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1 Voorwoord 
 
Voor een afdeling als de onze blijkt het toch altijd weer moeilijk te zijn voldoende 
mensen te vinden om alle bestuursfuncties te vervullen, waarvan acte op de laatste 
jaarvergadering van 4 februari 2008. Het had niet veel gescheeld of de afdeling was 
opgeheven bij gebrek aan kandidaten voor het bestuur…een bestuursverkiezing die 
tot ijzige stiltes leidde en waarbij menigeen het plafond van ons mooie clubhuis 
bestudeerde na de vraag van de voorzitter om zich kandidaat te stellen. Dat 
opheffing te gek voor woorden zou zijn heb ik toen al duidelijk gemaakt en ben 
daarom in het bestuur gestapt.  
Applaus en dank alom, we zijn weer een jaar gered…..op de clubavonden worden 
we weer vermaakt, we kunnen weer qsl-kaartjes brengen en halen, ons natje -en- 
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droogje aan de bar staat klaar en we “bomen” weer door…tot de volgende 
jaarvergadering en bestuursverkiezing komt…. 
Gaan we weer het plafond bestuderen als er kandidaten gevraagd worden voor 
functies en commissies ?  
Wie is toch die zwijgende meerderheid die anders in menig QSO het hoogste woord 
heeft ? Iedereen heeft het druk, denkt te oud te zijn, kampt met 
gezondheidsproblemen, heeft geen tijd, is met het gezin bezig, etc., etc. en geldt net 
zo goed voor de leden die zich met bestuur en clubactiviteiten bezig houden (dan wel 
de kleine kring die in de afgelopen jaren actief betrokken was). 
 
Wellicht ervaart u bovenstaande als aanmatigend, ik zie het meer als tot nadenken 
stemmend : “waarvoor ben ik nu lid van de VERON afdeling Waterland” ? en,  
“kan ik zelf ergens bijdragen aan de inhoud van onze club cq. Vereniging” ? 
Binnen onze hobby kennen wij vele richtingen en specialiteiten, oftewel voor ieders 
smaak is er wel iets te vinden. 
Wees bewust van je eigen kunnen en specialismen en doe er wat mee binnen de 
afdeling, we kunnen nog zo veel van elkaar leren en daar plezier aan beleven.. 
 
Beperk je rol niet tot donateur van de VERON, ontvanger van Electron of QSL-
kaarten brievenbus…  
Laat een ander meedelen in jouw specifieke kennis en kunde, breng het in de 
vereniging ! 
 
Het functioneren van onze afdeling is m.i. een kwestie van voor elkaar door elkaar, 
en, willen wij de continuïteit waarborgen, dan zal door elkaar een bredere basis 
moeten krijgen. 
Hoe dit eventueel vorm zal moeten krijgen kunt u lezen bij de beleidsvoornemens 
voor het komende clubjaar dat ten doel heeft de betrokkenheid van de leden te 
vergroten en tevens meer draagvlak voor de verschillende activiteiten te ontwikkelen. 
 
2   Bestuur 
 
Dit jaar trad Sietse, PA1XA, af als secretaris en Erik Manders, PA4EM, als lid. 
Na een bewogen bestuursverkiezing (zie voorwoord) kwam het volgende bestuur 
voor 2008 tot stand : 
 
Nico van der Bijl, PA0MIR, voorzitter (tevens coördinator Leesmap) 
Menno Putman, PE1LDZ, secretaris 
Pim Eijlander, PA5PEX, penningmeester 
André Heym, PA3HGP, materialen en ledenadministratie medewerker (tevens 
                                      coördinator en 1e operator Waterlandronde) 
Gert Meinen, PA3AAV, lid (tevens web-master van de afdelings-site) 
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Naast deze bestuursleden worden nog drie belangrijke functies binnen de club 
vervuld : 
 
Sietse Anema, PA1XA, redacteur van onze maandelijkse electronische convo die   
                                      deze rol van Carla, PD2YL, heeft overgenomen 
Erwin Kleis, PA3BLS, onze al jarenlang geprolongeerde (hulde !) QSL-manager  
Martin Ouwehand, PF9A, die al lange tijd het Waterland Award verzorgt 
 
De VR is door bestuursleden en ledenvertegenwoordiging bezocht. Bij gebrek aan 
een tijdige convocatie is er geen vertegenwoordiging van de afdeling naar de RR 
(=Regio Raad) geweest. Dit laatste betreuren wij maar ligt helaas aan een mis- 
communicatie vanuit  het HB (=Hoofdbestuur). Voor dit komende jaar zal het 
probleem opgelost zijn. 
 
3  Ledenbestand & PR 
 
Op dit moment telt onze afdeling 105 leden en is, in vergelijking met vorig jaar, 
daarmee stabiel. Natuurlijk zou aanwas wenselijker zijn en daarvoor ijveren wij dan 
ook. U ook ? P.R. kan groot en klein zijn : gaan we lessen geven in radiotechniek in 
het basisonderwijs om de jeugd enthousiast te maken ? Op 6 april a.s. laat Geert 
Paulides, PA7ZEE ons zien hoe dat moet….of doen we het op kleine schaal door die 
belangstellende kennis eens te laten zien hoe onze radiowereld eruit ziet ? Info 
materiaal over onze (VERON-) hobby is verkrijgbaar via de secretaris… 
Laat eens zien wat je doet als “buurman met die antenne op z’n dak”..het aloude 
spreekwoord “adverteren doet begeren” gaat nog steeds op.  
 
4 De electronische convo 
 
Sietse, PA1XA, liet de electronische convo dit jaar 9 keer verschijnen. Overgenomen 
van Carla, PD2YL, heeft hij de kwaliteit van de convo op eminente wijze weten te 
continueren waarvoor ieders dank ! 
Punt van aandacht blijft het aanleveren van kopij door de leden van de afdeling. 
Heeft u iets te melden dat u graag onder de aandacht van de leden wilt brengen, 
stuur dan uw verhaal, bij voorkeur gemaakt in de tekstverwerker “MS Word” en 
eventueel voorzien van foto’s in JPEG-formaat naar onze convo-redacteur Sietse ! 
Wellicht overbodig om te vermelden maar toch even in herinnering brengend : 
-de convo is in PDF-formaat en leesbaar middels het programma Acrobat Reader 
 wat gratis te downloaden is. 
-Verandering of nieuw e-mailadres ?? geef het tijdig aan Sietse door via : 
 pi4wld@veron.nl  
 
 

mailto:pi4wld@veron.nl
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5 De website 
 
Afgezien van zijn functie als bestuurslid vervult Gert, PA3AAV, ook de rol van 
webmaster van onze afdelings-site. Dit betekent het up-to-date houden van alle 
gegevens en het plaatsen van nieuwe, voor de leden, belangrijke items. Zo kunt u 
hier ook alle notulen van de bestuursvergaderingen terugvinden of de foto’s van 
speciale activiteiten. 
Afgezien van de belangstelling van onze eigen leden voor onze website wordt er ook 
door andere belangstellenden regelmatig een bezoek gebracht. 
Indien u zelf “gelinkt” wilt worden met uw (hobby-relevante-) site dan kunt u contact 
opnemen met Gert, net zoals Sietse te bereiken onder pi4wld@veron.nl   
   
6 Leesmap 
Het afgelopen jaar verstuurde ik 22 keer een leesmap, elke 14 dagen behalve in de 
zomermaanden bevat deze een keur aan tijdschriften. Helaas haakten er tegen het 
einde van het jaar wat leden af, waardoor een voorgenomen uitbreiding wat moellijk 
werd, maar dankzij de crisis op de financiële markten heeft het bestuur toch besloten 
de leesmap uit te breiden met het tijdschrift Practical Wireless. Nieuwsgierig wat daar 
nu wel weer in mag staan? Laat je niet weerhouden en meld je aan als deelnemer 
aan de leesmap en geniet ook elke twee weken van alles wat er op amateurgebied 
weer gebeurt. 
In de vorige convo stond al een overzicht van de tijdschriften waar je dan van kunt 
genieten. Voor 2009 handhaven we de bijdrage van de leden aan deze leesmap op € 
20,-  maar of dat ook voor 2010 nog kan???  
Kortom, meld je aan bij pa0mir@veron.nl en vermeld je adresgegevens en telefoon 
dan plaats ik je ook ergens op de lljst en kun je meegenieten van deze prachtige 
tijdschriften en nuttige tips op computergebied. 
 
7 Waterland Award   
Martin, PF9A, verzorgt nog steeds de uitgifte van ons Waterland Award. 
 
8 Contest competitie  
De contestcompetitie van 2008 ligt achter ons, dus tijd om even de balans op te 
maken. 

Er is dit jaar meegedaan door 18 deelnemers  waarvan er sommige maar in een 
contest meededen maar er was ook een deelnemer die aan maar liefst 93 contesten 
meedeed. 

In totaal is er aan 106 verschillende contesten meegedaan en het totaal aantal 
gemaakte contest QSO’s bedroeg maar liefst 33994.  

 

mailto:pi4wld@veron.nl
mailto:pa0mir@veron.nl
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De grafiek met de meest populaire contesten ziet U hieronder  

Populairste Contesten
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Het aantal behaalde punten bedroeg 998 wat uiteindelijk goed was voor een tweede 
plaats in de competitie.  De competitie kwam eigenlijk pas goed op gang in februari, 
dit is de maand waarin traditioneel altijd de PACC contest plaats vindt, een van de 
meest populaire contesten voor PA’s. Nijmegen ging op kop met 251 punten gevolgd 
door Etten-Leur met 166 punten en daarachter afd. Waterland met 141 punten.  

Deze situatie duurde tot half mei want toen werd afd. Nijmegen  ingehaald door 
Etten-Leur die de kop overnam. De standen liepen in juni niet ver uiteen want 
Waterland had 500 punten  Nijmegen 504 en Etten-Leur  ging aan de leiding met 516 
punten. 

In juli konden onze twee concurrenten hun voorsprong verder uitbouwen want toen 
lag Nijmegen inmiddels bijna 50 punten voor op ons en Etten-Leur had nog een 
kleine voorsprong op Nijmegen van zes punten. De oorzaak van het achterop lopen 
van onze afdeling is duidelijk als U kijkt in de lijst wie er omstreeks die tijd op 
vakantie was…juist U raadt het al…. Nico, PA0MIR. 

In augustus was de voorsprong van Nijmegen op Waterland inmiddels opgelopen tot 
84 punten en heeft Etten-Leur zijn voorsprong op Nijmegen kunnen vergroten met 32 
punten  
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In september is de voorsprong van Nijmegen licht uitgelopen en bedroeg deze 87 
punten op Waterland en Etten-Leur had zijn voorsprong inmiddels uitgebouwd tot 57 
punten op Nijmegen. 

Oktober bracht weinig verandering in de positie van de drie koplopers maar toch 
wisten we het tij te keren en konden wij 6 punten inlopen op Nijmegen. Koploper 
Etten-Leur slaagde erin om hun voorsprong op Nijmegen te vergroten tot maar liefst 
91 punten en dan wordt het heel lastig om nog van ze te kunnen winnen. 

In november zijn we erin geslaagd om onze achterstand op Nijmegen terug te 
brengen tot een luttele vijf punten en is Etten-Leur erin geslaagd om hun voorsprong 
wederom te vergoten tot maar liefst 149 punten.  

December bracht uiteindelijk de beslissing en toen  bleek dat onze eindsprint d.m.v. 
een prima deelname aan de CQWW CW contest de beslissing heeft gebracht zodat 
wij toch met maar liefst 97 punten winst op Nijmegen de tweede plaats konden 
pakken en de achterstand op Etten-Leur terug konden brengen tot nog maar 68 
punten… 

Al met al geen slecht resultaat en ik wil dan ook iedereen die zich heeft ingezet voor 
het behalen van deze keurige tweede plaats bedanken voor zijn/haar inzet en ik 
hoop dat ik volgend jaar weer op Uw bijdrage mag rekenen en misschien kunnen we 
dan een poging wagen om de eerste plaats te behalen 

 

PA0MIR 10894 346

PA3AAV 15201 384

PF9A 2486 83

PD2YL 1162 41

PH3BDJ 0 0

PA1FR 787 21

PA3HGP 652 22

PA1XA 802 26

PA0CYW 406 13

PA7YI 365 13

PA5CM 0 0

PC7CW 81 3



PA2SWL 178 6

PE1DHN 72 3

PE1ER 105 4

PA5PEX 87 6

PD3BL 35 1

PE3HG 78 2

PI4WLD 603 23

PA3GPP 0 0

PA3HAA 0 0

PA4EM 0 0

PA5BM 25 1

TOTAAL 33994 998

U weet het: ieder punt telt en is evenveel waard 

73 Gert,   PA3AAV 

 
9 Materiaalbeheer  
 
De afdeling A-56 Waterland heeft per 31-12-’08 de volgende materialen in zijn bezit 
die op onderstaande (balans-) lijst vermeld staan. 
André Heijm, PA3HGP, is de beheerder van deze materialen. 
 
Materialen nog in bezit  waarde 31/12/2008  Bij:Plaats    

      

yagi 2 meter  €                       10,00  André *)    

Yagi 70 centimeter  €                       20,00  André    

Rotary dipole FB13  €                       20,00  André    

Rotor + sturingskast  €                       20,00  André    

65 meter Coax RG213  €                       65,00      Andre    

Magnetic loop+Hf verst.+voeding  €                       50,00     Andre    

VHF Tranceiver incl. voeding en doc.  €                       75,00  André    

Oscilloscoop  €                       40,00  André    

Balun, katrol  €                       35,00    André    
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1 Bouwlamp  €                         1,00  André    

Partytent + grondzeil  €                         1,00  André    

Antenne mastje (mei 2002)  €                         1,00  André    

Beamer +tas  €                     400,00  HSV 
   4 jaar  (€ 100 
pj)  

clubset Yaesu FT-990  €                     700,00  André 
  10 jaar (€ 100 
pj)  

COMPAC Laptop  €                     599,00  André 
   4  jaar (€ 100 
pj)  

Datong Electronic Multi-mode Filter                     €                       40,00     Andre    

Automatic Antenne rotor model HT 127              €                       55,00    Andre       

Nieuwe Party tent (groen)  €                       50,00     Andre    

Archief ladenkast  €                     200,00           HSV    

      

*) Andre, PA3HGP, Purmerend 

    Of HSV, Purmerend 

 
 
10 Waterlandronde : 
Op de vrijdagavond is de Waterlandronde te beluisteren of te werken vanaf 21.00 uur 
Plaatselijke tijd op 145.350 MHz onder onze afdelingscall PI4WLD. 
De 1e operator is André, deze wordt bij toerbeurt bijgestaan door de volgende leden 
die als rondeleider(-ster) optreden : 
Nico, PA0MIR; Frans, PA1FR; Lucia,PD3LVS . 
De kring van rondeleiders(-sters) zal dit jaar uitgebreid worden met Ger, PD3BL. 
 
11 Activiteiten  
In ons vaste onderkomen van de HSV Purmerend, wat overigens uitstekend bevalt 
en waarbij de inwendige mens ook nog eens uitstekend verzorgd wordt, hebben we  
elke maand, afgezien van het zomerreces, onze clubavond kunnen houden. 
Het gemiddelde aantal leden dat de afdelingsavonden bezocht lag tussen de 20 en 
35. 
De inhoud was divers en soms ook onvoorzien anders wegens afzeggingen van een 
tweetal lezingen.  
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Henk, PA0HAJ, kon in een geval bereid gevonden worden een boeiende lezing te 
houden over het wel en wee van oude radio apparatuur, een andere keer was er een 
film over DX/pedities als vervanging. Zoals elk jaar was de verkoopavond, ditmaal in 
november gepland vanwege de feestmaand december, weer een groot succes. 
De lezing over vossenjachten moet dit jaar een praktisch vervolg krijgen, aan de 
ontvangertjes wordt gewerkt. 
Buiten de deur van het clubhuis  was de SEM dag, waarbij we gebruik konden 
maken van de unieke locatie van Fort Edam, ook een publiekstrekker. Menigeen kon 
een bezoek aan het fort combineren met een rondgang langs de uitgestalde 
legerradio apparatuur van Jan, PE2ELS en Paul Beijer, wat in één van de 
manschappenkamers van het fort was ondergebracht . 
Als klap op de vuurpijl stond de YP anderhalf tonner van Jan voor de deur met 
werkende RT 3035 en SEM zendinstallatie, resp. voor HF en 50 MHz. 
Dit evenement is inmiddels een vast programmapunt geworden. 
Jammer was het feit dat Staatsbosbeheer, de eigenaar van het fort, niet mee wilde 
werken aan de velddag….klachten uit de buurt over andere nachtelijke gasten van 
het fort hadden het voor ons verpest…Voor dit jaar zullen we proberen een 
alternatief te vinden waarbij ik door sommige leden voorzichtig het Twiske heb horen 
noemen.  
Voor de komende periode tot aan de het zomerreces is elke clubavond reeds 
ingevuld met lezingen en huishoudelijke VERON/zaken. Onze planning vindt u in de 
convo. 
Over de velddagen, vossenjacht, etc. meer in mijn slotwoord… 
 
12 slotwoord  
Met een stabiel leden aantal, een prima onderkomen, gevulde clubavonden en 
goede onderlinge communicatie zoals de Waterlandronde, de convo en de website 
was het geen slecht clubjaar. 
Toch had de afdeling een zware slag te incasseren door het overlijden van Ger, 
PA0OI, wiens eigenheid met onze club en zijn plek in Waterland wij nooit zullen 
vergeten.. ook Simon Rem, PE1REM, vanaf het begin bij onze afdeling betrokken, is 
ons ontvallen. SK´s voor altijd….. dat zij mogen rusten in vrede. 
 
Met een nieuw bestuur moet je ook de juiste weg en toon vinden om een ieder tot 
tevredenheid te stemmen en dat proberen we dan ook te doen. Opbouwende kritiek 
vindt altijd gehoor. Zoals ik al eerder schreef, het is voor elkaar en door elkaar… 
Om meer draagvlak en betrokkenheid te creëren heeft het bestuur het voorstel om 
enige activiteiten commissies in te stellen waarbij, voor de communicatie naar het 
bestuur, telkens een bestuurslid deel uitmaakt van die commissie. 
De omvang van zo´n commissie zal minimaal uit twee maar liefst uit meer personen 
bestaan. 
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Daarbij denk ik niet alleen aan de al jaren gebruikelijke kas commissie maar met 
name aan commissies ter planning en organisatie van de volgende activiteiten :  

- De velddagen 
- Vossenjacht 
- SEM-dag  oftewel de groene surplus apparatuur dag 
- Public Relations 

Zelfbouwprojecten ? 
- …. Wat moeten we er aan toevoegen….? 

Op deze wijze kunnen de leden hun affiniteit met bepaalde activiteiten inzetten en tot 
uiting brengen waarbij de betrokkenheid van het bestuur is gewaarborgd door per 
commissie een bestuurslid deel te laten nemen.  
De in te zetten tijd bepaald de commissie uiteraard zelf… 
Dit voorstel zal besproken worden op de komende jaarvergadering. De keuze is aan 
u, een club ontleend zijn bestaansrecht aan de inbreng van zijn leden. 
Ik hoop, samen met u, op een goed clubjaar ! 
 
Menno Putman, PE1LDZ, secretaris van de afdeling Waterland, A 56 
 
Zuidoostbeemster, januari 2009 
 
 
N.B. Het financieel verslag van onze penningmeester Pim, PA5PEX 
        vindt u in de bijlage. 


