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Op dinsdag  27 augustus  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” 

Alle begin is………………… 
 
Ja, lastig, soms moeilijk en levert ook nog de nodige vragen; zeker als beginnend zendamateur. 
Een van die heel simpele dingen is als je zendamateurs tegen elkaar ‘73’ hoort zeggen. 
Sommigen van jullie zullen nu gelijk in de lach schieten bij zo’n ontboezeming van een beginner, zoals ik. 
Dus wat doe je als ‘leek’ je gaat ernaar googelen en weet dan al gauw de ware betekenis van een dergelijke ‘code’. 
Het leuke is dan weer wel dat er eigenlijk een heel verhaal schuilt achter die afkortingen. Iets wat jullie allemaal toch al 
weten maar voor die enkeling heb ik het maar eens opgeschreven. 
 
Het gebruik van codes is afkomstig uit de telegrafiewereld van de tweede helft van de 19

e
 eeuw.  

Al in 1859 werd er een bijeenkomst belegd voor en door telegrafisten. Tijdens die bijeenkomst werd er een commissie in 
het leven geroepen om een lijst samen te stellen van codes om veel gebruikte begrippen te vervangen door een simpele 
code. Immers het telegrafieverkeer nam hand over hand toe en de telegrafielijnen moesten dus beperkt en zo efficiënt 
mogelijk worden gebruikt. Na enige studie kwamen ze tot een lijst van nummercodes van 1 tot en met 92. De meeste, 
vrijwel alle, codes zijn in onbruik geraakt. 
Over gebleven zijn dus ‘73’ en ‘88’.  
 
Waarschijnlijk als gevolg van de eerdere exercities met de cijfercode heeft Walter P. Phillips (ja, met twee ll-en) een 
volledig codeboek samengesteld. Hij deed dat als telegrafist van de Associated Press in 1879. 
Voor alle en vaak voorkomende woorden heeft hij afkortingen bedacht die ook daadwerkelijk in gebruik zijn genomen. Zijn 
boekwerk werd verschillende keren herdrukt en de laatste editie is in 1925 verschenen. Het codeboek van Phillips bevatte 
hoofdstukken voor veelvoorkomende woorden en hun afkortingen voor de aandelenmarkt, de sport (baseball), de politiek 
en dergelijke. 
 
Later was er de “Evans Basic English Code’ die de 1760 afkortingen van Phillips uitbreidde naar 3848. 
De uitgave van 1947 is nog als scan te vinden op het internet. Link: https://people.duke.edu/~ng46/collections/evans-basic-
english-1947.pdf 
 
Ook schijnt het originele boek of een iets latere herdruk van Walter Phillips nog steeds te koop te zijn op het Internet als 
tweedehands uitgave. 
 
Het aardige is overigens dat heden ten dage in veel 
berichten, met name op de sociale media, je de 
afkortingen POTUS, FLOTUS EN SCOTUS nog 
regelmatig tegenkomt. Voor die enkeling die ze niet 
kennen resp.: President Of The United States, First 
Lady Of The United States en Supreme Court Of The 
United States. 
 
Het zou te ver voeren om een hele lijst met afkortingen 
hier te publiceren. Die zijn er genoeg te vinden op het 
Internet. 
 
73, PD2JCB 

https://a52.veron.nl/
https://a29.veron.nl/hams/pa1b/
https://a29.veron.nl/hams/pa1b/cylinder-dipole/
https://people.duke.edu/~ng46/collections/evans-basic-english-1947.pdf
https://people.duke.edu/~ng46/collections/evans-basic-english-1947.pdf
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Afdelingsresultaat in de VERON competitie. 
 
1.   PD2PKM        72         28.0 % 
2.   PA0TCA         62         24.1 % 
3.   PI4CG            50         19.4 % 
4.   PC5WB          37         14.3 % 
5.   PD2JCB         18           7.0 % 
6.   PD2GSP        14           5.4 % 
7.   PI4VHW           2           0.7 % 
8.   PA3FXY           2           0.7 % 
 
Totaal score:      257 

 
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) 

 
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. 

 
 
 
 

https://a52.veron.nl/qsl-service/
https://a52.veron.nl/qsl-service/
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/
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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. 

 

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# 

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?  
In principe is dit een verhaal van always 
pushing the limits ik gaf hem -20 en hij mij -
18,  en aangezien het met FT8 aardig 
ophoudt met -20 en met mijn beperkte 
vermogen van 90 watt en de antenne op 5 
meter hoogte dus best leuk.  Met zulke 
zwakke signaal sterktes kun je veel beter 
de minder milieu vriendelijke JT65A (60 
seconde keydown 100% tot de ALC 
inkomt) gebruiken. Heb alleen nog niet 

meegemaakt dat iemand aangaf QSY te 
gaan naar JT65A. M.a.w. gas er op en 
gaan. Voor de meeste is dit overigens 2 
vliegen in 1 klap IOTA AF-017 en de 
DXCC Rodrigues Island. Niet zo heel 
gemakkelijk te werken gezien er daar van 
de plaatselijke bevolking iets van 43000 
inwoners maar iets van 25 inwoners 
zendamateur zijn en die zijn waarschijnlijk 
ook niet alle 25 veel actief zijn. Wat ook 
vermeldens waardig is dat ik deze kaart via 
OQRS in Clublog besteld heb.  Charles 
M0OXO verstuurde overigens verbazing 
wekkend snel de QSL kaart naar ons DQB 
zonder kosten. Verder natuurlijk een hele 
leuke QSL kaart, een hartstikke leuk 
winkeltje met de plaatselijke bevolking erbij 
op de achtergrond. Alleen 1 ding je kunt er 
vast niet pinnen en zo te zien zijn de 
openingstijden alleen tijdens de daglicht 
periode.  
 
73 de Evert PA3FXY 
 
 

https://a52.veron.nl/downloads/
https://www.facebook.com/veronhoeksewaard

