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Privacy Statement.

De VERON afdeling Friese Meren is met zomerreces 2018

Gedurende de maanden juni, juli en augustus 2018 zijn
er geen verenigingsavonden.
Volg ons op: www.veronfriesemeren.nl

Verenigingsavonden
De eerst volgende verenigingsavond van de VERON afdeling Friese Meren staat gepland op:
Vrijdag 14 september 2018
Aanvang in om 20.00 uur LT.
Locatie: gebouw van Rode Kruis Súdwest Frylân, Selfhelpweg 2
in Sneek (zie foto).
Agenda en evenementen 2018
1 – 3 juni 2018

– Ham Radio Beurs in Friedrichshafen.

16 juni 2018

– Antennemeetdag bij de Lichtmis.

17 juni 2018

– Dirage te Diest, België.

24 juni 2018

– Open dag Repeaters Amsterdam.

23 – 26 augustus – 50e DNAT in Bentheim, Duisland.
5 september 2018 – Zendexamens in N en F te Veldhoven.
3 november 2018 – 58e Dag van de RadioAmateur in de IJsselhallen, Rieteweg 4 in Zwolle.

Voor 2018 zijn uitzendingen van PI4AA gepland op:
•
•
•
•

1 juni
6 juli
3 augustus
7 september

Alle uitzendingen beginnen om 21.00 uur LT op QRG: 3605 KHz LSB, 7073 KHz LSB,
145,325 MHz FM en 430,125 MHz FM via repeater PI2NOS.

HAMecc2018
Slachtoffers of bevoorrechten?
We beleven een periode van heerlijke en lange dagen, een cadeautje voor de mensen.
Maar door het mooie weer beleven we ook een periode van matige condities, hoewel
dat soms goed uitkomt. Overdag genieten van het weer en we kunnen niet achter de
set omdat de banden pas laat in de middag open gaan. En we hoeven ook niet ’s nachts
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op te blijven omdat de banden dan weer dicht gaan. Kostbare zonnewarmte -> energie
-> elektriciteit -> transceiver -> Hamecc2018! De circle of life….
Propagatie-voorspellingen, MUF’s, K-factoren? Niet van beland! Luister maar op de
HF-banden naar frequentie xx.x74. Ook al is de hele band stil: zijn daar FT8-signalen,
dan is de band bruikbaar. Leuk voor de FT8-mensen, jammer voor ons. Wij kunnen
niet meedoen met onze lange call in FT8. En op PSK en RTTY-gebied gebeurt in feite
nu niets meer. Alleen PI4ECC zou wel kunnen uitkomen, maar die zijn nog niet actief
met FT8.

Wie ook slachtoffers zijn? De HF-SSB ers. Die
hebben overdag hun job en ’s avonds is er
gereserveerd door de CW-jongens. Deze maand is
het CW-aandeel in aantal verbindingen gestegen
tot ruim boven de 80%. Er was trouwens wel een
pracht-uitschieter op Hemelvaartsdag. SSB en
CW samen ruim boven de 300 verbindingen!
Ook overdag op 20/40.
In totaal zijn de eerste 5 maanden zo’n 13.000 verbindingen gemaakt met plm. 110
landen. USA en Japan zijn nu redelijk vertegenwoordigd en Brazilië begint ook mee te
doen. De rest in AS, OC, VK/ZL, AF en SA is niet te werken. Zo langzamerhand zijn er
ook verbindingen mogelijk op de hogere banden, maar wel veel short skip.
28 Mei sluit Bolsward, de laatste fietsers en kit-cars zijn dan wel binnen, zodat ze
vanaf 1 juni met een big smile aan Hindeloopen (PF2018HIN) kunnen beginnen, stad
nummer 6!!. Zelf tref ik veel stations die de PF2018-calls herkennen, de gewoontes
kennen, zodat ze al zitten te wachten: ouwe-jongens-krentenbrood. Dat is zo’n leuke
ervaring!!
Voelen de 6-meter boys al aandrang? Kunnen zij die mooi-weer toestand gebruiken?
En misschien kunnen dan de SSB-jongens een woordje meespreken?
PI4ECC

Het is nu wel duidelijk dat het bezoekerscentrum van
KH in Leeuwarden alleen overdag open is. We hebben
dus besloten dat PI4ECC overdag is gereserveerd voor
bezoekende operators en de overige tijd weer ter
beschikking staat aan ons allemaal. Maak er a.u.b.
gebruik van (bijv. met FT), zodat ook de Joker-functie
weer tot z’n recht komt. Zo hebben we dat beloofd aan
de DX-wereld. De radiohut in het bezoekerscentrum is
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op zich al de moeite waard. Zomaar in de Leeuwarder Stadoase, waar inderdaad veel
bezoekers komen die graag geïnformeerd willen worden over onze bezigheden.
Degenen die zich hebben opgegeven als PI4ECC-operator ontvangen binnenkort een
uitnodiging voor een introductieavond. Introductie van de apparatuur, sleutelbeheer,
en andere aantrekkelijkheden.
Veel plezier gewenst!!
Namens de werkgroep
Martin/PA0MBD

Uitzendingen van PAoVRZ/A verenigingszender VRZA
De verenigingszender van de
VRZA heeft de roeplettters
PI4VRZ/A en zendt uit vanaf het
terrein van Kootwijk Radio, te
Radio Kootwijk (JO22VE). De
shack van PI4VRZ/A was sinds
december 2009 ondergebracht
in gebouw A, het
hoofdzendergebouw van het
voormalige radiostation
Kootwijk Radio. Helaas moest
het station eind 2011 uit gebouw
A vertrekken. Staatsbosbeheer,
de beheerder van het terrein,
heeft ons toen een nieuwe ruimte toegewezen achter het oude hotel (gebouw H), die
we zelf de ‘Radiohut’ noemen. De eerste uitzending vanuit deze ruimte heeft plaats
gevonden op 14 januari 2012.
Elke zaterdagmorgen vanaf 10 uur wordt door vrijwilligers een uitzending verzorgd.
Frequenties en relaisstations:
Vanuit Kootwijk Radio zenden we uit:
o in de 40-meter band op 7062 KHz LSB (+/- QRM)
o in de 4-meter band op 70,425 MHz (polarisatie verticaal/rondstralend)
o in de 2-meter band op 145,250 MHz (polarisatie verticaal/rondstralend)
o via onze webstream. Via de webstream is buiten de uitzendtijden een herhaling van
de laatste uitzending te beluisteren.

Wij stijgen naar grote hoogte! (VRZA-nieuws)
Vele jaren mochten we gebruik maken van de watertoren op Radio Kootwijk om
daarop onze 2 en 4 meter antennes te plaatsen. Helaas komt daar binnenkort een
einde aan: de watertoren wordt gerenoveerd en in zijn oorspronkelijk staat
teruggebracht. Staatsbosbeheer, de eigenaar van het zendterrein en de gebouwen,
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vindt (helaas voor ons) dat antennes van
radiozendamateurs niet meer in dat “gerenoveerde”
plaatje passen.
Daarom zijn we al een tijdje geleden op zoek gegaan
naar alternatieven en vonden de Stichting Scoop
Hobbyfonds (ook wel bekend als Hobbyscoop) bereid
ons te helpen. Mischa PA1OKZ van die stichting
kondigde het tijdens de ALV op 7 april jl. aan:
Hobbyscoop stelt mogelijkheden beschikbaar aan
PI4VRZ/A om uitzendingen vanaf de Gerbrandy-toren
(ook wel bekend als de Lopik-toren) te realiseren.
Daarvoor stellen zij onder meer een X.5000
rondstraler op de zogenaamde reportagecabine
beschikbaar. Deze bevindt zich ongeveer halverwege de zendmast (zie de pijl op de
foto) op zo’n 220 meter hoogte. Deze antenne zal gevoed worden door een Icom IC7100, die we op afstand vanuit Radio Kootwijk kunnen bedienen.
Op zaterdag 21 april gaan we voor het eerst gebruik maken van deze locatie. Zolang we
nog gebruik kunnen maken van de antennes op de watertoren op Radio Kootwijk,
blijven we daar vandaan uitzenden op 145,250 MHz. Welke frequentie we gaan
gebruiken voor de uitzendingen vanaf de Gerbrandy-toren weten we op dit moment
nog niet: We zullen zaterdagmorgen een vrije frequentie opzoeken en dan in onze
uitzending en via Twitter meedelen welke dat is geworden. Help ons hiermee, want we
willen beslist geen bestaande rondes verstoren. Mocht dat onverhoopt het geval zijn,
bel ons dan op nummer 055-711 4375 en dan gaan we uiteraard zo snel mogelijk QSY.
Natuurlijk zijn we zeer benieuwd naar ontvangstrapporten van beide uitzendingen en
vooral de verschillen ertussen. Hopelijk luister je vanaf zaterdag daarom wekelijks
mee.
Binnenkort zullen we meer informatie plaatsen over deze fantastische mogelijkheid
voor PI4VRZ/A. Maar nu al is onze dank aan Stichting Scoop Hobbyfonds heel groot!
Met dank aan de VRZA voor bovenstaand artikel.
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Antennes zijn opgeruimd (zie foto op pagina 5)
Firma RGS heeft in opdracht van Rijksvastgoedbedrijf het antennepark van voormalig
kortegolf zendstation Zeewolde ontmanteld. Het ging om 23 masten welke varieerden
in hoogte tussen de 12 en 125 meter. Bekijk hier een filmpje. Het sinds 2012 door het
Ministerie van Defensie aangekochte zendstation (toenmalig wereldomroep) zal
worden ingericht als zendstation. Het zendstation gaat de communicatie over lange
afstanden met o.a. schepen en missiegebieden over de gehele wereld verzorgen. Het
ministerie van Defensie heeft de intentie dit zendstation medio 2020 operationeel in
gebruik te nemen.

KPN stopt met het verzorgen van de FM-netwerken van
radiostations
Momenteel worden de laatste FM-frequenties van Sky Radio,
Radio Veronica en Sublime gefaseerd omgeschakeld naar een
andere operator. De regionale en lokale stations moeten eind
van dit jaar een over zijn.
Het verzorgen van FM-netwerken nam KPN in 2006 over van
Nozema. Daartoe behoorde ook het beheren van de FMnetwerken van de NPO-zenders, maar hier kwam in 2010 een
einde aan.
Sindsdien verzorgde KPN nog de netwerken van Sky Radio,
Radio Veronica, Sublime, de regionale publieke omroepen en
enkele regionale commerciële omroepen.
Maar KPN heeft besloten om de FM-netwerken af te stoten. “De reden is dat enkele
grote commerciële zenders over zijn gegaan naar een andere operator. Daarmee
was het aanbieden van deze dienst niet meer rendabel,” zo laat Ward Snijders, hoofd
media relaties van KPN, aan Radio.NL weten.
“De contracten met de andere zenders zijn opgezegd. Wij willen daarbij een soepele
overgang voor onze klanten. Zij hebben dan ook tot 1 januari 2019 de gelegenheid
om over te stappen naar een andere operator, dan wel de KPN zendapparatuur en
antennesystemen over te nemen. Voor deze tweede optie zien wij belangstelling bij
onze klanten,” vervolgt Snijders.
Het omzetten van de verschillende FM-zenders gaat heel gefaseerd. Momenteel
worden de laatste FM-frequenties Sky Radio, Radio Veronica en Sublime
omgeschakeld naar de infrastructuur van Broadcast Partners, die hiermee nu alle
landelijke FM-netten exploiteert. Daarnaast heeft Broadcast Partners een deel van de
antennesystemen en zendapparatuur overgekocht van KPN.
De zendapparatuur en antennesystemen die niet overgenomen worden, worden
ontmanteld en gesloopt. Enkele weken geleden is bijvoorbeeld al de zender van Sky
Radio in Hilversum verwijderd. Het landelijke DAB+netwerk van de NPO op kanaal
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12C, alsmede de DVB-T(2) netwerken blijven in de toekomst wel in beheer bij KPN.
[Radio.NL]
Bron: Radio.nl
Nieuwe schrijfwijze E-mail adres
Ook in verband met de AVG-wetgeving 2018 wordt geadviseerd om E-mail adressen
niet in het algemeen vrij te publiceren i.v.m. reclame en andere niet-vriendelijke
bedoelingen.
Om reclame en spam zo veel mogelijk te weren wordt aangeraden een E-mailadres met
extra spaties weer te geven, zoals in mijn geval pe1jra @ gemail.com (niet veilige
schrijfwijze is pe1jra@gmail.com).
De schrijfwijze op papier: pe1jra [at] gemail.com is tot nu toe de veiligste methode.
Een 2e wijziging is om voor bestuurlijke- en overige informatie geen privemailadressen te publiceren en te gebruiken, maar een centraal niet-persoonlijk Emailadres als:
veronfriesemeren @ gmail.com of
veronfriesemeren [at] gmail.com
Bestuur van de VERON afdeling Friese Meren
Wil Stilma PE1JRA
Tel. 06 53245208

– voorzitter

Jacob Breimer PE1OTB

– penningmeester

Hans van der Veen PA2HSH – 2e penningmeester
Wil Stilma PE1JRA

- secretaris ad interim

QSL-service
Eddie van de Goot PA3FTF

Adressen VERON afdeling Friese Meren
Facebook klik op: www.facebook.com/veronfriesemeren
Twitter klik op:

www.twitter.com/veron_a62

Website klik op:

www.veronfriesemeren.nl

Correspondentie bij voorkeur per E-mail naar:

veronfriesemeren [at] gmail.com

Secretariaat VERON afdeling Friese Meren:

P/a Wilhelminastraat 27, 8561 AA Balk
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