Nationaal Ontvangst Andre Kuipers Noordwijk
PA6ISS
22 september, 2012 ilja Afdrukken

Zojuist na aankomst omring door bekende prominenten ~ foto PE1PQX

Nationaal Ontvangst Andre Kuipers Noordwijk PA6ISS
Jaap
pa7da@veron.nl

van

Duin

PA7DA

Donderdag 30 augustus mocht naar de televisie kijkend Nederland genieten van de spectaculaire
nationale ontvangst van Andre Kuipers PI9ISS aan de kust van Noordwijk verbonden met ESAESTEC en Space Expo.
Rond dit ontvangst is door een comité een evenement georganiseerd met o.a. Defensie, Space
Expo, WNF en nog veel andere verenigingen met activiteiten rond ruimte, natuur en techniek,
waaronder de VERON.Veel bekende Nederlanders bezochten dit grandioze evenement.
Binnen in de vuurtoren kregen we het gevoel op eerste rang te zitten toen Andre Kuipers vanaf
de “van Speijk” door een helikopter werd overgebracht naar het strand van Noordwijk om de
hand te drukken met prins Willem Alexander.

De Armada met Andre Kuipers aan boord van de van Speijk ~ Foto PA1EJ

Rond deze landing konden we genieten van niet alleen een show van de schepen op zee, maar
ook van een geweldige luchtshow van o.a. F16 vliegtuigen. Namens de VERON heeft afdeling
Leiden een Marktkraam ingericht met informatie en het evenementen amateurstation in en
buiten de vuurtoren met de roepletters PA6ISS. De marktkraam kreeg, net als de vele andere,
veel
aandacht
van
de
bezoekers.
En waren er vele ontmoetingen met andere collega’s van infokramen, die veel interessante
bezigheden ten toon spreiden, waaronder de NVR, amateurastronomen, enz. Een aantal
zendamateurs die een verbinding met Andre Kuipers gemaakt hebben namen deel aan deze
activiteit en leverden hun QSL-kaart in. Tijdens een andere gelegenheid dit najaar zullen deze
kaarten, het lidmaatschap van de VERON en een leerzaam cadeau overhandigd worden. Een
bijdrage geleverd door Geert PA7ZEE, geassisteerd door Dick PA0DFN, om met de kinderen een
middengolfontvangertje te solderen.

PA7ZEE en PA0DFN bouwen samen met de kinderen in de vuurtoren een Middengolfontvanger ~
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Gerard PA1AT vertoonde een aantal displays met QSL-kaarten rond de ISS en de Leidsche
omgeving. Robert PA9RZ presenteerde de BENELUX QRP Club met materiaal en vanuit Delft een
presentatie van Wouter PA3WEG. Door de Jeugd Commissie werd de activiteit verrijkt door Lisa
PA2LS. Ton PE1PBQ vertegenwoordigde het Hoofdbestuur en de PR-Commissie. Tevens toonde
Wouter PA3WEG een Funcube satelliet, die straks vanuit Rusland gelanceerd gaat worden. Deze
10 x 10 cm kleine satelliet met een lineaire transponder zal gebruikt gaan worden voor
experimenten met scholieren in het Basis – en Middelbaar Onderwijs. De Funcube-1 satelliet
wordt gebouwd door o.a. AMSAT-UK en ISIS. PA3WEG is verantwoordelijk voor het radioontwerp.

De Funcube Sat gepresenteerd door PA3WEG ~ Foto PA7DA

Het in Noordwijk getoonde model werkte volledig. Een andere ontwikkeling is de telemetrie voor
de scholen waarvoor een speciale “dongle” voor is ontworpen.
Buiten werd een 2 meter station en een HF station ingericht, dat met slecht weer in het
voorportaal van de vuurtoren geplaatst werd en binnen een tweede station op HF en 6 meter. Dit
station werd al op dinsdagavond 28 september opgebouwd rekening houdend met de vele
tijdelijke bebouwing van het terrein rond de vuurtoren, dat voor deze gelegenheid in opdracht
van Rijkswaterstaat weer enigszins opgeknapt werd. Zondag 2 september werden de laatste
verbindingen gemaakt en klaar gehouden voor de Open Monumentendag op 8 september door
de vrijwilligers van PG6N. Bijzonder jammer dat door het slechte weer, de strenge
veiligheidsmaatregelen, alsmede vermoeidheid, de rondgang van Andre Kuipers over de
Infomarkt ingekort werd.
Hierdoor werd een uur eerder de Infomarkt met een uur ingekort. Dit evenement was voor de
zendamateurs een geweldige gelegenheid om informatie met andere actievelingen uit wisselen
over hun passie.
Veel aandacht was er voor onze activiteiten door bezoekers en de media. Het was een geweldige,
maar vermoeiende dag!
Dank aan de vrijwilligers van PG6N (*1) en VERON afdeling Leiden en de amateurs, VERON en
VRZA leden, die aanwezig waren om tijdens dit evenement onze hobby te presenteren en
speciale dank aan Eric Jan PA1EJ voor het vele klauterwerk op de vuurtoren voor het bevestigen
van de antennes.
Jaap PA7DA
*1: http://pg6n.jouwweb.nl/pa6iss
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