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Beste medeamateurs,
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van
dit jaar van de afdeling Den Haag van de
Veron. Ook wel bekend als de afdeling
A18. Het jaar is bijna voorbij en het
wordt tijd om eens terug te blikken,
maar ook de eerste afspraken te maken
voor het nieuwe jaar. Daarom heeft de
redactie de traditionele convo in deze editie opgenomen. Ieder
lid van de afdeling ontvangt deze via deze nieuwsbrief of de
klassieke post, de snailmail. De laatste groep mist echter de
rest van deze mooie nieuwsbrief. Weet je een amateur die
digibeet is, of vanwege andere omstandigheden niet aan de
PC kan, help hem of haar dan aan een uitdraai.
Pak een kopje koffie of iets sterkers en ga rustig dit moois
lezen. Veel plezier.
Even in het kort, 2015
Toen het vuurwerk knalde en 2014 werd weggewuifd, stond
er weer een heel jaar voor de deur. Wat is het snel gegaan, elf
maanden zijn op en we zitten al in de twaalfde. De afdeling
had veel te bieden. Eerst het traditionele begin in januari met
de nieuwjaarsreceptie en de huishoudelijke vergadering, dan
vrijwel iedere week de gezellige
bijeenkomsten. Een tweetal
lezingen, deelname aan de PACC,
de activiteiten van PA54ES, Een
maand lang PA70V, een excursie
naar het korte golf zenderpark in de
Flevopolder, vergeet de verkopingen niet, we zagen elkaar op
de Dag van de Radio Amateur, de cursusavond op donderdag
en in december zwaaien we het jaar uit. Dit is in een notendop
het verenigingsjaar.

Alles is nauwkeurig beschreven en zal uitgebreid worden
weergegeven in het verslag van de secretaris. Daarna is het
verslag op onze website te lezen. Het bestuur is de
vrijwilligers en de leden zeer dankbaar voor hun inzet en hun
trouw bezoek aan de afdeling.

Mededelingen voor het verenigingsjaar
2016
Steun de afdeling
Onderaan deze Convo staat een belangrijke mededeling!
Geen cursus op donderdag 24 en 31 december
Op Kerstavond en op oudejaarsavond is er geen cursus, de clubavonden op woensdag
23 december en 30 december gaan gewoon door.
Nieuwjaarsreceptie
Het jaar 2016 starten we op woensdag 6 januari met de Nieuwjaarsreceptie. Deze
receptie wordt gehouden van 19.00 tot 22.30 uur. Dit gaat vergezeld van een kleine
festiviteit waarbij het bestuur u gratis hapjes en drankjes aanbiedt. Kom kijken en
proeven, en maak er een gezellige avond van!
Jaarvergadering
De jaarvergadering zal worden gehouden in ons honk op woensdagavond 20 januari
2016 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 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 12 januari 2016 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 12 januari 2016)
4) Goedkeuring notulen jaarvergadering 2015
5) Jaarverslag van de secretaris
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 herkiesbaar is Herman Römer PA9HR.

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 zijn altijd beschikbaar. Op de volgende
bladzijde staan belangrijke data en activiteiten. Kom eens langs.

De agenda voor 2016 ziet er als volgt uit:
Woensdag 6 januari
Woensdag 20 januari
Zaterdag 9 april
Donderdag 26 mei
Donderdag 27 oktober

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

19:00 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 2 à 3 lezingen te organiseren. Houd de website in de gaten voor
de data.

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.
Bestuur
Voorzitter
Wim Zonneveld - PA2WJZ
Penningmeester Herman Römer – PA9HR aftredend en herkiesbaar
Secretaris
Roy Deurloo
– PE5DX
lid
Bob de Haan – PAøBDH
lid
Rody Korthout - PD2RVK
lid
Pieter Luteijn - PC1PCL
Alle correspondentie naar: Secretaris A18, p/a Catharinaland 189, 2591CK Den Haag.
Alle betalingen naar: IBAN: NL78INGB0000716998 t.n.v. : Penningmeester
VERON afd. Den Haag, ’s-Gravenhage.
Giften zijn zeer welkom, we kunnen ze heel goed gebruiken!
Financieel draaien we dit jaar wat minder, de kosten van elektra zijn iets
gestegen en de opbrengst van de verkopingen viel wat tegen. Van het
lidmaatschapsgeld dat u aan de VERON betaalt, ontvangt de afdeling
slechts ca. € 5,00 per jaar. Dit is maar zo’n € 1.450 per jaar. Onze huur- en
energierekening bedragen samen al € 413,00 per maand! U begrijpt dat u
giften meer dan welkom zijn.
Help het clubhonk open houden en stort uw gift op:
IBAN: NL78INGB0000716998 t.n.v. : Penningmeester VERON afd. Den Haag.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Regionale Bijeenkomst VERON
Op 16 november zijn Rody, PD2RVK en Pieter, PC1PCL als
afvaardiging van het afdelingsbestuur naar de Regionale
Bijeenkomst van de VERON geweest. Deze regionale
bijeenkomst werd ditmaal georganiseerd door de afdeling
Rotterdam (A37).
Deze bijeenkomsten zijn elk jaar begin november, en zijn,
naast een kans om de "collega's" van de naburige afdelingen
te ontmoeten, vooral een platform voor het hoofdbestuur om
mededelingen te doen aan, informatie te krijgen van en te
discussiëren met de afdelingen in een regio. Dit jaar lag de
nadruk vooral op de voortgang met de 'Beleidsnotitie' die op
voordracht (op de afgelopen Verenigingsraad) van de afdeling
Twente gemaakt wordt. Dit stuk vordert al aardig en een
complete versie zal in januari of februari naar de afdelingen
gestuurd worden. Op de VR van 2016 is dan de afstemming
gepland.
Er waren wel wat 'nieuwtjes' te melden, maar dankzij het (ook
op de VR raad aangenomen voorstel tot) meer delen van wat
er omgaat bij het HB in Electron en op de website, zijn dat al
gauw 'oudjes'. Zo kwamen de ontwikkelingen rondom de
uitbreidingen van de banden (60 meter/5 MHz voor F, en
meer 40 meter/7Mhz voor N) ter sprake, en ook de
vergoeding aan het AT voor de registratie. Het AT voert hier
alleen de regels uit, we moeten als vereniging bij het
Ministerie zijn om dit aan te pakken, en dat gebeurt ook: de
VERON maakt zich sterk om als we dan toch moeten betalen,
dat het dan gewoon weer om machtigingsgelden voor een
vergunning zou moeten gaan en niet om vergoedingen voor
een registratie.
Verder gaat het VAS, de VERON ledenadministratie,
toegankelijk worden voor leden om online hun eigen
gegevens aan te vullen. Aan jeugdige leden (tot 25 jaar) die
actief willen worden in de Jeugdcommissie nog de vraag om
zich vooral te melden bij Berend, PD1BK.
Het was al met al wel een nuttige en aangename avond,
dankzij de organisatie door afdeling Rotterdam. Volgend jaar
wordt dat stokje overgenomen door de afdeling Vlaardingen.

Onze hoffotograaf
Op 9 augustus 2015 is Peter Tasman, PA3M, overleden. We
hebben hem al eerder in Electron, op
de website en in een nieuwsbrief
herdacht. Toch staan we weer stil bij
Peter. Hij fotografeerde veel
amateurevenementen en dat wordt
gemist. Dat merkte we al bij de
verkoping en we zullen dat zeker
missen bij de nieuwjaarsreceptie.
Tijdens de komende huishoudelijke vergadering wordt hij nog
een keer herdacht.
Hans, PA0JBB, amateur van het jaar 2014
Dankzij de inzet van een aantal mensen binnen de afdeling
Den Haag, kreeg Hans, PA0JBB,
de aandacht van het
Wetenschappelijk Radiofonds
Veder. Dit fonds benoemt de amateur van het
jaar. Deze titel voor 2014 werd uiteindelijk
toegekend aan Hans. Op de Dag van de
Radio Amateur, ontving Hans een
schitterende wisselbeker. Op de foto zie je
Hans met de beker. Een uitgebreid verslag en
de toespraak van Klaas Robers, PA0KLS,
vind je op onze schitterende website. Ook de
Muurkrant liet zich niet onbetuigd en
Electron zal er binnenkort ook verslag van doen.
Lezing over de 23 cm transceiver
Op 23 september hield Bas, PE1JPD, een zeer interessante
lezing over het zelf bouwen van een 23 cm FM transceiver.
In de regio Hilversum zijn er al 30 van deze pakketjes
gebouwd. In de lezing werd uitgelegd hoe het apparaat werkt
en speciaal hoe het PLL circuit was opgebouwd.
Zijn tip om een SMD te solderen, geef er gewoon een klodder
soldeer op en zuig alles daarna weer weg, deed enkele
wenkbrauwen fronsen. Ook belichtte Bas de problemen die
bij het afregelen voorkwamen en gaf hij tips om een signaal
op 23 cm op te wekken.

Hij had een werkend apparaat bij zich en de afdeling heeft
een 23 cm antenne.
Hans PA0JBB, was intussen ook bezig. Samen met Bas nam
hij de afregeling nog even door. Het kastje van Hans ziet er
mooi uit met het frontspeakertje en de display. Op de dag
voor de amateur in Apeldoorn, waar Hans ieder jaar de
bouwsels laat zien, stond het apparaatje voor de eerder
genoemde bokaal te pronken. Omdat er een aantal
zelfbouwers een dergelijk apparaat hadden meegenomen,
kwamen er regelmatig 23 cm geluiden uit. Intussen is Rody,
PD2RVK, ook al aan het bouwen geweest en zijn exemplaar
is intussen tot leven gekomen. Hij ziet intussen al enige
punten voor verbetering. De lezing was zeer geslaagd en was
zeer bevorderlijk voor de activiteit op 23 cm.

De cursus
Op dit moment is de cursus nieuwe stijl gaande. Dit is nu een
examentraining geworden.
Iedere week trainen de
cursisten thuis de opgegeven
vragen, die dan op
donderdagavond wordt
gesproken met de
achterliggende theorie. Voor
een aantal cursisten is het
duidelijk dat goed lezen belangrijk is.

Als je zit te leren in het cursusboek leeft het vaak niet. Maar
als je naar aanleiding van een vraag terug moet naar het
cursusboek, dan zie je opeens wel het verband. Overigens is
het niet altijd super serieus op de cursus. Tijdens de
zomermaanden hebben een aantal
cursisten een miniwhip in elkaar
gezet. Dit is een kleine actieve
antenne. De resultaten waren zeer
goed. Bij een van de cursisten
werd het eerst binnen uitgetest en
toen waren de resultaten zeer
bevredigend. Kan je nagaan als het ding buiten komt te staan.
In afwachting van de 60 meter band zijn een aantal sets
geschikt gemaakt voor die band. Hierbij waren de
adelaarsogen van Rody, PD2RVK, onmisbaar. Dankzij het
speurwerk van Ronald, PA7RL, die de goede handleidingen
had gevonden, kwam het in orde en kunnen een aantal
amateurs na het ingaan van het besluit over de 60 meterband
meteen aan de gang.
Marcel, PA7MB, liet zien dat je na een hoop
gesteggel ook een bami DMR-porto aan de gang kan
krijgen. Na een dwaalweg langs frequentie plug-ins,
instellingen en andere digitale ellende, weet hij de
weg op de DMR omzetter.
Kom naar de nieuwjaarsreceptie
Op woensdag 6 januari is het weer tijd om elkaar tijdens de
nieuwjaarsreceptie een gelukkig Nieuwjaar te wensen. Het is
dan extra gezellig in het honk.
De afdeling trakteert op
drankjes en hapjes, maar je kan
er ook een kopje koffie krijgen
als dat meer in de smaak ligt. Ik
zou maar niet te veel vooraf
eten als je naar de receptie gaat,
je komt voldaan thuis. De
voorzitter, Wim, PA2WJZ, zal in zijn toespraak even
terugkijken, maar ook vooruit blikken.
Volgens de traditie nemen enkele leden ook iets lekkers mee,
het blijft een verassing. Om zo veel mogelijk gasten te
trekken, houden de rokers zich in en is de receptie rookvrij en
wordt er niet geblowd. Overigens kunnen we verbrande
componentenlucht niet uitsluiten!

Waarom ga je naar de huishoudelijke vergadering?
Op woensdag 20 januari 2016, houdt de afdeling haar
jaarlijkse huishoudelijke vergadering. Nu het goed gaat,
wordt deze vergadering wat minder bezocht. Toch is het
belangrijk om je als lid van deze afdeling op de hoogte stellen
van wat er in 2015 is gebeurd. Houd er ook rekening mee dat
er ieder jaar veel energie in de voorbereiding wordt gestoken.
Als de vergadering vlot verloopt, zitten we binnen het uur
weer lekker met elkaar te kletsen. En daarbij is het eerste
kopje koffie op kosten van de afdeling. De notulen
en de verslagen worden van te voren op onze
website gepubliceerd en je vindt deze ook op het
prikbord bij de ingang.
De QST bestaat 100 jaar.
Het lijfblad van de ARRL, de Amerikaanse Veron, bestaat in
december 2015 honderd jaar. Het blad heette vanaf het begin
QST, doorgeven. De prijs was $ 0,10, dat
lijkt weinig, maar wie de inflatie er op los
laat zal toch schrikken. Zendamateur was
in die tijd toch al een zeer prijzige hobby.
Het bijschrift was: An Amateur Wireless Magazine. Het
bijschrift: devoted entirely to amateur radio, kwam er later,
maar ruim voor de Tweede Wereldoorlog, op de cover te
staan en staat er nog steeds. Hoewel het eerste nummer
tijdens de Eerste Wereldoorlog uitkwam, waren de USA nog
niet in die oorlog betrokken, dat gebeurde pas in 1917. In het
blad zat een aanmeldingsformulier voor de ARRL. Het eerste
technische artikel was over de opwekking en de verspreiding
van radiogolven. Het blad werd eerst uitgegeven voor
rekening van Hiram Percy Maxim
en Clarence D. Tuska. Hun streven
was de versterking van de ARRL.
Men kon zich voor $ 0,25
aanmelden voor een abonnement
van 3 maanden. Dat scheelde weer
een stuiver. Door het meedoen aan de wereldoorlog werden
alle zendactiviteiten verboden. Toch verrees QST weer uit het
as en groeide vanaf 1920 tot een begrip. Maxim was in de
vroegere tijd actief als 1AW, later W1AW. Hij was tijdens het
interbellum president van de IARU, in Nederland was NVIR
de vertegenwoordiger. De roepletters W1AW zijn niet
verloren gegaan, maar het is de trotse roepnaam van het
clubstation van de ARRL.

Buiten de mogelijkheid voor bezoekers om met deze
roepnaam te werken, zendt het stations bulletins in alle modes
uit en kan je nog steeds je morse op
peil houden. Het station heeft een
eigen gebouw in Newington. Dit
gebouw is ook het hoofdkwartier
van de ARRL. In de hal van het
gebouw staat een originele zender
van Maxim, zodat een herinnering aan deze bijzondere
amateur blijvend is opgesteld. Het decembernummer van
QST was de 99e jaargang, nummer 12.
Hollands Palet
Als dank voor de werkzaamheden aan het
zenderpark van Hindustani Radio Vahon,
werd aan de ploeg zendtijd ter beschikking
gesteld. Op zondagavond wordt het
programma Hollands Palet tussen 20.00 en
21.00 uur uitgezonden op de 192 meter, 1566 kHz. Dit
programma wordt wisselend door een aantal presentatoren
uitgezonden. Regelmatig is er ook Wim, PA2WJZ, onder de
naam van Wim Zonderland te horen. Hollands Palet is een
programma waar het Nederlandse muziekproduct in brede zin
de aandacht krijgt.
Tussen 14.00 en 15.00 uur is er
ook een Hollands Pallet
programma te beluisteren in
de 49 meterband op 6005 kHz.
Deze zendtijd is gehuurd bij een
zendamateur die een vergunning
voor een omroepzender van
1 kilowatt heeft. Het signaal is in Nederland prima te
beluisteren, veel luisteramateurs hebben al een rapport
verzonden. Als eind maart 2016 weer het zomerschema
ingaat, hoopt de crew weer semilive met Vahon te zenden.
Hollands Palet heeft intussen een station op Internet.
Gelukkig zijn er tegenwoordig mogelijkheden om omroep op
een legale manier te bedrijven. Hoogstwaarschijnlijk wordt
het in 2017 gemakkelijker om dit meer in de ether te doen. De
naam Hollands Palet is overigens door Hans, PA3DUK,
bedacht toen er een dergelijk programma via Haagstad radio
werd uitgezonden. Dit station is reeds een tijd geleden
gestopt.

Amateurradio in het nieuws
Tussen 22.00 en 23.00 uur wordt op zondag via Den Haag
FM op 92 MHz het programma Mediamix uitgezonden. In dit
mediaprogramma zit veel nieuws over de media. Regelmatig
komt er amateurnieuws langs. In 2015 is de sleurshack
besproken, maar ook andere zaken. Zendamateurs zijn er ook
te horen, zoals Wim, PA2WJZ en Marco, PE9M, die de
media-agenda behandelt en, in geheel eigen stijl, het ADO
journaal. In het programma
is een hoofdgast die een
bepaald onderwerp dat
betrekking heeft op
communicatie en media
behandeld. De DvRA is
besproken en onlangs
vertelde Koos Wijnants
alles over de BDXC en het
Koos Wijnants in de studio van Den Haag FM
ontvangen van de meest
exotische zaken. Het is belangrijk dat het zendamateurisme
contact houdt met, vooral de lokale, radiostations. Dit is vaak
laagdrempelig en bereikt een groot publiek. Mediamix is
terug te beluisteren op Internet, de website is
www.mediamixonline.nl .
Dit was de laatste nieuwsbrief van 2015. In het komend jaar
verschijnen deze brieven weer. We blijven doorgaan. Rest het
bestuur van de afdeling Den Haag en de redactie van de
nieuwsbrief de lezers een heel fijne Kerst en een goed en
gezond 2016 te wensen. Tot lezens.

27 december is het
weer zover.
Dan zullen we weer een TSS
oliebollen party houden te
Zoetermeer.
We staan dan vanaf 12:00 uur tot
17:00 uur met een bak koffie en
natuurlijk de niet te versmaden
oliebal van de TSS op de wel
bekende locatie.
Tijd om eens even een mooi QSO
te hebben op locatie, weer eens even met mede amateurs een leuk
gesprek hebben onder 4 ogen. En natuurlijk na te praten of een mooi
amateur jaar met diverse evenementen. Komen jullie ook?
Houd de website in de gaten voor de laatste info www.dutchtss.nl

The Sleur Shack owners
Rene en Willem

