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ZOMERSTOP 2022 ? 
 

Ook in juli en augustus 2022 is er de gebruikelijke zomerstop van onze afdelingsavonden. We 

zitten echter niet stil want in zowel juli als augustus is er een activiteit vanaf ons station in 

IJmuiden. In juli wordt bovendien een nieuwe uitgave uitgebracht van onze nieuwsbrief 

RCKML Magazine en ook denken we al aan onze OPEN DAG in november dit jaar. 
 

 
 

DEELNAME AAN DE IARU-CONTEST MET PA6HQ  
 

Ons PA6Y-contestteam gaat vanuit het clubgebouw van RCK in IJmuiden deelnemen aan de 

IARU-contest. Deze is op 9 en 10 juli 2022 van 14:00 tot 14:00 uur Nederlandse tijd. We 

zijn dan qrv onder de speciale call PA6HQ. De organisatie van deze contest heeft ons 15 en 

80 meter met beide als mode ssb toegewezen.  
 

 
 

Namens de VERON zal het station PA6HQ met 12 stations vanaf verschillende plekken in 

Nederland gelijktijdig actief zijn met zowel cw als ssb op HF. Vanuit IJmuiden zullen we met 

ons station dus 15 en 80 meter in ssb activeren.  
 

De coördinator voor deelname aan deze radiowedstrijd ben ik Kees PA5WT  Er zijn al wat 

aanmeldingen maar we willen er graag nog wat meer bij. Heb je belangstelling voor deelname 

stuur dan even een bericht aan via secretaris.a20@veron.nl, of spreek mij, of een van de 

bestuursleden, aan tijdens de komende afdelingsavond.  

 
 

Kopij voor ons RCKML Magazine  
 

Voor de komende zomeruitgave van onze nieuwsbrief ‘RCKML Magazine’  hebben we 

jullie kopij natuurlijk weer hard nodig. Wil je ook iets voor onze volgende nieuwsbrief 

aanleveren? In het komende zomernummer is nog ruimte genoeg! We zijn altijd op zoek naar 

bijdragen uit onze eigen afdeling.  

 

Heb je al wel wat aantekeningen maar (nog) geen compleet artikel? Stuur het toch maar op. 

Hier maken wij er dan wel een compleet verhaal van. Heb je er twijfels over of je bijdrage wel 

geschikt is voor publicatie neem dan gerust eerst even contact hierover op. Stuur voor 

bijdragen of vragen een email aan secretaris.a20@veron.nl of stuur jouw bericht via het 

webformulier op de afdelingswebsite.  
 

 

 

INLEVEREN KOPIJ GRAAG VOOR 30 JUNI A.S.  
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In augustus 2 vuurtorens activeren in de ILLW met PI4RCK/LH 
 
  

Dit jaar is vanaf zaterdag 20 augustus 00:00 UTC tot 

zondag 21 augustus 24:00 UTC het ILLW dit is het 

‘International Lighthouse Lightship Weekend’. Met onze 

afdeling Kennemerland willen wij vanuit IJmuiden aan dit 

internationale evenement deelnemen. Dit doen we, zoals we al 

eerder hebben gedaan, samen met RCK onder de speciale call 

PI4RCK/LH. Dit jaar is het 25-jarig jubileum van dit leuke 

wereldwijde evenement dus zal de belangstelling hiervoor naar 

verwachting groot zijn. Dit is dus geen contest maar een 

ontspannen evenement waarbij mooie verbindingen kunnen 

worden gemaakt. 

 

In ons komende RCKML Magazine zal nog wat meer informatie over deze activiteit staan. 

  

* Voor meer info over de achtergronden van dit unieke evenement zie de zomeruitgave 2021 

van ons afdelingsblad RCKML Magazine vanaf bladzijde 26. Zie ook het mooie filmverslag 

op You Tube van Ton PA4TK over onze activiteit in de ILLW van vorig jaar.   

 

 
   
  
OPEN DAG NOVEMBER 2022  
 

  
Onze OPEN DAG 2022 komt snel dichterbij. Deze dag 

(doen we natuurlijk weer samen met RCK in IJmuiden) is 

op zaterdag 12 november 2022.  

 

Lijkt het je leuk om eens mee te draaien of heb je een 

vraag, een voorstel of een goed idee voor onze OPEN 

DAG spreek dan het bestuur even aan op de 

afdelingsavond of stuur een email. 

 
 

 
 
 

1 juni 2022 
Secretaris VERON Kennemerland 
Kees PA5WT 
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