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Tijdens de bijeenkomst van 28 januari 2020 hielden we onze traditionele jaarvergadering en werden de prijzen van ons
afdelingscompetitie klassement uitgereikt. Ook werden de lootjes welke je bij het afrekenen door het jaar heen verzameld
zijn gebruikt voor de verloting.

Op dinsdag 25 februari2020 is er weer een bijeenkomst in het clubgebouw van Scouting Puttershoek, u bent van harte
welkom om de lezing van PA0EJM Gidi Verheijen bij te wonen, de zaal is open vanaf 19.30 uur en we beginnen om 20.00
uur.
Het zal weinigen ontgaan zijn dat op 6 november 2019 Hanso
Idzerda werd herdacht. De Friese radiopionier Hanso Idzerda
heeft 100 jaar geleden vanuit Den Haag het eerste radioomroepprogramma in ons land heeft uitgezonden. Die uitzending
werd overigens vrijwel uitsluitend door radioamateurs ontvangen.
Voor zijn uitzendingen had het Ministerie van Waterstaat hem de
roepletters PCGG toegekend. Later (in 1930) kreeg hij een
zogenaamde fabrikantenmachtiging met de roepletters PF1IDZ
(de letters IDZ vormden de eerste 3 letters van zijn achternaam).
Beeld en Geluid in Hilversum
Een werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor de Historie
van de Radio organiseerde medio september een grote expositie
over het thema "Idzerda - 100 jaar radio-omroep" in Driebergen.
Daar was o.a. in een studio een reprozender met een speciale
vergunning van het AT in de lucht met de roepletters PF1IDZ. De
zender was nauwgezet gebouwd aan de hand van een bewaard
gebleven exemplaar uit het depot van Beeld en Geluid in
Hilversum. De reprozender zond uit op dezelfde golflengte 258
meter) waarop de originele, bewaard gebleven zender werkte.
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De uitzending was op een andere plaats in het expositiegebouw te beluisteren. Via de zender werd "live" muziek van een
pianist en een ensemble uitgezonden. Er werden dezelfde grammofoonplaten gedraaid die Idzerda op 6 november 1919
ook ten gehore bracht. Op de expositie waren ongeveer 60 objecten uit het werkzame leven van Hanso Idzerda te zien
(gereedschappen, meetapparatuur, zenders en ontvangers).
1919
Hanso Idzerda was betrokken bij de ontwikkeling van de eerste radiolamp van Philips. Begin 1919 demonstreerde hij
samen met Philips een dergelijke radiolamp via de eerste radiotelefonie-uitzending in ons land. Ruim een half jaar voordat
hij het eerste radio-omroepprogramma verzorgde. Hanso Idzerda en Jan Corver waren tijdgenoten, die veel hebben
samengewerkt.
Naar aanleiding van het evenement "Hanso Idzerda” - 100 jaar radio-omroep" komt Gidi PA0EJM 25 februari 2020 een
lezing geven. Zijn boek zal na afloop al dan niet gesigneerd verkrijgbaar zijn.

PACC 2020:
Het tweede volle weekend van februari (Zaterdag 8 februari 12:00 UTC - Zondag 9 februari 12:00 UTC) werd
traditiegetrouw de PACC contest gehouden, Het contest evenement voor de Nederlandse radiozendamateur. Nederland
stond even in de belangstelling, buitenlandse stations willen graag een QSO met elk Nederlands station maken.
Vanuit onze afdeling is er weer meegedaan met
de Call PI4CG door : Jan PA2JCB, Paul
PD2PKM, Gerard PD2GSP en Anne NL13798.
Ruim 300 verbindingen waarvan 1,8 MHz & 7
MHz het grootste deel vertegenwoordigde was
het een aparte contest door het weer en het
uitblijven van verbindingen op 21 & 28 MHz.

Jan PA2JCB

Gerard PD2GSP
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De QSL-kaart en zijn verhaal ……
In deze maandelijkse rubriek selecteert Evert PA3FXY de sub QSL manager van R36 een QSL kaart uit zijn QSL kaarten
verzameling van ruim 40 jaar inmiddels. En hij geeft daarbij een klein verhaaltje over het desbetreffende station, het land of
het ontwerp van de kaart kortom wat van toepassing is.
Waarom is deze QSL kaart dan bijzonder? Samen met Anne-Sophie
NL13789 heb ik inmiddels heel wat QSL kaarten met afbeeldingen van
vuurtorens bekeken. Inmiddels heb ik er al meer dan 100. Maar deze is
echt bijzonder, het is in ieder geval de hoogste 65 meter hoog aan de
Duitse Noordzee kust. Hij is ook bijzonder slank en lijkt ook wel wat op
een water toren. Ook was deze in 1891 samen met Borkum als eerste
met elektriciteit verlicht. Inmiddels is dat sterk verbeterd door een
hogedruk Xenon lamp met een zeer geavanceerd projectie systeem.
Zet je zonnebril maar vast op 30 zeemijlen met een openingshoek van
1,4 graden en de lichtopbrengst is 4500000 Candela nee geen milli
Candela echt Candela. Dat is echt gigantisch veel licht, een gloeilamp
van 100 Watt heeft een lichtsterkte van circa 120 candela. Het is dus
Duitslands sterkste baken aan de Noordzee kust.

Mijn participatie aan de lighthouse weekenden wordt dit jaar alweer voor de 18de keer. De eerste keer in 2003 was nog
samen met Rien PA1BDO met een twee elements 10, 15, 20 meter beam op het oude Recreatieoord Binnenmaas met de
auto op het gras en een party tent over en tegen de auto van Rien. Was best een leuke ervaring ook gezien Rien zijn
Nautische werkzame verleden kon hij zich er een beeld bij vormen. Voor mij heeft het ook wel wat vuurtorens en ook
watertorens en molens. Zes jaar later heb ik samen met Rien PA1BDO zelf een vuurtoren geactiveerd namelijk de NL0034
het Calland kanaal laag deze is 30 meter boven NAP hoog en gebouwd tussen 1970 en 1971. Zie de fraaie QSL kaart
welke Rien destijds heeft ontworpen met mijn foto's en een oude zeekaart.
73 de Evert PA3FXY
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Agenda:
25-02-2020
29-02-2020
01-02-2020
05-03-2020
21-03-2020
21/22-03-2020
24-03-2020
25/26-04-2020
28 april 2020
26 mei 2020
29-05/01-06
23 juni 2020
26/28-06-2020
12/13-09-2020
22-09-2020
16/18-10-2020
21-10-2020
27-10-2020
31-10-2020
13/14-02-2021

Lezing "Hanso Idzerda - 100 jaar radio-omroep" Gidi PA0EJM
afdeling Noord Oost Veluwe ’t Harde
http://www.pi4nov.nl/
GRONINGER RADIO AMATEUR TREFFENhttp://www.grorat.nl/
Lezing Raspberry PI afdeling A16
45e Landelijke radiovlooienmarkt Rosmalen
PROUD 2B PI4YLC organiseert YL-meeting
Onderling QSO & bouwen 70Mhz. Slim-Jim
European Fortress Weekend
Onderling QSO
Onderling QSO & afregelen kattensnor 7Mhz.
VERON Pinksterkamp
VERON Pinksterkamp
Onderling QSO
HAM RADIO 2020 Friedrichshafen HAM RADIO 2020 Friedrichshafen
Open monumentendag PI4CG vanaf Fort “Buitensluis”
Onderling QSO
JOTA-JOTI Weekend
75 jaar VERON-dag (21 oktober)
Onderling QSO
e
60 Dag van de Radio Amateur IJsselhallen Zwolle
VERON PACC contest 2021

Bijdragen voor het Veron Hoekse Waards Nieuws.
Bijzondere QSO’s, QSL kaarten etc laat het uw mede amateurs het weten mail het naar a52@veron.nl
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

P. Kooijman
G. Speksnijder
W.Bravenboer
P. de Zeeuw
J. Booden

Bijeenkomsten:
Afdelingswebsite:
Afdelingsronde:
Ronde leider:

PD2PKM https://a52.veron.nl/
PD2GSP https://www.instagram.com/a52veronhoeksewaard/
PA3BB https://www.facebook.com/veronhoeksewaard#
PD4HW https://www.youtube.com/channel/UCPpZU_BFnzMR27h51oKGARA/featured
PA2JCB

Scouting gebouw Sportlaan 4,3297 TG Puttershoek vanaf 20:00 uur
a52.veron.nl
zondag om 20:30 op 145.550 MHz.
Paul PD2PKM of Gerard PD2GSP.

Inmelden luisteramateurs via 433.300 MHz.
Mee luisteren, kijken en inmelden via Youtube ->zoekopdracht “PI4VHW” selecteer de live streaming

QSL POST:
De QSL-Manager zal aanwezig zijn met kaarten. Of er ook kaarten voor u bij zitten kunt u zien
op de site onder het kopje QSL-service. Achter uw call staat vermeld of er kaarten zijn en
wanneer ze voor het laatst zijn opgehaald.

