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HAM - FLYER 11-20
tussendoortje van het HAM-Nieuws

Mededelingen van de Veron-afd. A01 Alkmaar

Aankondiging
Op vrijdag 12 juni 2020 om 20:00 uur precies zal het volgende plaatsvinden:
Presenta4e van een door onze afdeling gemaakte compila4e van ﬁlmpjes,
duurt ongeveer 1 uur met o.a. de volgende items:
1 - Een woord van welkom - Onze voorziBer Jan PA0JSY
2 - De shack van Jan PA0JSY
3 - Fort aan den Ham deel 1 - Simon PE1PGW
4 - Over onze repeater (PI2ALK) en bakens (PI7ALK) - Hans PA0V / Rob PA1EMT
5 - Fort aan den Ham deel 2 -Simon PE1PGW
6 - Fort aan den Ham deel 3 -Age PA0XAW / Gerrit PD1GB / Simon PE1PGW
7 - Bij Simon in de caravan - Fred PA3DLX / Ed PA3KOE / Simon PE1PGW
8 - Een ingekorte lezing over het Internet of Things - Ton PA3BBY
9 - Een woord ter afslui4ng - Jan PA0JSY

Er zijn 2 mogelijkheden om te kijken op ons Youtube kanaal:
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1)
Via Livestream - Wij plaatsen vanaf 19:30 uur een testbeeld met geluid als
livestream zodat U ruim de 4jd hebt om een en ander in te stellen en comfortabel plaats te
nemen.
link => hBps://www.youtube.com/channel/UCZtJongFpNxzczIep1t6D8g/live
Toekoms4ge livestreams zullen dezelfde link gebruiken als hierboven.
2)

Als opgeslagen video. Na de livestream beschikbaar.
link => hBps://www.youtube.com/channel/UCZtJongFpNxzczIep1t6D8g/videos
Hier plaatsen we in het vervolg ook onze nieuwe ﬁlmpjes.

Om de zaak te vereenvoudigen plaatsen wij deze links ook nog onze Veron webpagina:
h>ps://a01.veron.nl
Een Youtube account is niet nodig, maar als U feedback of commentaar wilt geven dan
heej U een gmail account nodig. Dit is eenvoudig aan te maken.
Youtube is een website met een verzameling videoﬁlmpjes. Youtube kan worden bekeken
op iedere computer/telefoon/tablet met een webbrowser en internetaanslui4ng.
Eventueel kan een speciale "App" op uw telefoon of tablet worden geïnstalleerd, maar dat
is niet noodzakelijk.
Om Youtube te gebruiken is registra4e of aanmelding niet noodzakelijk.
Indien U nog technische vragen heej stuur die dan naar:
alkmaarveron@gmail.com

Is getekend:

Het Veron A01 Alkmaar Youtube team

Niet nodig!!!
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Gebruik van de Verenigings Call PI75ALK.

In principe wordt de call in verenigingsverband gebruikt in een clublokaal en in het
bijzijn van de verantwoordelijke zendamateur van de vereniging.
Gezien de huidige omstandigheden is dit nu niet mogelijk om hieraan te voldoen.
We hebben gemeend als bestuur om toch onze leden (2 personen per keer) in de
gelegenheid te stellen om gebruik te kunnen maken van de call PI75ALK.
We hebben het Fort aan den Ham in Uitgeest bereid gevonden om gebruik te
mogen maken van de aldaar aanwezige antennes.
Als Veron Alkmaar hebben we toegang, ondanks dat het fort is gesloten voor
publiek vanwege de Coronamaatregelen.
Wel dienen de door de overheid (RIVM) ingestelde maatregelen in acht te worden
genomen.
Zelf eten en drinken meenemen kantine is gesloten. Wil men gebruik maken van de
mogelijkheden op het fort hebben we wat punten op een rij gezet.
• Gaarne eerst een afspraak maken met de vrijwilliger van het fort, om het fort
open te stellen. Gaarne een email liefst twee dagen van te voren naar Simon
PE1PGW@veron.nl die kan er voor zorgen dat het fort open gemaakt wordt.
• Apparatuur op het fort is van de Veron Alkmaar, maar men mag natuurlijk
ook de eigen set meenemen. G5RV antenne en een V/UHF antenne is
aanwezig.
• De gemaakte verbindingen gaarne loggen in het logboek of op de computer
met een file opsturen naar mij om uploaden naar QRZ.COM te kunnen doen.
• Als men met de eigen computer verbindingen maakt (geen WIFI aanwezig)
dan wel er voor zorgen dat je in de computer de operator call PI75ALK
maak, anders kan ik het niet uploaden naar QRZ!!!
• Degene die niet naar het fort kunnen komen mogen wat mij betreft binnen
de eigen machtigingsvoorwaarden de call thuis gebruiken maar wel weer
eerst naar mij een mail zodat er geen twee leden op verschillende locaties
tegelijkertijd in de lucht zijn. Dit vraagt om moeilijkheden. Ook thuis dus de
call in de computer naar PI75ALK zetten!!!!
• Graag de gemaakte verbindingen per log naar mij om het geheel in ons
logboek te plaatsen.
• QSL kaarten liggen op het fort, en ik zal deze invullen naar de info op de
logs die zijn toegestuurd.
• Praktijk wijst uit dat er veel FT8 verbindingen worden gemaakt, daarvan
stuur ik geen kaarten. Wel als er een terug komt krijgt men alsnog een kaart
van ons.
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• Onze voorkeur gaat uit om veel phone of CW verbindingen te maken. Maak
voor je zelf een verhaaltje waarom we deze call in de lucht hebben, leuk om
te vertellen dat we 75 jaar Veron in Nederland hebben. Dat praat makkelijker.
Voor vragen en of opmerkingen stel ze gerust, je krijgt antwoord.
Veel succes en met vriendelijke groet,
Adres: Fort aan den Ham, Bush en Dam 13 1911ms Uitgeest.
Mijn cellphone: 06 10886747.
Namens het bestuur Veron Alkmaar,
Secretaris Simon Rodenburg.
73’ PE1PGW.

HAM-Flyer 11-20

