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24 april 2018 
 

Op dinsdag  24 april 2018 zal er tijdens de bijeenkomst in het clubgebouw  gelegenheid zijn voor Onderling QSO. De zaal 
is open vanaf 19.45 uur. U bent van harte welkom. 

 
 
Tijdens de bijeenkomst van 27 maart 
was er een lezing over de Enigma 
Cryptomachine. Deze avond werd 
goed bezocht en Dan de Bruijn 
PA1FZH wist dan ook de aanwezige 
te boeien met de uitleg over de werking, 
 ontstaan en het gebruik van deze machine.  
Tevens was er een replica aanwezig welke zonder tekening is na gemaakt door Gert PA3GUF. 
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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. 

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# 

 
Afdelingsresultaat in de VERON Competitie. 
 
1.   PA0TCA        57         35.8 % 
2.   PD2PKM       33         20.7 % 
3.   PD2GSP       27         16.9 % 
4.   PI4CG           25         15.7 % 
5.   PC5WB           9           5.6 % 
6.   PA3GMM        4           2.5 % 
7.   PA3FXY          2           1.2 % 
8.   PA7CRX         2           1.2 % 
 
Totaal score:      159 

 
 
 

 
 
In 2017 hebben we meegedaan met de 
locatorcontest  Elke 2

e
 dinsdag van de maand 

van 20.00 uur tot 23.00 uur lokale tijd. Hierbij 
hebbenwe door wisseling installatie “slechts” een 
certificaat behaald in plaat van een bokaal. 
 
We hopen 2018 weer hoger in de lijst te 
eindigen, dit zou mede mogelijk kunnen zijn door 
uw puntjes. 
Alvast bedankt en tot werkens. 

 
Paul PD2PKM & Gerard PD2GSP 

 
 

https://a52.veron.nl/qsl-service/
https://a52.veron.nl/ledenlinks/
https://www.facebook.com/veronhoeksewaard
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen DX deze kaart maar wel een leuk verhaal. De PACC is weer voorbij en ik vindt het altijd wel een gezellige contest. 
Een aantal jaar geleden hoorde ik dus OZ1NLD, dan heb je gelijk zoiets van dat is een Nederlander met heimwee in 
Denemarken. Dus ik hem even aangeroepen,  
uiteraard konden we in het Nederlands verder en het bleek dat Martin in Nederland al op 11 meter SSB actief was geweest 
in de jaren 80 tot begin 90 maar in Nederland nooit zijn licentie heeft gehaald. Pas na zijn verhuizing naar Denemarken in 
2008 kreeg hij er in 2012 weer zin in en  
behaalde hij zijn licentie in 2013 en kon hij eindelijk legaal de lucht in. Je kunt Martin tegen komen op HF in SSB, SSTV, en 
PSK31 en uiteraard in contesten zoals de PACC contest.  
 
73 de Evert PA3FXY 
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Hiereen foto impressie van de LFA+2 10 elements Yagi gebouwd door Paul  PD2PKM in april 2018 naar voorbeeld van 
G0KSC . Paul heeft een modern design gemaakt met een vierkante boom en een straler welke is vastgewalst na 
afstemming. Op onderstaande foto’s zijn enige momenten van de bouw zichtbaar. Deze antenne is gemaakt voor 144 Mhz. 
 
Op de pagina van G0KSC staan specificaties van diverse antenne’s op allerlei frequentie’s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De antenne is gelijk met de 
renovatie / contole van de 
mast geplaatst en onder 
tussen zijn de eerste 
verbindingen er mee gelegd. 

 


