VERON afdeling Gouda A-17
Convocatie najaar 2022
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 najaar van 2022, het volgende programma
aan te bieden. U vindt hierin –naar wij hopen- weer een aantal interessante activiteiten.
Locatie bijeenkomsten:
De bijeenkomsten vinden plaats in Buurthuis “De Kade”. Het adres is Jan Luykenstraat 25,
2806 PD Gouda. Alle bijeenkomsten vinden plaats op de vrijdagavond. De aanvang van de
avonden is steeds om 20.00 uur.
Lezingen en Techtalks:
De lezingen en Techtalks die dit najaar zullen worden gegeven zullen naast dat ze vanuit
De Kade kunnnen worden gevolgd ook online kunnen worden gevolgd via Zoom. Dit
vanwege de grote belangstelling die de lezingen en techtalks van de afdeling het afgelopen
jaar hebben gehad.

26 augustus 2022 Onderling QSO
Graag horen we de zomerse DX verhalen op dit eerste onderling QSO na de vakantie.

3 en 4 september 2022 SSB Velddag
Het eerste weekend van september vind traditioneel de SSB velddag plaats. Een
fantastische mogelijkheid om kennis te maken met contesten en /P operaties. De velddag
vindt plaats op de gebruikelijke velddag locatie in de Vlist. Opgeven voor de velddag kan bij
de Secretaris via het bekende mail adres.

9 september 2022 2m vossenjacht
23 september 2022 Lezing Cilinderdipool door PA1B
Bert PA1B komt deze avond vertellen over een antenne die hij ontworpen heeft. De
cilinderdipool.
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7 oktober 2022 Hamradio PubQuiz
We zouden graag een Hamradio pubquiz organiseren. We zijn nog opzoek naar mensen die
het leuk vinden de vragen samen te stellen voor deze avond. Mocht je willen helpen neem
even contact op met de secretaris.

21 oktober 2022 Onderling QSO
4 november 2022 Compotheek inventarisatie
Al een aantal jaren beschikt de afdeling over een compotheek waar onze leden onderdelen
uit mogen putten voor zelfbouw projecten. Recentelijk is de compotheek uitgebreid met nog
meer onderdelen. Graag zouden we dit inventariseren.

18 november 2022 Nader in te vullen
2 december 2022 Techtalk Digimode hotspot door PE1BOL
Ad PE1BOL zal vertellen over zijn experimenten met een hotspot voor digitale spraak modi.

16 december 2022 Kerstbijeenkomst
6 januari 2023 Nieuwjaarsbijeenkomst
20 januari 2023 Jaarvergadering
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.
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Algemene informatie van de afdeling Gouda A-17:
Bestuur
De samenstelling van uw afdelingsbestuur is als volgt:
Voorzitter:
Jan PA3F
Secretaris:
Dennis PA2DK
Penningmeester:
Rob PA8R
Bestuurslid:
Pim PA5PR
Bestuurslid:
Dirk PA7DN

Website
Op onze website: http://a17.veron.nl is veel informatie te vinden over de afdeling.

Zelfbouwactiviteiten VERON afdeling GOUDA
Heeft u wensen en of een idee op het gebied van een zelfbouwproject, neem gerust contact op met
iemand van het afdelingsbestuur.

DQB service
De QSL kaarten dienen op volgorde van prefix en suffix aangeleverd te worden.
U hoeft de voor Nederland bestemde QSL kaarten dus niet meer op regio nummer aan te leveren,
maar PAØ T/M 9, PBØ T/M 9 enz. en let goed op, als voorbeeld:
PAØAAA T/M PA9ZZZ EN PBØAAA T/M PB9ZZZ enz.
Mocht het niet duidelijk zijn, dan kunt contact opnemen met de QSL manager, Ton PE1IKN
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