
1 
 

Nieuwsbrief Afdeling Leiden A28  
December 2021 extra editie 
Web:    https://a28.veron.nl 
Kopij: a28@veron.nl 
Bijeenkomsten: Clubhuis “de Hoystak” van Scouting “Scojesa”, Sportdreef 
6, 2171KM Sassenheim. Derde dinsdag van de maand. Aanvang 20.00 uur. 
 
Wegens de coronamaatregelen zijn er tot nader order geen bijeenkomsten. 
We vragen u regelmatig op de website te controleren of fysieke 
bijeenkomsten weer mogelijk zijn. 

 

 
Agenda 
Dinsdag 21 december: De geplande feestavond zal niet plaatsvinden (zie verder in deze Nieuwsbrief) 
Dinsdag 18 januari: Huishoudelijke vergadering 
Iedere maandagavond om 20.00 uur; Cursus radioamateur N en F door Remco PE0WRH, ten huize van PA7DA 
Aanmelden via a28@veron.nl 
Tijdens iedere werkdag om 19.00 uur; CW-cursus door PA7DA via PI2NWK 
Iedere vrijdagavond om 19.30 uur; CW-Cursus voor gevorderden door PA7DA via PI2NWK 
Iedere vrijdagavond om 20.00 uur via PI2NWK door PI75LDN of PI4LDN 
 
We leven in een onzekere tijd, waarbij van overheidswege regels gesteld worden aan bijeenkomsten en activiteiten. 
Hierdoor kunnen geplande activiteiten in veel gevallen niet plaatsvinden en bij doorgang vragen wij u om de 
aanwijzingen te volgen, waaronder het tonen van de zgn. QR-code. 
 

Van de Secretaris 
Geen Feestavond op 21 december 
In de vorige Nieuwsbrief uitgegeven in November vermelde de voorzitter a.i. Adrie PD3AR dat het de laatste uitgave 
van het jaar zou worden. Maar de pandemie en de overheid legde ons regels op regels op, waardoor een 
bijeenkomst met een heerlijke maaltijd een probleem zal gaan worden. Voor ons en de verhuurder is het onzeker of 
een bijeenkomst op 21 december na 17.00 uur mogelijk is.  
Stel dat het wel mogelijk gaat worden op die datum?  Dan nog vergt het voor het bestuur een gigantische taak om 
alsnog iets te organiseren en voor Hennie PA0LMA en Loek PA9LUC een behoorlijke taak om al het eten op een zeer 
kort termijn te regelen. Dan ook dienen we rekening te houden met een agenda van ons en de leden.  
We vragen uw begrip! 
Jaap van Duin, PA7DA 
 

Joce van Lit-Ouwerkerk PD0NTB SK 
Op 18 november jl. overleed Joce van Lit-Ouwerkerk PD0NTB. Zij was de laatste tijd ernstig ziek.  
Joce heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de afdeling en de VERON in het algemeen.  
Zo was zij samen met haar echtgenoot Cor PA2JC SK prominent en actief aanwezig tijdens vele Pinksterkampen en 
de DNAT. 
Voor afdeling Leiden was ze lange tijd bestuurslid, gedurende de jaren 80- en 90 van de vorige eeuw Regionaal QSL-
Manager en redactrice van het Leids Nieuws. 
Zij was draagster van de Gouden Speld! 
 
We wensen familie en vrienden veel sterkte toe bij dit verlies! 
Namens afdeling Leiden 
Jos Disselhorst PA3ACJ 
Jaap van Duin PA7DA secretaris 
T 
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Huishoudelijke vergadering 
Op dinsdag 18 januari organiseert uw bestuur een Huishoudelijke vergadering. We hopen dat deze bijeenkomst 
fysiek kan plaatsvinden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan vragen we u aan te melden via a28@veron.nl , waarna we u 
een deelnameverzoek toezenden via Google-Agenda.   
 

Gezocht Nieuw Bestuurslid 
Wegens privéomstandigheden heeft Robert van de Zaal PA9RZ zijn bestuurslidmaatschap neergelegd. Het bestuur 
dankt hem voor zijn inzet voor de afdeling! Dit betekent wel dat het bestuur verrijkt moet worden met een nieuw 
bestuurslid. Aanmeldingen hiervoor via a28@veron.nl. Tijdens de huishoudelijke vergadering van 18 januari 2022 
dienen de aanwezige leden in te stemmen.  
 

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-Manager. 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 uw 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. 
 

Video’s van activiteiten 
Van Krijn PD9KS ontvingen we een aantal video’s die we graag met u willen delen. Deze video’s zouden tijden de 
feestavond op 21 december vertoont gaan worden, maar door de regels die de pandemie ons opgelegd hebben gaat 
dit helaas ook niet door. Toch willen we deze met u delen. Deze video’s zijn dus niet openbaar. Hieronder de linken 
van deze verborgen YouTube bestanden.  
Foto’s van het 75-jarig feest: https://youtu.be/Z5ykC5Xzkag 
Video van het 75-jarig feest: https://youtu.be/ygG8XCZh84g 
Video van het International Lighthouse and Lightship Weekend in Noordwijk: https://youtu.be/o8Ps73a-Sm8 
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Bestuur en commissieleden 
Bestuur 
Voorzitter a.i.  PD3AR Adrie Rijnsburger via a28@veron.nl 
Secretaris  PA7DA Jaap van Duin  via a28@veron.nl 
Penningmeester PA0LMA Hennie van der Valk  
Leden   PA7FB  Fred Bey 

Vacant 
 
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 leden 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 te veel leden missen we 
een e-mailadres. 
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! 
 

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!  
 

Bestuur en commissieleden wensen 

u  

Een Gezellig Kerstfeest 

En een 

Gelukkig Nieuw Jaar 
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