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om wijzigingen in de aangeboden artikelen aan te brengen.

Verenigingsavond

Gewoonlijk de eerste dinsdag van de maand in het Arbeidslokaal van
gebouw Hanzeborg aan de Koningsbergenstraat 201 te Lelystad, tegenover het station.
De eerstvolgende bijeenkomst is:
Dinsdagavond 4 september om 20.00 uur.

VERON

De VERON is de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in
Nederland, opgericht op 21 oktober 1945 en ingeschreven in het verenigingsregister van de KvK te Amsterdam onder nummer V 532139.

Homepage

De website van de afdeling is www.a41.veron.nl of anders via
www.veron.nl en dan via “afdelingen” naar afdeling A41 Flevoland.
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Van het bestuur.
Eerstvolgende bijeenkomst.
Op dinsdag 4 september houden we onze eerstvolgende bijeenkomst in gebouw de Hanzeborg in Lelystad.
We beginnen om 20.00 uur.
De koffie in het lokaal is gratis.

Afdelingsagenda (in de Hanzeborg).
4 september
2 oktober
6 november
4 december
8 januari

Bijpraten over de vakantie en de komende activiteiten
In de maak
In de maak
Nieuwjaarsbijeenkomst

We zitten ook op Facebook.
www.facebook.com/Afdeling41

PA3JEM heeft gouden antenne gekregen.
Onze eigen Johan, PA3JEM, heeft tijdens de DNAT in Bad Bentheim de gouden antenne uitgereikt gekregen door de burgemeester van Bad Bentheim.
Elk jaar vraagt deze gemeente om zendamateurs hiervoor voor te dragen, uiteraard met een goede onderbouwing van de voordracht.
Als deze niet overtuigend genoeg is, wordt de award ook niet uitgereikt….
Johan gaat deze onderscheiding krijgen voor zijn inzet bij de ramp in Nepal in
2015.
Dat dit toch wel bijzonder is, kan je opmerken uit het feit dat deze onderscheiding voor het laatst is uitgereikt in 2012.
Uit het juryrapport (van de VERON website):
‘The jury would like to honour the commitment as a radio amateur in the days
of the earthquake in Nepal in April 2015 with the award ceremony’.
Dat schreef de jury dus over Johan.
Hij heeft zich direct na de aardbeving in Nepal in april 2015 ingezet voor humanitaire hulp.
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Daarbij heeft hij onder meer contacten in de politiek gebruikt om zo de nodige,
soms onconventionele, deuren te openen voor noodhulp.
Ook zijn connecties in de amateurwereld bleken goud waard.
Hiermee wist hij snel het benodigde radiomateriaal te organiseren.
En als ervaren zendamateur wist Johan waar ter plekke behoefte aan was.
Om een idee van de gebeurtenissen te krijgen is dit volledige Electron artikel
het lezen waard.
Bij de NPO en Omroep Flevoland heeft Johan alles nog eens moeten uitleggen.
Johan, het bestuur feliciteert je met deze prestatie.
Het is trouwens ook een prachtige opsteker voor onze hobby!
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Nieuws en artikelen.
PI4AA (VERON verenigingszender)
Geluisterd naar PI4AA?
Uitzending elke eerste vrijdag van de maand om 21.00 uur plaatselijke tijd.
Frequenties:
• 7073 kHz (40 meter) plus of min QRM in mode LSB
• 145,325 MHz (2 meter) in mode FM
• 430,125 MHz (70 cm) = repeater PI2NOS.
Na elke uitzending luisteren ze naar inmelders op 40 meter en 70 cm.
Zie ook de website www.pi4aa.nl .

Region 1 Tropo record gebroken.
Het IARU Region 1 Tropo record is verbroken.
Dit record stond op 4130 kilometer en werd in juli 2015 gehaald.
Onlangs werd dit record gebroken door EI3KD tijdens een CW QSO met D4Z.
Dat is een verbinding van Ierland naar Kaapverdië over een afstand van 4163
kilometer.
Naast EI3DK hebben ook G7RAU en G4LOH een verbinding weten te maken.
Eerder werd het D4C baken al gespot vanuit het Verenigd Koninkrijk door
GI6ATZ over een afstand van 4476 kilometer.
De verbindingen werden rond half 9 lokale tijd (in Nederland) gemaakt.
Door de grote temperatuurverschillen treedt er inversie op, waardoor Tropo
ontstaat.

Weer actief worden op 144 MHz en hoger?
De zon werkt niet echt mee voor de hf-banden, de condities zijn niet echt
grandioos.
Maar er is meer dan alleen de korte golf banden tot 30 MHz.
Wat dacht je van 50 MHz, 70 MHz of nog hoger?
OK, op 2, 70 en 23 werk je niet de hele wereld maar er zijn andere, ook leuke
dingen te doen.
Satellieten bijvoorbeeld, de maan, ATV
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Probeer dit eens:
- doe de 1e dinsdag van de maand tussen 1900 en 2300 uur lokale tijd (als je
niet naar onze bijeenkomst gaat) mee aan de Activity Contest 144 MHz.
Tussen 1900-2100 de horizontale antenne naar Denemarken en Duitsland, na
2100 uur de horizontale antenne naar Engeland.
- probeer het eens op 144.1740 MHz in FT8, ook horizontaal gepolariseerd.
Vrij naar Hamnieuws.

Icom 9700
Heb je geen moderne spullen meer voor de VHF/UHF banden?
Icom probeert je hiervoor te interesseren door binnenkort een VHF/UHF transceiver op de markt te brengen.
Kijk op internet naar alle informatie maar hier is alvast een foto.

0-0-0-0-0-0-0-0
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