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28 Maart 2017 Onderling QSO en AN RCG-9 
 

Aanstaande dinsdag is er weer een 
onderling QSO en is er indien 
beschikbaar een demonstratie van de 
AN RCG-9. Deze zal gegeven worden  
door Chris PA2CRS en Wim PA3BB. 
 
De zaal ( het lokaaltje) is open vanaf 
20.00 uur. 
 
Verder kunnen we terug kijken op een 
zeer gezellige en drukke bijeenkomst 
van februari er waren 16 aanwezige van 
de 54 leden op dit moment. 
Niet de gemoederen maar het lokaaltje 
was dan ook binnen de kortste keren op 
temperatuur. 
 
 
 
 

 
 
 

      
 
Zaterdag 11 maart  jl. was er de jaarlijkse Bosche 
Radiovlooienmarkt in het Autotron alwaar we dit jaar 2 
kramen moesten bemannen om de uitgestalde handel aan 
de man te brengen. Via deze weg willen wij dan ook 
iedereen bedanken voor de bijdrage in welke vorm dan 
ook. De afdeling heeft niet voor niets op de markt gestaan. 
De netto opbrengst zal ook op de clubavond besproken 
worden. 
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De QSL-Manager zal aanwezig zijn met kaarten voor: 
 
PA0AWA PD2EDR PH7Y  PA3S  PA8CW  PA0TCA  PA9JO 
PA0JTL  PA3DJC  PD0MDA PA3DJQ  NL13492 PA7NL  PA1BDO 
PD2GCM PD0LDC PC5WB   
 
De oranje gedrukte zullen per 01-06-2017 retour bureau gaan omdat ze al sinds 01-06-2015 niet meer zijn opgehaald of er 
geen passende oplossing is gezocht. 
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. 
 
Zaterdag 18 maart naar Apeldoorn geweest voor DQB overleg en 
uiteraard onderling QSO met ander RQM’s samen met Evert PA3FXY 
welke nu als Sub-RQM staat ingeschreven voor Regio 36, Na het 
genieten van een welverdiende goed verzorgde lunch was er tijd om nog 
even een krantje te lezen. 
Na de verantwoording van 2016 te hebben afgelegd was er de 
gelegenheid om antwoorden te krijgen op QSL gerelateerde zaken. 
Om kosten te besparen zijn er direct weer de nodige QSL-kaarten mee 
retour gekomen. 
 
 
 

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_201701  
Reverse Beacon Network  http www.reversebeacon.net/main.php  
Radio ZS www.sarl.org.za  
Dourbes Propagatieprogramma  
http://digisonde.oma.be/latestFrames.htm  
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
- RQM dag Apeldoorn 18 maart 2017. 
- GRC9 presentatie PA2CRS & PA3BB en onderling QSO 28 maart  
- Activatie Zuiderwaterlinie 15 april. 
- VR 22 april Apeldoorn. 
-  

Deze agenda is niet compleet en is altijd aanvulbaar. 
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Uit de stapel QSL kaarten van Ever PA3FXY deze toch zeldzame kaart / verbinding ….. 
 
Bij deze dan IJsland. Dit land heeft slechts 140 
zend amateurs, de vraag is dan nog hoeveel er 
daarvan echt actief zijn op 30 meter..  En om 
dan ook nog eens een JT65 verbinding 
bevestigd te krijgen met een kleuren QSL kaart 
is ondanks dat het voor JT65 geen grote 
afstand is toch nog wel bijzonder. 
 
73 de Evert PA3FXY 
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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:      Bijeenkomsten 2017 
Voorzitter:  P. Kooijman    PD2PKM Onderling QSO 25-04-2017  
Secretaris:  G. Speksnijder PD2GSP GRC 9 &  QSO 23-05-2017 
Penningmeester: W.Bravenboer  PA3BB   Onderling QSO 27-06-2017 
Leden:  C. van Wijk      PA2CRS   

S. v/d Put         PA3S 
 
Bijeenkomsten:  Scouting gebouw, 
Sportlaan 4,3297 TG Puttershoek vanaf 20:00 uur 
 
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. 

 
Afdelings Resultaat in de VERON Competitie. 
=================================== 
 
1.   PD2PKM       42         29.3 % 
2.   PA0TCA        30         20.9 % 
3.   PI4CG          24         16.7 % 
4.   PD2GSP     20         13.9 % 
5.   PC5WB         10          6.9 % 
6.   PA3GMM     5           3.4 % 
7.   PD1ANI     5           3.4 % 
8.   PA7CRX     3           2.0 % 
9.   PD2EDR     2           1.3 % 
10.  PA3FXY    2           1.3 % 
 
Totaal score:      143 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


