
Afdeling A52 
Hoekse Waard 

 

 

25 september 2018 
 

Op dinsdag  25 september 2018 is er weer bijeenkomst in het clubgebouw in het clubgebouw van Scouting Puttershoek.  
Deze bijeenkomst staat N1MM+ op de planning om behandeld te worden. 

In de afgelopen zomerperiode is er door diverse mensen uiteraard weer het een en ander gedaan wat ook relatie heeft tot 
de hobby. Hierbij behoort ook een bezoekje aan het 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in 
Hilversum 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

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# 

 

https://a52.veron.nl/qsl-service/
https://a52.veron.nl/ledenlinks/
https://www.facebook.com/veronhoeksewaard
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Afdelingsresultaat in de VERON Competitie. 
 

 
1.   PA0TCA        122        34.9 % 
2.   PD2PKM        97         27.7 % 
3.   PD2GSP        42         12.0 % 
4.   PI4CG           42         12.0 % 
5.   PC5WB         38         10.8 % 
6.   PA3GMM        4           1.1 % 
7.   PA3FXY         2           0.5 % 
8.   PA7CRX        2           0.5 % 
 
Totaal score:      349 
 
 
 
 
 

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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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  Bijeenkomst & QSO  23-10-2018 
Secretaris:  G. Speksnijder PD2GSP  Bijeenkomst  & QSO 27-11-2018 
Penningmeester:    W.Bravenboer  PA3BB   Geen Bijeenkomst     25-12-2018 
Leden:  P. de Zeeuw  PD4HW           Jaarvergadering & QSO 22-01-2019 

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. 

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 echte "rare one". Waarom is deze dan zo bijzonder?  Nou dit eiland Hiiumaa Island heeft maar net iets 
meer dan 11000 inwoners,  (dat is iets meer dan 's-Gravendeel) en dat er dan ook een amateur ook nog dan eens de 
vuurtoren activeert is dan best bijzonder. En dan ook nog eens twee vliegen in 1 klap IOTA EU-0034 en lighthouse EST-
014. Op zich ook een fraai ontworpen QSL kaart wat alleen een beetje jammer is dat het Lighthouse Tahkuna er niet op 
staat. Maar goed voor de vuurtoren liefhebbers heb ik een zeer fraaie foto bijgevoegd. Deze vuurtoren is overigens ook 
historisch erfgoed hij is namelijk 
gebouwd in 1873. 
 
73 de Evert PA3FXY 
 
 
 
 
 
 
 

 


