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Officieel mededelingenblad van de 

VERON afdeling Kennemerland 

 

Jaargang 32,  nummer 3,  mei/juni  2008 
 

Bijeenkomsten en lezingen: 
Elke Tweede Woensdag van de maand 
in geb. speeltuin “De Eenhoorn” aan de 
Bernstraat 2 in Haarlem Schalkwijk. 
Waarschuwingsnummer: 
Bereikbaar via PE1DOY: 06-10233266 

            of via PA3FMC: 06-51812968 
Inpraatstation:  145.375 MHz indien 
aanwezig. 
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De nieuwe website is nu voor iedereen beschikbaar. Zie http://www.pi4kml.nl/ 
We hebben nu meer website-ruimte beschikbaar en er zijn nieuwe mogelijkheden om snel nieuws, 
foto’s, kalender-onderwerpen etc. toe te voegen. 
 
We vragen de leden om zich aan te melden op de website door op de “aanmelden” link te 
klikken.  
Hierna wordt gevraagd om uw login naam (bij voorkeur callsign) in te voeren en uw gewone naam.  
 
Ook het email adres is belangrijk omdat daar een bevestigings-email naar toe wordt gestuurd. Na 
aanmelding kunt u zich via de kalender abonneren op activiteit categorieën. Als er dan een 
activiteit is ontvangt u daarover een herinnering 3 dagen van te voren en op de dag zelf per email. 
Ook kunnen wij u als bestuur via email snel op de hoogte brengen van nieuws. U kunt bij 
aanmelding aangeven of u dit wilt. Als aangemeld lid op de website en lid van de Veron krijgt u 
toegang tot informatie die uitsluitend voor leden beschikbaar is. Houd de komende tijd de website 
in de gaten want er komen nog bijna dagelijks nieuwtjes en dergelijke bij!  
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Van de Voorzitter 
 

Beste OM’s, 
In de afgelopen 2 jaren zijn er nog al wat mutaties van bestuursleden geweest. 
Bestuursleden die het roer eindelijk konden neerleggen na jarenlange trouwe  
dienst. De mensen die het hebben volgehouden om onze afdeling jarenlang  
te besturen hebben toch de motivatie om het nieuwe bestuur te steunen en te  
helpen waar het maar kan. Ik wil dan ook deze “medewerkers” van harte 
danken en hoop dat het nog lang zo mag gebeuren.  
Het huidige bestuur werkt naar behoren en met veel plezier. Er is een goede  
harmonie en wij willen het graag zo houden. Ik wil mijn dank aan allen 
uitspreken die zich belangeloos voor onze afdeling inzet.    
 
Werner Fleischmann  PA0FLE 
 

 
- · - · -   Uitgebreide agenda van afdelingsactiviteiten   · - · - · 

 
 

• Woensdag 14 Mei 2008 20.00 uur ; VERON KML 
Lezing “Repeaters”, met name over de repeaters in de regio 
Kennemerland, door Joost, PA2EAR. 
 

• IARU CW Velddag 2008 
Let op op 7 en 8 juni 2008 houdt de afdeling Kennemerland, 
PI4KML, weer de overbekende velddag op locatie 
Haarlemmermeerse bos in Hoofddorp. De Contestgroep zoekt nog 
enthousiaste leden die mee willen helpen. Want 7 en 8 juni a.s. gaan 
wij, de afdeling Kennemerland van de VERON, de jaarlijkse velddag 
houden in het Haarlemmeerse Bos. Onze vast plekje is al 
gereserveerd. We moeten binnenkort gaan organiseren. We kunnen 
terugblikken op een aantal goede resultaten van de voorgaande 
jaren. Ook dit jaar vragen wij uw hulp bij het opzetten van de tent, 
antennes en apparatuur. Alle hulp is welkom.  
Ook operators (CW) zijn van harte welkom. Deze wedstrijd is niet 
uitsluitend voor 4 of 5 leden van de afdeling. Graag een e-mail aan 
ondergetekende en geeft u aan welke uren u beschikbaar bent. Wij 
horen van U!  
Dick, PA0GRU 
 

• Woensdag 11 juni 2008 20.00 uur ; VERON KML  
Lezing “Techniek in de natuurkunde” door Jos, PA3ACJ.  
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• Woensdag 10 september 2008 20.00 uur ; VERON KML 
Lezing “ATV” door Roel, PA1DYK. 
Inhoud: wat is het, hoe start ik op, waar zitten de valkuilen, wat is er in 
de omgeving te doen op ATV gebied etc. Het geheel in een Power 
Point presentatie met een aantal filmpjes over ATV in het algemeen en 
ATV relaiszender opbouwen in het bijzonder. Het is niet een heel 
diepgaande technische verhandeling, maar puur bedoeld om de eerste 
schreden te zetten op het ATV gebied. 
 

- · - · -   Terugblik op de afdelingsactiviteiten   · - · - · 
 

 
Lezing over de DX-expeditie door Henk PA3FMC en Ruud PE1BTV 
 
Op 14 februari 2008 hebben Henk en Ruud verteld hoe het hun is gelukt om op een  
eiland in Noorwegen een compleet radiostation op te bouwen. Zowel de VHF als  
de UHF banden waren in gebruik. Uiteraard was men ook op HF banden QRV. 
Hun verhalen waren boeiend en interessant.  
Het begon met het reisverhaal. De lange rit naar het noorden met een afgeladen  
auto op soms erg smalle wegen. Drie volle dagen onderweg voordat je doel  
is bereikt. Deze keer hadden Ruud en Henk een huis ter beschikking gehad met  
alle comfort erin. Beter dan hun expeditie in 2006 waar zij in een tent moesten  
overnachten.  
Henk heeft de Spiderbeam gebruikt om goede resultaten te hebben op de HF banden. 
Tevens heeft hij een dipool voor 160, 80 en 40 meter geplaatst. Alles ging goed  
behalve dat zij nogal wat moeite hadden om iets te kunnen inkopen. Dat was maar  
op één adres mogelijk. Iedereen die met hen heeft gewerkt, heeft de QSL kaart ontvangen waarop 
je kunt zien hoe het QTH eruit zag.  
Op dit eiland hadden zij geen enkele mogelijkheid om op internet te komen en  
toch zijn de gemaakte verbindingen op het internet verschenen! Op de mooie web- 
site welke voor deze expeditie was opgezet kon je zien met wie zij hadden  
gewerkt. De data zijn met PSK Mail verzonden naar Nederland en door PA0FLE 
op de website geplaatst. Een staatje amateurtechniek. Deze website is nog steeds  
online en u kunt het bekijken via http://la2007.dxpedition.nl/news.php 
Indrukwekkend is het aantal QSO’s op de HF banden. Henk heeft ook veel gebruik  
gemaakt van PSK. Al met al is dit avontuur beiden zo bevallen dat de plannen voor 
een nieuwe trip al klaar liggen. Wij danken beiden voor de interessante lezing. 
Werner, PA0FLE 

 
Onze Veilingavond op 12 maart 2008  
 
Deze avond was weer een groot succes! Er waren ongeveer 35 aanwezigen, dat is beduidend 
meer dan op de gemiddelde verenigingsavond! Daar is ook best een verklaring voor, want 
waar en wanneer kan je voor zo weinig geld zoveel waardevol radiomateriaal op de kop tikken!   
Voor een belangrijk deel is het slagen van de avond natuurlijk ook te danken aan de energieke 
presentatie door Fred, onze eigen veilingmeester PA0FMS. 
En laten we niet vergeten de vrijwilligers die de hele avond heen en weer snellen tussen 
spullen, kopers en verenigingskas, zij leveren zo behalve een bijdrage aan de club qua 
afgelegde kilometers ook een niet te onderschatten sportieve prestatie! 
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Dank aan allen! Er waren 3 giften aan de afdeling, dit was het overgrote deel van de spullen. 
Wat mij altijd wel raakt is dat een deel van de inbreng komt uit de shack van een ham die QRT 
is met silent key. En als je dan even de wat hebzuchtige blik naar spullen vervangt door een 
wat contemplatieve, dan zie je in veel zelfbouwapparaten en onderdelenverzamelingen de 
dromen over de hobbyprojecten die niet helemaal afgerond konden worden. Maar zeker ook 
het plezier dat ze gegeven hebben!   
De opbrengst voor onze clubkas was deze keer €356,71. 
Paul, PA3GCX 
 

Kort verslag 69
e
 Veron verenigingsraad 

 
Zaterdagochtend 19 april gingen Arnold PA2AAP, Cor PA2MCE, Werner PA0FLE en 
Henk PA3FMC gezamenlijk naar “Het Dorp” in Arnhem om daar onze afdeling te 
vertegenwoordigen op de 69

e
 Veron Verenigingsraad. Na een kopje koffie konden we 

nog net achter in de zaal aanschuiven. 
Bij de opening werd een moment stilgestaan bij de radioamateurs die ons in 2007 zijn 
ontvallen. Er was buiten het hoofdbestuur nog een kandidaat voorzitter ingediend voor 
het HB. Deze aanvraag werd slechts gesteund door 4 medeamateurs en is op grond 
van de statuten dan ook ongeldig. 
Verder was een motie van afkeuring binnengekomen van de afdeling Amstelveen over 
de nieuwe Veron website. Er is weinig informatie op dit moment beschikbaar, linken 
naar de afdelingen werken niet etc. Voornaamste reden was dat de oude Veron Internet 
Werkgroep niet wilde meewerken aan het restylen van de website. Hierna heeft het 
bestuur besloten om anderen een nieuwe website te laten bouwen. Het HB belooft de 
VR dat er momenteel hard gewerkt wordt om de nieuwe website meer inhoud te geven 
en de problemen op te lossen. 
 
Vanaf 2003 is het bestuur bezig om te onderzoeken of er met de VRZA meer 
samengewerkt kan worden om zo synergie te bereiken op een aantal fronten. De VRZA 
is nogal voorzichtig hieromtrent. Belangrijk is dat bij samengaan geprofiteerd kan 
worden van de sterke punten van beide verenigingen en tevens de identiteit wordt 
gewaarborgd. Vanwege de verschillen in organisatievorm zal moeten worden bekeken  
hoe de nieuwe organisatievorm er uit zou moeten gaan zien. Het HB sluit niet uit dat 
met ca 5 jaar een fusie met de VRZA mogelijk is. 
 
Bij de bestuursverkiezing trad oa. de voorzitter Dick Harms af. Remy Denker PA3AGF 
(thans lid hoofdbestuur) is verkozen tot nieuwe voorzitter. De VR stemde in met het 
voorstel om Dick Harms en Hans Blondeel te benoemen tot lid van verdienste. Na de 
lunch met broodjes en krentenbollen. Werd de rede van de nieuwe voorzitter gehouden 
waarin hij zichzelf presenteerde. Hierna gevolgd door het beleid van de Veron. 
De afdelingsvoorstellen leverden weer de nodige discussies op.  
De volgende voorstellen werden ingetrokken:  
Nr.1: wijziging datum voor het indienen van VR voorstellen. Nr. 11: Lijst met roepnamen 
met QTH locator. Dit is bij navraag in strijd met de wet bescherming persoonsgegevens. 
 
De volgende voorstellen werden aangenomen:  
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Nr.2: Opheffing bibliotheek commissie. Nr.3: Instellen van een orgaan voor het afnemen 
van amateur-radio zendexamens. Deze werd met een amendement aangenomen 
waarbij de vereniging dit orgaan wel financieel mag ondersteunen. 
De overige voorstellen werden verworpen te weten:  
Nr.4: verhoging contributie, Nr.5: verhoging contributie  t.b.v. financiële ondersteuning 
BT’s, Nr.6: Gratis CDROM met Electron, Nr.7: bank/giro rekening afdelingen, Nr.8: 
amateur-radio infrastructuur, Nr.9: verplaatsing monument gevallen radioamateurs, 
Nr.10: toevoegen 160m aan PA beker contest.  
Na een informatieve en geslaagde dag ging iedereen rond 16:00 uur weer naar huis. 
  

 
 

 

Silent Key PE1CLH 
Onlangs is Hennie v.d. Valk, PE1CLH, actief radioamateur en lid van onze 
afdeling overleden. 
Hennie was zeer betrokken bij het zendamateurisme o.a. als QSL manager 
en cursusleider bij YRC. Hennie nam in de cursus soms allerlei apparatuur 
mee om te demonstreren en gaf ook aan huis les. Helaas moest hij begin 
dit jaar de activiteiten neerleggen wegens gezondheidsproblemen.   
 

 
 

- · - · -   Evenementen:   · - · - · 
 

Het VERON Pinkster Radiokamp  
van vrijdag 9 mei tot en met maandag 12 mei 2008.  
Het kamp start op vrijdag om 18:00 uur en we sluiten op 2e pinksterdag af om 12:00 uur. 
Kampeerterrein ´t Vlintenholt Borgerderweg 17, 7873 CT, Odoorn. www.vlintenholt.nl 

 

 
SEM dag zondag 18 mei 2008 
Ook dit jaar wordt weer een SEM dag georganiseerd door een aantal fanatieke liefhebbers. 
Wat is een SEM dag ? Dit is een voor radioamateurs geweldige dag waarop met name oude 
surplus radio’s weer werkend te zien en horen zijn. We praten dan over AN/GRC-9, KL/GRC 3035 
en 3600 vele SEM TRXén die op de voor radioamateurs bekende 6 meter werken en nog veeeeel 
meer oude zend/ontvangers en radiowagens. 
Twee gedreven radioamateurs uit Amsterdam en Waterland Jan Beijer (PE2ELS) en Ger Fritz 
(PA3GKX) organiseren jaarlijks zo’n SEM dag en meestal was dit in het Purmerbos in Purmerend 
maar nu is het helemaal een feest; deze SEM dag wordt georganiseerd in het oude FORT EDAM 
gelegen aan het Oorgat 10 te Edam (JO-22-MM) waar wij een ontzettend hartelijke ontvangst 
krijgen van de fortbeheerders. 
De SEM dag wordt gehouden op en U bent welkom tussen 13.00 en 16.00 uur. 
Behalve deze SEM dag is er ook gelegenheid om het fort bij EDAM de bekijken en zijn er 
georganiseerde rondleidingen. De toegang is gratis maar bij een rondleiding wordt een kleine 
bijdrage gevraagd. Tevens kunt u ter plaatse in de kantine een consumptie  gebruiken. 
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Als U het fort bezoekt, ziet u alle apparatuur 
en proeft u ook de sfeer van oude tijden die 
herleven als U daar rondgeleid wordt. Het 
ligt ook in de bedoeling om via oude films en 
video u een beeld te geven van vroeger 
tijden en met name de communicatie van 
toen. 
U kunt u ook radiocontact maken met het 
fort op 18 mei 2008 tussen 13.00 en 16.00 
uur op de 80 m 3.705 Khz phone in AM en 
op de 6 meter 50.4 Mhz in FM. De 
deelnemers in het fort gebruiken hun eigen 
call aangevuld met ‘Fort bij EDAM”. In het 
fort wordt uitsluitend gewerkt met oude leger 
apparatuur. Een mooie QSL kaart krijgt u na 
een verbinding natuurlijk thuis. Eventuele 
nadere informatie is te verkrijgen bij 
Ger/PA3GKX tel. 020-4821029 of via e-mail 
pa3gkx@amsat.org 
 
 

73 en tot ziens, 
Frans/PA1FR 
 

 
 

 

 
30e Friese Radio Markt Beetsterzwaag 
31 mei 2008 9.00 – 15.30 uur  
Georganiseerd door de VERON afdeling Friese Wouden, met ruim 100 standhouders. 
Toegang 2 euro. 
U verlaat de autosnelweg A7(Heerenveen-Groningen) bij afslag 28 Beetsterzwaag-Nij Beets. 
Hierna rijdt u in de richting Beetsterzwaag. Met gele borden wordt aangegeven hoe u in het dorp 
moet rijden. Om u binnen te praten, is afdelingsstation PI4EME gedurende deze dag actief (vanaf 
ca 05.30 uur) o.a. actief is via de repeaters PI3HVN (145.700 MHz) en PI3MEP, PI2HVN 
(430,025). 

 

 
Breukelense Interesse Groep: PA6BIG 
Onder de roepletters PA6BIG worden er van zaterdag 14 juli t/m zondag 15 juli zoveel mogelijk 
radioverbindingen tot stand gebracht. De radioverbindingen lopen via 80/40/20/15/10 meter 
banden. Ook worden de 2 meter, 70 cm en de ATV frequenties benut. Het ATV analoog gebeuren 
zal op 23 en 13 cm plaatsvinden.Nieuw dit jaar is dat de ATV B.I.G.-groep met een 70 cm ATV 
zender in de lucht zal zijn. Het ATV geluid is via de bekende frequenties te monitoren. Op bijna alle 
frequenties zal er met nagenoeg alle modes worden uitgezonden zoals cw, phone, bpsk, rtty, sstv 
en wsjt. Wil je in het bezit komen van een speciaal door B.I.G. ontworpen QSL kaart, probeer dan 
met ons in contact te komen via de aangegeven frequenties en modes. 
Ben je geïnteresseerd om een kijkje te komen nemen tijdens het B.I.G. weekend, dan ben je van 
harte welkom op zaterdag 14 juli van 10:00 uur t/m 17:00 uur en/of zondag 15 juli van 10:00 uur 
t/m 15:00 uur.  De activiteiten vinden plaats in- en rond het gebouw  
van de ‘IJsclub Breukelen’ aan de Straatweg 185b in Breukelen Noord. Deze natuur- ijsbaan 
(weiland) ligt aan de doorgaande provinciale weg N402.  Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen via PA6BIG@planet.nl  Michel Lips - PA7ML. 
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- · -   PI4KML Ronde    - · - 

 
PI4KML is het clubstation van de Veron afdeling Kennemerland en is in Haarlem 

en omstreken te horen. 
Uitzendfrequentie 

145.350 MHz. 
Uitzending PI4KML 

elke 1
e
 en 3

e
 maandag van de maand. 

Aanvang: 20.30 uur. Tijdsduur ca 30 – 45 minuten. 
 

Meld je eens in en geef een rapport, ook QSL via het Bureau wordt gewaardeerd. 
Ook wereldwijd via internet met Echolink te beluisteren en de mogelijkheid om in te 

melden via PA3FMC-L . Voor informatie zie  http://www.echolink.org. 
 

Meld je nu aan om een e-mail te ontvangen van de PI4KML-ronde: 
www.PI4KML.nl en klik op “PI4KML ronde” 

 

 
- · -    Van het Internet  - · -    

 
In deze rubriek willen we leuke LINKS op nemen over diverse onderwerpen 
Stuur informatie over interessante zaken naar de redactie van H.L.M. via: 

info@pi4kml.nl 
 

Op de Circuits Online website vind je schema's, elektronica downloads, elektronica 
informatie en nog veel meer. Kortom: alles wat met elektronica te maken heeft. 

http://www.circuitsonline.net/ 
 

Van alles over LED’s, erg informatief, voor de liefhebber: 
Don Klipstein's LED site 

http://members.misty.com/don/ledx.html 
 

Wie kent het niet, toch ook maar eens de aandacht op het Museum voor het 
radiozendamateurisme in Budel: 

http://www.jancorver.org/ 
By the way: is dit geen aardig doel voor een afdelingsexcursie? 

 
 


