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23 januari 2018 
Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van 23 januari met als onderwerp de jaarlijkse verplichte ledenvergadering, 
De agenda en notulenzijn per mail gestuurd naar de leden van van A52  VERON Hoekse Waard. 
Uiteraard is er na de vergadering het  traditionele rad van de voorzitter met diverse leuke prijzen. 
 
 
Beste Leden, 
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u 
een gezond en voorspoedig 2018 te wensen. 
Hierbij een kleine terug blik op het afgelopen jaar 
2017. 
Als afdeling zijn we best  wel actief geweest, zo 
hebben we als afdeling aan diversen 
activiteiten deelgenomen . 
Zoals naar de Radio Beurs in Rosmalen voor de 
afdeling ook hebben wij aan diversen contesten 
mee gedaan waar onder 
Locator , PACC , CQ WPX , CQ DX , PA beker en 
de Elfsteden Contest. 
Ik kan wel door gaan maar dat wordt teveel in dit 
voorwoord . 
Ook hebben we na enkele jaren weer mee gedaan 
aan de JOTA ik moet zeggen het was voor mij net 
zo spannend als voor de kinderen . 
Met dit wil ik zeggen dat de club call's goed gebruik 
zijn . 
Laten we hopen dat 2018 net zo gaat verlopen als 
2017. 
Hierbij wens ik u een goed en mooi hobby jaar toe . 
 

Paul Kooijman        PD2PKM   Voorzitter A52 
 

 

QSL POST : 
 

De QSL-Manager zal aanwezig zijn met kaarten voor: 
 
PD2EDR PA0AWA NL-10018 PA3FXY  PA3GMM PA0EHU PH7Y 
PA8CW  PA3S  PD1ANI  PA9JO  PA0TCA  PA0JTL  PD4HW 
PD0MDA  PA3DJQ  PD0RMQ PA0STD  PA7NL  PD2GCM  PA1BDO 
PD0LDC  PA7CRX PC5WB   
 
De rood gedrukte zullen per 01-06-2018 retour bureau gaan omdat ze al sinds 01-01-2017 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. 
graag tot de 4

e
 dinsdag van januari 2018. 
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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 / 2018 
Voorzitter:  P. Kooijman    PD2PKM   
Secretaris:  G. Speksnijder PD2GSP Jaarvergadering  23-01-2018 
Penningmeester: W.Bravenboer  PA3BB   Bijeenkomst & QSO  27-02-2018  
Leden:  C. van Wijk      PA2CRS Lezing  & QSO 27-03-2018 

S. v/d Put         PA3S  Bijeenkomst & QSO  24-04-2018 
Bijeenkomsten:  Scouting gebouw, 
Sportlaan 4,3297 TG Puttershoek vanaf 20:00 uur 
 
Afdelingswebsite:  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. 

 
 
 
 
 

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  
 

Spullen voor Rosmalen 2018 
 
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.   PD2PKM        7          58.3 % 
2.   PD2GSP         5          41.6 % 
 
Totaal score:      12 
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Het verhaal: 
 
FG Guadeloupe, Caribbean is natuurlijk qua afstand niet zo heel ver. Maar er zitten daar maar iets van 55 amateurs 
op dat Eiland en ook nog goed voor IOTA NA-102 Als je er dan 1 in digi mode werkt is dat best wel bijzonder. En 
toch wel een fraaie QSL kaart, zeg nou eerlijk dat is toch beter dan de operator met zijn postzegel in zo'n stoffige 
shack 
 
73 de Evert PA3FXY 
 

 

 


