Afdeling A52
Hoekse Waard
17 december 2019
Voor u ligt alweer de 12 en laatste editie van de VERON Hoekse
Waard Nieuws van 2019. Namens de redactie wens ik u weer veel lees
plezier. Het afgelopen jaar is er weer van alles de revue gepasseerd in de
VHWN. Op de website van onze afdeling staan alle VHWN’s vanaf januari 2016. Ook
de website wordt goed bezocht en kan dus gezien worden als een welkome aanvulling en
naslagwerk. Er zijn voor de toekomst plannen genoeg voor de VHWN, website,
verenigingsavonden en andere activiteiten. Met ideeën ter invulling van uw verenigingsavond kunt u
terecht bij uw bestuur. Ideeën en suggesties voor de VHWN en of de website kunt u via het
contactformulier op de site kenbaar maken.
Namens het bestuur en de redacties wens ik u en uw dierbare goede kerstdagen en een voorspoedig 2020.
’73 Gerard Speksnijder PD2GSP
Op dinsdag 17 december 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. Deze avond is de laatste van 2019 en heeft als
onderwerp onderling QSO. De QSL-manager zal aanwezig zijn.

Afdelingsresultaat in de VERON competitie.
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PD2PKM
PI4CG
PA0TCA
PC5WB
PD2JCB
PD2GSP
PA3FXY
PI4VHW

Totaal score:

122
96
94
60
50
15
3
2

27.6 %
21.7 %
21.2 %
13.5 %
11.3 %
3.3 %
0.6 %
0.4 %

442 ( bijgewerkt tot 15-12-2019)

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 vermeld of er kaarten zijn
en wanneer ze voor het laatst zijn opgehaald.
Staat u niet in de lijst en zou dit wel moeten dan kunt u dit via het contact formulier melden.
Kaarten worden na 24 maanden retour gestuurd naar het DQB. (voor sommige is dit bijna
weer zover)
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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? Deze keer de lange tijd voordat hij terug kwam, de QSL manager van R36 was
getuige dat afgelopen oktober deze kaart via het DQB binnen kwam na meer dan 13 jaar. Nu willen ze uit die hoek wel atijd
QSL direct maar daar begin ik niet (meer) aan, daar loop je helemaal op leeg altijd met retour envelop en dan vaak ook
nog met IRC's of Dollars erbij en beslist geen 100% QSL. Maar deze bevestiging herinnerde mij weer aan een experiment
dat ik destijds met Dan(iel) uit Tigre deed. Heb met Dan wie denk ik al net zo lang als ondergetekende zendamateur is in
vele Digi modes gewerkt, recent nog in FT8 maar nog niet in FT4 . De Olivia mode werd in 2005 als officiële modulatie
soort erkend en ik was destijds lid nummer 52 van de OMC (Olivia Mode Club). Dus in 2006 waren we nog vol op aan het
experimenteren met deze mode v.w.b.t. de voor en nadelen vooral op de lange afstand. Dan in Tigre was dus ideaal voor
dergelijke experimenten, naar 's-Gravendeel is dat toch 11381 KM en dan aan mijn kant een OCF (windom) op 5 meter
hoogte met 50 Watt o.i.d. Zoals een ieder kan zien maakte we een babbel op PSK31 en was het rapport 599 en 3 minuten
later op Olivia het zelfde rapport.
Maar het is nu wel bevestigd na 13 jaar HI. Heb inmiddels na de RTTY heel wat Digi modes zien komen en vertrekken.
Tijdens de heel interessante lezing van Jan PA8CW had hij het er ook nog over dat hij met Amtor en Pactor gewerkt had.
Heerlijk gehoor als die zenders in sync vielen en dan takke tak takke tak.... data stonden uit te wisselen 8 characters per
keer maar wel nagenoeg foutloos. Daarna kwam toen de Packet radio op zetten 300 Baud op de HF en 1200 Baud op VHF
en UHF (maar ik deed het ook met 1200 Baud op 10 meter destijds).

Afdeling A52
Hoekse Waard
Toen kwam ergens zo rond 1995 de Clover mode van HAL 1600
Gulden voor zo'n decoder maar een hele goede Weak signal mode dat
wel... Daarna kwam er een enorme berg aan Digi modes beschikbaar in een vrij
korte tijd, men kwam erachter dat de geluidskaart van de PC perfect te gebruiken was
voor het coderen en decoderen.
M.a.w. PSK31 en de snellere varianten, MFSK diverse varianten, Olivia diverse varianten, en nog
vele andere succes en minder succes volle
Digi mode versies. Als laatste qua weak
signal toch wel de betere versies zoals
JT65 in diverse varianten en nu de FT8 en
FT4 wat je nu overal hoort, ook al zijn de
banden helemaal dicht. Denk dat het suc6
van de laatst genoemde Digi modes niet
snel overtroffen zal worden. Neemt niet
weg dat de babbel waar woon je, en wat
voor antenne heb je en hoe is het weer
daar etc. wel helemaal verdwenen is. Die
babbel deed ik overigens wel in phone via
de DMR repeater ook een Digi mode HI
Op het WW kanaal kwam ik een Klaas
VE3OEN tegen waarvan zijn ouders uit
Groningen naar Canada geremigreerd
waren. Maar dat is weer een heel andere
tak van sport, wel Digi mode zonder
squelch.
73 de Evert PA3FXY

QRV vanaf PZ:
Vanaf 16/17 december 2019 tot ongeveer 04-01-2020 zal Arie PA4ARI QRV zijn vanuit PZ met de call: PZ/PA4ARI.
Tijdens de Hoekse Waardse ronde nr. 546 van 08-12-2019 vertelde hij dat hij QRV probeert te zijn op:
14.240 Mhz. & 14.160 Mhz. in Phone.
7.080 Mhz. & 7.090 Mhz. In Phone.
FT4 & FT8 op de betreffende frequentie’s.
Het een en ander is ook te volgen via QRZ.com.
Suriname ligt in de UTC -3 zone dus is het in Suriname 4 uur vroeger !!!!!
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PI4VHW op YouTube
Sinds begin december is de Hoekse Waardse radioronde te beluisteren op
YouTube . U kunt laten weten dat u meeluistert via de chat op het kanaal.

Agenda:
17-12-2019
28-01-2020
08/09-02-2020
25-02-2020
29-02-2020
01-02-2020
21-03-2020
24-03-2020
28 april 2020
26 mei 2020
29-05/01-06
23 juni 2020
26/28-06-2020
16/18-10-2020
31-10-2020

Onderling QSO ( 3e dinsdag i.v.m.kerst)
Jaarvergadering
VERON PACC contest
VERON PACC contest
Lezing "Hanso Idzerda - 100 jaar radio-omroep" Gidi Verheijen PA0EJM
afdeling Noord Oost Veluwe ’t Harde
http://www.pi4nov.nl/
GRONINGER RADIO AMATEUR TREFFEN
http://www.grorat.nl/
45e Landelijke radiovlooienmarkt Rosmalen
Onderling QSO & bouwen 70Mhz. Slim-Jim
Onderling QSO
Onderling QSO & afregelen kattensnor 7Mhz.
VERON Pinksterkamp
VERON Pinksterkamp
Onderling QSO
HAM RADIO 2020 Friedrichshafen
HAM RADIO 2020 Friedrichshafen
JOTA-JOTI Weekend
60e Dag van de Radio Amateur IJsselhallen Zwolle

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:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Leden:
Vacature:

P. Kooijman
G. Speksnijder
W.Bravenboer
P. de Zeeuw

PD2PKM
PD2GSP
PA3BB
PD4HW

https://a52.veron.nl/
https://www.instagram.com/a52veronhoeksewaard/
https://www.facebook.com/veronhoeksewaard#
https://www.youtube.com/channel/UCPpZU_BFnzMR27h51oKGARA/featured

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.
Mee luisteren, kijken en inmelden via Youtube ->zoekopdracht “PI4VHW” selecteer de live streaming

& een

