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mei 2012

Aan de leden van de Veron afdeling Den Haag (en andere belangstellenden),
Als u deze nieuwsbrief niet meer wil
ontvangen via e-mail, stuur dan een
e-mail naar
verondenhaag@gmail.com met als
mededeling: nieuwsbrief, afmelden.
Als u deze nieuwsbrief nog niet via
e-mail ontvangt, stuur dan een e-mail
naar verondenhaag@gmail.com met
als mededeling:
nieuwsbrief, aanmelden.

Website: www.verongv.nl

Hier is alweer de tweede nieuwsbrief van de afdeling A18 van de Veron. De
eerste nieuwsbrief in februari is door iedereen positief ontvangen en er is
dus zeker reden om ermee door te gaan!
Er is veel te melden in onze afdeling! Allereerst is natuurlijk elke
woensdagavond onze clubruimte open voor een gezellig samenzijn met een
hapje en een drankje.
13 juni 2012: lezing!
Op woensdagavond 13 juni zal Hans van den Berg, PA0JBB, een lezing geven
over hoogspanning.

Hans is ons zeer gewaardeerd lid van de technische commissie en als er
één is die verstand heeft van technische zaken zoals hoogspanning, dan is
het Hans wel! Dus zeer de moeite waard om deze lezing bij te wonen!.
Middagbijeenkomst.
Op 24 februari is de eerste middagbijeenkomst gehouden zoals
aangekondigd in de vorige nieuwsbrief. Het was een gezellig samenzijn met
7 amateurs. Helaas was er niemand bij, die niet
ook op de woensdagavond aanwezig is. Dus wat
dat betreft levert zo’n middagbijeenkomst (nog)
geen toegevoegde waarde op.
Met de aanwezige amateurs hebben we
besloten om het de volgende keer op een
zaterdagmiddag te organiseren.

Een voorlopige datum is zaterdag 6 oktober 2012. Zet deze datum dus vast
in je agenda!
Verkopingen:
Eind deze maand (op donderdag 31 mei 2012) zal onze halfjaarlijkse
verkoping weer plaatshebben. Het is altijd reuze gezellig tijdens deze
verkoping en de laatste tijd worden er ook nog eens goede
amateurspulletjes aangeboden voor weinig geld! De verkoping start precies
om 20:00 uur, dus zorg dat u op tijd bent! De locatie is niet aan het
Catharinaland, maar in het clubhuis van de HFCC, aan de Werf 64 in Den
Haag.
Afdelingsuitje.

Op zaterdag 24 november organiseren we ons afdelingsuitje. We gaan het
Omroep Zender Museum bezoeken in Lopikerkapel. We worden daar
verwacht om 13.30 uur voor een presentatie en een rondleiding van ca. 2
uur. De bedoeling is er met eigen vervoer heen te rijden.
De grote van de groep kan helaas niet meer zijn dan 12 personen. Mocht de
belangstelling groter zijn, dan gaan we kijken of we nog een keer een
bezoek kunnen organiseren.
De inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. Alleen aanmeldingen per
email aan het bestuur tellen.
Dus meld je aan bij: bestuur@verongv.nl
In het najaar maken we afspraken over hoe laat we gaan vertrekken en
over wie met wie meerijdt. Je hoort
daarover nader per email na de zomer.
Het Omroep Zender Museum is
onderdeel van KPN Broadcast Services
en kent een grote collectie radio- en TV
zendbuizen, buizenradio's,
meetapparatuur, diverse kortegolf- en
middengolfzenders en de originele
Nederland 1 TV zender van Lopik.
Daarnaast zien we de Gerbrandy toren
met zijn imposante tuien van dichtbij. Allemaal zaken die ons als
zendamateur zeker zullen boeien

N-Cursus:
In september start, bij voldoende belangstelling, een nieuwe Novicecursus.
Aan de hand van het gele cursusboek dat bij het verkoopbureau van de
Veron is te bestellen, leer je de theorie
voor het behalen van het examen en leg je
de basis voor een toekomstige studie voor
de F-vergunning, de grote jachtakte. De
cursus wordt gehouden in ons honk,
Catharinaland 189. De lessen beginnen om
20.00 uur en duren, inclusief een kleine
koffiepauze, anderhalf uur.
Wekelijks krijg je een aantal vragen als
huiswerk mee die de week daarop worden
besproken. Op deze manier train je al voor
het examen. De sfeer tijdens de cursus is ontspannen en tijdens vorige
cursussen zijn heel wat vriendschappen ontstaan.
De cursus kost eenmalig € 50,--, exclusief het leerboek. Voor dit geld zit je
warm en droog. In onze kantine kan je koffie, thee, frisdrank, bier, koeken
en snacks kopen.
Interesse? Neem contact op met de afdeling. De gegevens vind je in deze
brief. Je kunt ook de cursusleider, Niek, PA0ONH, bellen op 070 – 3646 799
tussen 18.00 en 21.00 uur. Op dit moment hebben we al een aantal
kandidaat cursisten op de lijst staan.
Geslaagden in regio 18.
Op 2 mei zijn de volgende cursisten van de F-cursus van onze afdeling Den
Haag geslaagd: Ronald, PD7RL; Marcel, PD0MCR en
Robert, PD0JOL. Vooral de laatste weken hebben
de heren, ondanks hun volle agenda, stevig geblokt.
De vierde cursist, Ton, PD7TF, wil liever in het
najaar examen doen. Met al dit succes is hij nu
dubbel gemotiveerd. Het bestuur en de
cursusleider feliciteren de geslaagden met hun
resultaat.
Ben je ook geslaagd en wil je dit bekend maken?
Mail dit door naar de redactie en je komt in de
volgende nieuwsbrief.
Het bestuur vraagt de geslaagden hun nieuwe roepnaam aan de
ledenadministratie van de landelijke Veron door te geven en aan het QSL
bureau, dan komen de nieuwe kaarten goed terecht.
PDWN / PA08DWN :
PDWN is de scheepsroepnaam van de zeesleepboot Elbe. Het schip is nu
afgemeerd in de buitenhaven in Maassluis.
De Elbe is in 1959 gebouwd voor Smit Internationale en heeft tot 1975 voor
hen gevaren. Na de verkoop aan loodsen in de USA is het schip verbouwd in
Ierland. Na jaren gebruik in Boston USA is het schip eigendom van
Greenpeace geworden en heeft twee namen (Gondwana en Greenpeace) bij
hen gehad.

In 2002 is het schip over gedragen aan het maritieme buiten museum in
Rotterdam.
De verbouwing om het schip weer in de oude situatie van 1959 terug te
krijgen wordt uitgevoerd door de SMCR (Stichting Maritieme Collectie
Rijnmond) in samenwerking met een aantal bedrijven.
De opknapklus is na een aanvaring in 2004 waarbij de Elbe afgemeerd lag in
Schiedam, nog veel groter geworden, maar gelukkig is er op 14 april 2012
een technische proefvaart gemaakt waarbij op eigen kracht werd gevaren
en gemanoeuvreerd.
De amateur roepnaam pa08dwn is afgeleid van de scheepsroepnaam. Hij is
aangevraagd door een groep radio amateurs van de Veron afd Den Haag
aangevoerd door DicK PA3ALM. Vanuit de radiohut maken zij tijdens open
middagen en op evenementen op de HF amateurbanden verbindingen,
meestal alleen in morse (CW), met eigen zenders via de originele
scheepsantennes. Kom gerust eens langs om het schip te bezichtigen!
Voor meer informatie: http:/www.zeesleperelbe.nl/
73 de Huib, PA3DSJ

Vossenjacht op 16 juni!
Gezamenlijk met de VRZA afdeling Haaglanden gaan we nu eens in de
zomer een vossenjacht organiseren!
Traditie is de kerstvossenjacht, die gehouden
wordt op de laatste zaterdag voor kerstmis. Nu
hebben we besloten dat op zaterdag 16 juni 2012
een vossenjacht zal worden gehouden.
De startlocatie is de parkeerplaats aan de
Eikelenburglaan 7 te Rijswijk. Verzamelen vanaf
13:00 uur en de start is om precies 14:00 uur!
Check voor de laatste informatie over deze vossenjacht de website!

Zoals u in deze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is de Veron afdeling Den
Haag actief op allerlei fronten. Kom eens langs of neem een kijkje op onze
website! O ja, elke laatste woensdag van de maand is er QSL-service.
André Hulsbergen, PD2ATG heeft altijd de nieuw binnengekomen kaarten bij
zich en u kunt uw eigen kaarten ook inleveren.

