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Op dinsdag 27 maart 2018 zal er tijdens de bijeenkomst in het clubgebouw een lezing gegeven worden door PA1FZH Dan
de Bruijn over de Enigma. De zaal is open vanaf 19.45 uur waarna de lezing om 20.00 uur zal beginnen.
De Schlüsselmaschine E, ook wel bekend als de Cypher Machine E, is vooral
bekend als de Enigma. De Enigma is een soortnaam van
elektromechanische codeermachines van het type rotormachine. Hiermee kunnen
berichten gecodeerd worden in andere lettercombinaties dan het origineel, die
vervolgens weer terugvertaald kunnen worden door een identieke machine. Enigma
is Grieks voor raadsel.

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:
Op de website A52 Hoekse Waard https://a52.veron.nl/ledenlinks/ staan diverse links naar handige site’s. Mocht u een link
missen horen we dit graag van u.
Facebookpagina VERON A52 Hoekse Waard https://www.facebook.com/veronhoeksewaard#

Spullen voor Rosmalen 2018
e

Afgelopen zaterdag ( 17 maart 2018 ) hebben Paul en Gerard weer een kraam bemand op de 43 Landelijke Radio
Vlooienmarkt in het Autotron. Het Was een goede en gezellige beurs. Onze dank gaat uit naar een ieder die op welke
manier dan ook heeft geholpen. Het leveren van verkoopbare radio gerelateerde spullen is natuurlijk heel belangrijk maar
mistens zo belangrijk is de mogelijkheid tot afwisselen achter de kraam ( Patrick en Wim bedankt voor jullie afwisseling
zodat een ieder even de benen kon strekken op de beurs Volgend jaar is de beurs op 16 maart 2019.
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.
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De QSL-kaart en zijn verhaal ……
In deze maandelijkse rubriek selecteert Evert PA3FXY de sub QSL manager van R36 een QSL kaart uit zijn QSL kaarten
verzameling van ruim 40 jaar inmiddels. En hij geeft daarbij een klein verhaaltje over het desbetreffende station, het land of
het ontwerp van de kaart kortom wat van toepassing is.

Deze keer een tegen vallende QSL kaart. Een
ieder weet het wel het is lastig die stations in
de "zandbak" te werken. Dan is het na de
nodige keren aanroepen uiteindelijk toch gelukt
om de verbinding te maken... Dan willen ze
vaak ook nog de nodige "greenstamps" (1
Dollar biljetten) voor de porto ontvangen
inclusief een SASE (A self-addressed stamped
envelope) . Dan is vaak na weken wachten het
moment daar en ontvang je de QSL kaart
welke hij dan ook nog eens met 9 andere
amateurs blijkt te delen. Maar goed voor hen
die het DXXC award aan het verzamelen zijn
met papieren QSL kaarten hij is geldig mits het
vinkje bij de goede call staat HI.
73 de Evert PA3FXY
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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.

