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22 november 2016  Onderling QSO 
 
Voor u een nieuwe VHWN met de gebruikelijke dingen maar bij wijze van proef in een nieuw modern jasje (lees nieuwe 
landelijke huisstijl). 
 
Tijdens de bijeenkomst van 25 oktober jl. was er een andere ruimte beschikbaar welke naar ons idee goed beviel, mocht u 
dit niet zo ervaren horen wij dit graag van u en kunnen wij als bestuur hier ook wat mee. 
 
Wim Bravenboer PA3BB hield een kleine bespreking over zijn activiteiten in 
het 24 GHz gebied welke aandachtig werd beluisterd. 
 
Op de uitgang van de Local oscillator staat een signaal van 11.5 GHz van 7 
mW . Dit signaal gaat naar de TX ingang van de GBX124 converter. (deze 
komt uit oude 23 GHz GSM communicatie apparatuur) 
De GBX124 converter vermenigvuldigt dit signaal x 2 = 23000 MHz. 
Het Amateur televisie signaal wat op de golfpijpingang (W42) binnenkomt op 
bijv. 24.100 MHz wordt hiervan afgetrokken, blijft over 1100 MHz. 
De 1100 MHz op de FI uitgang van de GBX124 wordt nu op de ingang van 
een satelliet ontvanger aangesloten die dan op 1100 MHz afgestemd staat. 
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De QSL-Manager zal aanwezig zijn met kaarten voor: 
 
PA0AWA   NL-10018 PA0EHU  PA3GTD              PA3S  NL-7681               PA0TCA              
PA0JTL                PH7Y     PA3DMK             PA0HPR              PA3MSF  PA3GMM  PD0MDA 
NL13492  PC5WB  PA3DJC  PA1BDO PA3DJQ  PA3FXY   PD2GCM 
PA2CRS PD4HW  PD0RJI  PD2EDR PD1ANI  PB0ANU PA8CW 
PD0LDC  PA9JO  PA7CRX PA0STD  PA7NL  PC5WB  PD2PKM 
 
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. 
Tevens schijnt het te kunnen (althans dat vinden sommige) om een collega amateur op te geven als manager zonder 
mede weten van de desbetreffende amateur deze kaarten gaan dan ook RTS DQB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 1 / zondag 2 oktober 2016 was er de 3rd Russian WW Digital Contest tijdens deze contest is de contest-call 
van de afdeling op gepaste wijze op de kaart gezet. 
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Op 29 oktober 2016 is op 73-jarige leeftijd na een slopende ziekte overleden ons oud lid 
 
OM Huug van der Hoek PE0HHM 

Door zijn ziekte was Huug een jaar geleden gedwongen te verhuizen, en ook zijn hobby's op te geven. Huug was al lid 
van de VERON nog voor de oprichting van de afdeling A52 Hoekse Waard. Huug was een QRP man en hij was dan ook 
actief lid van de Benelux QRP club en had daar ook een aantal print ontwerpen voor gemaakt. Huug was niet zo veel op 
de band te horen, vaak wel in een technisch QSO of met ATV.  Huug was namelijk veel bezig met zelfbouw, hij ontwierp 
en bouwde veel elektronica ontwerpen al dan niet voor het zend amateurisme of de ontvangst van weer satellieten. Huug 
was ook lid van de werkgroep Kunstmanen en ontving veel weer satellieten.   
Hoewel hij nooit echt op de voorgrond trad was hij altijd bereid anderen te helpen en zo nodig te adviseren vooral op 
zelfbouw technisch gebied.  
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie, en wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.  
 
Namens leden en bestuur van VERON afdeling Hoekse Waard (A52), 
Evert van Belle (PA3FXY), Oud voorzitter A52 
 

Gerard Speksnijder (PD2GSP), Secretaris A52 

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  
 
 
Afdelingsresultaat in de VERON Competitie. 
=================================== 
 
1.   PD2PKM         144        31.7 % 
2.   PD2GSP         84         18.5 % 
3.   PI4CG           74         16.2 % 
4.   PC5WB           73         16.0 % 
5.   PA0TCA         58         12.7 % 
6.   PI4VHW          8           1.7 % 
7.   PA3GMM        5           1.1 % 
8.   PA7CRX         4           0.8 % 
9.   PA3FXY          3           0.6 % 
10.  PD1ANI          1           0.2 % 
 
Totaal score:        454 
 
 

 

https://a52.veron.nl/
https://www.facebook.com/veronhoeksewaard
http://www.dx-world.net/
http://www.contestkalender.nl/
http://veron.nl/
http://tools.adventureradio.de/analyzer/
https://jota-joti.scouting.nl/
http://www.pi4raz.nl/razzies/
http://www.scoutingputtershoek.nl/
https://issuu.com/pj4nx/docs/dkars_magazine_201610
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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 2016/2017 
Voorzitter:  P. Kooijman    PD2PKM Onderling QSO 22-11-2016 
Secretaris:  G.Speksnijder PD2GSP  Onderling QSO 27-12-2016 
Penningmeester:W.Bravenboer  PA3BB   Jaarvergadering /Onderling QSO 24-01-2017 
Leden:  C. van Wijk      PA2CRS 

S. v/d Put         PA3S 
 

Bijeenkomsten:  Scouting gebouw, 
Sportlaan 4,3297 TG Puttershoek 

 
Afdelings site:  http://a52.veron.nl 
Afdelingsronde: Zondag om 20:30 op 145.550 MHz.  
Rondeleider Paul  PD2PKM of Gerard  PD2GSP. 
Inmelden luisteramateurs via LPD  op 433.300 MHz. 

 
 

Afgelopen zondag 20 november was er de Friese elf steden  
contest waarbij het doel is om alle 11 steden van de tocht 
der tochten en de kluun plaats te werken. PI4VHW heeft 
meegedaan vanuit Puttershoek in tegenstelling tot eerdere 
berichten. Dit van wege het winderige weer. PA3FXY heeft 
vanuit Putterhoek meegedaan op de 7 MHz en PD2PKM en 
PD2GSP op VHF onder slechte condities. 
 
 
 
 
 
 
 
 


