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Agenda:
Vrijdag 3 november
Donderdag 9 november
Vrijdag 17 november
Weekend 2526 november
Vrijdag 1 december

Verkoping, Herman, PA1HOY.
Wokken bij Mings Wok Palace, Emmerschans
Snertjacht
CQWW DX CW contest, Sagittarius
DXstations en pileups, 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: a11.veron.nl
Hij zal ongetwijfeld jouw inbreng waarderen, pa4tj@veron.nl

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.
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, PD4SN.



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,n Teun, PA4TJ en Rob, PA9ROB.
Reserve: Vacature, dus heb je zin om zo nu en dan rondeleider te zijn, geef je op!



CURSUS
Op verzoek van een aantal afdelingsleden is er een cursusbegeleiding gestart voor de Fregistratie onder begeleiding
van Albert, PA0ABE.
We zijn begonnen op dinsdag 12 september met zeven deelnemers en momenteel zijn het er negen.
Vanaf zeven uur is de deur open en om half acht starten we tot ongeveer half tien in het clubgebouw van Sagittarius.
Halverwege de avond houden we een pauze. We kunnen dan een kop koffie drinken en de rokers kunnen dan buiten
een sigaret opsteken.
Elke week worden er aan het eind van de avond vraagstukken uitgedeeld, die dan door de cursisten uitgewerkt moeten
worden.
We hopen dat er een groot percentage volgend jaar examen met goed gevolg zal afleggen.
Albert, PAØABE.

ZODX
Challenge
In de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw, werden er in ons afdelingsblad “het ZOoDtje” regelmatig scores gepubliceerd
van de DXCC stand van actieve en minder actieve HFoperators.
Eerst door Ben, PA3BXC tegenwoordig PE5B, en later door mijzelf.
Onze afdeling kent een lange geschiedenis van actieve DXer’s, waarvan een aantal hoog op de DXCC Honor Roll.
Inmiddels zijn we 20 a 30 jaar verder, en zijn er vele HFoperators bijgekomen in afdeling Zuid Oost Drenthe.
Tijd voor een nieuwe uitdaging.

De ZODX Challenge.
Het doel van deze Challenge is om gezellige activiteit en onderlinge competitie te genereren, waarbij iedereen met een
schone lei begint. DXers die alle landen al bevestigd hebben, mensen die nodig de buizen weer eens moeten afstoffen en
degene die de eerste stappen op HF zetten, beginnen allemaal met een blanco log.
De Challenge loopt van 1 januari 2018 00:00z tot 31 januari 2018 23:59z, en is open voor alle leden van de afdeling Zuid
Oost Drenthe.
Er zijn twee categorieën, N en F.
De winnaar in elke categorie krijgt een leuke plaquette of beker als aandenken.
Het doel is om in 1 maand zoveel mogelijk DXCC landen te werken op de amateurbanden
160m  80m  40m  30m  20m  17m  15m  12m en10m.
Elk gewerkt land telt 1 keer, ongeacht band en mode. Bijvoorbeeld: OH, gewerkt op 40m ssb en 20m cw telt als 1 gewerkt
land.
Alle DXCC landen volgens de ARRL landenlijst tellen mee.
De eindstand voor 10 februari 2018 opsturen naar: martin.pa4wm@gmail.com
QSL kaarten of een andere bevestiging is niet nodig. Een gewerkt station is voldoende.
Graag een kopie van het log meesturen. Een adif bestand van je logboekprogramma is nog beter.
Een uittreksel met de gewerkte DXCC landen is ook prima.
Aan de hand van het log of uittreksel kunnen we zien wie er naast de meeste DXCC landen ook de leukste DX heeft
gewerkt. Een anekdote of verhaal over de gewerkte stations is zeer welkom.
Ofschoon niet verplicht, is er een leuke website waar je eigen score bij kunt houden.
Op www.clublog.org kun je na het opladen van je adif logboek bestand onder het kopje DXCC Charts de stand van zaken
zien. De verschillende opties op deze site bieden de mogelijkheid om o.a. de DXCC score vanaf begin van het te volgen.
Uitstekend te gebruiken voor onze Challenge dus.
De website is sowieso een aanrader. Door de meer dan 60.000 wereldwijde logs zijn er prachtige statistieken uit te halen.
Een most wanted DXCC lijst, Log search en OQRS behoren ook tot de mogelijkheden.
Voor de Challenge kun je verder handig gebruik maken van enkele contesten of DXpedities. Met een beetje geluk komt de
grote DXpeditie naar Bouvet, 3Y0Z nog voor eind januari in de lucht.
Prachtige DX!
Veel plezier gewenst.
Martin, PA4WM.

Jacht op de Noordelijke 80m Trofee.
Op zondag 24 september, de eerste zondag in de herfst, had Berend, PD1BK, de jaarlijkse Jacht op de Noordelijke 80m
Trofee georganiseerd in de bossen rondom Schoonloo.
Er waren dertien jagers op af gekomen, die probeerden de vossen zo snel mogelijk allemaal te lokaliseren.
We kregen er twee en een half uur voor, wat gezien de afstand ruim voldoende was.
Het weer werkte goed mee en ik was blij dat ik geen vest onder mijn jas aan had, want het zweet kwam nu al zo nu en dan
tevoorschijn, hoewel wij, mijn XYL Lidie en ik, eigenlijk een mooie boswandeling maakten. Zo hier en daar vonden we
ook nog een paar vossen.

Bij de eerste vos zagen we al direct dat de organisatie z’n best had gedaan om het niet te makkelijk te maken.
Zowel de zender als ook de bijbehorende vlag met knipper waren enigszins met bladeren bedekt.
Je moest dus echt tot op de vos peilen om de zaak te vinden (en zo hoort het ook vind ik), wat niet bij alle jagers in de
smaak viel.
We hoorden wat gemopper bij de doorgewinterde ARDFjagers, want die zijn gewend om de vlag reeds van afstand te zien
en als dan de vos uit de lucht gaat, dan gewoon door te lopen naar de vlag en de kaart knippen ( of elektronisch melden) en
dan weer doorrennen.
En nu moest je wel wachten tot de vos weer in de lucht kwam anders vond je hem niet.
Toch was iedereen vol lof voor de organisatie. Die bestond uit Berend, met zijn YL Janine en Jakob, PD2JEC.
Zoals gezegd maakten wij er een boswandeling van en hier en daar zagen we mooie paddenstoelen en die werden soms ook
gefotografeerd.
Desondanks vonden we alle vossen en waren ruim binnen de tijd weer terug bij de finish.

Na de jacht konden we op ons
gemak een poosje napraten
onder het genot van een kop
koffie of iets anders, terwijl
Edwin en Berend de uitslag
bespraken onder toeziend oog
van Jakob en Janine.
Edwin had weer zijn
elektronische tijdwaarneming
meegebracht, wat de zaak
toch wel gemakkelijker
maakt.
En hij liep ook zelf mee, want
de vossen waren uitgezet door
Jakob, Berend en Janine en
dus was hij net zo slecht
geïnformeerd als de andere
jagers over de juiste plaatsen
van de vossen.
Aan de plaatjes is wel te zien
dat het weer toch wel uitzonderlijk goed was en dat we dus absoluut geen regenkleding nodig hebben gehad.
De uitslag:
Plaats Naam

Call

Tijd (minuten) Aantal vossen

1

Edwin Verburg

PE5EDW

50

5

2

Marcel Daverveld

PG8M

58

5

3

Jenny Fijlstra

NL12125

61

5

4

Dick Fijlstra

PAØDFN

62

5

5

Björn Dinse

PA4BWD

64

5

6

Wim Hoek

PA3AKK

78

5

7

Jan Hoek

PAØJNH

95

5

8

Albert Bloeming

PAØABE

100

5

9

Dolf Kuiken

PE1PFP

113

5

10

Riekus Dikkers

PAØRHD

79

4

11

Janneke de Jong

PA3BFA

89

4

12

Patrick de Jong

PD2PC

118

3

13

Frank Talens

PF5T

118

3

Nadat de printer de uitslag had
uitgespuugd, kon Berend die bekend
maken en toen bleek dat Edwin voor de
tiende keer de trofee had gewonnen en
kon hij de winnaar feliciteren met dit
mooie resultaat.
Edwin mag dus weer een jaar op de vos
passen.
Ook van ons als afdeling gaan de
felicitaties naar hem toe.
We willen Berend en zijn crew bedanken
voor deze erg mooie jacht.De
eerstvolgende vossenjacht in onze
afdeling is de Snertjacht op vrijdag 17
november.
Albert, PAØABE.

Presentatie van Cor, PAØVYL.
Op vrijdag 6 oktober gaf Cor, PAØVYL, een presentatie met verhalen uit de tijd dat hij in dienst was van de Radio
Controle Dienst, wat tegenwoordig
agentschap telecom heet en wel op de
afdeling opsporing.
Het waren andere tijden dan
tegenwoordig, maar velen onder ons
konden zich toch nog inleven in de
geschiedenis zoals Cor die vertelde, met
de nodige humor er bij.
Dat het interessant was bleek na de pauze
toen bijna iedereen weer terug kwam en
z'n plaats weer in nam.
Het slot was een film over enkel e
opsporingen en de inbeslagname van
de spullen.
Dat ging niet altijd even soepel, zoals we konden zien in het filmpje. Het ging er soms agressief aan toe.
Het is een interessant onderwerp en werd verteld door een goede verteller, dus het was een top avond, waarbij misschien bij
sommige om’s enige nostalgie naar boven kwam!
Albert, PAØABE
Hobbyavonden.
Tijdens de hobbyavonden wordt er van alles in elkaar geknutseld en tevens worden er metingen en reparaties van
onwillige apparatuur verricht.
Hiernaast zien we Nick met het meten aan een
(buizen)laagfrequentversterker.

Op de foto links zien we een vlamboog van enige centimeters,
opgewekt door de hoogspanningsgenerator die gebouwd is door Jan van
de Heide.

JOTA 2017
In het weekend van 20, 21 en 22 oktober vond de jaarlijkse Jamboree on the Air plaats.
Vanuit onze afdeling waren twee stations actief, namelijk PD1NBE/j in Exloo en PAØABE/j op Erica.
De crew van PAØABE was als volgt:
Jan, PAØJBW, Henk, PE7TIM, John, PA3DTF, Albert, PAØABE, plus nog enkele losse medewerkers, waaronder David,
de kleinzoon van Albert.
We begonnen vrijdagmiddag met het opzetten van de antennes en het inrichten van de station.
Toen we aankwamen konden we nog niet
naar binnen, maar het ophangen van de
antenne voor de HFbanden was toch een
buitengebeuren en daar konden we dus
gewoon mee beginnen.
Deze antenne bestond uit een horizontale
loop van ongeveer 45 meter omtrek en op
een hoogte van plusminus acht meter, op
één hoek vastgemaakt aan de toren die er
was neergezet door de scouts en waar later
ook de klaverblad antenne voor twee
meter bovenin werd gemonteerd.
Het weer zat ons mee, want ondanks dat
de verwachtingen erg slecht waren,
konden we de gehele middag droog een
deels zelfs in de zon ons werk doen.

De toren was niet al te groot omdat er weinig tijd geweest was voor het bouwen.
Toen de deur open was konden we echt het
station opbouwen.
Dat was in de blokhut van de scouts, een
gezellige hut in het bos achter de RKkerk in
Erica, met een open haard waar je rechtop in
kan staan en die maakte de zaak ook
aangenaam warm, als je er tenminste op tijd
hout op gooide.
Het HFstation bestond uit de FT950 van de
afdeling, met de Zmatch van Albert om de
antenne in afstemming te brengen.
Verder stonden er in de blokhut nog een
FT7900 waaraan de klaverbladantenne zat
en een FT221 met een verticale dipool voor
de verbinding met het hoofdgebouw, waar
een TS700 opgesteld was en bedoeld voor
de QSO’s van de kleinere scouts.
Op deze manier hebben we altijd een goed signaal en de kids merken het niet.

Zaterdagochtend werd de zaak daar
officieel geopend in en bij de kuil,
vlak achter het hoofdgebouw, waarbij
de vlag werd gehesen en er een
toespraak werd gehouden om te
vertellen wat er dat weekend allemaal
stond te gebeuren.
Het is een plechtig moment, de scouts
in de kuil en de leiding aan de andere
kant.
En nadat er een ‘good scouting’ en
een fijne JOTA was gewenst kon
iedereen aan de slag met de
activiteiten die waren gepland,
waaronder het bouwen van een
elektronische schakeling, het maken
van contacten met andere
scoutinggroepen, een vossenjacht en
het bedwingen van een klimparcours in het bos.
Patrick, scout en cursist
voor de Fvergunning vond
de HFbanden wel leuk en
probeerde wat QSO’s te
maken, wat nog niet zo
goed lukte vanwege het
gebrek aan operating
practice, maar alles is te
leren . . . .
Het enthousiasme is er in
elk geval en misschien dat
we volgend jaar er een
operator bij hebben.
Er werden een aantal
QSO’s gemaakt met
verschillende Jamboree
stations. Onder andere met
Nederlandse stations in
Denekamp, Lichtenvoorde,
Vlissingen, Weert, Exloo
en Ter Apel, maar ook met
bijvoorbeeld Slovenië, Hongarije en Duitsland. De loopantenne werkte dus goed, wat trouwens geen verrassing was, want
die doet het eigenlijk altijd wel prima.
En ook op twee meter werden verschillende verbindingen trot stand gebracht met onder andere BEILEN, Exloo en Ter
Apel.

Tja, als er een klimparcours wordt
uitgezet moet je daar natuurlijk
gebruik van maken.
De scouts hadden erg veel plezier
met het klimmen en klauteren op
en over de touwen en palen die
waren geïnstalleerd.
Bovendien was er een locatie met
een aantal krukken waarop een
stoelendans werd gehouden. Erg
leuk om naar te kijken.
Zaterdagavond was er een spel
georganiseerd samen met de
groepen in Exloo en Diever en
daardoor was het bij ons even
rustig, want men moest naar die
andere groepen toe en een deel van
die groepen zou bij ons komen,
maar dat duurde dus even.
Jorg, een scout, maakt van de gelegenheid gebruik om zijn eerste verbinding ooit te maken en dat viel nog niet mee, maar
alle begin is moeilijk en gedurende het gesprek werd het steeds beter.
Ook deze scout was erg
enthousiast en wie weet. . . .
Het was in elk geval een erg fijn
weekend met veel pret en ook veel
gesprekken met scouts en andere
aanwezigen.
De maaltijd op zaterdagavond
bestond uit een stamppot menu,
met de keuze uit ‘maus’ (boeren
kool) en stamppot wortels, plus de
nodige spekjes en rookworst,
terwijl er ook nog eigengemaakte
appelmoes (dank aan Lisette) werd
geserveerd.
Zondag werden de stations en de
antennes opgeruimd en weer
gedeeltelijk opgeborgen en
gingen we moe maar voldaan
huiswaarts.
We kijken terug op een geslaagd weekend en hopen volgend jaar weer mee te mogen doen met de Jamboree on the Air en
uiteraard weer vanaf Erica.
Albert, PAØABE.

Wokken.

te

Ook dit jaar gaan we weer gezamenlijk wokken en wel op
donderdag negen november
We hebben gekozen voor Mings Wok Palace te Emmerschans.
Vanaf zeven uur zijn we welkom in het restaurant en om tien uur worden we geacht
verdwijnen, nadat we allemaal zelf onze rekening hebben betaald.
De kosten zijn € 18,75 per persoon exclusief de drankjes.
Om de koks een indruk te geven wat ze moeten verwachten is het handig
dat we opgeven met hoe velen we komen en dus vragen we om bij Albert,
PA0ABE, vóór maandag zes november op te geven of je mee wilt doen.
Hopelijk is er een groot aantal afdelingsleden die op deze wijze eens op een
andere manier willen kennis met je medeamateurs en ook de partners.
Albert, PAØABE.

CQWW DX SSB 2017.
Tijdens het weekend van 28 en 29 oktober namen we deel aan de CQWW DX SSB contest vanuit Sagittarius.
Zaterdagochtend om negen uur stond de koffie klaar en konden we bespreken met welke antennes we zouden werken en
konden we het station opbouwen.
Er werd gekozen voor een vertical voor veertig
meter van Jos, PA7KY, een ZS6BKW van
Sjoerd, PDØGJM, de driebanden beam naast het
gebouw en een horizontale delta van ruim
honderdtwintig meter omtrek.
Er was ruim belangstelling uit de afdeling en er
kwamen ook om’s om te contesten.
Sip, PD4SN, had voor brood en soep gezorgd en
dat werd door de medewerkers met smaak
verorberd.
Dat moest ook wel, want van het antennes
bouwen en van het roepen in de contest krijg je
honger.
Rond zes uur werd de keuken in beslag
genomen door Albert om pannenkoeken te
bakken, die eveneens snel de weg van de
hongerige magen vonden.
De condities waren redelijk goed en al spoedig stonden er exotische calls in het log. Dat waren niet allemaal vreemde
landen, want er zijn de laatste jaren ook aan de ons omringende landen calls uitgegeven die de oudere garde nog nooit heeft
gehoord.
Dan denk je een mooie DXverbinding te hebben en dan blijkt het België of Frankrijk te zijn.
Dat mocht de pret trouwens niet drukken en we riepen er vrolijk op los of we lieten roepen door de papegaai van Berend,
PD1BK en soms met mooie resultaten.
Tot laat in de avond was de call PI4MM op de banden te horen en nadat de zenders in de auto waren gezet en de mast iets
ingedraaid was, ging de crew huiswaarts om de volgende morgen weer volledig uitgerust aan de tweede dag te beginnen.
De nacht had een verrassing voor ons en vele anderen in de vorm van een onvervalste storm boven de Noordzee,

waarvan we ook in Drenthe een staartje meekregen, maar gelukkig stond alles nog overeind toen we zondagochtend weer
aankwamen en konden we dus weer verder met de contest onder het motto ‘leerzaam en gezellig’.
Ook nu lieten de banden zich van de goede kant zien en konden QSO’s maken met bijna de hele wereld.
Van Spanje tot China, alles kwam langs en werd aangeroepen met vaak positief resultaat, waarna het in het contestlog
N1MM werd ingevoerd.
Dit logprogramma houdt veel bij, zoals het aantal gemaakte QSO’s, de gewerkte stations, op welke frequenties zitten
stations en nog veel meer.
Vooral het onthouden van de gewerkte stations is wel makkelijk, want dan zie je direct if een stations wat je hoort reeds is
gewerkt, zodat je weinig of geen dubbele QSO’s maakt en dat scheelt weer in het punten aantal.
Je moet er even voor gaan zitten, maar als je het eenmaal in de vingers hebt, dan is het een fijn programma om mee te
werken.
Om de beurt ging men achter de
set, hoewel er bij sommigen toch
nog van enige schroom te
bespeuren was.
Op zich is dat niet erg, want je
moet je prettig voelen en als je
tegen je zin achter de microfoon
zit ben je toch niet gelukkig.
Maar de meeste om’s lieten toch
een poosje hun stem door de ether
klinken.
Rond het middaguur was er brood
met worstjes en soep.
Intussen hadden ook een QSO
gehad met Martin, PA4WM, die
op een andere locatie als ‘single
operator, singel band’ op tachtig
meter had ingeschreven.

Hiervoor had hij een speciale
antenne gemaakt, namelijk twee verticals die met faselijnen gekoppeld waren en die geschakeld konden worden, zodat hij
een vertical beam had voor die band.
Zijn resultaat kennen we nog niet, maar dat zal waarschijnlijk wel een goede plaats in de ranglijst geven.
Wij hebben 412 QSO’s gemaakt en komen zodoende op een puntenaantal van ruim honderdelfduizend, wat een behoorlijke
verbetering is ten opzichte van de voorgaande jaren.
Hieuit blijkt dat we ondanks het motto toch redelijke resultaten behalen en bovendien een gezellig weekend met ‘zn allen
beleven en tevens zo hier en daar ook nog wat kennis opsteken.
Eind november is er de CQWW DX CW contest waar we ook weer aan meedoen en we hopen dat de telegrafisten onder
ons dan ook van de partij zijn.
Iedereen bedankt voor de medewerking en tot een volgende keer en verder 73 es gd dx!
Albert PAØABE.

Adverteerders:
Afdelingsleden:

Er is nog ruimte voor advertenties, dus als je onder de
aandacht van onze leden wilt komen, neem dan contact op
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

