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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

Deze vierde nieuwsbrief bevat de jaarlijkse Convo, zoals wordt verzonden
naar alle leden van de Veron afdeling Den Haag. Als je deze nieuwsbrief
direct via de e-mail ontvangt, krijg je via de post geen aparte Convo meer.
Dat scheelt weer portokosten en de afdeling kan elke bezuiniging goed
gebruiken! Ook wij zijn getroffen door de crisis, want de gemeentelijke
subsidie, die wij jaarlijks ontvingen, bestaat ineens niet meer!
Behalve de Convo als extra in deze nieuwsbrief nog wat artikelen, zoals een
verslag over de HGL repeaters en een artikel over PI9ADL in het Aviodrome.
Veel leesplezier toegewenst!
Mededelingen voor het verenigingsjaar 2013
Steun de afdeling
Onderaan deze Convo staat een heel belangrijke mededeling!
Kerstvossenjacht
De Haagse Kerstvossenjacht komt er weer aan. De startplaats is op de parkeerplaats aan
de Eikelenburglaan 7 te Rijswijk. Noteert u alvast zaterdagmiddag 15 december 2012 in
uw agenda. We hopen op goed weer en een grote opkomst! De start is om precies 14.00
uur. Zorg dat je op tijd bent! Check de website voor het laatste nieuws!
5 december en Tweede Kerstdag
Op Sinterklaasavond, 5 december, zijn we gewoon open. Op woensdag 26 december is
er geen clubavond.
Nieuwjaarsreceptie
Zoals de laatste jaren gebruikelijk, openen we ons honk weer op de eerste
woensdagavond van het nieuwe jaar, 2 januari 2013 om 19:30 uur,
om elkaar de nieuwjaarswensen over te brengen. Dit gaat vergezeld
van een kleine festiviteit waarbij het bestuur u een hapje en een
drankje aanbiedt. Natuurlijk zullen we de vrouw van Leo, PA5LL
weer vragen om haar heerlijke loempiaatjes voor ons te bereiden.
Kom kijken en proeven, en maak er een gezellige avond van!

Jaarvergadering
De jaarvergadering zal worden gehouden in ons honk op woensdagavond 23 januari
2013 om 20:00 uur. De deur is zoals gewoonlijk open om 19:30
uur. Wij verwachten een grote opkomst, zoals bij de
nieuwjaarsreceptie. Meldt u zich bij binnenkomst bij het bestuur
voor registratie van aanwezigheid. Alleen afdelingsleden van de
VERON A18 hebben stemrecht. Na de vergadering is er tijd voor
napraten en een drankje.

Voorstellen voor agendapunten moeten uiterlijk dinsdag
15 januari 2013 binnen zijn. LET OP: Dat geldt ook voor de voorstellen die gedaan
worden aan de verenigingsraad. We willen dat de conceptvoorstellen de woensdag voor
de vergadering op het prikbord hangen. Stuur uw voorstellen naar Catharinaland 189 of
mail ze naar het bestuur: bestuur@verongv.nl

De (voorlopige) agenda:
1) Opening
2) Vaststelling agenda
3) Ingekomen stukken (LET OP: sluitingsdatum
dinsdag 15 januari 2013)
4) Goedkeuring notulen jaarvergadering 2012
5) Jaarverslag
6) Financieel verslag en begroting penningmeester
7) Verslag kascontrolecommissie, vaststelling
jaarrekening en benoeming nieuwe commissie
8) Verslag technische commissie
9) Goedkeuring bestuursbeleid
10) Bestuursverkiezing*
11) Verenigingsraad, afvaardiging en discussie over de ontvangen voorstellen
12) Rondvraag
13) Sluiting
*) Aftredend en niet herkiesbaar is bestuurslid Jaap Lindeloo (PA0HVL). Herman Blom
(PB0AHX) is aftredend en herkiesbaar. Bob de Haan (PA0BDH) is kandidaat
bestuurslid.

De agenda voor 2013 ziet er als volgt uit:
Woensdag 2 januari
Woensdag 23 januari
Zaterdag 6 april
Donderdag 30 mei
Donderdag 31 oktober

- nieuwjaarsbijeenkomst
- huishoudelijke vergadering
- grote schoonmaakdag
- verkoping HFCC clubgebouw
- verkoping HFCC clubgebouw

20:00 uur
20:00 uur
10:30 uur
20:00 uur
20:00 uur

Kijk altijd ter controle op www.pi4gv.nl voor de juistheid van de data, er kan
altijd iets gebeuren waardoor een datum wordt verzet. We streven er naar
volgend jaar twee lezingen te organiseren. Daarnaast gaan we in het voorjaar een
of twee avonden besteden aan het gebruik van een oscilloscoop.
Houd de website in de gaten voor de data.

Het clubgebouw is normaal het hele jaar door op
woensdagavond geopend.
Adres: Catharinaland 189, 2591CK Den Haag
(Mariahoeve). Aanvang 19:30 uur.
Koffie, thee, frisdrank en gezelligheid is altijd beschikbaar.
Heeft u onze mooie ATV installatie al gezien? Kom eens
langs.

Cursus Zendamateur
De cursus zendamateur wordt op elke donderdagavond gegeven onder het probate
leiderschap van Niek Hilbers – PAøONH. Meer hierover is ook te lezen op onze
website.

QSL service
Elke laatste woensdagavond van de maand is als regel de QSL
manager André Hulsbergen – PD2ATG aanwezig, zodat u uw QSL
kaarten in ontvangst kunt nemen of juist afgeven. Zie ook:
www.haagsqslbureau.nl
Technische Commissie
Functioneert onder de auspiciën van Hans van den Berg – PAøJBB. Hans is bijna elke
woensdag aanwezig en beschikbaar voor (technische) raad & daad.
Website
Webmanager van www.pi4gv.nl is Wim Zonneveld – PA2WJZ
Zie ook www.muurkrant.nl
Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid
Kandidaat lid

Wim Zonneveld - PA2WJZ
Herman Römer – PA9HR
Herman Blom – PBøAHX aftredend en herkiesbaar
Jaap Lindeloo – PAøHVL aftredend
Roy Deurloo – PA9R
Bob de Haan – PA0BDH

Alle correspondentie naar: Secretaris A18, p/a Catharinaland 189, 2591CK Den Haag.
Alle betalingen naar: Girorekening nr: 716998 t.n.v. : Penningmeester VERON afd. Den
Haag, ’s-Gravenhage.

Giften zijn zeer welkom, we kunnen ze zeer goed gebruiken dit jaar!
In 2012 zijn we namelijk onze subsidie van de gemeente Den Haag kwijt
geraakt (€ 1000,00 per jaar). Van het lidmaatschapsgeld dat u aan de
VERON betaalt, ontvangt de afdeling slechts ca. € 5,00 per jaar.
Onze huur- en energierekening bedragen samen al € 367,00 per maand!
Help het clubhonk open houden en stort uw gift op:
Giro 716998 t.n.v. : Penningmeester VERON afd. Den Haag.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

HGL Repeaters
Nadat in 2007 de status van de Haagse
repeaters, PI2HGL en PI3HGL, onzeker
was geworden is er achter de schermen
heel wat gebeurd waardoor er nu middels
PI1HGL en PI2HGL weer volop met plezier
gebruik van kan worden gemaakt. Wat de
repeatergroep in deze periode allemaal
heeft bewerkstelligd om naar deze
oplossingen te komen zal ik kort omschrijven mede omdat veel amateurs
niet weten wat er achter de schermen allemaal speelt en heeft gespeeld.
In 2008 is er in goed overleg met de repeatergroep Zoetermeer een
overeenstemming bereikt waardoor er aan een solide basis voor zowel
PI3RAZ als PI2HGL gewerkt kon worden, PI2HGL werd in april weer
ingeschakeld op de vertrouwde plek aan de Neherkade en voor Zoetermeer
werd er een opstelplaats gevonden in het 65 meter hoge flatgebouw 'de
Blankaard'
PI2HGL heeft afgelopen zomer, dankzij een donatie, een nieuwe antenne
gekregen omdat de levensduur van de toegepaste Comet/Diamond-antenne
enigszins beperkt is door de grote hoogte en bijkomende windlast.

Uit experimenten blijkt echter wel dat dit type antenne's het beste resultaat
leveren. Tevens is er
aanvullend onderhoud
gedaan en zijn er
aanpassingen uitgevoerd
zodat ook de komende
jaren weer gebruik kan
worden gemaakt van
deze omzetter.
Tevens is in mei 2008
een vergunning verleend
voor PI1HGL -de D-star
repeater- ook hier was
als snel een hoge
opstelplaats voor
gevonden waar de
mogelijkheid voor
internet bij aanwezig
was, iets wat niet
mogelijk was op de
Neherkade. Deze
opstelling op het
Voorrinkplein in Delft
werd al snel in gebruik
genomen, helaas was
het resultaat hiervan slecht. Na metingen bleek dat er een signaal met
tussenpozen op de ingang 430,500 stond waardoor de digitale modulatie
verstoord werd.
Hier is lang aan gesleuteld, andere filters, preamp, maar elke keer bleek het
stoorsignaal te aanwezig om weg te filteren. Vanaf deze laatste wijzigingen,
die zonder resultaat waren , zijn we opzoek gegaan naar een ander
opstelpunt wat gelukkig gevonden werd op de Haagse 'van Nispenflat' in
juni 2011.
In de deze periode kregen we bericht van het Agentschap dat de frequentie
zou gaan veranderen naar in 430,650 en uit
438,250. Na het wijzigen van de frequentie en
de nieuwe opstelplaats met internet werkt
PI1HGL erg goed, na de laatste antenne
wijziging zelfs nog beter en kan er vanuit
grote delen van de regio gebruik van worden
gemaakt.
PI6HGL is op dit moment voor onderhoud en
verbetering uit de lucht en zal weer terug
keren in Den Haag .
De Repeatergroep is, ondanks dat het niet
altijd zichtbaar is een steeds grotere groep
aan het worden waar veel amateurs zich
inzetten voor het behoud en onderhoud van
o.a. PI1HGL, PI2HGL, PI6HGL . Tevens hebben
de leden van de Haagse en Zoetermeerse repeatergroep de handen in
elkaar geslagen om ook de Zoetermeerse PI3RAZ te optimaliseren en
nieuwe ideeën te ontplooien.
Namens de repeatergroep Haaglanden, Roy PA9R

Speciale call PD35SSCS
Sea Shepherd Conservation Society (SSCS) is opgericht in 1977 en is een
internationale liefdadigheidsinstelling met als doelstelling de conservatie van
al het leven in zee. Onze missie is om de afslachting van het leven in zee en
de vernietiging van hun leefomgeving te stoppen om zo ecosystemen en
soorten te beschermen en te behouden.
Sea Shepherd gebruikt directe actie op een innovatieve manier om te
documenteren en te onderzoeken en waar nodig actie te ondernemen om
illegale activiteiten bloot te leggen en de confrontatie aan te gaan op volle
zee. Door het wankele evenwicht van de biodiversiteit van onze
ecosystemen te waarborgen, werkt Sea Shepherd om het overleven van
deze ecosystemen zeker te stellen voor toekomstige generaties.

De call PD35SSCS staat voor de 35 jaar inzet en actie. Voor de laatste keer
dit jaar zijn wij actief van 5 december tot en met 1 januari 2013. Dé kans om
de speciale qsl kaart te bemachtigen. Wij zullen op 10, 20 en 40 meter uit
komen mits de condities dit natuurlijk toelaten. Qsl kaarten zullen
verzonden worden via het DQB te Arnhem.
Speciaal voor de mensen in de regio Haaglanden en omstreken zal er op
11 december en op 18 december vanaf 19:00 uur uitgekomen worden in de
FM band op 144.537,5 MHz (Loc JO22DB). Op 24 december zal er een
speciale kerst ronde zijn vanaf 21:00 uur op dezelfde frequentie.
Crew PD35SSCS, Rene PD2RKG / Willem PD4W
PI9ADL in het Aviodrome bij het vliegveld Lelystad.
De radiokamer heeft een prominente plaats in de collectie van Museumpark
Aviodrome. Daar wordt de destijds in vliegtuigen gebruikte apparatuur
getoond en gedemonstreerd door een aantal zendamateurs.
Aan het publiek wordt uitgelegd hoe door de resultaten van
experimenterende radio amateurs Fokker, KLM en Schiphol al in de 30-er
jaren van de vorige eeuw konden uitgroeien tot wereldleiders op het gebied
van veilige lange afstand vluchten. Hiertoe beschikken we over een drietal
operationele antieke vliegtuig installaties en ook enkele modernere
transceivers.
Een 2x18 m. dipool op 15 m. hoogte kan via een antennetuner gebruikt
worden. Alle HF banden zijn hiermee beschikbaar. De werking en de
(eigen)aardigheden van Morse worden hier gedemonstreerd waarbij ook het
publiek zelf de sleutel mag bedienen. Met uitgeschakelde zender natuurlijk !
Omdat na het faillissement van de Stichting Aviodrome vorig jaar nu onder
een nieuwe eigenaar door gestart is, zoeken we kandidaten-zendamateurs
die willen meedoen.
De nieuwe eigenaar biedt kansen om onze activiteiten uit te breiden met
modernere apparatuur. En misschien zelfs in een grotere ruimte. De door
ons daarbij te waarborgen continuïteit van radiokamer gedurende
openingstijden is echter essentiëel.

Nu worden deze taken verricht door PAoAAJ, PB4TUG, PAoLAS, PA3CCG,
PA3FYE, PA3EYF en PAoJEB. Dat is echter net even te weinig. We zullen ook
af en toe bij uitval door ziekte en vakanties elkaar moeten kunnen
vervangen.

Ik kan u uit eigen ervaring meedelen dat dit een uitgelezen kans is om
nieuwsgierigheid naar techniek bij de jeugd te stimuleren. De vragen die
daarbij aan ons gesteld worden zijn zo verschillend dat vrijwel iedere
presentatie weer anders is. Bij de jongeren is de belangstelling voor Morse
echter zo groot dat we soundertjes zijn gaan maken die grif verkocht
worden. Kortom iedere dag is weer anders. Net zoals de condities op de
amateurbanden waar we toch ook regelmatig tijd voor hebben.
Mocht u er voor voelen om onze gelederen te versterken neem dan contact
met ons op. We regelen een dagje bezoek aan onze radiokamer. Alle vragen
kunnen dan beantwoord worden. Wij zijn bereikbaar op pa3fye@veron.nl en
pa0jeb@veron.nl. 73 van Wim PAoJEB.
Dit was de vierde nieuwsbrief van de Veron afdeling Den Haag. Ook
volgend jaar gaan we gewoon verder met deze nieuwsbrief! Als je je
nog niet hebt aangemeld, doe dat dan zo snel mogelijk, zodat je geen
nieuwsbrief hoeft te missen!

Wij wensen iedereen prettige feestdagen toe en tot volgend jaar!
Bestuur Veron afdeling Den Haag.

