan naar ± 7080 kHz of de repeater PI2NOS op 430,125 MHz. Na het activeren van de omzetter PI2NWK zal de
ronde alleen daar plaatsvinden. Controleer regelmatig 430,050 MHz voor activiteiten
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Activiteiten
Loek Geertsen PA9LUC en Adrie Rijnsburger PD3AR

PI4LDN
Eric Jan Geertsen PA1EJ en Loek Geertsen PA9LUC

Regionaal QSL Bureau
Fred Beij PA7FB pa7fb@veron.nl tel. 0615054312

