Afdeling A52
Hoekse Waard
25 Juni 2017 Vakantie
Aanstaande dinsdag is er geen verenigingsbijeenkomst wegens de bekende zomerstop in de maanden
Juli en augustus.
In de afgelopen maand is er uitsluitsel gekomen over de opstapel staande
JOTA bij Scouting Puttershoek
Hij gaat door !!!!! Geïnteresseerde radio amateurs kunnen zich opgeven bij
Gerard PD2GSP om hun mogelijke bijdrage op welke manier dan ook kenbaar
te maken. Alle ideeen en hulp is welkom.

Leuke DX bij bloedheet weer:
Woensdag 19 juli was het dus overal te heet voor dus de rolluiken van de
shack naar beneden om de koperen ploert buiten te houden, en een
ventilatortje op de operator.
Op 20 meter was het best druk met JT65A: onze tegenvoeters ZM1MJL in
verbinding met LU40IG Argentinië en ook wel leuk China BG5HEW 9000 KM.
Trouwens verrassend weinig Chinezen als zendamateur maar iets van 707
amateurs.
Over landen met weinig zendamateurs gesproken de QSL kaart hieronder van C37AC mag dan wel geen grote afstand zijn
maar wel vrij uniek of zoals ze het ook wel in het Engels noemen "a rare one". Ordino heeft maar 5000 inwoners dat is
minder dan de helft van 's-Gravendeel (en daar is ook maar 1 amateur actief in digimodes HI)
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Er op 30 meter 10Mhz een baken zit op 10.142,98 Mhz (een beetje afhankelijk op welke toonhoogte je het liefste CW
neemt of waarbij MixW schrijft HI)
Dit baken BU0WCY uit Taiwan was woensdag 19 juli om 12:57 UTC goed te nemen bij mij in 's-Gravendeel. Nu zijn er vast
die zeggen nou dat is toch niet zo ver en bijzonder.
Nou voor mij wel met een simpele antenne (een OCF antenne) in mijn geval een Windom van 20 meter lang als Inverted V
opgehangen met het hoogste punt van de antenne
op 5 meter boven de grond en de uiteindes maar op 2 en halve meter hoog dus alles behalve optimaal. Ook is de antenne
dan nog eens gespannen van zuid oost naar
noord west wat op zich dan de beste ontvangst van noord oost en zuid west geeft ook al niet optimaal dus.
Een goed baken om te zien of het de moeite waard is op een stille band CQ te geven.
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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

Afdelings Resultaat in de VERON Competitie.
====================================
1. PD2PKM
78
30 %
2. PI4CG
59
22.6 %
3. PD2GSP
37
14.2 %
4. PA0TCA
36
13.8 %
5. PC5WB
33
12.6 %
6. PA3GMM
5
1.9 %
7. PD1ANI
5
1.9 %
8. PA7CRX
3
1.1 %
9. PD2EDR
2
0.7 %
10. PA3FXY
2
0.7 %
Totaal score:

260

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 2017
PD2PKM
PD2GSP
PA3BB
PA2CRS
PA3S

Onderling QSO 26-09-2017
Onderling QSO & JOTA Afterparty 24-10-2017
Onderling QSO 28-11-2017

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.

