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Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van 27 februari welke bestaat uit onderling qso en alles wat verder ter tafel 
komt. 
 
De bijeenkomst van 23 januari jl. was zeer geslaagd en goed bezocht ondanks de jaarlijks verplichte vergadering die 
gehouden is met de nodige bestuurlijke verschuivingen en wisselingen. 
 
Als afsluiter van de avond heeft Gerard PD2GSP de nieuwe site geïntroduceerd 
welke te vinden is op het zelfde URL als de “oude” site namelijk 
https://a52.veron.nl De nieuwe site heeft een frisse look gekregen en is in de 
huisstijl van de VERON opgebouwd.  
Verbeteringen en ideeën zijn altijd welkom en aan te dragen bij de redactie via 
het contact formulier op de site. 
Als afdeling willen de ICT werkgroep bedanken voor de service en 
ondersteuning bij de live-gang en de opbouw problemen. 
Uiteraard was er ook het alom bekende RAD van de voorzitter en de uitreiking 
van de prijzen voor de afdelingscompetitie binnen A52  
 

QSL POST: 

De QSL-Manager zal aanwezig zijn met kaarten. Of er ook kaarten voor u bij 
zitten kunt u vanaf heden zien op de site onder het kopje QSL-service. Achter 
uw call staat vermeld of er kaarten zijn en wanneer ze voor het laatst zijn 
opgehaald.  
Staat u niet in de lijst en zou dit wel moeten kunt u dit via het contact formulier 
mededelen. 
Kaarten worden na 24 maanden retour gestuurd naar het DQB.  

Onder het kopje QSL-service staan ook diverse links ( blauw ) geschreven naar 
het DQB waar u kunt zien hoe de kaarten ingeleverd dienen te worden en welke 
landen er een QSL-bureau hebben. 
 
 

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  
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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  2018 
Voorzitter:  P. Kooijman    PD2PKM   
Secretaris:  G. Speksnijder PD2GSP Lezing  & QSO 27-03-2018 
Penningmeester: W.Bravenboer  PA3BB   Bijeenkomst & QSO  24-04-2018 
Leden:  P. de Zeeuw  PD4HW  Bijeenkomst  & QSO 22-05-2018 

Vacature       
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. 

 
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. 
 
Er zijn al diverse spullen verzameld, enkele interessante spullen zijn geplaatst op de site onder het kopje  er aan / er af  
onze eigen marktplaats waar ook u spullen op kan aanbieden en of vragen. 
 

 
Afdelingsresultaat in de 
VERON Competitie. 
 
De foto’s spreken voor zich ….. 
Goud voor Paul PD2PKM met 104 punten  
En brons voor Gerard PD2GSP met 64 punten.  
Otto PA0TCA heeft zilver gewonnen met 92 punten. 
 
Ondertussen is de strijd om het eremetaal van 2018 
alweer losgebarsten.  Allemaal veel plezier gewenst 
tijdens het verzamelen van de punten voor de 
afdelingscompetitie. 
  
1.   PA0TCA        48         39.0 % 
2.   PI4CG           25         20.3 % 
3.   PD2GSP       22         17.8 % 
4.   PD2PKM       17         13.8 % 
5.   PA3GMM        4           3.2 % 
6.   PC5WB           3           2.4 % 
7.   PA3FXY          2           1.6 % 
8.   PA7CRX         2            1.6 % 
 
Totaalscore:      123 
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