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https://www.facebook.com/afdeling41
https://twitter.com/Veron_A41
Overname van artikelen en schema’s uitsluitend na toestemming van de
redactie en met bronvermelding. De redactie heeft het recht om wijzigingen
in de aangeboden artikelen aan te brengen.
Heeft u een leuk artikel dat u geplaast wilt hebben, mail dit dan naar ons!

Verenigingsavond

Gewoonlijk de eerste dinsdag van de maand in het Arbeidslokaal van
gebouw Hanzeborg aan de Koningsbergenstraat 201 te Lelystad.
De eerstvolgende bijeenkomst is:
Dinsdag 4 December 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 http://a41.veron.nl of anders via www.veron.nl
en dan naar afdeling Flevoland (A41).
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Van het bestuur
Van het bestuur.
Wederom een “van de secretaris”, ik zal eens kijken of ook andere bestuursleden eens iets willen
schrijven. Deze maand is weer snel voorbij gegaan. Zowel privé als voor de club zijn er veel dingen
gaande.
Op ons to do lijstje staat nog “zelfbouw project” zijn er misschien mensen die hier ideeën over hebben?
Wij staan altijd open voor suggesties.
Dit geld trouwens ook voor lezingen. Heb jij een leuk onderwerp waar je graag een keer een lezing over
wilt hebben, laat ons dat weten, dan kunnen wij daar naar zoeken. Als je zelf een lezing wilt geven, meld
dat aan!
Vanaf Januari gaan we ook weer “vol gas!” aan de slag met de PACC contest. Dit is altijd een erg leuk
weekend, maar wel behoorlijk slopend. Wil je meedoen met de PACC 2019, laat het weten bij het
bestuur! We hebben altijd meer mensen nodig!
Alex, PA1SBM

To do lijstje voor het bestuur.
De volgende zaken parkeren we even omdat we er nog mee bezig zijn:
 zelfbouw project
 Presentaties

Agenda
4-Dec-2018 Onderling QSO, tussenstand van aanmeldingen voor het voorzitterschap.
8-Jan 2019

Oliebollen party en verkiezing nieuwe voorzitter.

5-feb 2019

Lezing over propagatie door PA4UNX

5-Mrt 2019

VR Voorstellen
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Veron A41 zoekt een nieuwe voorzitter.
Door Alex, PA1SBM
Zoals in de laatste bijeenkomst al verteld, moeten we een nieuwe voorzitter kiezen.
Dit kan alleen maar als er iemand zich voordraagt voor of het bestuur, of direct voor het voorzitterschap.
We willen het verkiezen van de nieuwe voorzitter graag tijdens de oliebollen-party op de bijeenkomst
van 9-januarie 2019 doen.
Graag bij voorkeur opgeven voor 4 Januari, eerder zou mooi zijn zodat we 4 December al kunnen
vertellen wie gekozen kan worden.
De functie van voorzitter klinkt misschien moeilijk, maar we zijn maar een afdeling met 103 man, en het
overige bestuur is zeer actief.
Indien u zich verkiesbaar wilt stellen als voorzitter, of voor een andere functie in het bestuur, mail dit dan
naar A41@veron.nl. Graag met een klein begeleidend schrijven, zodat we dit mee kunnen nemen in de
rondstraler en op de website.
Ook kan u zich op de komende bijeenkomst melden bij de leden van het bestuur.

DE VERON AFDELINGSCOMPETITIE
Door Marcel, PA3HEB
Op dit moment staan wij A41 in de afdelingscompetitie op de 38e plaats .Daar wil ik graag verandering
in brengen , door het op deze manier onder de aandacht te brengen .
Waar gaat het om….. Bij elke Contest het maakt niet uit welke gegevens worden uit gewisseld.
Het kan zijn b.v. met de CQWWSSB wordt het rapport , dat kan zijn 59 en de CQ zone in ons geval is dat
Zone 14.
Om er achter te komen wat voor Contest er BV deze week ov de komende weken , zijn er verschillende
site´s waar je de juiste informatie kan vinden BV https://www.contestkalender.nl .Hier vind je de
informatie voor de komende 4 weken , voor HF.
Bijvoorbeeld:
Op Zaterdag 17-18 November was de LZ DX Contest. Deze was van 12:00 tot12:00 UTC.
Werken met iedereen, Mode: SSB en CW. Banden: 80t/m10 meter. Geen WARC banen
Welke gegevens uitwisselen: RST +ITU Zone (voor PA en ON is dat 27)
LZ stations geven RST + hun provincie / district (2 letters)
Voor het reglement kun je kijken op http://lzdx.bfra.bg/rulesen.html
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Hier vind je dus de informatie. Deze is voor 17/18 november voor zowel CW als SSB, en hier doe je het
rapport (59 voor Phone en 599 voor CW)en de ITU zone uitwisselen dat staat hier ook al bij. Voor ons en
België is dat ITU 27.
Het leuke is dat het eigenlijk niet uit maakt hoe je elkaar hoort , ook al moet je, je Call 3 keer herhalen
wordt het vaak 59-27 of 599-27 .
Voor de VHF Contesten kun je deze site raadplegen https://vhf-uhf.veron.nl/home/activiteitenagenda/
Om terug te komen op de Veron afdeling competitie , is het eigelijk van belang dat er zoveel mogelijk
mensen die aan een Contest mee doen , dit na de Contest melden in de Log robot .
https://afdelingscompetitie.veron.nl/
Het is zo dat elke 25 verbindingen 1 punt op levert , dus het is belangrijk dat er een veelvoud van 25
verbindingen worden gemaakt.

Dit is wat je ziet als je ingelogd bent:
1.de Call ingeven als dat er niet staat.
2.de datum opzoeken en de juiste Contest aan klikken.
3.het aantal QSO’s het beste is een veelvoud van 25 stuks. Ivm de punten
4. de mode waarin de verbindingen gemaakt zijn.
Je ziet direct de score die je hebt behaald (4) en hoeveel punten we nu hebben (95).
Ik hoop met dit verhaal wat meer mensen enthousiast gemaakt heb om ook deel te nemen aan de
Competitie zodat we als afdeling A41 wat omhoog gaan in de lijst. Je moet het leuk vinden om
verbindingen te maken, en de lol ervan inzien dat onze afdeling wat meer zichtbaar wordt aan de top van
het klassement .
73, Marcel PA3HEB
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Er zijn QSL kaarten voor!
Door Ronald PA0RHA
De actuele lijst van December van QSL kaarten die op de verenigings avonden zijn op te halen.
De kaarten zijn zowel op te halen op de clubavonden bij de Veron A41, als bij de VRZA
SWL-NL-10451, SWL-NL-13679
PA0CWS, PA0JMY, PA0KST, PA0MRS, PA0TBR, PA1DRE, PA1RVG, PA2HK, PA2TSL, PA3BHC, PA3DED, PA3EBH,
PA3EOU, PA3GNE, PA3HAH, PA3RK, PA4N, PA5PS, PA6URK, PA7JM
PC1MB
PD0JDF, PD0PWZ, PD0RX, PD0TB, PD1ABC, PD1AIQ, PD1BHZ, PD1GE, PD2DM, PD2ODR, PD2THF, PD3LKN,
PD3MP, PD3TC,PD4JST, PD4PB, PD7MNO
PE1AB, PE1AJ, PE1HVS, PE1JNT, PE1MMQ, PE1PLO, PE1RF, PE1ROX, PE3ES, PE5MIT, PE7URK
PF4T/PJ2DD
PH0HI, PH0PPL, PH1RB
73 Ronald PA0RHA RQM-41
EMAIL: pa0rha@veron.nl

Contestkalende van December
Bron: PG7V https://www.contestkalender.nl
Vrijdag 30 November / Zondag 2 December
Zaterdag 1 / Zondag 2 December
Zaterdag 1 / Zondag 2 December
Zaterdag 1 / Zondag 2 December
Zaterdag 1 / Zondag 2 December
Zondag 2 December
Zondag 2 December
Zaterdag 8 / Zondag 9 December
Zaterdag 8 / Zondag 9 December
Vrijdag 14 December
Zaterdag 15 December
Zaterdag 15 / Zondag 16 December
Zondag 23 December
Woensdag 26 December
Zaterdag 29 December
Zaterdag 29 / Zondag 30 December
Zaterdag 29 / Zondag 30 December

ARRL 160 meter Contest
INORC Contest
TOPS Activity Contest
FT8 Roundup
EPC Ukraine DX Contest
10 meter RTTY contest ????
Brandenburg-Berlin Contest
ARRL 10 meter Contest
International Naval Contest
Russian 160 meter Contest
OK DX RTTY Contest
Croatian CW Contest
RAEM Contest
DARC Weihnachts Kontest
RAC Canada Winter Contest
O-QRP-Contest
Stew Perry Topband Distance Challange
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