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22 oktober 2019 
 

Op dinsdag  22 oktober  2019 is er weer een bijeenkomst in het clubgebouw van Scouting 
Puttershoek, u bent van harte welkom, de zaal is open vanaf 19.30 uur en we 
beginnen om 20.00 uur. We blikken terug op de JOTA 2019  

De aanwezige crew 
tijdens het bekende diner 
tijdens de JOTA 2019. 

 
 
 

 

 
Het afgelopen weekend was het weer Jamboree On The Air, In Puttershoek op de thuis locatie van PI4VHW & Scouting 
Puttershoek was het weer als vanouds met  Bevers, Welpen, Scouts en Explorers. Natuurlijk met een mooi en leuk team 
enthousiaste radioamateurs gezamenlijk diverse verbindingen gemaakt op HF,VHF en UHF. Op zaterdag middag ook nog 
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even op jacht geweest naar een tweetal vossen welke toch op zeer leuke plekken verstop waren. Dit vossen was voor ons 
als amateurs en de scouts een uitprobeersel wat zeer zeker geslaagd is. Op 144Mhz en 433Mhz ook nog actief geweest 
met SSTV. Na veel proberen en uitzoeken werkte het dan toch en kwamen er diverse verbindingen tot stand. De gehele 
zaterdag kwamen er nog diverse amateurs en belangstellende kijken en assisteren, hiervoor onze dank. Kortom het was 
weer een geslaagd weekend. 

 

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?  Niet de afstand of het land etc. maar de kaart zelf dit keer. Ik  heb sowieso heb 
heel weinig "uitklapbare" QSL kaarten in mijn verzameling. Herinner mij PA9JO en verder misschien nog een enkele 
andere kaart maar op 1 hand te tellen zeg maar. Uiteraard zullen hier de diverse sponsoren wel een duit in het zakje 
hebben gedaan. Hoe dan ook het blijft een fraaie full color kaart ter gelegenheid van de Tall Ship Race. Wat ook erg leuk is 
dat ik zat te praten met Hans PB2T de president de IARU Region 1 je ziet zijn call vaak staan maar er zijn er denk ik niet 
zo veel zendamateurs die hem persoonlijk gewerkt hebben. Dit was overigens de een na laatste dag 8 juli stopte het 
verhaal met 10530 QSO's in het log. Wat ook erg leuk was dat wij vanaf Fort Buitensluis werkte volgens mij niet een 
contest maar een beetje uitproberen van de antennes en software want ik zag in mijn log ook nog wat PSK verbindingen 
staan. Hans zat ook op een Fort in Frankrijk Fort de la Cité d'Aleth, SAINT-MALO. Hier was voor de speciale gelegenheid:  
The Tall Ship Race georganiseerd door het ARACE Team een aardig antenne park opgebouwd. Voor hen die 
geïnteresseerd zijn in de race de organisatie etc. hier is een heel uitgebreid verslag te vinden, met foto's etc. 
http://www.tm0tsr.arace.fr/?lng=en 
 
’73 de Evert PA3FXY 

https://a52.veron.nl/downloads/
https://www.instagram.com/a52veronhoeksewaard/
https://www.facebook.com/veronhoeksewaard
http://www.tm0tsr.arace.fr/?lng=en
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Afdelingsresultaat in de VERON competitie. 
1.   PD2PKM        102        27.2 % 
2.   PI4CG              94        25.1 % 
3.   PA0TCA           76        20.3 % 
4.   PC5WB            46        12.2 % 
5.   PD2JCB           37          9.8 % 
6.   PD2GSP          15          4.0 % 
7.   PI4VHW             2          0.5 % 
8.   PA3FXY             2          0.5 % 
 
Totaal score:      374 ( bijgewerkt  tot 17-10-2019 ) 
 
 

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) 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacature afdelingsbestuurslid A52 
VERON Hoekse Waard 

 
Als afdelingsbestuurder heb je een voorbeeldfunctie en een gedeelde verantwoordelijkheid om 
invulling te geven aan: 
      -activiteiten faciliteren tijdens verenigingsavonden. 
      -deelname aan bestuursvergaderingen. 
      -deelname aan regionale en landelijke vergaderingen en of bijeenkomsten. 
      -actieve deelname aan het barrooster tijdens verenigingsavonden. 
 
Behalve de bekende 10 verenigingsavonden (mogelijk meer in de toekomst) kost deze functie 
minimaal 2 avonden extra per jaar voor bestuursvergaderingen. 
Wil je graag wat extra’s doen om de verenigingsavonden aantrekkelijk te maken of te vullen 
neem dan contact op met de secretaris via a52@veron.nl   
 

Bijdragen voor het Veron Hoekse Waards Nieuws. 
Bijzondere QSO’s, QSL kaarten etc. 
Laat het uw mede amateurs het weten mail het naar a52@veron.nl  
 
Bestuur:      Bijeenkomsten 2019 
Voorzitter:  P. Kooijman    PD2PKM  Onderling QSO 22-10-2019  
Secretaris:  G. Speksnijder PD2GSP  Lezing PA8CW 26-11-2019 
Penningmeester:    W.Bravenboer PA3BB   Onderling QSO 17-12-2019   
Leden:  P. de Zeeuw  PD4HW                            ( 3e

 dinsdag i.v.m.kerst) 
   Vacature    Jaarvergadering 28-01-2020 
 
Bijeenkomsten: Scouting gebouw Sportlaan 4,3297 TG Puttershoek vanaf  20:00 uur 
Afdelingswebsite:  a52.veron.nl 
Afdelingsronde:   zondag om 20:30 op 145.550 MHz.  
Ronde leider:  Paul PD2PKM of Gerard PD2GSP. 
Inmelden luisteramateurs via 433.300 MHz. 

 

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

