
De wekelijkse rondes van PI4ASV in 2012
17 juni 2012 - 6 meter
PA3CGG is lekker met de Hobby bezig. PA3HEO is weer in de lucht op 6 m na wat reparaties. 
PEøCDN heeft een paar keer de Rode Pet opgezet bij absentie van de rondeleider. Hulde! PE1ASH
komt via PA3CGG binnen bij PI4ASV.

13 juni 2012 - 2 meter
PA4SAM moet erg aan zijn nieuwe call wennen maar is wel trots dat hij voor het examen is 
geslaagd. PD5CDS vertelt dat er volgende week een toetsweek is op school. PA3CGG was bezig 
met een ATV-zendertje voor 3 cm. 

30 mei 2012 - 2 meter
PE1HOY was druk met de voorbereiding van de CW velddag. PA3CGG had een set verkocht 
waardoor er weer ruimte in zijn shack was.

23 mei 2012 - 2 meter
Het is erg warm in de shack van de rondeleider. PA3CGG had het over de komende CW-velddag. 
PE1HOY was heel even in de lucht met, naar later bleek, een porto met een vrijwel lege accu.

16 mei 2012 - 2 meter
Enige, eerste en dus ook laatste inmelder was PE1HOY die net thuis was gekomen. 

9 mei 2012 - 2 meter
De rondeleider kon 1 inmelder noteren: zijn kleinzoon PD4SAM die naar Artis was geweest met 
school. 

6 mei 2012 - 6 meter
PA3CGG was aan een TM741 aan het sleutelen geweest en had lekker gesport. PE1PAZ kwam 
met een dik signaal binnen. Hij had een mast met o.a. schotels voor ATV geplaatst. PH1DTC had 
een kikker in zijn keel. Zoals gebruikelijk deelde PEøCDN rapporten uit.

2 mei 2012 - 2 meter
PEøCDN keek terug op het F-examen in Rotterdam. PDøDEN had in het examen te veel vragen 
fout beantwoord maar toch minder dan hij had verwacht. 

29 april 2012 - 6 meter
PE1GAG kwam met een TS2000 in de ronde maar is ook gek op legergroen. PEøCDN zat op een 
ander kanaal. PA3CGG had de volume knop dicht en ja dan hoor je niet zoveel ... toch?

25 april 2012 - 2 meter
PA3VIN was na lange tijd ook weer in de ronde. PA4ATI had de rondes gemist. PA3CGG had iets 
met een display. PD5CDS was bezig en kwam dus later in de ronde.

22 april 2012 - 6 meter
PA3CGG was met een 10 GHz experiment bezig geweest. PEøCDN had vorige week de Rode Pet 
opgezet. PE1OUD was van plan het nieuwe F-cursusboek aan te schaffen om zijn kennis weer op te
halen en zich de nieuwe onderwerpen eigen te maken.



11 april 2012 - 2 meter 
De eerste, laatste en dus enige inmelder was PD1SAM. Hij was in de toetsweek van school maar 
blij met een 8,4 voor wiskunde D.

8 april 2012 - 6 meter
PEøCDN had op de achtergrond een luidruchtige discussie. PA4MB denkt dat iedereen aan het 
natafelen was op eerste Paasdag. PA3CGG was lekker aan het ATV knutselen geweest en had grote 
antenneplannen. 

4 april 2012 - 2 meter
PD1SAM was bezig om zoveel mogelijk F-examens te maken om zich voor te bereiden op het 
examen van 2 mei a.s. Terug van weggeweest was daar PA3VIN. Hij had na nogal wat medische 
problemen toch de CW-draad weer voorzichtig opgepakt. 

1 april 2012 - 6 meter
PA4MB verhaalde over de vorderingen van het station in Fort Veldhuis. PEøCDN werkte deze keer
met de FT-5000. PA1LOI had op een veiling een Grundig TK847 op de kop getikt maar kwam met 
wisselende kwaliteit binnen bij PI4ASV. PA/G4LQI had regelmatig contact met de stations 
VA3AAG en VE3FGL. PA3CGG werkte met de FT-857 en had het even wat minder druk. 
PE1OUD had last van een repeater storing maar meende op grond van zijn suffix toch toegelaten te
worden tot de Old Timers Club.

28 maart 2012 - 2 meter
PD5CDS was zich aan het voorbereiden op een toets, had zijn fiets opgeknapt en maakt veel F-
examens. PD1SAM was ook bezig met een toets en het maken van F-examens. PA4ATI was druk 
met de boot voor het nieuwe seizoen. PD2HI uit Leidseveen werkte met een Kenwood TM231 en 
een X50-antenne. 

25 maart 2012 - 6 meter
PH1DTC vertelde over de fotoclub die het Crashmuseum had bezocht. PA3CGG had het in Spanje
nat en droog gehad. PA4MB vertelde dat Fort Veldhuis in mei weer opengaat.

21 maart 2012 - 2 meter
PD7DN uit Schoonhoven was zo aardig om de frequentie vrij te maken voor onze ronde. PD1SAM 
was een heel eind gekomen in de Wiskundeolympiade. PA4ATI was afgebroken popnagels van het 
zalingbeslag in de mast tegen gekomen. PD5CDS zijn HF-antenne was weer eens uit de boom 
gewaaid.

11 januari 2012 - 2 meter
PD1SAM was op de TV van Radio Noord-Holland geweest. PD5CDS had het over de 
jaarvergadering. PE1HOY vindt De Meent een prima locatie voor onze afdeling. Hij kan in 
september van dit jaar op zaterdag niet bij de SSB-velddag zijn. 

8 januari 2012 - 6 meter
PA3CGG merkte dat opeens de week om was in zijn vakantie. PEøCDN had in de kerstvakantie 
vervelende storingen moeten oplossen en had de zolder opgeruimd. PH1DTC vond de 
nieuwjaarsreceptie in het Crashmuseum geslaagd. 

4 januari 2012 - 2 meter
PD1SAM had geen vuurwerk gekocht. PD5JAC had wel wat vuurwerk gekocht en afgestoken en 
was bezig met een folder voor de jeugd. PE1HOY was eerst /p met een nieuwe porto op zolder en 



later weer op het basisstation. PA1REE was snipverkouden. PEøCDN komt a.s. donderdag naar het
Amstelveen College om na afloop van het N-examen de geslaagden te feliciteren.

1 januari 2012
De rondeleider wenste iedereen die luisterde een gelukkig Nieuwjaar en een goede gezondheid. Van
de inmelders kwamen die wensen ook terug. PA3CGG had per vergissing zijn HF-antenne gebruikt
voor 6 m. Verder is hij in de kerstvakantie heerlijk aan het knutselen. PEøCDN hoort dingen uit zijn
ooghoeken ... Terug van weg geweest was daar PA4LEO uit Hoofddorp. Het gaat goed met hem. 
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