
Clubavond 
De clubavond van dinsdag 10 maart deze was goed bezocht tw; 23 amateurs waren 

toch nog naar deze avond gekomen ondanks de corona uitbraak in de maand maart.  

 

Deze avond stond in het thema HANSO IDZERDA “100 jaar radio-omroep” de lezing 

werd gedaan door Gidi Verheijen ( PA0EJM ) en begon om 19:45.  

 

Nadat Piet (PD3PVH) het sein had gegeven aan iedereen die aanwezig was om plaats te 

nemen en dat de lezing kon begingen. 

 

Gidi ging deze avond van start met een introductie over hem zelf en over het ontstaan van het boek HANSO 

IDZERDA en zijn leven en werk. In een vogelvlucht gingen we door de jonge jaren van Idzerda vanaf zijn 

geboorte 26 september 1885 in het Friese dorpje Weidum. 

 

Gidi toonde diverse beelden waaronder de kweekschool voor machinisten aan 

de Plantage Muldergracht in Amsterdam, waar Idzerda in de periode 1904-

1905 studeerde. 

 

Rheinisches Technikum in Bingen am Rhein (Duitsland), het instituut waar 

Idzerda van 1905-1908 studeerde en zijn diploma elektrotechnisch ingenieur 

behaalde. 

 

In 1917 komt Idzerda in aanraking met de radiolampen, die dan al enige tijd in 

militaire apparatuur worden toegepast. Hij ontwikkelt samen met Philips de 

Philips-Ideezet-lamp. Idzerda krijgt vergunning voor het geven van demon-

straties met een radiotelefoniestation op de Jaarbeurs in Utrecht. De demon-

straties zijn een groot succes en de uitzendingen worden tot op grote afstand 

door radioamateurs gehoord. 

Rond de klok van 20:30 was er een korte pauze van ca. 10 minuten, zodat 

iedereen weer wat drinken kon pakken. 

 

Zo kwamen de diverse 1-lamps ontvangers, 5-lamps ontvanger, golfmeter, 

lamphouders, kristaldetector en de diverse zenders hoog en laagfrequentver-

sterkers. 

foto ( Vonkzender ) uit het jaar 1917 

 

Zo kwam rond de klok van 21:20 aan deze lezing ook een einde en voor de 

geïnteresseerden kon Gidi zijn boek aanbieden, al of niet gesigneerd. Het was 

een goed en mooi gezicht hoeveel boeken dat er werden afgenomen. 

 

Wat mijn betreft was het een geslaagde avond.  

Piet (PD3PVH) 
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Ledenvergadering 

Dinsdag 14 april staat de jaarlijkse ledenvergadering op de planning deze is door het corona uitbraak afgelast 

tot nader bericht, dit geld ook voor de komende clubavonden tot 1 juni 2020. 

 

Velddag 2020 
Voor de velddag 5-6-7 juni 2020 is nog de vraag of deze doorgang kan vinden op 

de geplande datum, dit hangt af van de uitspraken die het RIVM en de overheid 

gaan gegeven. Jullie worden tijdig hierover geïnformeerd via de mail en op de site 

a39.@veron.nl 

 

 

Radio markten 
Alle radio markten en bijeen komsten zijn afgelast voor de volgende maanden tw; 

 

  4 april   Radiovlooienmarkt Tytsjerk afgelast  

18 april   Helmondse radiomarkt afgelast   

21 mei    VRZA Radiokampweek en radiomarkt  

29 mei - 1 juni VERON Pinksterkamp afgelast 

30 mei    Friese Radio Markt Beetsterzwaag afgelast  

 

 

Internationale QO-100 noodfrequentie 
26/03/2020/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV  

 

meldt dat vanaf nu een internationale noodfrequentie op QO-100 is aangewezen. Deze frequentie is vastge-

legd met de bedoeling deze vrij te houden voor noodcommunicatie. De coördinatie van noodcommunicatie 

tijdens de actuele of toekomstige crisis kan hier dus plaatsvinden. Genoemde frequentie bevindt zich in 

het mixed-en-special-purposes-gedeelte van de doorlaatband. Het bandplan is daartoe aangepast.  

 

QO-100 internationale noodfrequentie 

 Downlink: 10489.860 MHz 

 Uplink: 2400.360 MHz 

 SSB : max. 2.7kHz bandbreeedte 

Houd deze frequentie dus vrij voor noodverkeer, maar houd hem wel in de gaten! 

 

 

PA75ASN 75 jaar bevrijding van de stad Assen van 1 april tot 7 mei 
17/03/2020/in Aankondiging evenementen /door Johan Jongbloed PA3JEM  

 

Evenals 5 jaar geleden (2015) met de call PA70ASN heeft Radioclub Assen (RCA) besloten om weer een 

speciaal event station in de lucht te brengen. RCA organiseert daarom dit jaar weer een Special Event Station 

genaamd PA75ASN, dit ter ere van 75 jaar bevrijding van de stad Assen. 

Ook herdenkt RCA operatie AMHERST die er toe heeft geleidt dat de geallieerden (Canada, Polen, Frank-

rijk, Syrië en Amerika) het noorden van Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe) bevrijde. Besloten is om 

dit jaar met 8 amateurs in en om Assen dit station te bemannen. 

Wanneer begint PA75ASN 

 Woensdag 1 april en eindigen op 7 mei 2020 

 Het Special Event Station PA75ASN is dagelijks te werken 

 op de banden 80-60-40-30-20-17-15-2-70 

 in de modes FT4-FT8-CW-SSB-FM 

http://www.pi4lwd.nl/
http://a53.veron.nl/activiteiten-2/
https://www.veron.nl/evenementen/veron-pinkster-kamp-vpk/
https://a63.veron.nl/3347-2/
https://www.veron.nl/nieuws/internationale-qo-100-noodfrequentie/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/nieuws/pa75asn/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
https://www.radioclubassen.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Amherst


FRANS  PA3CAZ 
Voor alle leden cq amateurs die aan het leren zijn voor de N - F licentie en ook niet meer naar de cursus 

avonden kunnen. Zeker nu veel mensen meer tijd binnen moeten zitten, kan ik me voorstellen dat iemand zijn 

cursus boek gaat bestuderen. Omdat ik 40 jaar gewerkt heb als elektronica reparateur wil ik het volgende 

voorstellen. Ben je met een cursus bezig en zit je met vragen over de cursus, stel deze dan per mail aan Frans 

en hij zal deze proberen te beantwoorden binnen 1 dag 

 

Frans  PA3CAZ   mail: pa3caz@outlook.com 

 

 

Wat gaan we doen ? En wat niet? 

Nu zoveel mensen gedwongen thuis zitten dringt de vraag zich op: wat gaan we doen? In dit blog willen we 

bijhouden wat radioamateurs ondernemen. Ook wat niet doorgaat vindt hier een plek. Maar vooral willen we 

weten wat u wél doet. Hoe houdt u contact? Wat doet u om bezig te blijven? Hoe zorgen we voor onze mede-

mens, vooral diegenen die extra aandacht nodig hebben? Stuur ons een beschrijving van uw project eventueel 

graag met foto. Alle info is welkom. Stuur het naar a39@veron.nl 

 

Van een paar amateurs is bekent dat deze druk bezig met hen project tw: 

Tinus PF7DKW is druk met de schoonmaak en nakijken van zijn antenne’s. 

Piet  PD3PVH is druk met zijn nieuwe mast, de voor bereiding van de beton 

sokkel. 

 

Meer over deze projecten in de nieuws brief van mei. 

 
 

 

QSL SERVICE A39 
Binnen onze afdeling bieden wij ook een QSL service aan. Indien er QSL kaarten voor 

u zijn,  kunt u deze afhalen op de afdelingsbijeenkomst op de 2e dinsdag van de 

maand. Ook kun je dan jou kaarten aanbieden voor verzending via bureau.  

Voor de verschillende amateurs die de afgelopen maanden niet zijn geweest heeft Ton 

( PA1CC ) nog de diverse qsl-kaarten in zijn bak waar hij graag vanaf wil…….. 

 

 

ERAAN -  ERAF 
Wilt u iets in deze rubriek plaatsen? Stuur dan een email met daarin een omschrijving van het object met de 

vraagprijs en (niet verplicht, maar wel gewenst) een foto van het object. Wij zullen het object spoedig plaat-

sen.  Of stuur je bericht aan a39@veron.nl en het wordt z.s.m. geplaatst op deze pagina. Graag met een paar 

foto’s als het mogelijk is. Een oproep voor iets waar u naar opzoek bent kan ook. 

 

 

Correspondentie: 

Piet van Hilst    

e-mail: a39@veron.nl  

 

 

 

 

https://www.veron.nl/nieuws/wat-gaan-we-doen-en-wat-niet/
mailto:a39@veron.nl

