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Afdelingsbijeenkomst 3 maart 2020
Tijdens de aanstaande afdelingsbijeenkomst komt Patrick, PD2PC een
lezing geven over zijn zelfbouw project met als titel: HighEnd audio
streamer met een Raspberry Pi. Alvast een introductie van Patrick zelf:
Op de Middengolf is weinig schokkends meer te beleven, FM laten ze
doodbloeden en DAB+ wordt steeds slechter van kwaliteit naar mate
er meer zenders binnen de beperkte ruimte worden toegelaten. Altijd
nog prima voor in de auto, maar thuis zijn de meesten wel wat beters
gewend. De streaming services zijn al langer een succes, zoals Tidal,
Qobuz en Spotify, maar ook internet radio.
Om al deze mogelijkheden te kunnen benutten zijn er streamers in de
handel van weinig tot absurd duur (porno voor HighEnd liefhebbers).
Meestal zijn het een soort zwarte dozen met weinig flexibiliteit. En hier komt dit open source project om de hoek
kijken. Betaalbaar, van ongeveer €60 tot zo gek als je het zelf wilt maken. Maar voor veel minder dan €100 heb je al
een goed klinkende streamer. Moeilijk te bouwen? Absoluut niet. Lastige software installaties? Absoluut niet. Voordeel
is wel o.a. een zeer actief en uitgebreid Forum voor eventuele vragen en/of problemen.
Kortom een zeer interessante lezing dus graag allemaal tot ziens op dinsdagavond 3 maart a.s. in zalencentrum De
Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Johan, PE1RWL, de
sub-RQM van A63 zal ook weer aanwezig zijn met de QSL service.
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Afdelingsbijeenkomst 7 april 2020
In tegenstelling tot wat we eerder gecommuniceerd
hebben, gaat deze afdelingsbijeenkomst gewoon
door!
We gaan tijdens deze avond onder andere stemmen
op de VERON Verenigingsraad (VR) Voorstellen (tot
op moment van schrijven was dit er nog maar één!).
Verder wordt de avond gevuld met een demonstratie
van afdelingslid Jan Meijer, PE1DRN. Jan heeft een
station gemaakt om verbindingen te kunnen maken
via Qatar-OSCAR 100, de geostationaire satelliet
Es’hail-2 welke ook een transponder voor
amateurgebruik aan boord heeft. Jan gaat vertellen wat erbij komt kijken een dergelijk station te bouwen, welke
keuzes je moet maken en hoe je die vervolgens uitvoert. Ook de gemaakte bloopers komen uiteraard aan de orde.
Jan gaat ook proberen een heuse verbinding via QO-100 te maken tijdens de presentatie. De apparatuur kan dus
ook bewonderd worden.

Vrijwilligers voor de Friese Radio Markt 2020
Via verschillende kanalen is er alweer gevraagd je aan te melden als
vrijwilliger voor de Friese Radio Markt op 30 mei a.s. Toch brengen wij als
bestuur dit ook graag nogmaals onder de aandacht. De FRM is de
belangrijkste en grootste activiteit van onze afdeling. De FRM wordt landelijk
als een van de meest gezellige en best georganiseerde radiomarkten gezien
en wordt dus ook altijd goed bezocht. Het kan echter alleen met de hulp van
vrijwilligers doorgaan. Dus meld jezelf en/of familieleden en vrienden aan om
mee te helpen. Je kunt zelf aangeven hoeveel en wanneer je beschikbaar
bent, alle hulp is welkom. Daarnaast is het medewerkersteam altijd zeer
enthousiast en is de sfeer heel ontspannen. Dus kom ook je steentje bijdragen
alstublieft!
Aanmelden kan bij David Beute, PC1DB – tel# 06-50561736 of email pc1db@a63.org.

VERON 75 jaar! (HERHAALDE OPROEP)
Op 21 oktober 2020 is het 75 jaar geleden dat de VERON werd opgericht. Een
speciale werkgroep heeft besloten om Electron van oktober 2020 te voorzien
van artikelen die de ontwikkelingen van 25 jaar VERON (en radio) tussen 1995
en 2020 beschrijven. In 1995 is het jubileum boek “ 50 jaar VERON-100 jaar
radio” uitgegeven. Dit boek beschrijft de periode 1945-1995 en de werkgroep
is van mening dat die periode op een uitstekende wijze is vastgelegd. Met dit in
gedachte is besloten om zich te concentreren op de laatste 25 jaar.
Ook wij als afdeling A63 worden uitgenodigd om een artikel te schrijven waarin de afgelopen 25 jaar wordt
beschreven. Gedacht wordt aan (technische) ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden, anekdotes en persoonlijke
notities.
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Met het samenstellen van een speciale versie van Electron wordt een mooi overzicht gegeven van de ontwikkelingen
op technisch en organisatorisch gebied. Om een richting te geven aan de inhoud van een artikel is een leidraad
opgesteld, die hieronder is beschreven: Periode: 1995-2020, maximale lengte 1 pagina A4 formaat.
Inhoud: Hoogtepunten van ontwikkelingen in de commissie, werkgroep en afdelingen in algemene zin, eventueel
met foto’s. Referentie naar een verschenen artikel (met paginanummer) heeft de voorkeur. Uiterste inleverdatum: 1
juni 2020
Mochten jullie hiervoor een bijdrage hebben of een onderwerp weten en hier invulling aan willen en kunnen geven,
horen we dat uiteraard graag.
Namens het bestuur:
Bert, PA1BK
Secretaris VERON A63
secretaris.a63@veron.

Agenda
D A T UM

O P M ER K I N G

3 maart 2020

Presentatie zelfbouwproject HighEnd audio streamer met een Raspberry Pi door Patrick de Jong,
PD2PC.

7 april 2020

Presentatie zelfbouwproject, communiceren via QO100 satelliet door Jan Meijer, PE1DRN.

12 mei 2020

Presentatie door de contestgroep PI4M.

30 mei 2020

Friese Radio Markt in en rondom "de Buorskip" te Beetsterzwaag.

2 juni 2020

Geen bijeenkomst !

7 juli 2020

Geen bijeenkomst !

4 augustus 2020

Geen bijeenkomst !

6 oktober 2020

Presentatie over DARES, noodcommunicatie in Noord Nederland door Leo Bouma, PD2LFB.

3 november
2020

Technisch onderwerp door de leden. onderwerp nog te bepalen,

1 december
2020

Geen bijeenkomst !
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Bestuur
F U N CT I E

NAAM

C A LL

O P M ER K I N G

E -M A I L

Voorzitter (ad interim)

Bert Kamminga

PA1BK

Vacant

Voorzitter.a63@veron.nl

Secretaris

Bert Kamminga

PA1BK

Beheer call PI4EME en PI4M

Secretaries.a63@veron.nl

Penningmeester

Johannes Blom

PE1LUB

Algemeen bestuurslid

Dick van Ens

PA1DE

Algemeen bestuurslid

Frank Talens

PF5T

pf5t@veron.nl

Algemeen bestuurslid

Johan Friso

PE1RWL

johanfriso31@hotmail.com

Penningmeester.a63@veron.nl
Redactie CQ Friese wouden en
Webmaster

Redactie.a63@veron.nl

Medewerkers
A CT I V IT E IT

NAAM

C A LL

E -M A I L

QSL-manager

Johan Friso

PE1RWL

johanfriso31@hotmail.com

Redactie CQ Friese wouden

Dick van Ens

PA1DE

Redactie.63@veron.nl

Webmaster a63.veron.nl

Dick van Ens

PA1DE

Webmaster.63@veron.nl

PR tbv A63

Vacature

Lezingen tbv afdelingsbijeenkomsten

Vacature (tijdelijk Bert Kamminga)

PA1BK

Secretaris.a63@veron.nl

Friese Radiomarkt

Kor de Vries

PA0KDV

frm@a63.org

Contestgroep PI4M (voorzitter)

Kor de Vries

PA0KDV

pa0kdv@a63.org

Beheer call sign PI4EME en PI4M

Bert Kamminga

PA1BK

Secretaris.a63@veron.nl

Ontstoringskoffer

Jan Janssen

PA0JMG

bci.koffer@a63.org

Beheer antenne-analyzer

Tamme Hofstee

PA3GJD

tammehofstee@hotmail.com

Begeleiding zelfbouw projecten m.n.
antennebouw

Tamme Hofstee

PA3GJD

tammehofstee@hotmail.com
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