Afdeling A52
Hoekse Waard
26 mei 2018
Op dinsdag 26 mei 2018 is er een bijeenkomst in het clubgebouw uiteraard zal er gelegenheid zijn voor Onderling QSO.
De zaal is open vanaf 19.45 uur. U bent van harte welkom.
We hopen verder wat te freubelen met en over antenne’s .
Uiteraard zijn er ook andere praktische antenne zaken die ter
tafel kunnen komen. Let op dit is de laatste bijeenkomst voor
de zomervakantie.

QSL POST:
De QSL-Manager zal aanwezig zijn met
kaarten. Of er ook kaarten voor u bij
zitten kunt u 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 mede delen.
Kaarten worden na 24 maanden retour gestuurd naar het DQB. (voor sommige
is dit biojna weer zover)
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.

Laatste mogelijkheid voor de zomervakantie !!!

Afdeling A52
Hoekse Waard
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.
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PA0TCA
PD2PKM
PD2GSP
PI4CG
PC5WB
PA3GMM
PA3FXY
PA7CRX

90
58
42
36
25
4
2
2

Totaal score:

259

34.7 %
22.3 %
16.2 %
13.8 %
9.6 %
1.5 %
0.7 %
0.7 %

JOTA 2019

Na de wederzijdse goede ervaringen van vorig jaar tijdens de JOTA is er
besloten om ook voor de JOTA van 2019 in te schrijven. Er zijn vorig jaar een
aantal radioamateurs actief geweest tijdens de JOTA welke dit jaar ook weer
actief zullen deelnemen. Om onze goede ervaringen te delen en eventueel uit
te breiden vragen we ook u om hulp al is het maar een middag of avond.
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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.

Zoals vorige maand beloofd nog een vuurtoren
QSL kaart maar nu van de andere kant van de
plas. Dat de Britten veel zuiniger zijn op hun
historisch erfgoed is wel duidelijk, deze
vuurtoren was in 2013 al 100 jaar gedoofd. En
zoals een ieder kan zien zag hij er in 2013 nog
prima uit en is hij goed onderhouden. En tijdens
het Lighthouse weekend mocht hij door de zend
amateurs ook gebruikt worden om er de
antennes aan te hangen en ook als tijdelijke
shack. Ook wel leuk om te vertellen dat ik een
QSL kaart via het bureau had verstuurd en er 1
per post terug kreeg. De oplettende lezer vraagt
zich nu waarschijnlijk af hoe komt hij toch aan al
die QSL kaarten van vuurtorens? Nu dat is heel
simpel het derde volle weekend van augustus
wordt er altijd het INTERNATIONAL
LIGHTHOUSE / LIGHTSHIP WEEKEND
gehouden. Ook is er dan de SARTG WW RTTY
Contest dus op het Fort is het dan een gezellige
boel want dan is vaak de hele contest groep
aanwezig. Ondergetekend probeert dan weer
nieuwe vuurtorens te werken. Nu deed ik dat al
in 2003, en ik heb zelf samen met Rien
PA1BDO een keer een Light House geactiveerd
langs het Caland kanaal. En nu al weer vanaf
2010 vanaf het Fort gezien ik daar betere
antennes heb voor 40 en 80 meter.
73 de Evert PA3FXY

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:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:

Bijeenkomsten 2018
P. Kooijman
PD2PKM
G. Speksnijder
PD2GSP
Bijeenkomst & QSO 25-09-2018
W.Bravenboer
PA3BB
Bijeenkomst & QSO 23-10-2018
P. de Zeeuw
PD4HW
Bijeenkomst & QSO 27-11-2018
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.

