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Op dinsdag  27 november 2018 is er weer bijeenkomst in het clubgebouw van Scouting Puttershoek. Tijdens deze avond is 
er de mogelijkheid om via de verenigingszender verbindingen te maken, de QSL-manager is aanwezig en wat verder ter 
tafel komt. We hopen op uw komst, dit is de laatste bijeenkomst van 2018. De eerste bijeenkomst is zoals gebruikelijk de 
Algemene Leden Vergadering van A52 gepland en daar bij het traditionele RAD van Avontuur, hiervoor heeft u gedurende 
2018 lootjes gehad bij het afrekenen van de consumpties 

Evert PA3FXY in full action 
tijdens de 34

e
 11 steden 

contest vanuit de bunker van 
CG1884 op Fort “Buitensluis”. 
Op 3.7Mhz 

Patrick PD4HW is na een 
periode van knutselen 
“mobiel”actief geweest vanaf 
een leuke locatie korter bij 
Friesland. 

Paul PD2PKM, Anne-Sophie NL-13798 en 
Gerard PD2GSP zijn actief geweest vanaf de 
thuisbasis van PI4CG op 145Mhz.  

Na afloop was er tijd om op te warmen met een  
bak erwtensoep en een goed gesprek. 
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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 vermed 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. (voor sommige is dit bijna 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/downloads/  staan diverse links naar handige site’s.  
Facebookpagina VERON A52 Hoekse Waard https://www.facebook.com/veronhoeksewaard# 
 

 
Afdelingsresultaat in de VERON competitie. 
 
1.   PA0TCA        159        34.5 % 
2.   PD2PKM     110        23.9 % 
3.   PI4CG             80         17.3 % 
4.   PD2GSP        52         11.3 % 
5.   PC5WB           51         11.0 % 
6.   PA3GMM          4           0.8 % 
7.   PA3FXY            2           0.4 % 
8.   PA7CRX           2           0.4 % 
 
Totaal score:      460 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://a52.veron.nl/qsl-service/
https://a52.veron.nl/downloads/
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. 
Bijna alle voorgaande edities heb ik en Gerard ook de laatste keer zeer fraaie QSL kaarten in full colour  getoond. Dat is 
uiteraard goed voor VHWN geeft ook wat kleur aan het geheel. Maar ook een hele simpele zelfgemaakte kaart kan toch 
leuk zijn en unieke herinneringen hebben. 
Vroeger was alles beter ook de condities dat blijkt hier wel. Canada in FM op 10 meter met een iets van 70 Watt, heb 
destijds ook wel een aantal Amerikanen gewerkt ook aan een meer (Lake HI) met een mobiel spriet achter op hun auto. 
Ook Japaners en ook wel andere landen op 10 meter in FM soms ook nog over een repeater. 
10 meter FM vond ik geweldig maar van 1991 tot  iets van eind 2005 had ik alleen de Drake TR7 en die had geen FM. Ooit 
wel zo'n 27MC Philips MARC doosje omgebouwd, moest ik nog allerlei toestanden uithalen om 40 kanalen te krijgen want 
het waren er standaard maar 22  en dat was dan maar 500 Milliwatt kon daar 2 watt van maken maar dat was dus eigenlijk 
helemaal niets life's too short for QRP was de mening van een Australier... Ergens zo rond 2000 werd de MARC regeling 
verruimd en toen zag ik in een Electronica onderdelen winkeltje in Spijkenisse waar ik toen nog werkte een President 
Lincoln eigenlijk een 10 meter Amateur zender gedowngrade tot een MARC doos. 

 Kon die daar voor een leuke prijs kopen. En op vertoon van een zendmachtiging wilde hij hem wel illegaal maken voor de 
11 meter (de zolder kanalen uitbreiding er in zetten) zodat ik op 10 meter kon werken. Ook het vermogen werd wat meer 
dan 10 Watt FM en iets van 25 Watt SSB maar daar had ik hem niet voor nodig.  
Dus ik die doos in de middag pauze betaald en opgehaald. Kom ik op de zaak zegt die magazijn chef dat is een mooi ding 
ik heb nog wel een kacheltje voor je met een zo goed als nieuwe pit heel weinig gebruikt doe er niets meer mee... De 
volgende dag was ik dus een Speedy linear rijker. 
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Bijdragen voor het Hoekse Waards Nieuws. 
Bijzondere QSO’s, QSL kaarten etc. 
Laat het uwmede amateurs het weten mail het naar: PD2GSP@veron.nl  
 
Bestuur:      Bijeenkomsten 2018 
Voorzitter:  P. Kooijman    PD2PKM  Geen Bijeenkomst     25-12-2018 
Secretaris:  G. Speksnijder PD2GSP  Jaarvergadering & QSO 22-01- 2019                     
Penningmeester:W.Bravenboer PA3BB   Bijeenkomst  & QSO 26-02-2019  
Leden:  P. de Zeeuw  PD4HW  Bijeenkomst  & QSO 26-03-2019 

Vacature    
Bijeenkomsten: Scouting gebouw,Sportlaan 4,3297 TG Puttershoekvanaf 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. 

 Voordeel van 10 meter is dat de frequentie hoger is dan 11 meter dus kon de kringen gemakkelijk optimaliseren voor 10 
meter  door ze iets in te korten en alles was lekker conventioneel opgebouwd door de Italiaanse fabrikant ging best 
gemakkelijk. Goed getuned kwam er dik 70 Watt FM uit. 
Had met de “Speedy ook nog een leuk voorval destijds. Piet PA0POS van agentschap telecom moest voor zijn QRL een 
nieuwe collega in de opleiding voor opsporings ambtenaar het verscijnsel “zendamateur” introduceren m.a.w. laten zien 
wat voor hok een zendamateur had en wat hij daar zoal niet deed. Nu draaide ik in de 90er jaren al een voor die tijd super 
hightec weak signal mode genaamd “Clover” PSK etc. moest toen nog uitgevonden worden. En het leek Piet wel leuk dat 
aan zijn nieuwe collega te laten zien. Uiteraard sloeg het demonstratie effect toe die avond helemaal geen condities en ook 
niemand QRV met Clover maar dit even terzijde. Die collega kwam bij mij in de shack en keek met hele grote ogen naar de 
President Lincoln met de Speedy linear zo van die kunnen we wel meenemen... Dus Piet hem uitgelegd  dat is allemaal 
legaal voor een zendamateur met een A machtiging die mag op 10 meter werken en met 100 Watt FM in dit geval.. 
Uiteraard die avond nog wel wat RTTY laten zien.... Toen nog Windows 3.11 met een AEA PAKRATT 232 waar blijft de 
tijd... 
Maar terug naar de oer lelijke QSL Roger verstuurde blijkbaar weinig QSL kaarten want op de achterkant zie je duidelijk 
dat hij alles met de hand ingevuld heeft. En gezien het TNX QSL lijkt het zelfs op dat hij voor deze gelegenheid dit even 
snel gemaakt heeft en wat dikker papier in de kopieer machine heeft gedaan... maar het was een gezellig QSO. De 
Speedy werd goed warm en het oude stof begon te stinken..             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


