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VERON afdeling Gouda A-17 
 

Convocatie voorjaar 2021 
 

Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland. 
Nederlandse sectie van de I.A.R.U., opgericht 21 oktober 1945. 

 

Uw afdelingsbestuur heeft het genoegen u in het voorjaar van 2021, het volgende 
programma aan te bieden. U vindt hierin –naar wij hopen- weer een aantal interessante 
activiteiten. 
 
Locatie bijeenkomsten: 
De lezingen en onderling QSO bijeenkomsten zullen zolang het niet verantwoord is om 
fysieke bijeenkomsten te houden online plaatsvinden via Zoom. 
 
De aanvang van de online afdelingsbijeenkomsten is steeds om 20.00 uur. Mocht je willen 
deelnemen aan een online bijeenkomst via Zoom en je hebt nog geen link naar de Zoom 
meeting neem dan even contact op via a17@veron.nl 
 
 
 

5 februari 2021 Lezing Remote Control Tranceivers, door PA0PSA 
Andre PA0PSA vertelt over zijn ervaringen met remote control 
van tranceivers. 

 

19 februari 2021 Onderling QSO 
Onderling QSO via Zoom. 

 
5 maart 2021   Lezing ruis, ruisgetal , ontvangergevoeligheid 

Rob PA8R geeft deze avond een lezing over ruis, ruisgetal en de 
effecten op ontvangergevoeligheid. 
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19 maart 2021  Lezing digitale spraak door PE1MR 
Michel PE1MR komt vertellen over zijn ervaringen met digitale 
spraak modi. 

 

16 april 2020  Onderling QSO 
Onderling QSO via Zoom. 

 

30 april 2021 Voorbereiding VDA experiment 
Geen Dxpeditie vertrekt zonder goede voorbereiding, zo ook niet 
ons experiment op 14 mei om een VDA antenne te bouwen en uit 
te proberen aan het strand. 

 

14 mei 2021  Techtalk Arduino programmeren 
Zo’n arduino. Wat is dat nu eigenlijk en wat kan je er allemaal 
mee? Ad PE1BOL heeft een leuke youtube presentatie gevonden 
over Arduino’s. 

 

28 mei 2021  Techtalk loopantennes 
Jan PE1GJT vertelt over zijn ervaringen met loopantennes. 

 

30 mei 2021  Excursie naar PI4CC (buiten activiteit) 
Excursie naar contest station PI4CC in Hoek van Holland. 
Aanmelden kan bij de Dennis PA2DK. 

 
4 juni 2021   BBQ 

Aan de vooravond van het velddag weekend is het tijd voor een 
heerlijke BBQ. Locatie is hetzelfde als de velddag, bij de boer in 
de vlist. Opgeven kan t/m 28 mei bij Dennis PA2DK.  
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5,6 juni 2021  CW velddag, PI4GAZ/P 

Dit jaar willen we weer meedoen aan de CW velddag contest, bij 
de boer in de vlist. Geen contest of CW ervaring? Geen excuus 
om thuis te blijven! De velddag is een leuke en gezellige manier 
om eens kennis te maken met contesten, CW en /P activiteiten. 

 
 
HOEWEL WIJ ALS BESTUUR ONS UITERSTE BEST GEDAAN HEBBEN OM WEER HET SEIZOEN TE VULLEN MET 
LEUKE AVONDEN, ZIJN ER SOMS GEPLANDE BIJEENKOMSTEN DIE DOOR ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN 
NIET DOOR KUNNEN GAAN OF GEWIJZIGD MOETEN WORDEN. HET LAATSTE NIEUWS DAAROMTRENT KUNT U 
ALTIJD VINDEN OP DE SITE. 
 


