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HAM - FLYER 01-22
Mededeling van de Veron-afd. A01 Alkmaar


Beste leden,

Vanuit het hoofdbestuur hebben wij een schrijven ontvangen over een EMC-
EMF workshop. Dat initiatief was al eerder genomen, maar werd door de 
corona pandemie uitgesteld. Het idee is wederom opgepakt. 

Wat is de bedoeling? De workshop zal worden gegeven door deskundigen uit 
de EMC-EMF commissie. Den Helder A23, heeft zich opgeworpen als 
ontvangende afdeling en stelt dus de lesruimte ter beschikking, zij beschikken 
namelijk over een eigen locatie. Er mogen per deelnemende afdeling twee 
mensen meedoen. 

Deelname is niet geheel vrijblijvend. 

Het is de bedoeling dat de opgeleide deelnemers andere leden binnen de 
eigen afdeling gaan ondersteunen/adviseren bij EMC-EMF en QRM 
problemen. 

Wij van bestuur Alkmaar zouden graag zien dat eventuele deelnemers niet uit 
het bestuur komen, maar uit het ledenbestand. Dat schept een mooie kans 
om zeer nuttig en interessant werk te doen voor en door de leden. Heeft u 
interesse, laat het ons weten! Graag vóór 14 januari 2022 bij A01 Alkmaar.

Info: e-mail: a01@veron.nl

Met vriendelijke groet -’73 Bestuur VERON-afd.A01 Alkmaar

In de bijlage treft u het schrijven van het hoofdbestuur aan met extra 
informatie.

Op de volgende pagina vindt u de inhoud van de mededeling van het HB

Origineel toegevoegd bij de mail
HAM-Flyer 01-22
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Datum 12-12-2021 
Plaats Best 
Betreft EMC-EMF 
Kenmerk 2112_EW_1201 

Geacht bestuur, beste secretaris 

De EMC-EMF commissie wil in de periode van maart tot september 
(uitzondering zomerperiode) 2022 op verschillende plaatsen in het land de 
EMC-cursusdagen verzorgen. De EMC-EMF opleiding wordt gegeven over 
de 6 regio’s, die ook voor de Regionale bijeenkomsten worden gehanteerd. 
De bedoeling is dat één van de afdelingen in die regio de opleiding faciliteert 
(met beamer/scherm met HDMI-aansluiting) of net zoals dat voor de 
Regionale bijeenkomst gedaan wordt. De EMC-EMF opleiding wordt in 
overleg met de regio-
organisatie op een zaterdag ingepland van 9-13 uur. Dus om misverstanden 
te voorkomen: 

Het initiatief dient uit te gaan van de regio. De regio's regelen (bv huren) 
de ruimte en sturen de uitnodigingen de deur uit. Verzamelde afdelingen 
kunnen afspreken welke de kar gaat trekken. 

Afdelingen kunnen vertegenwoordigd worden door maximaal 2 personen, 
als er genoeg ruimte is in accommodatie kan dit uitgebreid worden. Het 
opgeleide lid dient de afdeling actief te ondersteunen, hij/zij wordt immers 
het EMC-aanspreekpunt in de afdeling. Het is dus niet een eenmalige en 
vrijblijvende functie binnen de afdeling. 

De deelnemers zullen in contact blijven met de EMC-EMF commissie en 
zullen jaarlijks (b.v. een Teams meting) op de hoogte worden gehouden 
van de laatste ontwikkelingen en de EMC-EMF commissie hoort ook graag 
wat de bevindingen in de afdelingen zijn. De EMC-EMF commissie zou het 
zeer waarderen als de komende jaren de verschillende EMC-
aanspreekpunten hun ervaringen bij onze DvdRA kraam delen of een 
EMC-EMF lezing willen verzorgen. 
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Inhoud van deze EMC-training: 
Theorie deel: 

EMC-richtlijn en de RZA VERON EMC-EMF commissie en het AT Smal- en 
breedband storingen Meest voorkomende stoorbronnen Stappenplan 
opsporen van stoorbronnen 

Praktijk deel: 

Luisteren en herkennen van storingen Lokaliseren van stoorbronnen binnen 
en buiten Oplossen van de storingen en hoe deze te (be)handelen 
Ondersteund met behandelen van vele praktijk gevallen met video’s van 
demonstraties van verschillende stoorbronnen. 

Ten tijde van de organisatie van de Regionale Bijeenkomst 2021 had de 
commissie graag voor 1 december 2021 de meldingen ontvangen. 

Nu de tijd ons achterhaald heeft, is het dringende verzoek voor 1 februari 
2022 de aanmeldingen per e-mail te sturen naar de secretaris van de EMC-
EMF commissie, Gert van Wee, PE1KJT: gert.van.wee@hccnet.nl 

QRM Brrrrr!
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