27 december 2016 Onderling QSO
Tijdens de afgelopen verenigingsavond van 22 november was er weer genoeg te beleven in ons onderkomen aan de
Sportlaan 4 te Puttershoek.
De vereniging had in het weekend hieraan vooraf gaand een Lifeboat Transciever gehad van uit Scouting Puttershoek om
op de beurs te verkopen. Zo nieuwsgierig als altijd en om de naam van de
vereniging eer aan te doen zijn we deze avond op ontdekkingstocht gegaan
langs de verschillende onderdelen. Een interessante bijeenkomst was het
gevolg.

Op deze verenigingsavond kwam tevens de troffee mee.
De afdeling had deze verdiend in 2015 met de Locatorcontest welke elke
de
2 dinsdag van de maand gehouden wordt op 50 MHz 145 MHz en
430 MHz. Tijdens deze contest is het de bedoeling om een volgnummer en
De locator door te geven.

GRONINGER RADIO AMATEUR TREFFEN
Op zaterdag 18 februari 2017 gaan we opnieuw een markt opzetten door een tweede
GRONINGER RADIO AMATEUR TREFFEN
te organiseren. Wij willen u graag de uitnodigen om op deze markt aanwezig te zijn.
Het wordt gehouden voor zendamateurs, luisterstations, geïnteresseerden in de Radio- en ATV techniek maar ook voor hobby
enthousiasten op Computer gebied, Elektronica en zelfbouw. Aanvoer van nieuwe en gebruikte spullen zullen in ruime mate aanwezig
in allerlei variëteit. We gaan ook weer stands inrichten waar demonstratie wordt gegeven over de mogelijkheden met Radio,
Elektronica, Mini PC’s, opleidingen en dergelijke.
Daarbij is het gezellig treffen, uitwisselingen van opgedane ervaringen en bijpraten ook een belangrijk onderdeel. Dit kan plaatsvinden
in de Horeca hoek onder genot van een kop koffie, een hapje of een drankje.
De markt wordt georganiseerd in de bekende Veilinghallen (Flowerdome) Legroweg 80, 9761TD te Eelde. Dit ligt 10 Km ten zuiden
van Groningen en prima bereikbaar per openbaar vervoer en op loopafstand van Groningen Airport Eelde. De hal heeft een
oppervlakte van 2500-3000 m2, is uitstekend verlicht en verwarmd.
In het zelfde complex wordt elke week een zeer grote vlooienmarkt georganiseerd door Vitalis, die vele duizenden bezoekers trekt.
Door samenwerking hebben bezoekers nu direct toegang voor beide markten voor één entree prijs van slechts € 3,50. Kinderen tot en
met 13 jaar gratis entree. De radiomarkt is zaterdag voor het publiek geopend van 9:30 H tot 15 H. Gratis Parkeer gelegenheid is in
ruime mate aanwezig!
Namens de Groninger Crew, RCGA en Vitalis.

De QSL-Manager zal aanwezig zijn met kaarten voor:
PA0AWA
PA0JTL
NL13492
PA2CRS
PA9JO

NL-10018
PH7Y
PC5WB
PD0RJI
PA7CRX

PA0EHU
PA3DMK
PA3DJC
PD2EDR
PA0STD

PA3GTD
PA0HPR
PA1BDO
PD1ANI
PA7NL

PA3S
PA3MSF
PA3DJQ
PB0ANU
PC5WB

NL-7681
PA3GMM
PA3FXY
PA8CW
PD2PKM

PA0TCA
PD0MDA
PD2GCM
PD0LDC

De rood gedrukte zijn in de afgelopen periode (vanaf 01-01-2015) of eerder niet geweest om kaarten op welke manier dan
ook op te halen. Na 31-12-2016 gaan deze kaarten retour bureau!
Mocht u om welke reden dan ook het hier niet mee eens zijn verzoek ik u als QSL-manager om zeer spoedig met een
passende oplossing te komen.
Diverse links:
Website A52 Hoekse Waard https://a52.veron.nl/
Facebookpagina VERON A52 Hoekse Waard https://www.facebook.com/veronhoeksewaard#
Diverse DX-pedities & DX http://www.dx-world.net
Contest kalender http://www.contestkalender.nl/
Veron http://veron.nl/
Overzichtsprogramma van gemaakte verbindingen http://tools.adventureradio.de/analyzer/
Landelijke pagina JOTA-JOTI
Nieuwsbrieven www.pi4raz.nl/razzies/
Scouting Puttershoek www.scoutingputtershoek.nl/
DKARS https://issuu.com/pj4nx/docs/dkars_magazine_201610
Het afgelopen jaar (vanaf 01-01-2016 tot en met 14-12-2016) konden we weer allemaal meedoen met de Veron
afdelingscompetitie. De binnen onze afdeling behaalde resultaten staan hieronder opgesomd in punten en procenten.
e
Onze afdeling heeft een 17 plaats behaald in het afgelopen jaar.
Binnen onze afdeling heeft Paul (PD2PKM), Gerard (PD2GSP) en Harry (PC5WB) respectievelijk goud zilver en brons
verdient. De hieraan gekoppelde blijkt van waardering zal tijdens de jaarvergadering op 24 januari 2017 worden uitgereikt
( PI4CG en PI4VHW zijn uitgesloten van prijzen binnen de afdeling)
Afdelingsresultaat in de VERON Competitie.
===================================
1. PD2PKM
2. PD2GSP
3. PC5WB
4. PI4CG
5. PA0TCA
6. PI4VHW
7. PA3GMM
8. PA7CRX
9. PA3FXY
10. PD1ANI

152
87
82
74
65
8
5
4
4
1

Totaal score:

482

31.5 %
18.0 %
17.0 %
15.3 %
13.4 %
1.6 %
1.0 %
0.8 %
0.8 %
0.2 %

Achter de schermen is het bestuur al druk bezig met de bijeenkomsten van 2017 en de daarbij behorende activiteiten zoals
o.a. de jaarvergadering in Januari (we hopen dat u ondanks de verplichte vergadering toch komt voor de gezelligheid en de
verloting waar u natuurlijk het afgelopen jaar de loten voor heeft gespaard), de 42ste Landelijke Radio Vlooienmarkt (om
de kraam te bevoorraden en te bemannen), de VR 2017 in April en dit jaar in Oktober de JOTA vanaf Scouting
Puttershoek. (Eventuele wijzigingen in het programma kunnen plaats vinden).

Op zaterdag 11 maart 2017 is er
de 42ste Landelijke Radio
Vlooienmarkt, de markt vindt
wederom plaats in het Autotron,
Graafsebaan 133, 5284 NL te
Rosmalen. Ook Veron Afdeling
Hoekse Waard staat er weer en
deze keer grootser dan ooit te
voren. Mocht u nog bruikbare radio
gerelateerde spullen hebben dan
vernemen we dit graag van u zodat
de afdeling met deze spullen naar
de beurs kan om de toekomstige
plannen verder uit te bouwen en te
ontplooien.
Als u een mailtje stuurt naar de
secretaris of er een telefoontje aan
waagt dan komt de rest vanzelf in
orde.

Bijdragen voor het Hoekse Waards Nieuws.
Bijzondere QSO’s, QSL kaarten etc.
Laat het uw mede amateurs het weten mail het naar: PD2GSP@veron.nl
Bestuur:
Voorzitter:
P. Kooijman
Secretaris:
G. Speksnijder
Penningmeester: W.Bravenboer
Leden:
C. van Wijk
S. v/d Put
Bijeenkomsten:

PD2PKM
PD2GSP
PA3BB
PA2CRS
PA3S

Bijeenkomsten 2016/2017
Onderling QSO 22-11-2016
Onderling QSO 27-12-2016
Jaarvergadering /Onderling QSO 24-01-2017

Scouting gebouw,
Sportlaan 4,3297 TG Puttershoek

Afdelingssite:
http://a52.veron.nl
Afdelingsronde:
zondag om 20:30 op 145.550 MHz.
Ronde leider:
Paul PD2PKM of Gerard PD2GSP.
Inmelden luisteramateurs via LPD op 433.300 MHz.

