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24 september 2019 
 

Op dinsdag  24september  2019 is er weer een bijeenkomst in het clubgebouw van 
Scouting Puttershoek. We hebben een lezing van Bert PA1B over de “Cilinderdipool” 
op het programma staan. 

U bent van harte welkom, de zaal is open vanaf 19.30 uur en we beginnen om 20.00 
uur. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forten On The Air. 
 
Wat was het een fantastisch weekend  tijdens open monumentendag op 14 &15 september 2019. Het weer werkte echt 
mee. De bezoekers aan “Fort Buitensluis” lieten zich graag uitvoerig informeren over onze hobby in de bunker van CG1884 
waar  we weer probeerde  om diverse Forten On The Air te verbinden. Met een aantal forten is dat gelukt waaronder “Fort 
Edam”. 
 
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/ 
 
Op zaterdag waren we actief met enkele gastoperators en op zondag 
hebben we ons toegelegd op het maken van verbindingen door 
operators met wat minder ervaring. Zonder oefening en ervaring 
opdoen is onze hobby gedoemd tot uitsterven. 
 
De op deze dagen worden de gemaakte QSO’s beantwoord met 
deze speciale QSL-kaart.  
 
Het was op alle vlakken een positief weekend waar we nog lang op 
terug kijken met veel plezier. 

 

https://a29.veron.nl/hams/pa1b/
https://a29.veron.nl/hams/pa1b/cylinder-dipole/
https://www.fortbijedam.nl/
https://www.fortbijedam.nl/
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/
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Diverse links: 

Website A52 Hoekse Waard https://a52.veron.nl/downloads/   

Op instagram zijn we te volgen via https://www.instagram.com/a52veronhoeksewaard/ 
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?  Uiteraard kennen wij buiten de Fortness on the air van het vorig weekend in 
Nederland ook een Mills On The Air (MOTA). Net als het Fortness of lighthouse weekend leuk om die stations te werken 
voor de QSL kaart. Wat het leuke aan deze verbinding was dat  G0FZI Brian en G8BFV David erg enthousiast over de 
Burcott Mill konden vertellen en er dan ook alle tijd voor namen. Mogelijk heeft dit ook te maken met de eigenaar die er ook 
een bed and Breakfast heeft en de gratis radio reclame honoreerde met goed eten en drinken voor de zendamateurs HI. 
Hier kunt u meer impressies van dit monument zien:  http://www.burcottmill.com en eventueel een kamer boeken... De 
oorsprong van Burcott Mill gaat meer dan 1000 jaar terug met een opname in het Domesday Book (1086). Tegenwoordig 
is het 1 van de weinige overgebleven voorbeelden van een werkende watermolen die heden ten dage in de UK nog actief 
is. In 1900 waren er meer dan 10.000 water- en windmolens in Groot-Brittannië, terwijl er tegenwoordig nog minder dan 50 
volledig werkende waterkrachtmolens over zijn. Ondanks het behoudende karakter van de Engelsen ze lopen er een uur 
achter, maar ik ben er geweest en ik kan je vertellen het is veel meer HI. Is het molen bestand daar vooral op het 
watermolens gebied met minder dan 50 watermolens dus erg laag. Ons land is een stuk kleiner en heeft momenteel nog 
99 Watermolens binnen de 1208 werken molens totaal in Nederland. 
 
73 de Evert PA3FXY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://a52.veron.nl/downloads/
https://www.instagram.com/a52veronhoeksewaard/
https://www.facebook.com/veronhoeksewaard
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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  Lezing  24-09-2019                 
Secretaris:  G. Speksnijder PD2GSP  Onderling QSO 22-10-2019 
Penningmeester:    W.Bravenboer PA3BB   Lezing PA8CW 26-11-2019  
Leden:  P. de Zeeuw  PD4HW  Onderling QSO 17-12-2019  

Vacature    ( 3
e
 dinsdag i.v.m.kerst) 

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. 

 

Afdelingsresultaat in de VERON competitie. 
 
1.   PD2PKM        90         28.1 % 
2.   PA0TCA         71         22.1 % 
3.   PI4CG            68         21.2 % 
4.   PC5WB          42         13.1 % 
5.   PD2JCB         31           9.6 % 
6.   PD2GSP        14           4.3 % 
7.   PI4VHW           2           0.6 % 
8.   PA3FXY           2           0.6 % 
 
Totaal score:      320 ( bijgewerkt  tot 22-09-2019 ) 

 
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) 
 
 
 

Uit de oude doos: 
 
De ze keer weer eens een nieuw onderwerp in de VHWN. 
Tijdens het opruimen wegens een op handen staande 
verhuizing kwam Joop PA0JTL nog wat spullen tegen 
welke hun weg naar de afdeling vonden om na opslag 
verkocht te gaan worden tijdens de 45e 
Radiovlooienmarkt 2020 in Rosmalen ten bate van A52 . 
Hierbij zat behalve amateurspullen ook nog een tas je met 
oude QSL-kaarten van onze verenigings-call PI4VHW. 
Tussen de kaarten uit de jaren rond 1986 zat ook de 
volgende foto. 
 
Wim PD0MDA in zijn radio shack rond 1986, een leuke 
vondst welke ik u niet wilde onthouden. 
 
’73 de Gerard PD2GSP  
 
Mocht u ook nog zoiets als dit pareltje hebben en willen 
delen in de VHWN dan maken wij uiteraard een plekje vrij. 

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

