Afdeling A52
Hoekse Waard
26 februari 2019
Op dinsdag 26 februari 2019 is er weer een bijeenkomst in het clubgebouw van Scouting Puttershoek. U bent bij deze
van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.
Deze bijeenkomst staat in het teken van een
lezing over de “Stelling van Willemstad “
gepresenteerd door Karin PD0KM en Wijnand
PA3HFJ.
Uiteraard zijn er voor diverse amateur weer
kaarten aan wezig ( zie https://a52.veron.nl/qslservice-regio-36/ ). De QSL-Manager is
hiervoor aanwezig. Verder is er uiteraard ook de
ruimte voor onderlng een QSO.

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#

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.

Afdelingsresultaat in de VERON competitie.
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PI4CG
PA0TCA
PD2PKM
PD2GSP
PC5WB
PI4VHW
PA3FXY

36
33
22
12
6
2
2

Totaal score:

113

31.8 %
29.2 %
19.4 %
10.6 %
5.3 %
1.7 %
1.7 %
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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.
Deze keer weer eens een 10 meter FM verbinding, mis dat toch wel een beetje zo'n gezellige babbel in goede
geluidskwaliteit af en toe wat QSB snel of langzaam dit alles had toch wel zijn charme. Nu is het allemaal vrij vluchtig met
FT8 binnen 1 minuutje klaar Call + QTH loc uitwisselen rapport -12 en RRR en 73 of nog korter RR73 de volgende....
Waarom is deze kaart dan bijzonder? Nou dat is vrij simpel in Jordanië zitten nog geen 100 zendamateurs uiteraard niet
allemaal actief, dat je er dan 1 werkt en in 10 meter FM is op zich best leuk dan. Ook nog prominent op zijn QSL kaart de
10 10 club met lidmaatschaps- nummer lees alles daarover op: http://www.ten-ten.org Vroeg mij dus ook af zou hij nog
actief zijn? En waarom heb ik hem nog niet op FT8 gezien bij gebrek aan condities op de banden. Nou dat heeft Ali gemist
want sinds begin 2016 is hij niet meer actief...
Tot 1999 was overigens de koning van Jordanië Koning Hussein ook actief als zendamateur met de 3 letter call JY1 op 7
februari 1999 helaas Silent Key. Door de enorme pile ups die hij vaak trok en mijn gebrek aan vermogen en antennes heb
ik hem helaas nooit kunnen werken.
Tja vroeger was alles beter in ieder geval de condities, ook de afgelopen PACC had ik zoiets van dat is wel eens anders
geweest geen verbindingen op 10 meter en maar 2 op 15 meter.... ook 20 meter was niet spectaculair....
73 de Evert PA3FXY
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Bijeenkomsten 2019
P. Kooijman
PD2PKM
Bijeenkomst & QSO 26-02-2019
G. Speksnijder
PD2GSP
Bijeenkomst & QSO 26-03-2019
W.Bravenboer
PA3BB
Bijeenkomst & QSO 23-04-2019
P. de Zeeuw
PD4HW
Bijeenkomst & QSO 28-05-2019
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 op 433.300 MHz.

