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      VERON, afdeling IJsselmeerpolders 
 

         Verslag ledenbijeenkomst op 4 oktober 2005        
 

1) De bijeenkomst wordt begonnen met een korte toespraak van de Algemeen voorzitter 

      van de Veron – Dick Harms, PA2DW. 

      Hij merkt op dat er een afnemende belangstelling is voor het zendamateurisme. 

      Volgens Dick komt dit o.a. door internet, waarmee wereldwijde verbindingen op 

eenvoudige en goedkope wijze gemaakt kunnen worden. Ook de computer zelf 

      is al een tijdvreter, waardoor de radiohobby op de achtergrond komt. 

      Taak voor de vereniging om de mensen (jeugd) enthousiast te maken voor de hobby. 

      Start een cursus (zendamateur) en maak het leuk en aantrekkelijk voor de jeugd b.v. 

      via de Jota (weekend van 15 en 16 oktober j.l.). 

      Dat er nog mensen zijn die dat kunnen heeft Jacob de Borst bewezen en dat bewijst 

      hij ook nu nog, hij geeft een cursus zendamateur. 

      Tenslotte verzoekt Dick of Jacob naar voren wil komen en hij spelt hem De Gouden 

      Spelt van de Veron op. Dit naar aanleiding van een voorstel van de ledenvergadering 

op dinsdag 5 april 2005.  De leden van de afdeling wilden en willen hiermee hun 

waardering uitspreken over de manier waarop Jacob in de afgelopen tijd de afde- 

      ling geleid heeft. 

 

2) Hierna begon Leo Leisink, PA0LSK met een uiteenzetting over DARES. 

De Dutch Amateur Radio Emergency Service (DARES) stelt zich ten doel de kennis 

en kunde van gelicenseerde radio zendamateurs en geregistreerde luisteramateurs inzet 

baar te maken en te houden voor het ondersteunen van professionele hulpverlenings- 

diensten bij de bestrijding van rampen en andere grootschalige incidenten. 

Daarbij spant DARES zich in om een deel van de Radio Communicatie bij 

Calamiteiten en Noodsituaties (RCCN) te leveren. 

Dit doel wordt bereikt door het organiseren van gemotiveerde, deskundige en van de 

noodzakelijke technische middelen voorziene radioamateurs en door het organiseren 

van de benodigde randvoorwaarden. 

De activiteiten van de stichting vinden plaats op de volgende gebieden; 

. Maatschappelijk 

. Organisatorisch 

. Technisch 

wij bekijken alleen de techniek: 1) mondelinge communicatie en 2) schriftelijke 

communicatie. 

Behalve spraak (of zonodig nog morsetelegrafie) netwerk op de 80 en 40 meterband  

kunnen de radioamateurs van DARES meer bieden. 

Radioamateurs zijn vaak goed ingevoerd in de modernste radioverbindingstechnieken 

en zo maakt DARES dan ook o.a. gebruik van z.g. “Echolink” verbindingen. 

Echolink biedt de mogelijkheid om het internet te gebruiken als een extra verbindings- 

weg tussen de radiostations (over grote afstanden). 

Hierbij worden dan de VHF (2 meterband) of UHF (70 cm band) signalen als VoIP – 

protocol over het internet verzonden. 

Verder hebben radioamateurs op de VHF en UHF voor spraakverbindingen de beschik 

king over relaisstations die door heel Nederland staan opgesteld.  

Met name ook data-verbindingen, zoals e-mail verkeer, kan door radioamateurs 

worden gemaakt. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Winlink2000 – systeem, 

met voor de HF – banden de Paktor II/III mode en voor last-mile communicatie op 



VHF/UHF packt-radio middels Packlink en Telpac. Er zijn in de afgelopen tijd al en- 

kele technische tests uitgevoerd op dit gebied. Een verbinding gedeeltelijk packtradio 

en daarna via e-mail verder (Telpac). 

Samenwerking met het ministerie(s) is nog een probleem – erkenning van DARES – 

door deze instanties zou een stap in de goede richting zijn. 

 

         Volgende bijeenkomst 
 

Op dinsdag 1 november a.s. komt Arie Kleingeld, PA3A uit Barendrecht een lezing 

geven over bandfilters, dit is een interessant onderwerp, komt allen! 

      

 

           

 

 

NOORDELIJK AMATEURTREFFEN 2006. 

 



ZATERDAG 25 FEBRUARI 2006. 

 

Op zaterdag 25 februari a.s. wordt in Groningen weer het Noordelijk Amateurtreffen 

gehouden, dit nu voor de 30
e
 maal. 

Plaats van handeling is, als altijd, de Borgmanhal van het Martiniplaza-complex. 

 

Vele handelaren, zowel in de sektor "nieuw" als "gebruikt" hebben zich, zo vernamen wij van 

de organisatoren, reeds ingeschreven voor het NAT. 

 

De aanwezigheid van de vele handelaren en demonstratiestands, zal niet verhinderen dat een 

belangrijk aspekt het TREFFEN van de amateurs onderling zal liggen. 

Hiertoe is centraal in de hal weer een gezellig terras gepland waar, onder het genot van de 

daar verkrijgbare hapjes en drankjes, herinneringen kunnen worden opgehaald of anderszins 

ervaringen kunnen worden uitgewisseld. 

 

Hat NAT zal starten om 09.30 en duurt tot 16.00 uur. U hebt dus ruimschoots de gelegenheid 

om, óók van verre naar Groningen te reizen voor dit altijd weer geslaagde gebeuren. 

 

U vindt het Martiniplaza-complex aan de zuidkant van de stad Groningen. U volgt hierbij de 

aanwijzingen op de ANWB-borden. 

 

De toegangsprijs bedraagt  Euro  5,00. 

 

Interessenten voor deelname kunnen kontakt opnemen met de Stichting NAT,  

Joh. Geradtsweg 79, 1222 PN te Hilversum of per e-mail :  amateurtreffen@hotmail.com 

 

Een stukje geschiedenis. 

 

Noordelijk Amateurtreffen 2006 – 25 februari a.s. 
 

Inmiddels bijna 30 jaar geleden, vroeg het  Wijkcentrum in de nieuwe Groninger wijk 

Paddepoel aan haar bewoners, iedereen te laten kennismaken met de uiteenlopende hobby’s 

die in deze buurt aanwezig waren. 

Fervent radio-zendamateur Geert Heemstra, PA0GIN, ( SK in 2004 ) pakte dit op, en 

verhuisde met zijn hobby naar het wijkcentrum de Trefkoel aan de Zonnelaan om daar, samen 

met anderen onze mooie hobby te promoten. 

Van het een kwam het ander en al snel werd, op grotere schaal, in dezelfde Trefkoel 
een veelomvattende demonstratie- en verkooptentoonstelling gehouden, die zich in 
de loop der jaren zou ontwijkkelen tot een evenement van landelijke allure. 
Na een aantal jaren verhuisde men naar het Matinihal-centrum, waar eerst een paar maal op 

een van de balkons het NAT werd gehouden, maar  thans, en dat al gedurende vele jaren, 

wordt  de gehele Borgmanhal van het, inmiddels tot Martini-plaza omgedoopte, complex 

bezet. 

Van kleine wijkgebonden gebeurtenis groeide het uit tot een gebeuren, dat jaarlijks door 

gemiddeld  1.500 enthousiastelingen wordt bezocht. Zo dicht aan de oostgrens van ons land 

gelegen is het daarbij niet verwonderlijk dat ook vele amateurs uit Duitsland het NAT 

bezoeken. Ook vele standhouders uit Duitsland hebben de weg naar Groningen gevonden. 

Meer dan 100 stands, waarin verschillende aspecten van de hobby aan de orde komen,  waar 

verkoop door bekende en minder bekende handelaren uit binnen- en buitenland wordt 

verzorgd en waar velen in staat worden gesteld, hun overtollige hobby-spullen te verkopen, 

staan voor de bezoeker klaar om een interessante dag te beleven. 

De organisatoren hebben van meet af aan, grote waarde gehecht aan het ontmoeten van de 

amateurs, iets wat in de naam Treffen is vastgelegd. Hiertoe wordt telkenjare een deel van de 



oppervlakte gebruikt om een gezellig terras te bouwen, waar, onder het genot van een drankje 

en een hapje, menig Eyeball-QSO plaatsvindt tussen mensen die elkaar alleen van “stem door 

de ether” kennen. 

Het NAT is niet alleen een bijeenkomst van zendamateurs en luisteramateurs. Vele andere 

radio-enthousiastelingen, CB-ers en andere hobbyisten weten de weg naar de Borgmanhal te 

vinden. 

 

Ook in 2006 vindt – nu al weer voor de 30
e
 maal – dit Noordelijk Amateurtreffen plaats en 

wel op zaterdag 25 februari. Dat het in Groningen plaatsvindt behoeft geen belemmering te 

zijn. De wegen in het noorden kennen nauwelijks files, zeker op zaterdag. U kunt het 

gebeuren bezoeken van 09.30 – 16.00 uur. De weg naar het Martiniplaza wordt, bij 

binnenkomst via de oostelijke, westelijke en zuidelijke ingangen aangegeven op de borden 

van de ANWB.  En dan nog, wellicht  ten overvloede misschien, de entreeprijs bedraagt 

slechts Euro 5,00. 

 

                                                                                         

                                                                                                                        

                 

        

                                                                                                                   DVV & JZ 


