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Web: www. a28.veron.nl
Secretaris Robert van der Zaal PA9RZ 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 en geïnteresseerde,
Allereerst wens ik u en de uwen al het goede toe voor 2019. Ook in hobbyverband. Op het moment dat ik dit
voorwoord schrijf blijkt dat er weer wat hoop is aangaande de zon met een wisseling van de cycli en zal Sunspot
AR2732 één van de laatste zijn van de oude inactieve periode. Wat het verder zal worden wachten we maar af.
Verwachtingen zijn wel heel somber. In andere afdelingsbladen wordt er wel geschoten op de FT8 digimode, als een
mogelijkheid van DX, omdat het met phone en cw met de gemiddelde middelen ondoenlijk is om een leuke verbinding
te maken, maar naar mijn mening is het wel een aanvulling van onze hobby om digitalisering er meer bij te betrekken
en ook om de zogenaamde oubollige radio voor de jeugd aantrekkelijk te houden. Naast al deze zaken wil ik wel graag
netjes afscheid nemen van het afdelingsbestuur. Er zijn de laatste tijd bij mij meer verantwoordelijkheden bijgekomen,
waaronder het penningmeesterschap van een wijkvereniging, vicevoorzitter van een stichting die de belangen
behartigt van de huurders van een woningstichting en ook dat ik webmaster ben voor een aantal verenigingen en een
kerkgenootschap. Daarbij is het na mijn lange lidmaatschap van het afdelingsbestuur eens heel goed dat er nieuwe
gezichten het beleid van de afdeling gaan bepalen. Verandering kunnen wel eens heel goed zijn. Zelf kom ik er eerlijk
voor uit dat een bestuur moet rouleren in de bezetting. Je ziet wel eens besturen waar een 40 jarig lidmaatschap wordt
gevierd. Dit is niet goed en komt naar mijn mening nooit ten goede. Ik weet dat het gruwelijk moeilijk is om een bestuur
te vullen met leden die de mouwen op willen stropen. Ook dit probleem hebben we een aantal jaren gehad en er zijn
zelfs VERON-afdelingen en commissies die dit probleem kennen. Ik ben blij dat ik straks een goed en volledig bestuur
verlaat nu Ben PA2BEN bereidt is om het secretariaat op zich te nemen en Robert PA9RZ het dus van mij overneemt.
Het bestuur heeft mij wel gevraagd om de website van de afdeling te doen, wat ik beloofd heb. Verder weten velen
dat de Vuurtorenactiviteit tijdens het ILLW vanaf het begin in 2002 een kindje van mij is en daar wil ik graag mee
doorgaan zolang dit natuurlijk mogelijk is. Ook de organisatie rond PB6MILL heb ik twee jaar geleden opgepakt en heb
daar veel plezier in. Verder blijven de N-cursisten bij mij thuis welkom. Aangaande de cursus (nu cursussen) ben ik
echt blij dat we het een aantal jaren geleden flink opgepakt hebben. Jarenlang heb ik bij de vorige voorzitters van onze
afdeling hierom gevraagd, maar eindelijk is het met hulp van Loek, Ben en Remco goed opgepakt en heeft het een
aantal N- en zelfs F-gelicenseerden opgeleverd, waarvan zelfs behoorlijk actievelingen. Wat mij wel droevig heeft
gestemd is, ondanks de aanwas van nieuwe leden, het dalende ledenaantal van de afdeling. Maar jammer genoeg was
dit ook bij andere afdelingen het geval. Ik zie hierin ook het probleem dat veel leden uit het ‘achterland’ van onze
afdeling vaak uitkijken naar een afdeling waarvan de bijeenkomsten dichter bij huis zijn. Misschien een opgave voor
het nieuwe bestuur hier aandacht aan te vestigen. Ondanks dit gegeven is betaalbare huisvesting een probleem met
een beperkte kas. Ik ga ervanuit dat dit allemaal goed komt met de huidige ploeg van geweldige mensen. Op z’n
‘Nortiks’ gezegd, was het hartstikke ‘keun’ iets gedaan te hebben voor de afdeling!
Jaap van Duin PA7DA

Agenda
Behalve tijdens de bijeenkomsten op de 3e dinsdag van de maand: N-cursus t.h.v. Jaap PA7DA door Remco PE0WRH
Alle donderdagavonden:
F-cursus t.h.v. Adrie PD3AR door Ben PA2BEN
Dinsdag 15 januari, 20.00 uur, Huishoudelijke vergadering, Clubhuis “de Hoystak”, Sportdreef 6, 2171KM
Dinsdag 19 februari, 20.00 uur, Peter Kamstra PA4PK over medische aspecten bij het radio zendamateurisme,
Clubhuis “de Hoystak”, Sportdreef 6, 2171KM
Alle activiteiten te zien via: https://a28.veron.nl/agenda/

1.

Kees Gozeling PA0DER SK

Geschrokken namen we kennis van het op 14 december 2018, op 85 jarige leeftijd, overlijden van
OM Kees Gozeling PAØDER
Zijn grote passie was de muziek. Op zijn tuba speelde hij graag, in zijn eigen woorden, “zijn deuntje mee”. Maar in zijn
geboorteplaats Heemstede raakte Kees, mede door Frans Priem PAØGG, ook besmet met het amateur radio virus.
Zijn werk en zijn XYL haalden hem naar Sassenheim waar hij in verenigingsverband landelijke bekendheid kreeg als
“First Operator” van PAØAA, later PI4AA. Daarnaast nam Kees op professionele wijze de nodige jaren de taak van
penningmeester op zich, zowel bij de VERON afdeling Leiden als bij de Benelux QRP Club, waar beide clubs hem nog
altijd zeer erkentelijk voor zijn.
Wij wensen Bep, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Kees, net als je familie missen je
radiovrienden je nu al.
Robert van der Zaal PA9RZ

Nieuwe Leden
Uw secretaris en de redactie van de website ontvangen de laatste maanden meldingen dat onze afdeling nieuwe
leden zijn aangemeld!
Het bestuur verwelkomt deze nieuwe leden en heet hen van harte welkom!
Tevens willen we vermelden dat het ledenaantal van de landelijke vereniging ook weer groeit!

2.

Agenda Huishoudelijke Vergadering VERON afdeling Leiden A28
Dinsdag 15 januari 2019, 20:00u, Scoutinggebouw “De Hoystak” te Sassenheim

Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken door de Secretaris, waaronder:
Voorstellen voor de VR
Nieuwe leden
Notulen van de Huishoudelijke Vergadering, 16 december 2018

.
Verslag van de Kascontrolecommissie
Verslag van de Penningmeester
Verslag van de activiteiten in 2018
Activiteiten volgend jaar:
PACC
Molen
Vuurtoren
HF velddag
Bouwprojecten
Cursussen
Bestuurssamenstelling:
Jaap PA7DA treedt af als voorzitter en is niet herkiesbaar,
Ben PA2BEN is bereid de functie van secretaris op zich te nemen,
Robert PA9RZ is bereid de functie van voorzitter op zich te nemen,
dit tenzij er nieuwe kandidaten opstaan en over de samenstelling van het bestuur gestemd kan worden.
WVTTK
Rondvraag
Sluiting door de Voorzitter

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 Ncursus. Dit zeker omdat het voor minder dan vier personen te duur is om het clubhuis te huren. De N-cursus wordt nu
op de dinsdagavonden gegeven ten huize van Jaap PA7DA (behalve tijdens de bijeenkomsten) en de F-cursus te huize
bij Adrie PD3AR. Cursusleiders zijn Remco PE0WRH en Ben PA2BEN
Het cursusmateriaal is te bestellen in de VERON-winkel zie: http://veron.nl/veron-winkel/ Leden hebben korting!
Bijdrage is alleen een Euro per kop koffie of thee!

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 in het najaar weer door om de decoder verder af
te bouwen en te monteren.
3.

CW-cursus of CW-opfriscursus
Als de CW-decoder van iedereen operationeel is en als er voldoende belangstelling is, wil de afdeling een morse-cursus
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.

PI2NWK
Medio augustus/september 2018 werd afdeling Leiden verrijkt met de omzetter PI2NWK. Hoogte 25 meter vanaf
straatniveau 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.
Ondertussen heeft de penningmeester een aantal giften ontvangen, die alleen gebrandmerkt worden voor het
onderhoud van de omzetter en hebben we een broodnodige overspanningsbeveiliging ontvangen van Jan PA3GUV.
Hiervoor onze dank.
Een storend zwak signaaltje was voldoende om de omzetter urenlang “in de pijp te laten blazen”! Een 10 dB
verzwakker heeft even deze ellende opgelost, maar de veroorzaker is nog niet gevonden Dus het begint al binnen de
testfase prima te verlopen en wordt er goed gebruik gemaakt van de repeater.
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

Leidse Ronde PI4LDN
Beste afdelingsmensen,
Al een aantal maanden draait de ‘Leidse Ronde’ niet meer op 80-meter, maar op 70-centimer op “onze eigen
repeater PI2NWK” op 430,050 MHz (tx + 1,6 MHz).
De rondeleiders hadden het idee dat de Leidse Ronde op 80-meter een beetje (veel) terugliep. EN het
Nederlandstalig Amateurnet was ineens geland op 3,630 MHz. Juist elke vrijdag liep de ronde meer dan eens
behoorlijk uit. Soms zelfs tot 21.00 uur. Dus bleef er niet veel tijd over de Leidse Ronde op 80-meter. Soms weken
Eric-Jan en ik dan uit naar 40-meter of zelfs naar 70-centimeter op de repeater PI2NOS.
En wat wij al een hele tijd steeds misten waren de Leidse afdelingsamateurs.
Het plan om weer een eigen repeater in de Leidse regio te krijgen werd geboren. Mede in de hoop om de Leidse
afdelingsamateurs weer bij elkaar te krijgen op de band.
Na voltooiing van de nieuwe repeater PI2NWK leidde ik vol enthousiasme de eerst drie Leidse Rondes op PI2NWK.
En ….. inderdaad meldde er een groot aantal Leidse amateurs zich in de ronde. Steeds meer dan 10!
Maar de laatste rondes vielen de aantallen tegenstations bar tegen. Soms waren er maar drie tegenstations te
loggen.
Dan rijst mij de vragen:
Houden we de Leidse Ronde wel op de juiste avond?
Moet het eens op een zaterdagmiddag?
Maken we niet genoeg reclame voor de Leidse Ronde?
Of zijn de Leidse amateurs het zat/beu op een repeater?
Ja, zo kan ik nog meer vragen bedenken.
Eric-Jan en ik willen om beurten de Leidse Ronde wel blijven leiden, maar dan zien we graag meer tegenstations in
de logboeken.
Laat eens uw antwoorden horen op deze vragen. Bijvoorbeeld op vrijdagavond vanaf 20.00 uur tijdens de Leidse
Ronde op 430,050 MHz.
De rondeleiders
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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.
Ook is er een Facebookpagina op: https://www.facebook.com/groups/427101804065916/

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Jaap van Duin PA7DA
Robert van der Zaal PA9RZ
Peter Buijserd PB1TT
Fred Beij PA7FB
Adrie Rijnsburger PD3AR

na 15 januari Robert van der Zaal PA9RZ
na 15 januari Ben Ouwehand PA2BEN

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

Website en Nieuwsbrief
Jaap van Duin PA7DA pa7da@veron.nl tel. 0639251454

Excursie naar Dwingeloo
Een aantal afdelingsleden heeft mij een aantal keren gevraagd een excursie te organiseren naar het hoge noorden. Dit
naar aanleiding van de lezing die we alweer een tijdje geleden hebben gehad over het Lofar-project. Daar mevrouw
Orrù Nederland verlaten heeft voor een ander project heb ik het gevraagd aan een oude bekende Nico Ebbendorf
PA3ADU. Hij vindt het heel erg leuk om het voor zijn oude afdeling te doen. Maar op het veld is er weinig interessants
om te zien. Op dit moment ligt er een voorstel voor zaterdag 20 april bij Astron in Dwingelo met een presentatie en
mogelijk moeten we kijken of Jan PA3FXB of een andere collega bereid is voor een bezoek aan de CAMRAS Radio
Telescoop Dwingeloo. Vertrek stel ik nu vast op 08.00 uur in de ochtend, zodat we dan ruim voor 10.30 arriveren.
Vanwege de veiligheid is het totaal aantal bezoekers voor deze excursie vastgelegd op 14 personen. Ik stel voor dat
leden van de afdeling voorrang hebben aan deelname. Transport, toegang, e.d. regelen we later wel.
Aanmelden via ondergetekende of de afdelingssecretaris.
Jaap PA7DA
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