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LET OP! NIEUWE LIJST MET 

ONTVANGEN QSL KAARTEN IN DIT 

NUMMER! 

 

 

 

 Naam Call Telefoon  E-mail adres 

Voorzitter Nico  PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl 

Secretaris Bernard  PD4BER 06-57747524 

 

bernard.kruithof@ 

online.nl 

clubzaken: 

pi4wld@veron.nl  

Penningmeester Pim  PA5PEX 364031 pa5pex@veron.nl  

Bestuurslid  

Web-master 

Gert  PA3AAV Via email! pa3aav@veron.nl  

Bestuurslid Jan  PE2ELS 020-4930194 jbijer2@xs4all.nl  

QSL manager Erwin  PA3BLS 438934 pa3bls@amsat.org    

Leesmap Nico  PA0MIR 434954 pa0mir@veron.nl  

Waterland Award     

Redactie 

nieuwsbrief 

Menno PE1LDZ Via email  pe1ldz@veron.nl  

Waterland ronde Iedere vrijdagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.350 MHz 

Homepage http://www.veronwaterland.nl/ 
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1. Voorwoord 
Na een voor ons allen zeer lange periode kwam er begin deze week 

eindelijk witte rook uit mijn mail van Bernard, PD4BER, onze secretaris: 

we zijn weer welkom in onze clubruimte bij de Hengelsport vereniging 

Purmerend.  

Deze eerste keer echter wel op de dinsdagavond en alleen welkom mits 

voorzien van een QR-code of een recent negatief testbewijs. 

Om iets vollediger geïnformeerd te zijn nog even de laatste 2-tal zaken 

kortgesloten met Bernard wat de volgende aanvullingen gaf: 

-Of het definitief de dinsdagavond wordt als clubavond hangt samen met 

de bemensing door de leden van de HSV Purmerend van de bar. Op dit 

moment ligt de maandagavond moeilijk qua bemensing bij de HSV, mogelijk 

dat dit alsnog wijzigt als er bij de HSV een nieuw bestuur aantreedt en 

wij mogelijk teruggaan naar de maandagavond. We houden jullie tijdig op 

de hoogte van de ontwikkelingen! 

-Wie gaat QR-codes of testbewijzen controleren? Zoals dit nu ligt zal een 

bestuurslid zich daarmee bezig houden. 

In ieder geval kunnen we weer van start met live bijeenkomsten en echte 

eyeball QSO’s ! 

 

Menno, PE1LDZ 
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2.Van onze secretaris 

Beste leden van de afdeling Waterland van de Veron, 

na meer dan anderhalf jaar kunnen we weer bijeenkomen en - let op - niet op 

maandagavond maar op dinsdagavond 5 oktober om 20 uur in het gebouw van de 

Hengelsportvereniging, Vrouwenzandstraat 157 in Purmerend. 

Het lokaal van de Hengelsportvereniging geldt als een horeca-gelegenheid, dus 

toegankelijk voor iedereen die een QR-code heeft, een herstelbewijs of een 

recente testuitslag. 

Onze voorzitter, Nico van der Bijl PA0MIR, zal stilstaan bij het feit dat de 

afdeling 40 jaar geleden is opgericht. 

En er is alle gelegenheid voor het bedenken van plannen voor het komend 

verenigingsjaar en voor onderling QSO. 

En misschien zijn er ook wel QSL-kaarten te verdelen. 

Tot ziens op dinsdagavond 5 oktober om 20 uur. Komt allen! 

73 Bernard Kruithof,  

secretaris van de afdeling Waterland van de Veron A56, PD4BER 

3.Rabobank clubactie 2021 

 
Beste leden van de afdeling Waterland van de Veron. 

Ook dit jaar doen we mee aan de Rabo bank Waterland Club support actie; tal van 

verenigingen doen daaraan mee, en de leden van de Rabo bank kunnen hun stem 

uitbrengen op een vereniging naar keuze. Wat ons betreft is dat natuurlijk Veron 

afdeling Waterland.  Door op ons te stemmen geef je aan, dat wij een financieel 

steuntje in de rug kunnen krijgen. 

Dus: ben je lid van de Rabo bank, steun ons! Ga naar : 

 https://www.rabo-clubsupport.nl/waterland-en-omstreken/voorwaarden  

Alleen leden van de Rabobank mogen stemmen. 

Leden vanaf 12 jaar mogen stemmen. 

Elk lid mag 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende deelnemende verenigingen en 

stichtingen. 

https://www.rabo-clubsupport.nl/waterland-en-omstreken/voorwaarden
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Door het uitbrengen van een stem door een lid accepteert het betreffende lid dat 

persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van Rabo ClubSupport 

worden gebruikt door Rabo ClubSupport. Rabo ClubSupport behandelt de gegevens 

vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor 

het uitvoeren van Rabo ClubSupport. 

Doe mee, en vraag buren, vrienden, kennissen, familieleden om op ons te stemmen! 

Bernard Kruithof, secretaris van de afdeling Waterland van de Veron A56, PD4BER 

4.Bericht van de QSL manager 

 
Als je call in het rood staat dan zijn er kaarten voor jou en moet jezelf 

actie ondernemen. Dat kan door de kaarten bij mij op te halen, of ze door 

een ander te laten meenemen. Het QSL bureau stuurt mij de kaarten 

vanaf nu weer elke maand toe. Wil je de kaarten inleveren dan gooi je ze 

gewoon door de brievenbus. De oplossing is misschien niet ideaal maar 

hiermee zullen wij het moeten doen. 

Erwin PA3BLS    pa3bls@amsat.org 

 

 

 
 
PA0CT 

 
 
PA3AAV 

 
 
PA5BM 

 
 
PD1APZ 

 
 
PE1FWM 

 
 
PFOH 

PA0GKE PA3ANZ PA5GR PD1E PE1ICC PF0MT 

PA0HTS PA3BLS PA5PEX  PE1JZL  

PA0HZP PA3CJV  PD3BL PE1LDZ PF2X 

PA0JHV PA3CLY PA7YI PD3LVS PE1OHF  

PA0KLT PA3EXX   PE1OUD PF6IK 

PA0MIR PA3GFS PC0B PD4BER PE1PHH  

PA0SJM PA3GKX PC0RON  PE1RSN PH1K 

PA0ZAV PA3GLS  PE1AW PE1SAS  

 PA3GQM PD0DFK PE1BFL  PH3BDJ 

PA1FR PA3HEN PD0LFJ PE1DCQ PE2ELS  
 PA3HGP PD0RON PE1DHN  PH4E 

PA2AD PA3KVL PD0RRC PE1ER PE5GK  

PA2SWL  PD0RTZ PE1EWD             PA50AGCW     PI4WLD 
NL8549            NL13018     
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5.Soldeerboutje 

Via de mail door Stef, PA0SJM, en in de Waterlandronde door Evert-Jan, 

PE1FWM, werd ik attent gemaakt op een portable soldeerboutje dat sinds kort 

in het assortiment van de ACTION is voor een bedrag van Euro 9,95. 

 

Wat krijg je daarvoor? Een handzaam stevig boutje dat je als een balpoint 

vasthoudt, een verzwaarde, vrij stabiele standaard waar de hete tip in geplaatst 

kan worden, een rolletje tinsoldeer en een USB-C naar USB-A kabeltje zodat je 

hem aan een passende lader kan hangen (LET OP: minimaal 1500 mA !) …ik zou 

niet durven hem aan elke lap-top te hangen. Een laadindicatie (rood/groen) is ook 

nog aan boord. Na de opwarmtijd van 25 seconden blijft het boutje 10 minuten 

op temperatuur voordat hij automatisch afschakelt. Dat kan je manueel ook 

eerder doen door nogmaals op het oranje aan/uit schakelaartje te drukken. Op 

een volle lading kan je ongeveer 30 minuten solderen. Handig voor kleine 

soldeerklusjes van elektronica onderdelen en/of vertinnen als er geen 

stopcontact in de buurt is. Overigens: vergeet niet de soldeertip te vertinnen 

voordat je ermee de eerste keer aan de slag gaat, en misschien overbodig, maak 

de tip regelmatig schoon met het in de voet ingebouwde sponsje! Enne….Nee, ik 

heb geen aandelen in Action!....                                                    Menno, PE1LDZ 
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6.Website voor SOTA-enthousiastelingen  

SOTA, of Summits On the Air, is een programma voor radioamateurs die met 

draagbare zendapparatuur bergtoppen willen “activeren”. Het begrip 

“bergtoppen” is in deze context overigens relatief, omdat de activiteit zelfs in 
Nederland mogelijk is. Behalve plezier beleven, kun je met de SOTA-activiteit 

ook awards verdienen, zowel degene die een bergtop activeert als zijn 

tegenstations.  

Christiaan NL13924 wees ons kortgeleden op een interessante website voor 

SOTA-fans: SOTLAS. Deze website van Manuel HB9DQM biedt een overzicht 

van alle Summits en toont deze op een aantrekkelijk vormgegeven landkaart. 

Daarnaast biedt de site onder andere informatie over hoe bergtoppen te 

bereiken zijn, met daarbij de moeilijkheidsgraad van de klim, soms zelfs 

aangevuld met foto’s.  

Andere referenties:  

• • Officiële SOTA-website: https://www.sota.org.uk/  

• • Interactieve SOTA-landkaart: SOTA maps  

Bron: Veron 

7.Leuke & interessante links 

https://verstraten-elektronica.blogspot.com/  

Alles op electronica en computergebied door de ex. CEO van o.a. Elektuur 

http://www.amateurtele.com/   

Vele projecten, experimenten, restauraties, etc. 

 https://www.hfkits.com/the-webshop-diy-radio-amateurs/   

Zelfbouw & bouwpakketten 

https://www.qrphamradiokits.com/  

Zelfbouw & bouwpakketten 

https://qrpproject.de/  

Zelfbouw & bouwpakketten 

https://amateurzender.nl/  (van ons lid Eline, PH4E) boordevol nuttige info! 

 

https://www.sota.org.uk/
https://verstraten-elektronica.blogspot.com/
http://www.amateurtele.com/
https://www.hfkits.com/the-webshop-diy-radio-amateurs/
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https://amateurzender.nl/
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Ook leuke, handige, informatieve & interessante links gevonden? Deel ze en mail 

ze naar de redacteur van de Nieuwsbrief afdeling Waterland, pe1ldz@veron.nl  

“Gewone kopij” is uiteraard ook van harte welkom al-of-niet voorzien van 

afbeeldingen, resp. in Word en/of JPEG) 

Advertentie plaatsen in de rubriek “Eraan-en Eraf? Stuur het naar de redactie! 

 

8.Het laatste woord…. 

Het is gelukt! Toch nog eerder een clubavond dan een nieuwe regering zoals het 

er nu uitziet (woensdagavond 29 september) ! Als de VERON zo zou opereren als 

de politiek dan zou het zomaar nog een half jaar kunnen duren voordat we weer 

bij elkaar kunnen komen. Gelukkig zijn wij geen politieke club… 

We memoreren op onze eerste “nieuwe” clubavond gelijk het 40-jarig bestaan 

van onze afdeling A-56 Waterland, ooit afgesplitst van de afdeling Zaanstreek 

A-46. Vanaf het begin dat ik lid werd (ergens in 1981 geloof ik) altijd gezellige, 

leerzame clubavonden gehad met een veelzijdig aanbod en een goede sfeer. 

Lezingen, films, verkopingen geleid door veilingmeester Erik Romeijn, PE1BXR, 

het QSL-bureau, al jaren in goede handen van Erwin, PA3BLS, betrokken 

besturen waarin de naam van Nico, PA0MIR, veel voorkomt, ach, te veel om op te 

noemen… We hadden diverse lokaliteiten voor de clubavonden w.o. Concordia op 

de Koemarkt waar we geloof ik alle zalen en zaaltjes wel gehad hebben, het 

Scoutinggebouw achter de Albert Heijn XL, totdat het door vandalen in de hens 

gestoken werd en tot de grond toe afbrandde en, voor ons toen de redding, het 

clubgebouw van de Hengelsport Vereniging Purmerend waar we nu verblijven. Na 

een dip kregen we er ook weer nieuwe leden bij en ik hoop dat deze tendens zich 

doorzet en we over 10 jaar het 50-jarig jubileum kunnen vieren! 

De cartoon (bijna 70 jaar oud!) op de laatste pagina verkreeg ik via de SRS, 

Surplus Radio Society, waarvan ik lid ben. Een herkenbaar fenomeen en nog altijd 

actueel. Ondanks onze dynamische maatschappij verandert bepaald menselijk 

gedrag nooit! 

 

73, Menno, PE1LDZ, redacteur Nieuwsbrief Veron afd. Waterland A-56 
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