Afdeling A52
Hoekse Waard
25 december 2018
Op dinsdag 25 december
2018 is er geen bijeenkomst
in het clubgebouw van
Scouting Puttershoek. tafel
komt. De eerst volgende
bijeenkomst is zoals
gebruikelijk de Algemene
Leden Vergadering van A52
gepland en daar bij het
traditionele RAD van
Avontuur, hiervoor heeft u
gedurende de bijeenkomsten
van 2018 lootjes gekregen.

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PA0TCA
PD2PKM
PI4CG
PC5WB
PD2GSP
PA3GMM
PA3FXY
PA7CRX

Totaal score:

176
113
80
54
52
4
3
2
484

36.3 %
23.3 %
16.5 %
11.1 %
10.7 %
0.8 %
0.6 %
0.4 %

Iedereen bedankt voor de deelname in het afgelopen jaar en gefeliciteerd
met de behaalde plaats en de daarbij behorende versierselen.
Op: https://a52.veron.nl/activiteiten-2/afdelingscompetitie/ kunt u de verdere
informatie vinden.
Hopelijk volgend jaar weer een gezonde strijd voor het behalen van de podium
plaatsen e. de punten voor de afdeling.
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PD4HW 11-Steden-contest.
Dit jaar zijn we ook weer op tijd gaan denken wat we voor 2018 van plan
waren te gaan doen met de Friese Elfsteden-contest. De planning voor dit
jaar was om op Texel te gaan staan bij het dorpje Oost. We moesten daarom
een plan verzinnen om de antennes snel en gemakkelijk op te zetten maar
wel een antenne met behoorlijk wat versterking. Plan was al snel 4 x kleine
richtantenne’s op de auto en dan niet boven de 2,75 meter uit te komen voor
me te kunnen met de boot. Alleen de planning verliep toch als gewoonlijk
weer anders. Dus voor gekozen om op het super plek van verleden jaar
weer te gaan staan. Enkhuizen JO22QP R45 vlak bij Roadhouse Checkpoint
Charlie. Dat ging weer voortreffelijk was wel even beetje koud met de wind
over het water maar een fantastisch uitzicht naar het Friese land. Uiteindelijk
hadden we ook nog flinke pech met een voeding die zijn eigen leven ging
lijden. Dus zo lang dat we zelf geen CQ gaven ging het goed dan bleef de
accu van de Yaesu FT-817 goed stroom leveren. Maar ja we moesten ook
verbinding maken dat moest dus met stappen in een paar seconde. Maar
met veel respect vaan 2 kanten is het toch gelukt om alle 11 steden en de
kluunplaats te werken. Uiteindelijk geslaagde dag gehad met Jaco van Ree
en ik Patrick de Zeeuw PD4HWWe hebben buiten de contest ook nog met
leuke stations gewerkt van uit veel locatorvakken. Volgend jaar is het wel de
bedoeling om heel het wiekend van de Friese elf steden-contest van af Texel
uit te komen op VHF. Dus de plannen zijn weer groot en kunnen al niet
wacht op de aankomende Friese Elfsteden-contest 2019.

Afdeling A52
Hoekse Waard
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 weer een fraai kleuren plaatje. Nu niet een schaars geklede dame onder de Palm boom maar een knappe man
voor de (X)YL's en een echte "rare one". Waarom is deze dan zo bijzonder? Nou dit eiland Abaco van de Bahama's heeft
maar net iets meer dan 20000 inwoners, (dat is wel het dubbele van 's-Gravendeel) maar dan niet meer dan 6
zendamateurs en niet echt actief HI. Er is trouwens ook nog een de vuurtoren voor de ILLW liefhebbers. Maar goed deze
Amerikaan Bob Witte (misschien een geëmigreerde Nederlander) was zo vriendelijk het eiland te activeren. En dan ook
nog eens met SSB door de pile up komen met een 5 en 5 met iets van 100 Watt in een Windom op 5 meter hoogte hoef je
nu echt niet meer te proberen. Vroeger was alles beter HI Maar 1 ding is zeker de condities op 10 meter waren 18 jaar
geleden fantastisch in vergelijking met nu. Na het maximum van zonnevlekkencyclus 23 in het jaar 2000, waagden de
eerste wetenschappers zich aan een voorspelling voor zonnevlekkencyclus 24. De ene groep wetenschappers voorspelde
een maximum met een zonnevlekkengetal van boven 200, terwijl een andere groep pessimistischer was met een
zonnevlekkengetal van slechts 50. Ter vergelijking, cyclus 23 piekte met een zonnevlekkengetal van 124. Cyclus 24 piekte
in 2014 met een zonnevlekkengetal van 82. Uiteraard durf ik daar geen uitspraken over te doen maar we krabbelen
langzaam wel weer uit het dal is mijn indruk. Dan hebben we over een paar geen FT8 of JT65 meer nodig en en kunnen
we straks net als vroeger weer een babbel in SSB maken. Een ieder een vreedzame kerst en een voorspoedig 2019
toegewenst en tot volgend jaar.
73 de Evert PA3FXY

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.

