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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,
Nog snel voor mijn vertrek naar Israël een nieuwe Nieuwsbrief. Mijn verontschuldiging dat ik tijdens de meibijeenkomst afwezig was, want ik mocht dus de Propagatie-Lezing presenteren bij afdeling Delft. Ik zal het weer
goed maken door een dag na aankomst weer in uw midden te zijn in Sassenheim. Voordat het zover is, wil ik graag
even iets kwijt. Zeker na een e-mail van de voorzitter van onze zusterafdeling VRZA-Kagerland met de vraag of onze
goede verstandhouding verstoort is na een ontstaan conflict tussen de VERON en VRZA aangaande de herijking Nregistratie. Neen, we laten binnen onze regio een verstandhouding die verbetert niet verstoren door eventuele
conflicten tussen landelijke bestuurders. Tevens hebben de beide voorzitters een goede verstandhouding!
Vermoedelijk naar aanleiding van dit landelijk conflict ontvingen we een e-mail van een 57 jarige amateur uit onze
regio, die het niet eens is met de “bejaarden-elite” van de VERON, niet eens hoofdletter waardig. De bewuste
amateur heeft schijnbaar nooit onze bijeenkomsten bezocht en zeker nooit de jaarlijkse ledenvergadering in januari.
Ik ga er vanuit dat de bewuste man onze Nieuwsbrieven niet leest, dat er activiteiten en lezingen georganiseerd
worden, waar de leden van Kagerland van harte welkom zijn. Zo zijn ook de leden van VERON-Leiden welkom bij
activiteiten van VRZA-Kagerland. Door VERON-Leiden wordt een N-cursus georganiseerd, waar ook één van de
deelnemers lid is van VRZA-Kagerland. Te vaak worden “ouwe koeien” uit de sloot gehaald. Zowel op “social media”
als andere discussie websites wordt te vaak met “modder gegooid”. Hiermee dien je beide verenigingen niet mee.
Toen ik “in nood” de oplossing bood om de voorzittershamer over te nemen heb ik bij de eerste bijeenkomst een
speech gegeven om eerlijk te zijn naar de bestuursleden. Weet je het beter? Heb je vragen, voorstellen of
suggestie(s)? Kom er mee! Voor kritiek willen we niet weglopen, maar spreek het bestuur hier op aan en niet op de
manier dat we het van anderen moeten vernemen. We willen voor de leden zijn! Tevens worden door dezelfde
(bestuurs)leden activiteiten ontwikkeld. Maar we willen juist graag weten of er leden zijn, die ook iets georganiseerd
willen hebben. Aangaande de geuite kritiek, wil ik graag kwijt dat we ook jonge leden hebben, die nog maar net met
de hobby zijn gestart en wordt er geassisteerd bij projectlessen in het onderwijs en zijn een aantal amateurs actief
tijdens de JOTA. Bijna alle vakanties zijn we aanwezig in het clubhuis, wat de mogelijkheid geeft u te ontmoetten en
bijvoorbeeld ook te werken aan projecten, zoals de morse decoder. Doet u ook mee?
Nogmaals, heeft u op- en aanmerkingen of kritiek? Neemt a.u.b. contact met ons op!
Jaap PA7DA

Agenda
Zaterdag 27 mei, 09.00 uur, 39e Friese Radiomarkt, Beesterswaag
Donderdag 1 juni t/m maandag 5 juni, VERON Pinksterkamp https://veronpinksterkamp.nl, Camping De Paasheuvel,
Vierhouten
Zaterdag 10 juni, 14.00 uur, Excursie Sterrenwacht Foucault Hoogduinweg 44, 2191 BA, de Zilk, aanmelden via
bestuur@pi4kgl.org
Dinsdag 20 juni, 20.00 uur, Bijeenkomst, Clubhuis “de Hoystak”
Juli = Vakantiemaand
Dinsdag 15 augustus, 20.00 uur, Bijeenkomst, Clubhuis “de Hoystak”
Zaterdag 19 augustus - zondag 20 augustus, Gehele dag, International Lighthouse and Lightship Weekend, PG6N
https://illw.net, Vuurtoren Noordwijk, opbouwen vrijdagavond 18 augustus. Aanmelden via pa7da@veron.nl
Zaterdag 9 september, Gehele dag, Open Monumentendag, Vuurtoren Noordwijk, pa7da@veron.nl
Dinsdag 26 september, 20.00 uur, Lezing over de raam-straler. Nico Veth PA0NHC, Clubhuis “de Hoystak”
Sportdreef 6, 2171KM Sassenheim
Iedere dinsdagavond, behalve tijdens bijeenkomsten, 20.00 uur, N-cursus en begeleiden naar F, Clubhuis “de
Hoystak”
1.

Van de RQM
Bij de Regionale QSL Manager (RQM) zijn op dit moment een heleboel QSL-kaarten voor u aanwezig, ook voor de
amateurs die nooit hun kaarten ophalen. Zie: https://a28.veron.nl/qsl-service/
Bij deze kaarten zijn er bij, die sinds eind jaren 80 niet meer opgehaald zijn. Fred sjouwt die kaarten nog steeds mee
naar de bijeenkomsten. Daar stopt hij mee en houdt de bewuste kaarten nog 3 maanden vast. Daarna worden ze
geretourneerd naar het DQB met de vermelding dat men er geen belangstelling voor heeft.
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
Gedurende het Nationale Molen Weekeinde op 13 en 14 mei jl. werden in een aantal molens in Nederland en zelfs
ook in Groot Brittannië amateurstations geactiveerd. Deze activiteiten kennen we al een aantal jaren, maar binnen
onze afdeling zijn er nooit enige molens geactiveerd. Reden voor ons bestuur om contact op te nemen met de
Rijnlandse Molen Stichting in Leiden, die gaarne bereid was
om voor ons een molen te zoeken met een “stopcontact”,
want niet iedere molen in onze regio is daarvan voorzien. En
die bereidwilligheid was er zeker en we mochten kiezen uit
één van de drie molens met spanning. Na het onderzoeken
van de bereikbaarheid werd gekozen voor de
Stevenshofjesmolen te Leiden en werden we telefonisch
gekoppeld met één van de molenaars: Kees van der Steege.
Tijdens een verkennend bezoek door Jaap PA7DA werd ook
kennis gemaakt met de andere molenaar: Pieter Koopmans.
Er werd voor gekozen om het station op zaterdag 13 mei te
activeren, mogelijk als er voldoende vrijwilligers zouden zijn, ook op zondag 14 mei. Na overleg werd het alleen
zaterdag 13 mei t/m 17.00 uur.
Het 2 meter station werd snel opgebouwd met de verticale rondstraler op een mastje van drie meter en een Yaesu
FT290. Hoewel er maar 34 QSO’s werden gemaakt, werden we toch verrast door de open omgeving van de polder
richting Wassenaar. Voor HF werd het de 12,5 meter hoge glasvezelmast van Frank PH2M, waar we dankbaar
gebruik van maakten, Hierin werden twee EndFed antennes in opgehangen. En natuurlijk de Icom IC-736 die we van
Robert PA9RZ in bruikleen hebben!
Ondanks de bar slechte condities werden er 68 QSO’s
gemaakt en was N4LA in North Carolina op 17 meter de
verste. Meeste verbindingen werden natuurlijk binnen
Europa op 20 en 40 meter gemaakt.
Zowel voor ons en voor beide molenaars was het natuurlijk
aftasten, omdat we aan elkaar zeker moesten wennen. Maar
vriendschappen werden gesloten. We moesten echt rekening
houden met een beperkte binnenruimte, zodat 2 meter
binnen werd geactiveerd en HF tot de eerste regen viel
buiten. En ook buiten moesten we niet alleen rekening houden waar de wieken zouden gaan draaien, maar ook dat
de molen gelegen is op een soort van schiereiland en een fietspad.
Aan het einde van de middag mochten we rustig constateren, dat het een zeer geslaagde dag was en als positief
ervaren door de radioamateurs, maar zeker ook door Kees
en Pieter; de beide molenaars. Ook mogen we Adrie PD3AR
danken voor de warme maaltijd die hij verzorgd heeft.
Dank gaat uit naar Loek PA9LUC, Frank PH2M, Adrie
PD3AR, Hans PA1NB, Fred PA7FBen de beide molenaars
Kees van der Steege en Pieter Koopmans.
Tot volgend jaar
2.

N-cursus en begeleiding naar de F
Nadat er een paar aanmeldingen zijn gedaan en een aantal N-amateurs gevraagd heeft om begeleidt te worden naar
het F-examen is het clubhuis “de Hoystack” ieder dinsdagavond open voor de cursisten. Zegt het voort, want we
zitten nog in het prille begin van de N-cursus. Bent u geïnteresseerd? Graag even een e-mail naar pa7da@veron.nl
om aan te melden. We vragen een kleine onkostenvergoeding en de koffie/thee kost €1,00 per kop. Voor de Ncursisten adviseren we de cursus- en examen-oefenboeken aan te schaffen via de VERON-winkel.
http://veron.nl/veron-winkel/

International Lighthouse and Lightshipweekend Noordwijk PG6N
Sinds 2002 mogen we de vuurtoren van Noordwijk gebruiken tijdens een aantal evenementen. Na de restauratie die
binnenkort zal gaan plaatsvinden, wordt het beheer van deze mooie toren en monument door Rijkswaterstaat
overgedragen aan gemeente Noordwijk. Die dit beheer overlaat aan Stichting Kurt Karlsen, die het voor ons alleen
maar moeilijker gaan maken om een aantal activiteiten te organiseren en bezoekers te begeleiden tijdens de Open
Monumentendag. Het activeren van de vuurtoren tijdens het ILLW is gelukkig gegarandeerd via de gemeente en ook
landelijk zijn er afspraken gemaakt tussen de VERON/VRZA en Rijkswaterstaat. We gaan er vanuit dat dit jaar
bepalend gaat worden hoe we in de toekomst
gebruik kunnen maken van de vuurtoren.
Op vrijdagavond 18 augustus gaan we het station
opbouwen voor het ILLW weekeinde. Voor velen
is het een gezellig weekeinde, maar we denken
ook dat we met een strak schema iedereen de
mogelijkheid moeten bieden om met de radio
actief te kunnen zijn. Vorig jaar was het weer
belabberd slecht en de condities nog beroerder,
maar werden we wel gered door veel digitaal
actief te zijn op HF.
Voor ons is het nu belangrijk dat we tijdig weten
wie graag aan dit evenement wil deelnemen!
Neem tijdens de bijeenkomsten eens contact op
met Loek PA9LUC of via de voorzitter Jaap PA7DA via pa7da@veron.nl of via de contactpagina op de website!

Op reis naar Es oorden
Dit jaar gaan Jaap PA7DA en nog twee andere amateurs weer naar Israël.
Het is een mooi land om te bezoeken en van gebeurtenissen daar die hier
in het nieuws zijn, bemerk je daar als bezoeker praktisch niets van.
Veiligheid is gelijk met Europa. Ondanks dat er nog plek is voor twee extra
deelnemers, gaan we 5 juni vertrekken. Wil je verbinding met ons maken?
Kijk eens op het DX-cluster, zoals http://www.dxsummit.fi
Omdat Jaap PA7DA in de toekomst vaker naar de Antillen af moet reizen,
wordt deze activiteit de laatste als kleine groep. Om kosten te drukken
willen we graag
over twee jaar
weer zo’n reis organiseren, maar dan als grotere groep met
een minimale deelname van 18 á 20 personen. Juist de
YL’s/XYL’s zijn van harte welkom, omdat de excursies voor
hen bijzonder interessant kunnen zijn. Kijk eens op de
website waar het reisprogramma voor dit jaar staat
beschreven. Informatie via tel.015-2784608 of per e-mail
pa7da@veron.nl
Bezoek eens onze Facebook pagina op:
https://www.facebook.com/groups/427101804065916/ad
min_activities
3.

Nogmaals op verzoek!
Excursie VRZA Kagerland: Sterrenkunde,
astrologie en zonnevlekken
Op zaterdag 10 juni is er een gezamenlijk
bezoek georganiseerd aan sterrenwacht
Foucault in de Zilk. Er zal vanaf 14:00 u een
speciaal op ons afgestemde middag worden
gehouden. Dick Harms, PA2DW is onze
spreker. De kosten voor leden zijn gratis.
Inschrijven is wel nodig want vol is vol.
Stuur
even
een
berichtje
naar
mailto:bestuur@pi4kgl.org als je er bij wilt
zijn. Er staat ook nog een bezoek aan de
sterrenwacht in Leiden in de planning, er is
nog geen datum afgesproken maar we
horen graag of er interesse voor is.

