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Nieuwsbrief VERON Afdeling Leiden A28                          
Voorjaar 2022                                                                                             
Web: https://a28.veron.nl 
Kopij: a28@veron.nl 
Bijeenkomsten: Herenweg 307, 2201AJ, Noordwijk – ingang Achterweg – 
nabij de N206 tussen Katwijk en Noordwijk 
Link Map Google 

 
 
Agenda 
Zaterdag 16 april 20.00 uur; De Paashaasronde via PI2NWK 
Maandag 18 april; CW-Examen en Dirage 34 2022, ham- en radiocommunicatiebeurs België 
https://www.veron.nl/nieuws/hambeurs-dirage-34-2022/ 
Dinsdag 19 april; Clubavond, VR mits voorstellen en verloting van onderdelen e.d. die door amateurs zijn geschonken 
ten bate van de afdeling. 
Weekeinde van 14 en 15 mei; ‘Mills on the Air’, zie verder in deze Nieuwsbrief 
Dinsdag 17 mei; Lezing over DARES door Hans PE1AAY 
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 PA22L of PI4LDN. 
 

Van de redacteur 
Geachte leden, 
Alstublieft weer een nieuwe Nieuwsbrief met aankondiging van een aantal activiteiten. Jammer dat er nog niet 
zoveel bezoekers aanwezig waren tijdens mijn presentatie van het bedienen en vliegen met drones. Belangrijk is dat 
je naast je radiohobby geniet van andere activiteiten. En deze verslaving heb ik nog over na mijn pensionering bij 
TUDelft. Daarom dat ik deze Nieuwsbrief opvrolijk met ‘data’ geschoten tot vaak op 120 meter hoogte, waarvan de 
foto hierboven. Ondertussen heb ik weer kennis gemaakt met een aantal redacties, waaronder die van het HAL-
bulletin, weer een publicatie in Electron n.a.v. publicaties elders. Verder verwijs ik naar een aantal activiteiten, 
waaronder PA22L, Mills on the Air en niet om te vergeten gaan drie kandidaten op voor het CW-examen in Diest. 
Ik wens u veel leesplezier!           Jaap PA7DA 

https://a28.veron.nl/
mailto:a28@veron.nl
https://goo.gl/maps/5DiDrkmrHETGvNPW8
mailto:a28@veron.nl
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Huishoudelijke vergadering 
Op dinsdag 15 februari jl. organiseerde uw bestuur een Huishoudelijke vergadering. Vooraf 
deze vergadering heeft uw bestuur afscheid genomen van Robert van der Zaal PA9RZ en 
tijdens de bijeenkomst met de adviseur van ons bestuur Loek PA9LUC. Tijdens deze 
bijeenkomst verwelkomden we Eric-Jan Geertsen PA1EJ als nieuw bestuurslid en Adrie 
Rijnsburger PD3AR werd onze nieuwe voorzitter. 
 

Leiden 2022 
Gedurende 2022 is Leiden de “European City of Science Leiden 2022”. Leiden European City of 
Science 2022 is een wetenschapsfestival van 365 dagen, boordevol activiteiten, lezingen, 
workshops, excursies, tentoonstellingen en evenementen, voor iedereen met een 
nieuwsgierige geest. Gedurende deze periode wordt het amateurstation PA22L een aantal 

keren geactiveerd.  
Het hoofdthema voor de zendamateurs is “Morse”, maar bij activatie van 
PA22L zullen we ook ander modes gebruiken. Aangaande dit onderwerp zal 
Dick Harms PA2DW, als telegrafist, worden geïnterviewd voor een 
uitzending van Radio Weetlust een programma van Sleutelstad Radio. 
Voor informatie zie de website van Leiden2022 via: https://leiden2022.nl/ 
 

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. 
 
 

https://leiden2022.nl/
mailto:pa7fb@veron.nl
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PAASHAASRONDE met mooie prijzen! 
 

Op zaterdagavond 16 april om 20.00 uur is het dan eindelijk zover. De VERON/VRZA Paashaasronde 

wordt een feit! We hebben al wat teasers gepubliceerd, maar hierbij dan de volledige uitleg. 

 

Het houdt eigenlijk het midden tussen een reguliere ronde en een speurtocht. Alle netcontrollers van zowel 

de VERON afd. Leiden e.o. als die van de VRZA afd. Kagerland (zes man dus) staan samen /P op een 

geheime locatie, ergens in de regio. Het is de bedoeling dat je die locatie uiteindelijk raadt (zonder deze te 

noemen natuurlijk) en je je fysiek bij de Paashaas meldt, om in aanmerking te komen voor één van de 

prijzen. 
 

D.m.v. een vijftal hints geven we onze plek gedurende deze ronde steeds verder prijs. 
 

Inschrijven is niet nodig. Meedoen is gratis en er zijn mooie prijzen te winnen. Het enige dat je hoeft te doen 

is je bij deze ronde in te melden, net als altijd. 

 

1e prijs: Een splinternieuwe Yaesu dualband portofoon 

2e prijs: Twee mooie flessen wijn 

3e prijs: Een flinke doos eieren 

 

Het vindt -zoals gebruikelijk- plaats op de Noordwijkse PI2NWK repeater. En voor de fanatiekelingen onder 

jullie: je zou ons eventueel kunnen 'uitvossen' op de ingangsfrequentie, maar uiteraard is het handiger en 

effectiever om alle hints goed ter harte te nemen! 

 

De prijzen worden je aangeboden door VERON afd. Leiden en VRZA afd. Kagerland. 

 

Namens het hele paashaas-team, 

 

Adrie PD3AR 

Gert PD0CT 
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Mills on the Air 2022 

 
 
Het mag weer! Eindelijk zal menig zendamateur denken. 
Lekker in het open veld met elkaar verbindingen maken en evenementjes organiseren. 
Molenaar Klaas van de Broekdijkmolen benaderde ons of we dit jaar vanuit zijn molen aan de Grote Sloot mee 
wilden doen aan dit weekend. 
Na een eerste kennismaking met molen en locatie, waren we er al snel over uit dat dit voor de VERON afdeling 
Leiden wederom een unieke kans is om op deze unieke plaats in een unieke molen verbindingen te gaan leggen met 
medeamateurs in binnen- en buitenland. Tijdens een verkennend bezoek vooraf is bekeken hoe we het beste de 
antennes kunnen opzetten zonder de andere recreanten te hinderen. (VERON staat voor: Vereniging voor 
Experimenteel Radio Onderzoek Nederland, waarvan de leden officieel examen hebben gedaan in radiotechniek, 
voordat ze een machtiging verkregen om met hun zenders verbindingen mogen leggen. De verbindingen worden 
gemaakt door middel van morse seinen, verzenden digitale informatiepakketten, of met de reguliere microfoon). 
Tijdens dit weekend willen we in onze omgeving nog een molen ‘activeren’. Dit wordt de Zwanburgermolen, waar 
molenaar Hans de wieken draaiend houdt. Vóór de crisis, in 2019, was die locatie aan de Leede ons zo goed bevallen, 
dat we ook hier graag weer een station inrichten. 
 
Wat is Mills On the Air? 
In het weekend van 14 en 15 mei zullen diverse molens door zendamateurs geactiveerd worden tijdens het “Mills on 
the Air” weekend. Traditioneel “bezetten” radioamateurs in Nederland, België, Engeland, Canada, Australië dan een 
molen. In Nederland zal dit veelal een windmolen zijn, elders zijn dat meestal watermolens. 
Van daaruit worden dan vele verbindingen gemaakt met andere radioamateurs – over de hele wereld. Speciaal voor 
dit weekend hebben we bij Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische zaken, eigen 
roepnamen aangevraagd. De Broekdijkmolen krijgt als call PB6MILL en de Zwanburgermolen houdt zijn eerder 
gebruikte call PA6ZBM. Wij hopen samen met de molenaars een mooie leuke dag te hebben en samen onze hobby’s 
te promoten. 
 
Voor meer informatie kan er gekeken worden op de site van “Mills on the air” https://www.ddars.net/index.html. 
Informatie over onze vereniging is te vinden op www.veron.nl en informatie over de molens vind je 
op https://www.rijnlandsemolenstichting.nl. 
 
Kom gerust langs op 14 mei 2022 aan de Broekdijk (achter de Merenwijk) of bezoek de Zwanburgermolen langs de 
Leede. We vertellen graag over wat ons fascineert! 

https://www.ddars.net/index.html
http://www.veron.nl/
https://www.rijnlandsemolenstichting.nl/
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Na twee lange jaren “op slot” te zijn geweest organiseren het Crash museum en 
de Surplus Radio Society weer een  

Crash/SRS Radio Weekend 2022 
Zaterdag 7 en Zondag 8 Mei 

10:30- 16:30 

 

VERKOOP van overtollige (radio) spullen!! 

 

CRASH 40-45 Luchtoorlog en Verzetsmuseum 

Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460, 

1436 BM Aalsmeerderbrug 
http://qrz.com/db/PI4C  http://www.crash40-45.nl/ 

 

Entree volwassenen: € 7,50, kinderen tot 12 jaar: €4,00, houders van een 
veteranen pas gratis 

 

Crew: Geert PA7ZEE, Gerard PA3GRK, Gerrit PAØGJC, Herman PH1DTC, Maurice 
PD4MVG,Trevor PA3BOH, Anton PE1JAS. 

 

We luisteren tijdens het weekend -zo mogelijk- uit op : 3705 kHz AM, 50.4, 
145.4 FM. 

 

Als u wilt overnachten met radio wagen, Militaire tent geef u aub even op per 
email: 

Nadere informatie bij Gerrit: pa0gjc@ziggo.nl 
 
 
 
 

http://qrz.com/db/PI4
http://www.crash40-45.nl/
mailto:pa0gjc@ziggo.nl
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DAG VOOR DE RADIOAMATEUR (DVDRA) 
Dag voor de RadioAmateur op 29 oktober 2022! 
Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door het VERON Hoofd 
Bestuur (Evenementen Commissie). Traditioneel vindt deze dag plaats in het 
najaar. Meestal eind oktober/begin november. De radiohobby is zeer breed. 
Daarom komen op de Dag voor de RadioAmateur (DvdRA) zeer veel 
onderwerpen samen. De doelstelling van deze dag is om de bezoekers inspiratie 
te laten opdoen voor hun radiohobby. Door dat wat men daar aan (nieuwe) 
dingen ziet en/of hoort. En door het ontmoeten van mensen. De samenstelling 
van de dag kan variëren. Maar meestal bestaat deze de volgende onderdelen:… 
 
Radio-amateur van het Jaar 
Deze dag wordt geopend door een toespraak van de algemeen voorzitter van de VERON. Onderdeel van de opening 
van de DvdRA is de bekendmaking van de Radioamateur van het (vorige) jaar. Deze onderscheiding wordt jaarlijks 
toegekend. En wel  aan die persoon of groep, die zich positief heeft onderscheiden. Of die een bijdrage heeft 
geleverd aan het wetenschappelijke (of opleidings-) aspect van elektronica in het algemeen en radio in het bijzonder. 
De onderscheiding in de vorm van een prijs wordt verleend door het Wetenschappelijk Radio-fonds Veder. En deze 
wordt uitgereikt door een representant hiervan. 
 
Lezingen en workshops 
Ieder jaar wordt door de organisatie van deze dag een programma samengesteld. Met enkele 
interessante lezingen die een directe of indirecte relatie met de radiohobby hebben. Maar vaak ook met workshops 
waar de handen uit de mouwen moeten. 
 
Commissies, werkgroepen en verenigingen 
Nagenoeg alle commissies en werkgroepen zijn op de DvdRA aanwezig. En ze presenteren zich met een stand. Er zijn 
ook interessegroepen en verenigingen aanwezig die een relatie hebben met onze gemeenschappelijke hobby. 
Traditioneel is ook het Centraal Bureau aanwezig. Er is ruimte voor gespecialiseerde groepen. Bijvoorbeeld zoals 
luisterstations (NL’s), de Old Timers Club (OTC), etc. 
 
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 natuurlijk ook gedemonstreerd. 

 
AMRATO 
De AMRATO is een commercieel marktonderdeel. Dat wordt 
gevormd door de aanwezige handelaren en professionele 
bedrijven. Deze laten hun producten en nieuwste technische 
snufjes zien. Ook demonstreren ze en bieden ze te koop aan. 
 
VROM (VERON Radio Onderdelen Markt) 
De VERON-onderdelenmarkt is een apart marktonderdeel. 
Daarbij mogen de standhouders, medeamateurs of handelaren, 
uitsluitend “gebruikte” elektronica apparatuur, radiospullen en 
nieuwe onderdelen te koop aanbieden. 

https://www.veron.nl/vereniging/het-hoofdbestuur/maak-kennis-met-hoofdbestuur/
https://www.veron.nl/vereniging/het-hoofdbestuur/maak-kennis-met-hoofdbestuur/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/evenementen-commissie/
https://dvdra.veron.nl/
https://dvdra.veron.nl/
https://www.veron.nl/vereniging/onderscheidingen/amateur-van-het-jaar/
https://www.veron.nl/activiteiten/lezingen-en-seminars/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/
https://www.veron.nl/vereniging/centraal-bureau/
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Jeugdplein 
De laatste jaren wordt er in samenwerking met de Jeugd Commissie, de Vossenjacht Commissie, de 
landelijke Jamboree on the Air (JOTA) organisatie (verkenners) en Youngsters On The Air (YOTA) 
een Jeugdplein ingericht. In deze ruimte die op de DvdRA hiervoor wordt vrijgemaakt, worden diverse activiteiten 
verricht voor en door jongeren. Vast onderdeel daarbij is een soldeer project. Ter plaatse wordt dan een werkend 
apparaatje gemaakt. 
 
Wedstrijden en loterij 
Op de DvdRA wordt ook altijd een wedstrijd gehouden. Om de morsevaardigheid te testen. De mogelijkheden zijn 
wisselend. Maar altijd worden de zogenaamde Vonkenboerwedstrijden georganiseerd. Tijdens de DvdRA worden 
enkele prachtige prijzen verloot. Men kan er aan mee doen door loten te kopen. Deze worden op verschillende 
plaatsen tijdens de DvdRA aangeboden. De trekking van de loterij vindt altijd plaats bij de afsluiting van deze dag. 
 
Speciale Dag voor de RadioAmateur-website 
Kijk op de speciale Dag voor de RadioAmateur-website voor alle informatie voor beide bezoekers en standhouders. 
 

Video’s 
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 
 

Bestuur en commissieleden 
Bestuur 
Voorzitter  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 

PA1EJ Eric-Jan Geertsen 
 
Activiteiten 
   PA1EJ Eric-Jan Geertsen 
   PD3AR Adrie Rijnsburger 
 
QSL-management  

PA7FB  Fred Bey 
PA7DA  Jaap van Duin  

 
Clubstation 
   PA1EJ  Eric Jan Geertsen 

PD9KS Krijn Schuitemaker 
 
EMC-EMF 
   PA1DRP  Lex Steenvoorden 

PE1MOQ  Ivo van Veen 
 
Redactie website, Facebook en Nieuwsbrief 
`   PA7DA Jaap van Duin a28@veron.nl 
 

https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/jeugd-commissie/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/vossenjacht-commissie/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/jeugd-commissie/jamboree-on-the-air-jota/
https://www.veron.nl/evenementen/vereniging/commissies-en-werkgroepen/jeugd-commissie/jamboree-on-the-air-jota/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/jeugd-commissie/youngsters-on-the-air-yota/
https://www.veron.nl/evenementen/jeugdplein/
https://dvdra.veron.nl/
https://youtu.be/Z5ykC5Xzkag
https://youtu.be/ygG8XCZh84g
https://youtu.be/o8Ps73a-Sm8
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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!  
 
 

 
 
Foto’s zijn gemaakt en eigendom van Jaap van Duin PA7DA en gemaakt met de drones: DJI Mavic Mini en DJI 
Phantom Advanced. Het bestand van de presentatie over drones is te groot -4Gb- en moeilijk te publiceren, maar bij 
inleveren van een USB stick te delen! 
 

mailto:a28@veron.nl

