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23 juli 2019 
 

Op dinsdag  23 juli  2019 is er geen bijeenkomst in het clubgebouw van Scouting Puttershoek.  Dit vanwege de vakantie 
periode.  De eerst volgende bijeenkomst is op 24 september  met een lezing van Bert PA1B over de “Cilinderdipool” 

Afgelopen zaterdag hebben Patrick 
PD4HW,  Paul PD2PKM en Gerard 
PD2GSP onderhoud uitgevoerd aan 
de antenne-installatie te Puttershoek. 
Dit was nodig om de werking en de 
veiligheid te waarborgen voor de 
toekomst. Hierdoor kunnen we 
tijdens de komende JOTA de 
antenne’s gebruiken en de scouts 
van Scouting Puttershoek laten 
genieten en beleven van onze hobby. 
Tussen de buien door was het goed  
( De Scouts gingen op de fiets 
richting hun zomerkamp in 
Ooltgensplaat en hadden meer last 
van de regen ) te doen en we waren 
dan ook vrij snel weer klaar met deze 
servicebeurt.  

 

 
Afdelingsresultaat in de VERON competitie. 
 
1.   PD2PKM        72         28.8 % 
2.   PA0TCA         58         23.2 % 
3.   PI4CG            50         20.0 % 
4.   PC5WB          35         14.0 % 
5.   PD2JCB         17           6.8 % 
6.   PD2GSP        14           5.6 % 
7.   PI4VHW           2          0.8 % 
8.   PA3FXY           2          0.8 % 
 
Totaal score:      250 
 

 
QSL POST:  

 

De QSL-Manager za niet 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 mededelen. 
Kaarten worden na 24 maanden retour gestuurd naar het DQB. (voor sommige is dit bijna weer zover) 

 

https://a52.veron.nl/
https://a29.veron.nl/hams/pa1b/
https://a29.veron.nl/hams/pa1b/cylinder-dipole/
https://a52.veron.nl/qsl-service/
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Forten On The Air. 
 
Tijdens open monumentendag op 14 &15 september 2019  gaan we 
weer proberen om diverse Forten On The Air te brengen. Meer 
informatie hierover is te vinden op: 
 
https://forten.nl/activiteit/forten-on-the-air/    
https://a52.veron.nl/open-monumenten-dag-2019/ 
https://www.veron.nl/nieuws/forten-on-the-air/ 
http://www.contestgroup.nl/ 
 
Ook is het de bedoeling om tijdens deze dagen een kraampje op te 
zetten met de bekende A52 Vlooienmarkt  spullen tegen de 
bekende prijsjes.  
We nodigen u dan ook van harte uit om een kijkje te komen nemen 
in de radiobunker van CG1884 en te genieten van oude vervlogen 
tijden en de bouwwerken op fort “Buitensluis”.  

 
Tijdens dezedagen zullen de QSO’s beantwoord worden met deze 
speciale QSL-kaart. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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# 

https://forten.nl/activiteit/forten-on-the-air/
https://a52.veron.nl/open-monumenten-dag-2019/
https://www.veron.nl/nieuws/forten-on-the-air/
http://www.contestgroup.nl/
https://www.fortbuitensluis.nl/
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. 
 
Waarom is deze QSL kaart dan bijzonder? Nu denkt iedereen dat ik wat ga vertellen over die reptiel om Elfi haar nek... 
maar niets is minder waar! In pricipe heb ik het ook niet op die beesten die vreten alles met huid en haar op. Maar goed 
even terug naar Elfi, in 2015 heb ik de PACC op het Fort Buitensluis gedraaid omdat we daar een fantastische 40 en 80 
antenne hebben en nog leuker een 160 meter antenne ook. Heb die PACC dus de nodige verbindingen gemaakt 
waaronder ook 11 stuks op 160 meter waar ik dus nooit op uit kon komen vanaf het thuis QTH. Maar goed waarom is deze 
QSL kaart dan wel bijzonder? Nou dat is omdat Elfi inmiddels Oma is en de hele familie zo'n beetje met het radio 
zendamateur virus besmet is. Elfi DF3TE is dus getrouwd met DH1PAL Werner en ze hebben een dochter Marion DF4UM 
en die is dan weer getrouwd met DO3EH Elmar en ze hebben een zoon DO8LEO Leon die inmiddels 18 of 19 jaar is en de 
kans is dus groot dat die ook een YL tegen het lijf loopt en zo de familie traditie voort gaat zetten.  Voor ik het vergeet zijn 
zus Ulla is dan ook nog eens serieus luister amateur namelijk DE9ULA en wie weet loopt Ulla dan ook nog eens een OM 
tegen het lijf en wordt zo de traditie in twee richtingen voort gezet... de tijd zal het leren. 
 
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  Geen bijeenkomst  23-07-2019                 
Secretaris:  G. Speksnijder PD2GSP  Geen bijeenkomst  27-08-2019 
Penningmeester:    W.Bravenboer PA3BB   Lezing   24-09-2019  
Leden:  P. de Zeeuw  PD4HW  Onderling QSO` 22-10-2019  

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. 

 


