Veron Hoekse Waard Nieuws
A52 – QSL R36 – Huisfrequentie145.550
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:
P. Kooijman PD2PKM
Secretaris:
G.Speksnijder PD2GSP
Penningmeester:
W.Bravenboer PA3BB
Leden:
C. van Wijk PA2CRS
S. v/d Put
PA3S
Bijeenkomsten 2016
Onderling QSO 27-09
Onderling QSO 25-10
Onderling QSO 22-11

Bijeenkomst 27-09-2016

Tijdens de bijeenkomst van 28-06-2016 voor de
zomerstop heeft PD4HW een op bluetooth bestuurbare
EME rotor tentoongesteld en gedemonstreerd.
Diverse leden probeerde dit speeltje uit.
Mocht u ook iets hebben om te demonstreren of te
laten zien / bespreken. Dit is altijd welkom.

Bijeenkomsten:
Scouting gebouw,
Sportlaan 4, 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.

PA0AWA
NL-7681
PA0HPR
PA3DJC
PD4HW
PA8CW

De QSL-Manager zal aan wezig zijn met kaarten voor :
NL-10018
PA9RD
PA0EHU
PA3GTD
PA0TCA
PA0JTL
PH7Y
PA3DMK
PA3MSF
PA3GMM
PD0MDA
NL13492
PA1BDO
PA3DJQ
PA3FXY
PD2GCM
PD0RJI
PD2EDR
PD1ANI
PA9JO
PA7CRX
PA0STD

PA3S
PA7CRX
PC5WB
PA2CRS

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.

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
Contestkalender http://www.contestkalender.nl/
Veron http://veron.nl/
Overzichtsprogramma van gemaakte verbindingen http://tools.adventureradio.de/analyzer/
Landelijkepagina JOTA-JOTI
Nieuwsbrieven www.pi4raz.nl/razzies/
Scouting Puttershoek www.scoutingputtershoek.nl/

Afdelings Resultaat in de VERON
Competitie.
=============================
1. PD2PKM
2. PD2GSP
3. PC5WB
4. PA0TCA
5. PI4CG
6. PI4VHW
7. PA3GMM
8. PA7CRX
9. PA3FXY
10. PD1ANI

126
75
64
41
29
8
5
4
3
1

Totaal score:

356

35.3 %
21.0 %
17.9 %
11.5 %
8.1 %
2.2 %
1.4 %
1.1 %
0.8 %
0.2 %

JOTA – JAMBOREE ON THE AIR

Ieder jaar wordt tijdens het derde volle weekend van oktober wereldwijd de JOTAJOTI gehouden. JOTA-JOTI staat voor “Jamboree On The Air” en “Jamboree On The
Internet“. Scouts van over de hele wereld ontmoeten elkaar dit weekend via de
amateurradio en het internet. Als radio zendamateurs zijn wij betrokken en actief
tijdens de JOTA.
De JOTA-JOTI staat ook wel bekend als communicatieweekend waarin
verschillende technieken worden gebruikt om met elkaar te communiceren.
Scouts kunnen daarnaast bezig zijn met de techniek achter de communicatie
tijdens dit weekend. Een populaire activiteit is het solderen van elektronica
bouwpakketjes. Ook het bouwen van een JOTA-toren om de verschillende
antennes in te bevestigen is een voorbeeld waarin techniek en amateurradio
samen komen tot één activiteit. Enkele amateurs van onze afdeling gaan de
Taize-groep in Schiedam ( http://taizegroep.nl/ ) ondersteunen met de JOTA-JOTI
activiteiten op 14,15 en 16 oktober 2016.
Tot onze spijt is er in de Hoekse Waard geen Scoutinggroep actief omdat er geen
amateurs voldoende bereid gevonden kunnen worden.

https://www.veron.nl/nieuws/electronoktober-2016/

Radiomarkt op 8 oktober 2016. We hopen met deze datum weer tegemoet te komen aan de wensen van
zowel de bezoekers als de standhouders.
Het wordt gehouden voor zendamateurs, luisterstations, geïnteresseerden in de Radio- en ATV techniek
maar ook voor hobby enthousiasten op Computer gebied, Elektronica en zelfbouw. Aanvoer van nieuwe en
gebruikte spullen zullen in ruime mate aanwezig in allerlei variëteit. We gaan ook weer stands inrichten waar
demo wordt gegeven over de mogelijkheden met Radio, Elektronica, Mini PC’s, opleidingen en dergelijke. We
rekenen weer op een grote opkomst. Tevens zal er weer voldoende ruimte zijn voor onderling QSO onder
genot van een hapje en drankje.
De samenwerking met Vitalisvlooienmarkten is gecontinueerd. Hierdoor hebben we de toegangsprijs kunnen
houden op € 3,50. Dit geeft tevens toegang voor zowel onze Radiomarkt als ook de grootste Vlooienmarkt
van het Noorden. Kinderen t/m 13 jaar gratis. De markt worden weer gehouden in de veilinghallen van
Flowerdome in Eelde en wel aan de zijde van de ruime gratis parkeerplaatsen waar ook de gedeelde ingang
met Vitalis is. De hal heeft een oppervlakte van 2500 - 3000 m2 is uitstekend verlicht / verwarmd en bevindt
zich op ca. 12 km. ten noorden van Assen, en is direct aan de A28 gelegen.
Onze Radio markt is voor het publiek geopend van 9.30 tot maximaal 15.00 H. Adres; Burgemeester J.G.
Legroweg 80, 9761 TD, EELDE.
Standruimte voor ca. 4 meter a € 30,-- en ook een halve kraam is mogelijk voor shack opruiming enz. Voor
de standhouders is het mogelijk om al op de vrijdagmiddag op te bouwen.
De organisatie is in handen van de st. Radio Contest Groep Assen. Voor informatie en standhuur:
Eene de Weerd, PA3CEG.tel:

0592-613557

E-mail: eenedeweerd@hetnet.nl of pa3ceg@hetnet.nl

Overzicht van de gemaakte verbindingen op 14 Mhz
tijdens de open monumenten door PD2GSP in SSB. Op
Fort Buitensluis.

