Afdeling A52
Hoekse Waard
28 November 2017
Dinsdag 28 november is er weer bijeenkomst in het clubgebouw van Scouting Puttershoek. Dit zal de laatste keer voor dit
e
e
jaar zijn want in december valt de 4 dinsdag op 26 december (2 kerstdag).
Tijdens deze bijeenkomst is uiteraard de Qsl-manager aanwezig en is er de mogelijkheid tot onderling QSO.
Op 19 november was er de Friese 11 stedencontest, hieraan hebben Paul PD2PKM en Gerard PD2GSP aan deel
genomen vanaf JO22NU
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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
QTH – Locator http://qthlocator.free.fr/index.php

Vakantie belevingen van ……. Wim PA3BB
Hierbij twee foto’s die gemaakt zijn tijdens mijn rondreis in Italië
met deze opstelling heb ik verbindingen op 20 en op 40 m
gemaakt.
Als antenne de OutBack 2000 op de bus d.m.v.
doorverbindingen kan je deze antenne op een band instellen en
als transceiver de ICOM 706 met de antenne tuner van MFJ in
de caravan.
Vanaf de camping bij het meer van Trasimenco QTH 22JN63AE
om 21:30 uur met moeite een verbinding gemaakt met de
Hoekse Waard o.a. met Patrick PD4HW en Paul PD2PKM.
Paul die de beam gebruikte
hoorde ik over mij heen
draaien het signaal ging
van S1 naar S9 daarna
verdween het weer.
Overdags was er totaal
geen storing maar als s’
avonds de verlichting
aanging op de camping
dan ging de S meter naar
S9 vanwege de storingen
was het een kakofonie van
geluiden.
Dan is wifi op de camping
en Whats-app toch wel
makkelijk om een tijd en
een frequentie af te spreken.
73 Wim PA3BB
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Regelmatig komen er vragen binnen over het aanleveren van spullen voor de beurs in Rosmalen ( 17 maart 2018).
Spullen kunnen in overleg met Gerard PD2GSP en/of Paul PD2PKM aangeleverd worden. Dit in verband met de transport
capaciteit.
Overtollige spullen zijn altijd welkom uitgezonderd PC’s en andere hardware zoals printers en monitoren. En uiteraard in
verkoopbare (minimaal vlooienmarkt) staat verkerend.

Afdelingsresultaat in de VERON Competitie.
1. PI4CG
2. PD2PKM
3. PA0TCA
4. PD2GSP
5. PC5WB
6. PA3GMM
7. PD1ANI
8. PA7CRX
9. PD2EDR
10. PA3FXY

113
101
84
64
43
5
5
3
2
2

Totaal score:

422

26.7 %
23.9 %
19.9 %
15.1 %
10.1 %
1.1 %
1.1 %
0.7 %
0.4 %
0.4 %

QSL POST :
De QSL-Manager zal aanwezig zijn met kaarten voor:
PD2EDR
PA8CW
PA3DJQ
PA7CRX

PA0AWA
PA3S
PD0RMQ
PC5WB

NL-10018
PD1ANI
PA0STD

PA3FXY
PA0TCA
PA7NL

PA3GMM
PA0JTL
PD2GCM

PA0EHU
PD4HW
PA1BDO

PH7Y
PD0MDA
PD0LDC

De rood gedrukte zullen per 01-01-2018 retour bureau gaan omdat ze al sinds 01-06-2016 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 QSLmanager om zeer spoedig met een passende oplossing te komen.
e
Dit is de laatste mogelijkheid om kaarten te brengen en halen voor 2017 lukt het niet …. Dan graag tot de 4 dinsdag van
januari 2018.

De shack verbouwing van Windows 2000 naar Windows 7 en de upgrade van RS232 naar USB
Door gebrek aan tijd heb ik het inmiddels meer dan 1 jaar voor mij uit geschoven... De PC met Windows 7 lag al reeds
geruime tijd klaar voor gebruik, anders had het ook nog een PowerMac kunnen zijn. Maar goed nu moest het er maar eens
van komen de Interface lag ook al weer een paar weken met de interface kabels op maat en inmiddels voorzien van wat
extra ferriet. Dus 1 week iedere avond het nodige brei of was het kantklos werk van allerlei bekabeling uitgehaald van een
shack van bijna 20 jaar oud om zo om te kunnen bouwen van RS232 (oude grap Regelmatig Solderen 2 naar 3 naar 2 was
de RXD en TXD pin nummer van de 25 polige plug) bekabeling naar de hedendaagse Universele Steriele Bus of kortweg
USB door ons ook wel als Upper Side Band gebruikt bij enkelzijband modulatie.
Gelukkig hebben de MicroHAM producten niet zoveel geheimen meer voor mij na het installeren bij de nodige bevriende
amateurs. Moest alleen de TS590S nog even zo hier en daar via de menu's terug zetten naar de normale waarden. Om
het geheel via USB te laten lopen was mij niet gelukt (dat spaart een interface maar geen DVK mogelijkheden dan). De
rede dat ik die poging gestaakt heb was omdat ik dat niet zendend kreeg ontvangst was heel goed. Kon het geluid uit de
soundblaster boxen krijgen of uit de ingebouwde PC speaker maar met geen mogelijkheid via USB op de transceiver, zelfs
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nog Kenwood software geïnstalleerd maar no way. Gezien mijn participatie aan de 11 steden contest vorige week met
deze antenne opstelling zijn doel voorbij ging heb ik mij maar geamuseerd met de digimodes.
De WSJTX software was echt heel snel geïnstalleerd en draaide gelijk ook goed. De FT8 mode is een heel stuk rapper dan
JT65A maar wel wat minder “weak” signal mode als JT65A. Maar doordat 1 sequence maar 15 seconde duurt kun je het
dus in het zelfde tijdsbestek als 1 sequence van JT65A dan 4 keer proberen je call of rapport door te geven. Ook nog een
voordeel is dat deze software min of meer het QSO automatisch afhandelt. M.a.w. je connect het station en de WSJTX
software geeft en ontvangt het rapport en geeft ook 73 door aan het einde. Zie het plaatje van de eerste experimenten met
twee schermen samen gevoegd (onder elkaar) zo als ik er naar kijk. Op het andere plaatje de Interface letterlijk op de
TS590S past er net tussen, en als je de TS590S display groen zet past het er keurig bij....

Uiteraard ben ik nog steeds fervent aanhanger van de
Vlinder Software en hoeft al dat andere spul niet van
mij. Gezien de MK2 echte FSK doet wou ik dat ook
nog even testen maar de tegen stations konden mij
niet nemen. Bleek dat in de TS590S de keying de
verkeerde kant op stond. M.a.w. RTTY ook wel Telex
genoemd is in LSB en PSK32, JT65A of FT8 is
allemaal USB.
Nu nog even 100 landen erbij zien te werken voor de
DXCC Digi 200 zegel.
73 de Evert PA3FXY
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PD2GSP 29 plaats WW in de SO-HF catagorie tijdens de Russian World Wide Digital Contest toch leuk.
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
PD2PKM
Secretaris:
G. Speksnijder PD2GSP
Penningmeester: W.Bravenboer
PA3BB
Leden:
C. van Wijk
PA2CRS
S. v/d Put
PA3S
Bijeenkomsten:
Scouting gebouw,
Sportlaan 4,3297 TG Puttershoek vanaf 20:00 uur

Bijeenkomsten 2017 / 2018
GEEN Bijeenkomst 26-12-2017
Jaarvergadering 23-01-2017
Bijeenkomst & QSO 27-02-2018
Bijeenkomst & QSO 27-03-2018

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.

