
26-01-2016 
Jaarvergadering  
Onderling QSO 

Verloting / Prijsuitreiking 

Er zijn QSL-Kaarten voor: 
 
PA0AWA NL-10018 PA9RD  
PA0EHU PA3GTD PA3S    
NL-7681            PA8CW  PA9JO              
PA0TCA           PA0JTL             PA0STD 
PH7Y     PD0LDC PA3DMK           
PA7CRX PA0HPR           PA3MSF  
PA3GMM PD0MDA NL13492           
PC5WB PA3DJC            PA1BDO 
PD1ANI PD2EDR           PA3DJQ           
PA3FXY PD2GCM          PD2PKM 
 
Rekening houdend met de jaarvergadering verzoekt de QSL-
manager u de kaarten voor 20:00 uur op te halen indien u geen 
VERON-lid bent, dit om ongemakken te voorkomen. Alvast 
bedankt voor uw medewerking. 
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Veron A52 
 
Bijdragen voor het Hoekse 
Waardse Nieuws. 
Bijzondere QSO’s, 
QSL kaarten etc. 
Laat u mede amateurs het 
weten mail het naar: 
PD2GSP@gmail.com  
 
Bestuur: 
Voorzitter:  
E. van Belle     PA3FXY 
 
Waarnemend Penning- meester: 
Secretaris: 
W.Bravenboer PA3BB 
 
Leden: 
P. Kooijman    PD2PKM 
S. v/d Put        PA3S 
G.Speksnijder PD2GSP 
 
Bijeenkomsten 2015 

Lezing PA3EWP 26-05 
Onderling QSO   23-06 
Onderling QSO   22-09 
 
Locatie bijeenkomsten: 
Scouting gebouw, 
Sportlaan 4, Puttershoek 
 
Afdelings site: 
http://a52.veron.nl 
Afdelingsronde: 
Elke zondag om 20:30 
op 145.550 Mhz  
Ronde leider is: 
Paul                PD2PKM 
of Gerard        PD2GSP 
Inmelden luisteramateurs via 
LPD  op 433.300 Mhz. 
 

 
 

 

 

Veron Hoekse Waard Nieuws 

A52 – QSL R36 – Huisfrequentie145.550 

Veron A52 
 
Bijdragen voor het Hoekse 
Waardse Nieuws. 
Bijzondere QSO’s, 
QSL kaarten etc. 
Laat u mede amateurs het weten 
mail het naar: 
PD2GSP@veron.nl  
 
Bestuur: 
Voorzitter:  
E. van Belle     PA3FXY 
 
Waarnemend Penning- 
meester: Secretaris: 
W.Bravenboer PA3BB 
 
Leden: 
P. Kooijman    PD2PKM 
S. v/d Put        PA3S 
G.Speksnijder PD2GSP 
 
Bijeenkomsten 2016 
Onderling QSO 
Jaarvergadering en 
verloting              26-01 
Onderling QSO   23-02* 
*)onder voorbehoud 
 
Locatie bijeenkomsten: 

Scouting gebouw, 
Sportlaan 4, Puttershoek 
 
Afdelings site: 
http://a52.veron.nl 
Afdelingsronde: 
Elke zondag om 20:30 
op 145.550 Mhz  
Ronde leider is: 
Paul                PD2PKM 
of Gerard        PD2GSP 
Inmelden 
luisteramateurs via 
LPD  op 433.300 Mhz. 
 

 

Wij hopen dat u allen de afgelopen feestdagen in goede 
gezondheid en zonder verdere narigheid bent 
doorgekomen zodat de mogelijkheid bestaat dat wij u 
gaan treffen op de bijeenkomst van 26-01-2016 a.s. om 
mee te praten en te denken tijdens de jaarlijkse 
verplichte vergadering en daarna een onderling QSO 
met een natje en een droogje. Natuurlijk is er ook weer 
het welbekende rad van avontuur……vergeet dus niet 
om de bonnetjes van afgelopen jaar mee te brengen 
want alleen dan heeft u aantoonbaar recht op een 

prijsje.  

Scouting Puttershoek heeft na een gesprek eerder in het 
afgelopen seizoen te kennen gegeven dat de waar mogelijk een 
opgeruimder lokaal aanbieden aan ons zodat we niet eerst de 
rommel hoeven op te ruimen van hun. Dit is na evaluatie binnen 
ons afdelingsbestuur niet onopgemerkt gebleven. Het was na de 
zomerstop dan ook aanmerkelijk opgeruimder dan voorheen. 
Wij hopen dat dit zo blijft en dat u dit zelf eens komt bekijken 
want het is en blijft toch een mooie lokatie met diverse 
mogelijkheden.. 



 
Op zaterdag 19 maart 2016 organiseert de VERON, afd. 's-Hertogenbosch, voor de 41

ste
 maal de jaarlijkse 

Landelijke Radio Vlooienmarkt in het Autotron in Rosmalen (Den Bosch). Vorig jaar ontvingen we weer iets meer 
dan 5000 mensen.  
Wij willen u ook dit jaar weer in de gelegenheid stellen vooraf entreekaartjes te bestellen voor uw afdeling. De 
kaarten zijn te bestellen via de Afd. secretarisvoor € 8.-. 

De afdelingssecretaris moet bij bestelling minimaal 5 kaarten bestellen  
Bestellen is mogelijk tot 01-03-2016.  
 
Algemeen: 

De Landelijke Radio Vlooienmarkt 2016 vindt plaats in het ExpoDome van het Autotron complex te Rosmalen 
(gemeente ‘s-Hertogenbosch). De toegangsprijs bedraagt € 8,-.  
De hallen zijn geopend van 9.00 tot 15.30 uur. Toegang tot het restaurant is reeds vanaf 8.00 uur mogelijk. 
 
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. Het parkeren is niet kosteloos (valt buiten onze organisatie). Voor het 
weggaan betaalt u voor een parkeerkaart (uitrijkaart) bij de LIBÉMA kassa in de entree. Vergeet dat niet en help 
zo mee aan een vlotte doorstroming bij het uitrijden.  
 
Op onze website www.radiovlooienmarkt.nl vindt u altijd de laatste informatie. 
De afdeling Den Bosch heet u weer van harte welkom en samen maken we van deze 41

ste
 Landelijke Radio 

Vlooienmarkt weer een groot feest. 

UITSLAG KERSTPUZZEL 
VHWN 2015 

In de vorige VHWN stond 
een kerstpuzzeltje aan de 
goede inzender wordt 
tijdens de bijeenkomst van 
26-01-2016 een prijsje 
overhandigd. 
Jan PA8CW gefeliciteerd 

en we hopen dat je je 
prijsje in ontvangst komt 
nemen. 

 

 

Op de afbeelding hiernaast is het resultaat van de WAERTTY 
2015 te zien van PI4CG. 
Deze afbeelding is afkomstig van een printscreen. 
De hiervoor gebruikte link : 
http://tools.adventureradio.de/analyzer/ werkt zeer eenvoudig. 
Een ADIF of Cabrillo.log file selecteren, uploaden, Call en 
Locator ingeven en een klein ogenblik geduld. 
Een leuke tool om onderandere een kleine analyse te maken 
van de antenne prestaties 
 

 
Afdelings Resultaat in de 
VERON Competitie. 
 
1.   PD2PKM        14         43.
7 % 
2.   PD2GSP        10         31.
2 % 
3.   PC5WB         8          25 % 
 
Totaal score:      32 

 

 
 
 
 

 
 

Facebookpagina  VERON A52 Hoekse Waard 
https://www.facebook.com/veronhoeksewaard# 
 
Diverse DX-pedities & DX http://www.dx-world.net/ 
 
Contestkalender  http://www.contestkalender.nl/ 
 
Veron http://veron.nl/ 

 
Leeuwarden culturele hoofdstad Europa  2018 
http://www.hamecc2018.eu/ 
  

 

Mocht u een idee 
voor een bijeenkomst 
hebben of een stukje 
voor de VHWN in 
welke vorm dan ook 
dan horen we dit 
graag van u want we 
moeten het toch met 
elkaar doen.  
Graag uw reacties 
naar de redactie.  
 

http://www.qsl.net/pi4shb
http://tools.adventureradio.de/analyzer/
https://www.facebook.com/veronhoeksewaard
http://www.dx-world.net/
http://www.contestkalender.nl/
http://veron.nl/
http://www.hamecc2018.eu/

