Het ZOoDtje, nieuwsbrief van de afdeling
ZuidoostDrenthe (A11) van de VERON
Afd. A-11 Zuidoost-Drenthe
juli-augustus 2017
Opgericht in mei 1956.
Correspondentie en info: secretariaat Wilma Meijering e-mailadres: Wil.meijering@planet.nl
Redactie nieuwsbrief ZOoDtje: paøabe@veron.nl (tel: 0591614579)
Website van de afdeling : a11.veron.nl
Webmaster: Teun Juk, PA4TJ. Email: teunjuk@gmail.com

Het ’ZOoDtje’ verschijnt 6x per jaar voor leden van de VERONafdeling A11.
Alle betalingen aan de afdeling ZOD. NL81INGB0002508631 t.n.v. Veron Afd. ZODrenthe.
Kopij voor het ZOoDtje kunt u digitaal of per post vóór 1 augustus versturen naar:
Albert Bloeming, PAØABE
Digitaal: PAØABE@veron.nl; per post:Duindoorn 45, 7822AK, Emmen.
De redactie behoudt zich het recht voor de ingeleverde kopij taalkundig te corrigeren en is niet
verantwoordelijk voor de gevolgen van toepassing van de schakelingen die in het ZOoDtje zijn
geplaatst. Overname van artikelen is toegestaan na toestemming van de auteur.
Wilt u uw artikelen ook geplaatst zien op de website van de afdeling ZuidoostDrenthe van de Veron,
dan gaarne digitaal aanleveren: teunjuk@gmail.com
Agenda:
Juli en augustus:
Vrijdag 1 september
Vrijdag 6 oktober
Weekend 2829 oktober
Vrijdag 3 november
Weekend 2526 november
Vrijdag 1 december

Zomerstop.
Lezing HAL?
ATtijdperk door Cor Moermans, PA0VYL.
CQWW DX SSB contest, Sagittarius
Verkoping, Herman, PA0HOY.
CQWW DX CW contest, Sagittarius
DXstations en piluups, Evert, PA2KW

WEBSITE
De website wordt beheerd door Teun, PA4TJ, en hij doet er alles aan om de zaak zo goed mogelijk bij te houden.
Dat gaat natuurlijk niet alleen: kijk daarom regelmatig op: www.a11.veron.nl !
Hij zal ongetwijfeld jouw inbreng waarderen, dus afleveren op het emailadres teunjuk@gmail.com.
ATTENTIE!
Indien je een nieuwe call hebt of pas een vergunning, of wanneer je verhuisd bent, zorg er dan voor dat deze informatie
doorgegeven wordt aan het Centraal Bureau te Arnhem. Dan komt dit ook op de adressticker voor het ZOoDtje.
De redactie.

Afdelingsbijeenkomsten
Op de eerste vrijdag van de maand in
het clubgebouw van de
boogschietvereniging Sagittarius
(genoemd naar sterrenbeeld
Sagittarius = Boogschutter).
Oude Roswinkelerweg 112/D, 7814 RT te Emmen.
Telefoon: 0591 572908
Niet in de maanden juli en augustus.


Beheer van de bar en kantine; Sip Nakken, PD0SN.



RTTYbulletin: op de woensdagavonden zendt PI4ZOD een RTTYbulletin
uit met actuele informatie voor de zend en luisteramateur.
Aanvang 19.30 uur. De frequentie is 145.300 MHz.
Het bulletin wordt verzorgd door: Albert, PAØABE.



Woensdagavondronde. Aanvang 20.30 uur. 145.625 Mhz. Call: PI4ZOD. Netleiders: Albert, PAØABE, Jan,
PAØJBW en Hans, PE1NMM.
Reserve: Teun, PA4TJ

VERANDERING.
Er verandert iets aan de berichtgeving naar onze leden. We zijn overgegaan van een papieren versie van het ZOoD
tje naar van een digitale versie (pdf) die via email wordt verzonden naar de afdelingsleden. De verandering heeft
echter nog geen definitieve vorm gekregen. De gedachten van de redactie gaan uit naar een (korte) maandelijkse
nieuwsbrief die dan op de maandag vóór de maandelijkse bijeenkomst zou moeten verschijnen. Het voordeel hiervan
is dat dan ook ingespeeld kan worden op het onderwerp van de te houden lezing, bijv.: heeft de presentator een
website of heeft hij/zij artikelen aangeleverd?
We moeten dus wat geduld hebben tot het in een definitieve vorm gegoten is en we staan open voor suggesties in
deze.
Albert, PA0ABE

Examens.
Op woensdag 17 mei is een aantal cursisten naar Assen geweest om examen voor de registratie te
doen.
We hadden een mooi resultaat, namelijk zeven van de negen kandidaten waren geslaagd.
Peter, PD0PBO, slaagde voor zijn Fregistratie!
En van de acht om's die zich opgeven hadden voor het Nexamen slaagden er zes, namelijk;
Sjoerd Brouwer, Albert Huizinga, Sip Nakken, Jaap Lubbers, Roel Adema en Roelof Jansen.
Iedereen nogmaals gefeliciteerd!

En dan krijg je direct de vraag of er nu een cursus voor de Fregistratie komt.
Dat bekijken we nog even en als er voldoende kandidaten zijn voor de F, dan gaan we waarschijnlijk
verder met een Fcursus en anders wordt het weer een Ncursus.
Albert, PA0ABE.

Vakantie.
We, mijn xyl en ik, zijn enkele weken met vakantie geweest naar Duitsland.
In eerste instantie gingen we naar een gebied ten zuidoosten van Berlijn, waar relatief veel meren zijn. Deze meren
zijn ontstaan door het stilleggen van de bruinkoolmijnen. De gaten die achterbleven zijn door de Spree en de Kleine
Spree opgevuld met water en nu lijken het natuurlijke meren, met mooie begroeiing en hier en daar een strandje.
Uiteraard had ik mijn FT897 meegenomen en tevens een antennemastje, zodat ik QRV was op de HFbanden.

Als antenne gebruik ik tijdens de radioweekenden en de vakanties een aluminium vlaggenmast en vaak daaraan een
dipool van twee maal tien en als de ruimte op de camping het toelaat twee maal twintig meter. De mast op zich kan
ook als antenne dienen, want ik heb hem geïsoleerd opgesteld op de dissel van de caravan. In dat geval heb ik een
vertical van zes meter. Het wordt allemaal afgestemd door middel van een zmatch tuner en gevoed met
symmetrische lijn.
De meeste avonden was ik te vinden op 7087 Khz en ik heb dan ook met meerdere afdelingsleden QSO's gevoerd.
Ook op de tweede locatie ging dat prima met goede signalen.
Echter toen we wat dichter bij huis kwamen, zoals in het Harzgebergte, werden de signalen zwakker en de QRM
harder, dus toen ging het niet zo goed meer.

Dat is niet verwonderlijk, want als je weet hoe de signalen zich verplaatsen door de ether en wat er gebeurt in de
ionosfeer, dan kun je zien dat op veertig meter de afstand toch iets groter moet zijn dan tweehonderd kilometer.
Helaas is in de tweede week van de vakantie de afstemknop van de FT897 afgebroken en dus liet ik de set maar op
7087 Khz staan en heb ook verder geen QSO's gemaakt dan op die frequentie.
Dat ging dus prima zolang de afstand maar groot genoeg was.
Met Hennie, M/PE1HB heb ik meerdere keren contact gehad. Eerst zat hij bij Cambridge en later in Wales.
Al met al hadden we een fijne vakantie met goed weer (twee korte buien in de eerste vijf weken) in mooie gebieden.
Wij wandelen veel en dat
was in de gebieden waar we
zaten goed mogelijk en de
wandeltochten waren over
het algemeen goed
aangegeven.
Met tochten van tussen de
vijf en twaalf kilometer en
hoogteverschillen van soms
een paar honderd meter ben
je na zo'n wandeling soms
helemaal stuk, maar de
voldoening maakt dat je dat
allemaal weer vergeet.
Ik en met mij ook andere
afdelingsleden denk ik, ben
nieuwsgierig naar de
vakantieavonturen van meer
om's , dus zet je verhaal op
papier of in de PC en zorg dat het bij de redactie komt.
Een foto erbij doet het ook goed.
Albert, PA0ABE.

HF WEEKEND.
Tijdens het weekend van 13 en 14
mei hadden we een HFweekend
georganiseerd.
Het was de bedoeling om dan te
experimenteren met een paar
antennes en daarnaast kon men
oefenen met het werken met de
FT950, de MFJ tuner en de
eindtrap.

Ook was het contest programma N1MM aanwezig, zodat ook hiermee gewerkt kon worden.
Er waren meerdere contesten waar we aan mee konden doen en dus was er activiteit genoeg op de verschillende
banden.
We hadden een hexbeam opgebouwd met als centraal deel een fietswiel, waarop door middel van bundelbandjes zes
bamboestokken waren vastgezet en daarop waren de draden bevestigd.
De hexbeam is eigenlijk een tweeelements antenne en je kunt hem voor meerdere banden maken. Wij hebben
gekozen voor twintig meter en tijdens het testen bleek de antenne prima te werken. Het richteffect was goed en de
signalen waren naar tevredenheid.
Als tweede experiment
hadden we een
moxonantenne gemaakt.
Die lijkt wel iets op de
hexbeam en de werking
bleek ook nagenoeg gelijk.
Het is dus gewoon een
kwestie van materiaal en
smaak welke antenne de
voorkeur verdient.
Voor de lagere frequenties
werd er een loop gemaakt
met een omtrek van
ongeveer honderdtwintig
meter.
Deze was berekend door Jos,
PA7KY. Het was geen
gesloten loop, want de
uiteinden waren niet aan elkaar gekoppeld en de zaak werd gevoed door middel van een endfed balun.
Dit systeem hadden we tijdens een eerder weekend als goed ervaren en dus werd het nu weer gebruikt.

De loop werd opgehangen met behulp van de aluminium masten van twaalf meter, die met vereende krachten werden
opgezet.
Het was in elke geval en gezellig en leerzaam weekend en misschien wel voor herhaling vatbaar, maar dan moeten
we wat antennes betreft iets anders verzinnen. Heb je een idee voor een experiment, laat dat dan weten aan iemand
van de activiteitengroep of het bestuur.
Albert, PA0ABE.

Noordelijke 80M trofee jacht.
Op zondag 24 september voor de 36e keer te
Schoonloo.

Café-Restaurant
Hegeman.
Hoofdstraat 16.
Schoonloo.
Organisatie VERON afdeling A11,
Zuid-Oost-Drenthe
Info: Berend Kuiper [PD1BK@VERON.NL]
In de prachtige omgeving worden vijf “vossen” uitgezet.
ARDF jagers moeten deze vijf binnen twee uur gevonden hebben.
Recreatieve jagers zoeken twee zenders en één wordt gepeild.

Inschrijven kan vanaf 12.00 uur en starten vanaf 13.00 uur.
Op het deelnameformulier staat een kaart van de omgeving.

Wij hopen u te mogen verwelkomen bij deze jacht.

AANMELDEN LEESMAP 2017/2018
Beste mensen, graag doe ik een oproep aan de leden die nog nooit kennis gemaakt hebben met onze leesmap. De
leesmap wordt al heel lang in stand gehouden door een trouwe schare lezers.
Soms komt er iemand bij, soms valt er iemand af. Maar er is altijd ruimte voor meer abonnees.

In deze “advertentie” tref je een aantal voorbeelden aan van bladen die in de leesmap zijn opgenomen. Een meer
gedetailleerd overzicht wordt op onze website gepresenteerd. Het zijn zowel tijdschriften die door landelijke
verenigingen worden uitgegeven (bijv. onze oosterburen uit DL- land) maar er zijn ook een aantal commerciële
uitgaven met professionele redacties. Voor veel lezers biedt het zowel ontspanning als ook een uitdaging om de
schema's eens in de praktijk uit te testen. Net nieuw maar eigenlijk heel oud is ons abonnement op het Radio
Historisch Tijdschrift. De jaargangen voor 2017 zijn door Jan, PA0JBW op CD's gebrand en te kopiëren en gaan ook
regelmatig mee in de leesmap.
Aanmelden kan via de button op onze website.
Henk, PE2YES

Adverteerders:
contact op
Afdelingsleden:

Er is nog ruimte voor advertenties, dus als je onder de
aandacht van onze leden wilt komen, neem dan
met de redactie.
Als je iemand kent die wil adverteren, geef dit dan door
aan de redactie.
Onze adverteerders:

Candor verzekeringen

www.candor.nl

Veenstra, apparatuur en onderdelen

www.handelsondernemingveenstra.nl

www.stuntcorner.nl

Email: stuntcorner@home.nl

The Readshop, R. Boelens
Drukkerij AbbesHummel

Email: info@abbeshummel.nl

