Bezoek HRMS Hoogeveen Den Helder

Bij gelegenheid van het event Enigma Reloaded 2019 hebben wij, Will (PA3GQY - MA475) en
Wim (PD4WIM), op zaterdag 12 oktober 2019 een bezoek gebracht aan de ex mijnenveger HRMS
Hoogeveen te Den Helder. Omstreeks 10.30uur werden wij hartelijk ontvangen door Jan PA7X,
Ruud PD0RH, Joop PA3GGP en Maarten. Ook Martin PA0MDB was vandaag als gast aan boord.
Onder het genot van koffie + koek werden wij bijgepraat over de ontwikkelingen m.b.t. de HRMS
Hoogeveen en de stand van zaken m.b.t. de radiohut en bijkomende ruimten van waaruit de
MARAC haar activiteiten kan en mag uitvoeren.
Hierna volgde een interessante rondleiding over het schip met bijbehorende uitleg van de kenners.
Nadat we gezamenlijk genoten hadden van een, door Maarten, uitstekend verzorgde en lekkere
lunch, werd door ons kennis genomen van de beschikbare radio voorzieningen in de radiohut en
stuurhut met daarbij de enthousiaste uitleg door Ruud. Hierbij werd uiteraard, gezien de aanleiding
van ons bezoek, de aanwezige Enigma machine met veel interesse bekeken. Het deed ons deugd
gedurende het bezoek CW verkeer op de Racal RA 17L te kunnen horen en te volgen.
T.b.v. het evenement had Joop zijn set met toebehoren geïnstalleerd en volgde daarmee de “on the
air” communicatie van het organiserende station II4MNU, terwijl Jan contact had met hetzelfde
station via internet (vanwege de afstemming m.b.t. tijden, etc.). Joop demonstreerde een en ander en
gaf hierbij uitleg over zijn setup. Tevens bleek toen dat Wim een paar dagen daarvoor datzelfde
station in SSB had gewerkt onder de call II4MNU/ENIGMA. Tegen 14.30uur was het voor ons
weer tijd afscheid te nemen van de aanwezige crew en weer richting het zuiden te rijden.
We kunnen terugzien op een voor ons geslaagde dag met interessante informatie, leuke gesprekken
over de gezamenlijke hobby en, uiteraard, de toekomst van de Hoogeveen. En...gezien de
mogelijkheid om aan boord een (kleine) veld dag te organiseren zullen wij (Wim en ik) dit zeker
eens overwegen te doen.
Onder dankzegging..
Will en Wim

