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1  Woord vooraf 
 

Dit jaar, 2020, was een wonderlijk verenigingsjaar, dat goed begon, maar half maart met een klap 
alweer was afgelopen, doordat de corona-crisis genadeloos toesloeg. Dus verder geen 
bijeenkomsten, lezingen, verkopingen, of iets anders. Maar wel konden we gewoon doorgaan met 
knutselen, zenden, contesten, en alles waaruit onze veelzijdige hobby bestaat. En dat nog wel in het 
jaar dat de Veron vierde, 75 jaar te bestaan! Ter ere waarvan we dit jaar met de verenigingscall 
PI75WLD uitkwamen. 
Volgend jaar beter, hopen we. En ondanks alles is er toch een verslag over 2020. 
 
  

Bernard Kruithof PD4BER, secretaris afdeling Waterland van de Veron A56 
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2  Namens de voorzitter, van de secretaris 
 
 
Het was een raar jaar voor de afdeling. Wel met elke week onderling contact via de Waterlandronde 
op 145.350 MHz. Maar na maart  geen bijeenkomst in het gebouw van de hengelsportvereniging 
aan de Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. We begonnen zo goed, met een nieuwjaarsreceptie op 
6 januari. Drukker bezocht, maar dat is altijd zo, dan de algemene ledenvergadering op 3 februari. 
Al hadden we daar een verkoping aan vastgeplakt, om de opkomst te stimuleren. Bij deze 
ledenvergadering bleef het bestuur in de vertrouwde samenstelling, waarover verderop meer details, 
weer voor een jaar aan.  

Antennes stonden centraal op 4 maart in de lezing van Harold Plooijer PA0QRB, en dan vooral het 
meten eraan: de befaamde Smith chart. Dit was een vervolg op zijn lezing in 2019 voor onze 
afdeling. En toen was het in een klap afgelopen met bijeenkomsten.  

Het slechte nieuws was het overlijden aan corona van Mireille van der Bijl, de vrouw van voorzitter 
Nico PA0MIR.  De afdeling condoleert Nico met dit verlies.  

Het goede nieuws was een bijdrage van de RABO bank afdeling Waterland aan de clubkas van 
€132,57 in het najaar, en daarmee was het goede nieuws voor dit jaar wel ongeveer op.  

. 

 

3  Bestuur 2020 
 
Het bestuur in 2020 was als volgt samengesteld :  
 
Nico v.d. Bijl, PA0MIR: voorzitter 
Bernard Kruithof, PD4BER: secretaris en ledenadministratie   
Pim Eijlander, PA5PEX: penningmeester 
Jan Beijer, PE2ELS: materialen 
Gert Meinen, PA3AAV: lid, tevens webmaster van de afdelings-website 
 
Naast deze bestuursfuncties worden nog drie belangrijke functies binnen de club  
vervuld: 
Sietse Anema, PF2X: redacteur van onze maandelijkse elektronische convo, alias Nieuwsbrief. Hij 
werd vanaf het najaar bijgestaan door Menno Putman PE1LDZ. 
Erwin Kleis, PA3BLS: QSL-manager . 
Nico v.d. Bijl, PA0MIR: verzorging van de leesmap en het bijhouden van de PF9A cup stand. 
 
4  Ledenbestand 
    
Het VAS (Veron Administratie Systeem) meldt: in 2020 sluiten we het jaar af met 69 leden. 
Hartelijk welkom aan de nieuwe leden! Ons ledental stond eind 2018 op 66 stond en eind december 
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2019 op 67.  
De helft, 35, woont in Purmerend, maar verder zijn we verspreid over heel Waterland en soms zelfs 
daarbuiten. Volendam telt negen leden,  in de Beemster zijn zes leden, Edam heeft er vier, 
Monnickendam drie, Oosthuizen en Amsterdam allebei twee. In Hoorn, Leidschendam, Landsmeer, 
Zaandam, Diemen, Broek in Waterland, Medemblik, Wormer en tenslotte Ilpendam (uw secretaris) 
hebben we in elke plaats één lid.  
Van alle 69 leden is  meer dan 90% man, we hebben zes vrouwelijke leden.  
En dan nog de leeftijd van onze leden. Van 35 staat de geboortedatum in het systeem, dus het hierna 
volgende is een indicatie, meer niet. Van de generatie geboren tussen 1930 en 1939 zijn er vier 
leden, tussen 1940 en 1949 werden negen leden geboren. Van 1950-1959 tellen we zes leden; van 
1960-1969 weer negen leden, en tenslotte zijn zeven leden geboren tussen 1970 en 1979.  
 
 

5 Verslag Nieuwsbriefredacteur 2019 

In 2020 is de nieuwsbrief 10 keer verschenen en via de mail naar 69 voornamelijk leden van de 
afdeling Waterland verzonden. Vorig jaar waren het er 64, dus toch weer 5 meer. Het is en blijft 
jammer dat er nog steeds leden zijn die niet via hun eigen e-mailadres de nieuwsbrief direct 
ontvangen, maar ik ga er maar vanuit dat zij de nieuwsbrief via onze website lezen, toch? Ik blijf 
alle leden en lezers oproepen om in hun omgeving te kijken naar (slapende) leden en hen te bellen 
of te mailen met het verzoek om hun emailadres door te geven aan het bestuur of aan mij. Zo 
krijgen zij iedere maand ons nieuws en kunnen ze nog steeds besluiten om te blijven slapen, maar 
missen ze ook geen interessante items. 

Dit jaar hebben twee redacteuren de honneurs waargenomen. Helaas ben ik eind augustus zwaar ten 
val gekomen op de fiets en was daardoor niet meer in staat om de nieuwsbrief te maken. Gelukkig is 
dat nu weer stukken beter. Vanaf september heeft Menno (PE1LDZ) dit geheel vrijwillig en zeer 
snel van mij over genomen, Menno echt Top!!! Hij heeft er voor gezorgd dat de leden, ondanks de 
corona-beperking die onze afdelingsavonden hebben getroffen, in ieder geval iedere maand een 
mooie nieuwsbrief hebben ontvangen. Geweldig!!! 

Een jaarlijks terugkerend punt van zorg is en blijft kopij. Zoals ik al meerdere keren gezegd heb, 
ben ik een beperkt schrijvende redacteur. Ik heb daar geen tijd voor en stel de nieuwsbrief dus 
samen uit de kopij die ik ontvang en waar mogelijk neem ik artikelen over uit de nieuwsbrieven van 
andere afdelingen. Waar geen kopijis, blijft een heel dun nieuwsbriefje over. Gelukkig is het niet 
alleen kommer en kwel. Ik heb ik 2020 toch uit diverse hoeken kopij ontvangen en dat heeft 
gezorgd voor leuke, leerzame en informatieve artikelen. Natuurlijk heeft Stef (PA0SJM) daar een 
zeer belangrijk aandeel in, maar ook Menno (PE1LDZ) levert zo nu en dan kopij, maar ook Erik 
Romeijn (PE1BXR), onze oud-voorzitter, heeft dit jaar een mooi stuk aangeleverd. Aan alle 
kopijleveranciers heel veel dank daarvoor en ga hier in 2021 alsjeblieft mee verder.  

In 2021 zijn er weer bestuursverkiezingen en ook mijn functie moet daarbij aan de orde zijn. Laten 
we zeggen dat ik zoals gewoonlijk aftredend maar herkiesbaar ben. Als er iemand binnen de 
afdeling zin heeft om redacteur te worden, dan ben ik daar een groot voorstander van. Nieuw bloed, 
nieuwe ideeën, altijd een goede zaak. Menno heeft zijn waarde en vaardigheden de afgelopen 
maanden al bewezen en ik hoop dat hij zijn Redacteur a.i. vanaf maart 2021 wil omzetten naar 
Redacteur. Maar als Menno of een ander lid van de afdeling niet op staat dan ga ik maar gewoon 
door, deze corona-crisis bewijst maar weer eens hoe belangrijk ons maandelijks afdelingsmagazine 
is.  
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Rest mij iedereen een mooi 'radioactief' 2021 te wensen en laat eens weten wat je van de 
nieuwsbrief vindt, ik en waarschijnlijk ook een nieuwe Redacteur (?) staan altijd open voor 
suggesties of ideeën. 

 

73's, 

 

Sietse (PF2X) 

Redacteur A56  

Verslag Nieuwsbrief interim-redacteur 

Dat was schrikken na het bericht in augustus over Sietses’ ongeluk te hebben gehoord. Door de 
fysieke schade was hij voorlopig voor geruime tijd uitgeschakeld voor QRL en ook voor zijn 
activiteiten als Nieuwsbrief redacteur voor onze afdeling Waterland. Wat nu? 

Aangezien zowel Sietse als ik continuïteit in berichtgeving heel belangrijk vinden heb ik met Sietse 
contact opgenomen om in goed overleg zijn taak als redacteur van de Nieuwsbrief over te nemen en 
zo de afdeling maandelijks (en soms vaker) van de Nieuwsbrief en belangrijke mededelingen (zoals 
de clubactie van de Rabobank) te voorzien. 

In het vaste format zoals een ieder gewend is heb ik getracht een invulling te geven aan de 
Nieuwsbrief met voor een ieder wat wils. Dat betekent kopij verzamelen in de vorm van zelf 
geschreven stukjes, ingekomen kopij van de leden en wetenswaardigheden uit nieuwsbrieven van 
andere zendamateur afdelingen in Nederland en België, of uit andere, buitenlandse bronnen.  

Het is mij, denk ik, wel aardig gelukt als ik de reacties zo hoor... Een en ander heeft geleid tot het 
verzoek van Sietse aan mij of ik het redacteurschap van de Nieuwsbrief voor vast van hem wil 
overnemen. Ik kan me ook goed voorstellen dat Sietse na –tig jaren de nieuwsbrief op eminente 
wijze verzorgd te hebben het stokje wel eens wil overdragen. 

Ik wil deze taak wel op mij nemen mits dit geformaliseerd wordt door het bestuur waar deze vraag 
ook is neergelegd. Daarbij vind ik het essentieel dat er een “back-up” is voor de continuïteit gezien 
in het licht van wat Sietse overkomen is kan mij ook gebeuren, de nieuwsbrief moet doorgaan als 
communicatiemiddel van de afdeling want helaas logt niet ieder afdelingslid in bij de Waterland 
Ronde op de vrijdagavond.  

Als laatste nog iets over de kopij van de leden: de nieuwsbrief is door en voor de leden van de 
afdeling Waterland. De inhoud van de nieuwsbrief is dus voor een groot deel de 
verantwoordelijkheid van ons allemaal. Onze hobby kent vele facetten en daaruit is veel info te 
putten, soms voor de één relevanter dan voor de ander. Mijns inziens maakt die inhoud de 
nieuwsbrief boeiend en verbindend voor de leden. Schrijf dus eens iets, ook als je denkt dat het 
artikel maar een specifieke doelgroep heeft… De enige stelregel is dat het gerelateerd moet zijn aan 
het radio zendamateurisme! Niet moeilijk, toch? 

Ik wens een ieder een goed en gezond 2021 toe, een jaar waarin wij hopelijk bevrijd zullen worden 
van de gesel die Corona heet en zoveel roet in het in ons verenigingsleven strooide! 

73’s, Menno, PE1LDZ 
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6 De website 
 

De website wordt prima verzorgd en bijgehouden door Gert, PA3AAV. 
Indien u zelf “gelinkt” wilt worden met uw (hobby-relevante-) site dan kunt u contact opnemen met 
Gert, te bereiken onder pa3aav@veron.nl 
 
	
 

7  Leesmap 
 

Het afgelopen jaar hebben de plm. 16 deelnemers weer kunnen genieten van een uitgebreide 
leesmap die elke 2 weken in de bus ploft met interessante tijdschriften. Er is altijd plaats voor 
nieuwe deelnemers. Wil je ook meelezen? Om de kosten, dit jaar € 27,50, hoef je het niet te laten en 
je kunt zo op de hoogte blijven van nationale en internationale publicaties. Degene die vóór je op de 
lijst staat brengt de map bij jou thuis en zelf lever je deze na een dag of 5 weer af bij de volgende. 
Nieuwe lezers zijn van harte welkom! 	
Belangstelling? Een e-mailtje naar pa0mir@veron.nl met naam, adres en telefoonnummer en Nico 
plaatst je erbij op de lijst. 	
 
 
8 Waterland Award PF9A en Waterland Cup. Hier een verhaal over 2020 
  

Voor de PF9A cup geldt het reglement, zoals op de afdelingssite is gepubliceerd. 

De PF9A cup is uitsluitend bedoeld voor leden van de afdeling Waterland van de Veron en voor 
diegenen die vroeger lid zijn geworden van het Waterlandaward door het betalen van een eenmalige 
bijdrage. 

Punten kunnen iedere maand worden behaald met: 

1. Deelname aan de Waterland ronde op 145,350 MHz. Een punt per afdelingslid/Waterlandaward 
deelnemer in de ronde. 

2. Werken van houders van het Waterland award, dat kan ook in de ronde, zie boven maar ook 
daarbuiten. De houders zijn te vinden op de website bij Waterlandaward en tellen buiten de ronde 
voor 1 punt per maand maar moet je zelf aan het eind van de maand per email doorgeven. 

3. Het deelnemen aan een contest voor de afdelingscompetitie. Dezelfde puntentelling als voor de 
competitie geldt ook voor de PF9A cup. 

4. Het leiden van de Waterlandronde. 

5. Voor speciale activiteiten bij voorbeeld het publiceren van een artikel in de afdelingsconvo. Deze 
punten worden door het bestuur toegekend. 

 

De eindstand PF9A cup  2020 

 

jaartotaal CALL 

946 PA3AAV 

820 PA0MIR 
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764 PA3HGP 

717 PE1FWM 

671 PH4E 

496 PD4BER 

457 PE1LDZ 

394 PE1DHN 

368 PA0SJM 

351 PD3BL 

302 PB7WQ 

275 PF2X 

234 PA5BM 

227 PD0LFJ 

218 PE1BFA 

173 PA1FR 

168 PA0CT 

161 PA3HEN 

133 PE1OUD 

90 PA3ANZ 

42 PA3HAA 

25 PA0ZAV 

19 PA3KVL 

12 PE1ER 

10 PA7YI 

6 LY9A 

4 LY4T 

2 PA5PEX 

	

  

 

Ook in het afgelopen jaar is er weer flink deelgenomen aan de PF9A Cup afdelingscompetitie. 

 

Er waren 28 deelnemers waarvan er vijf meer dan 600 punten hebben gescoord en de hoogste zat 
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zelfs boven de negenhonderd punten. De drie deelnemers met de hoogste score ontvangen een 
certificaat, maar de uitreiking daarvan hangt af van het verloop van de corona-crisis. 

Voor 2021 blijft het reglement ongewijzigd. De bedoeling van de competitie is om de deelname en 
activiteiten van de leden met name tijdens de afdelingsbijeenkomsten te stimuleren. Er zijn het 
komende jaar weer punten te verdienen door bijvoorbeeld het geven van een “mini-lezing / 
presentatie” van bijvoorbeeld een kwartiertje tijdens de maandelijkse bijeenkomst. Dit kan zijn het 
vertellen over, en of het laten zien van een stukje zelfbouw of nieuwigheid, of hoe een bepaald 
probleem is opgelost waar een ander ook iets aan zou kunnen hebben. 

Voor alle details omtrent de puntentelling en voor meer info kijk op: 
www.veronwaterland.nl/PF9ACup2020.html	

Wij hopen voor het komende jaar op veel activiteit en wensen iedereen veel plezier aan het meedoen 
met de strijd om de hoogste plaats in de PF9A Cup afdelingscompetitie.  

 
 
9  Afdelingscompetitie  2019	
 

Hierbij het verslag van de VERON contestcompetitie van het jaar 2020. 

Onze afdeling is dit jaar geëindigd op een vijfde plaats met een score van 1461 punten. 

In 2019 haalden we een negende plaats dus we hebben een leuke winst geboekt. 

In de tabel hieronder is de top tien van de einduitslag te zien en in de tabel daaronder staat hoe de 
twaalf deelnemende afdelingsleden het hebben gedaan.  

Er deden 55 afdelingen mee en het totaal aantal deelnemers bedroeg 475 

NR. AFD.NR. AFDELING PUNTEN  QSO'S 
1 A27 KANAALSTREEK 2292 89646 
2 A20 KENNEMERLAND 1828 62635 
3 A42 VOORNE PUTTEN 1733 57758 
4 A03 AMERSFOORT 1727 58632 
5 A56 WATERLAND 1461 56952 
6 A14 FRIESLAND NOORD 1031 35805 
7 A51 BERGEN OP ZOOM 976 31857 
8 A40 TWENTE 948 36080 
9 A33 N.Z. BEVELAND 832 29890 
10 A12 DORDRECHT 823 26682 

     
NR. CALL 

AANTAL 
CONTESTEN PUNTEN QSO'S 

1 PA3AAV 120 1018 42410 
2 PA0CT 37 173 5981 
3 PA0MIR 29 106 3550 
4 PA3HEN 47 75 2374 
5 PA3HGP 16 31 854 
6 PA0ZAV 10 25 741 
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7 PE1ER 2 10 334 
8 PD0LFJ 5 6 189 
9 PD4BER 4 5 154 
10 PF2X 1 5 165 
11 PH4E 3 5 143 
12 PA5PEX 1 2 60 

 

 

Wilt u komend jaar gaan meedoen aan de VERON afdelingscompetitie kijk dan op 
https://competitiemanager.veron.nl of op www.veronwaterland.nl/contest.htm voor alle info.  

Omdat voor de eerste 100 verbindingen er vier punten zijn te verdienen en voor elke opvolgende 50 
QSO’s één punt is het voordelig voor de afdelingscore als iedereen bij het meedoen minimaal 100 
QSO’s maakt.  De eerste 100 worden dus dubbel beloond, dit ook om de activiteit te stimuleren. 
Probeer eens een paar keer mee te doen en kijk hoeveel tijd U nodig hebt voor 100 QSO’s, U zult 
zien dat na enige oefening deze tijd steeds korter wordt, U beleeft een leuke tijd achter de radio en 
helpt de afdelingsscore omhoog. 

Meedoen is eenvoudig,  kijk op de contest kalender van WA7BNM wat er is te doen, 
http://www.contestcalendar.com/weeklycont.php en wanneer, ook staat er hier wat de regels zijn,  
waar het log naar toe kan worden ge-e-maild of geüpload. Het opgeven van de score voor de 
afdelingscompetitie gaat heel eenvoudig op de website van VERON afdelingscompetitie kijk op:  
https://competitiemanager.veron.nl/  voor meer info. 

Gert, PA3AAV  
 
10  De Waterlandronde 
 
Op elke vrijdagavond is de Waterlandronde te beluisteren of te werken vanaf 21.00 uur plaatselijke 
tijd op 145.350 MHz onder onze afdelingscall PI4WLD. 
In 2020 hebben we ter ere van de 75e verjaardag van de Veron uitgezonden met de speciale call 
PI75WLD, wat ook een aantal andere leden van de afdeling heeft gedaan: een speciale call met ‘75’. 
De 1e operator is André, PA3HGP. Deze wordt bij toerbeurt bijgestaan door andere 
leden die als rondeleider optreden. Maar er is natuurlijk altijd plaats voor nog meer ronde-leiders. 
Opgemerkt dient te worden dat in het algemeen een min of meer vaste kern van deelnemers zich 
inmeldt. 
	
 
11 Activiteiten 
 

In ons vaste onderkomen van de HSV Purmerend, Vrouwenzandstraat 157, in Purmerend, hebben 
we in januari, februari, en maart onze clubavonden  kunnen houden. Het aantal aanwezigen 
varieerde van 15 tot 25 mensen 
 
 
12 Jaar Verslag van de QSL-Manager 
 
Wat een waardeloos jaar was 2020 zowel voor ons als individu maar ook voor 
verenigingsdoeleinden. Het was een jaar waarbij alles tot stilstand kwam dus ook de QSL 
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voorziening. Nadat de uitgifte weer was hersteld zijn er afspraken gemaakt met mij om  elke 3 
maanden een pak op te sturen zodat jullie niet van kaarten verstoken blijven. De uitrol van de 
kaarten zal geschieden door te kijken in de maandelijkse nieuwsbrief. De mensen die hun kaarten 
hebben opgehaald of waarvoor er geen kaarten zijn staan in het zwart. Voor de mensen waarvoor 
kaarten zijn is er een rode vermelding. De in en uitgaande kaarten kunnen bij mij na overleg 
gewisseld worden. En als je dat doet neem dan ook de kaarten mee voor de mensen in jouw buurt, 
scheelt mij heel veel contacten. Ik verwacht de volgende zending in januari dus in de nieuwsbrief 
van februari zal ik weer de nieuwe kaarten aangeven door de mensen die nu zwart staan naar rood te 
veranderen als er kaarten zijn. Je kunt de uitgaande kaarten altijd bij mij door de bus gooien of naar 
mij toesturen in een enveloppe of pakje. Ik hoop nu er licht is aan het einde van de tunnel dat er in 
de loop van dit jaar weer een teruggang naar het enigszins normale leven mogelijk is. Met 2020 een 
jaar wat in mijn ogen niet slechter kon, kan het nieuwe jaar alleen maar beter worden. Daarom wens 
ik jullie het beste voor 2021 en blijf gezond. 

Dan nog even wat website's waar het een en ander te vinden is. 

Voor digitale verifiëring  zijn dit mogelijkheden 

LOTW   http ://www.arrl.org/logbook-of-the-world 

E-QSL  https://www.eqsl.cc/qslcard/Index.cfm 

Voor de juiste landen behorende bij vreemde of speciale roepletters kan men ook 
http://www.qrz.com  raadplegen. Daar staat ook vaak de QSL manager bij vermeld. Even 
registreren en een account aanmaken  en klaar. 

Voor de actuele lijst van landen met en zonder QSL bureau kun je hier kijken 

https://www.a63.org/activiteiten/dqb/no-buro.htm 

http://www.iaru.org/qsl-bureaus.html 

Voor het vinden van een qsl manager kun je deze site gebruiken  

http://www.ik3qar.it/manager/ 

Heb je moeilijkheden met de prefixen dan vind je hier een lijst 

http://www.on4sh.be/ham/prefix.htm 

Zijn er nog vragen dan kun je die stellen door een mailtje te sturen naar pa3bls@amsat.org. 

 

Erwin PA3BLS 

QSL-manager     

			

 
 

 
13 Slotwoord  
 
Hartelijk dank aan allen die, ondanks de corona-crisis, hun bijdrage hebben geleverd aan het 
functioneren van onze afdeling Waterland. Ik wens ik U allen een beter clubjaar toe in 2021! 
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Bernard Kruithof, PD4BER, secretaris VERON afdeling Waterland, A56. 
 
Ilpendam, januari 2021 
 
 
 
Bijlage: financieel overzicht 2020 door Pim Eijlander PA5PEX, penningmeester: 
volgt separaat 
                 
 


