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Mededelingen van de Veron-afd. A01 Alkmaar

Gezocht helpende

je

Beste leden
Reeds voor de coronapandemie zijn wij benaderd door dhr. Ray Kok van scouting
Graaf Daron. Hij heeft ons destijds gevraagd of wij, van Veron afdeling Alkmaar,
zouden willen meewerken aan een open dag op het gebied van radio-amateurisme
in hun clubgebouw aan de Elgerweg in Alkmaar. Dit moet een totaal andere insteek
krijgen dan b.v. de Jota.
Ray Kok wil graag leden van de scouting motiveren om een HAM-licentie te
behalen. Om de leden enthousiast te maken, is het de bedoeling om diverse
facetten van de radiohobby te demonstreren. Het zal moeilijk zijn om álle facetten
te laten zien, maar te denken valt aan bv VHF-UHF radioverkeer, inclusief
repeaters, HF radioverkeer inclusief diverse modi zoals SSB, CW, digitale modes,
antennes.
Zelf ben ik QRV op es’Hail en werk momenteel aan een demo setup voor ontvangst
en zou dat kunnen laten zien. Ray had het ook nog over de ontvangst van
weersatellieten. Ik weet overigens niet of er leden binnen onze afdeling zijn die zich
daarmee bezig houden. Door de pandemie is het hele idee helaas in de ijskast
terechtgekomen. Nu er stap voor stap weer meer mogelijk is en de beperkende
maatregelen langzaam verdwijnen, is ons wederom gevraagd of wij zouden willen
meewerken aan een dergelijke open dag.
Er is nog niet gesproken over een datum, maar we willen dit niet te kort op de JOTA
organiseren uiteraard. Ik wil daarom eerst onder de afdelingsleden inventariseren
wie er eventueel zouden willen assisteren om dit leuke initiatief mogelijk te maken
en wie wat zou kunnen demonstreren.
Het bestuur zal zeker meewerken, zo ook Ray Kok en zijn scouts, maar we hebben
wel wat extra “handjes” nodig. Mocht u hier iets in willen betekenen, stuur dan even
een berichtje naar A01@Veron.nl
73, Jan - PA0JSY
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