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Op dinsdag  26 maart  2019 is er weer een bijeenkomst in het clubgebouw van Scouting Puttershoek. U bent bij deze  van 
harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.   

We gaan deze avond een poging ondernemen om een “Slim 
Jim” antenne te maken voor 70Mhz en uiteraard is er ruimte 
voor onderling QSO. 

Radio Vlooienmarkt Rosmalen: 
 
Het was dit jaar voor de 10

e
 keer dat A52 aanwezig was op de 

markt en daarbij naar behoefte 1 of 2 kramen bemande. 
Het was dit jaar weer een mooie en druk bezochte beurs met 
vele spullen welke van eigenaar wisselde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Er was weer van alles te vinden zoals: kabeltjes, buizen, 
componenten en  diverse apparatuur. De bezoekers weten na 
jaren gelukkig onze stand te waarderen en te vinden zeker nu 
spandoeken de kraam aankleden. 

 
 
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) 

 

https://a52.veron.nl/qsl-service/
https://a52.veron.nl/qsl-service/
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De bijeenkomst van 26 februari stond in het teken van een lezing over de “Stelling van Willemstad “ gepresenteerd door 
Karin PD0KM en Wijnand  PA3HFJ.  

Onder het genot van een bakkie koffie werd er aandachtig 
geluisterd  naar de presentatie waarbij het belang en de 
ontwikkeling van de stelling duidelijk werd gemaakt. 

Bedankt voor deze presentatie en jullie aanwezigheid namens 
VERON A52. 

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        43         31.1 % 
2.   PI4CG           36         26.0 % 
3.   PD2PKM       31         22.4 % 
4.   PD2GSP       14         10.1 % 
5.   PC5WB           9           6.5 % 
6.   PI4VHW          2           1.4 % 
7.   PA3FXY          2           1.4 % 
8.   PD2JCB          1           0.7 % 

Totaal score:      138 
 

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. 
 
Deze keer weer eens een heel oude kaart. 
Waarom is deze kaart dan bijzonder? Nou 
dat is in dit geval meer in de persoonlijke 
sfeer.. Na 6 jaar 6 D kanalen en 6 landen 
gewerkt te hebben wilde je wel eens wat 
meer... Maar de in 1987 behaalde C 
machtiging bood dan wel meer vermogen 
en banden maar nog steeds geen HF. Met 
andere woorden na 4 jaar had ik dat ook 
wel gezien, eigenlijk al eerder maar moest 
eerst de CW onder de knie krijgen HI. 1991 
was het dan zover geslaagd voor de A 
machtiging. Op 22 september 1991 was de 
verjaardag van moeders die werd toen 64 
jaar. En je kent dat wel nou mag ik alles 
heb grote jachtvergunning werk de hele 
wereld nu... Dan komt het: kun je het eens 
laten zien... Nou ik had geluk Johannes 
VE3FGL was aan de QRG op 20 meter 
ook nog eens mijn eerste Canadees. En 
die sprak nog best goed Nederlands en als 
je SSB goed afstemt dan is dat voor niet luister of zendamateurs goed te volgen. Achteraf bleek ook nog dat een tante van 
mij al jaren hun caravan in een stalling in Poortugaal brachten bij de ouders van Johannes. Johannes verzamelde 

trouwens Nederlanders PAMM nummer 
3189 was ik dus... Leuk verhaal was dat je 
vroeger nog geen constant internet had 
en QRZ en al die andere sites waar je 
Calls kon checken waren er nog niet.. Dat 
deed je dan achteraf in het enorme dikke 
Callbook van het vliegende paard of op 
een CD rom van QRZ in 1993 kreeg ik 
mijn eerste E-mail adres via de werkgever 
en moest je nog inbellen met een 
modem... waar blijft de tijd.. Toen bestond 
VERON afdeling Zuid nog en leefde Cees 
Mol PA0CMH nog.  Dat was zijn laatste 
jaar als voorzitter na 10 jaar droeg hij in 
1992 het stokje over aan mij. En 5 jaar 
later ik weer aan Fred PA3GDG omdat ik 
verhuisde naar 's-Gravendeel. Voor jet het 
weet ben je al 40 jaar zendamateur....  
 
73 de Evert PA3FXY 

Bijdragen voor het Veron Hoekse Waards Nieuws. 
Bijzondere QSO’s, QSL kaarten etc. 
Laat het uw mede amateurs het weten mail het naar  PD2GSP@veron.nl  
 
Bestuur:      Bijeenkomsten 2019 
Voorzitter:  P. Kooijman    PD2PKM  Bijeenkomst  & QSO 26-03-2019                 
Secretaris:  G. Speksnijder PD2GSP  Bijeenkomst  & QSO 23-04-2019   
Penningmeester:    W.Bravenboer PA3BB   Bijeenkomst  & QSO 28-05-2019  
Leden:  P. de Zeeuw  PD4HW  Bijeenkomst  & QSO 25-06-2019 

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. 

 


