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28 januari 2020 
 

Op dinsdag 28 januari 2020 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 eerste van 2020 en zal in het 
teken staan van de jaarlijkse afdelingsvergadering. De QSL-manager zal aanwezig zijn.  

Woord van de voorzitter. 

Beste Vrienden, 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u allen een gezond 2020 toe te wensen. Zoals ieder jaar een kleine 
terugblik op het afgelopen jaar.                     
In 2019 zijn we best wel weer actief geweest tijdens de 
bijeenkomsten met diversen lezingen en activiteiten. Ook andere 
zaken zoals de beurs, bouwprojecten, contesten zoals de 
PACC/Locator/WAP en natuurlijk de Jota onder leiding van Gerard 
PD2GSP. Zekers niet te vergeten de ronde van PI4VHW die wordt 
heel goed beluisterd zeker nu we ook te beluisterend zijn op het 
YouTube kanaal wat verzorgd wordt door Patrick PD4HW.   
Laten we hopen dat 2020 weer een gezellig en actief jaar wordt net 
als het afgelopen jaar  2019. Er staan dit jaar alweer diverse dingen 
op de agenda die de moeite waard zijn om te bezoeken en aan 
deel te nemen.  2020 is voor de VERON een jubileum jaar de 
vereniging bestaat namelijk 75 jaar dit zal met diverse activiteiten 
gevierd worden. Ook binnen onze afdeling gaan we hier een 
speciale activiteit voor organiseren, u hoort hier later meer over. Bij 
deze wil ik het hier bij laten en wens een ieder heel veel hobby 
plezier toe. 

73'  Paul PD2PKM 

 
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.  
De QSL-service van het DQB is gratis voor zowel VERON als VRZA leden 
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) 

 

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. 

https://a52.veron.nl/qsl-service/
https://www.youtube.com/channel/UCPpZU_BFnzMR27h51oKGARA?view_as=subscriber&fbclid=IwAR15uzLKnEH1pAexwvdfGxfbc5V-8FwbMHtFmF_8mpshGJMMTSiJIsDh9_I
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Loop expiriment in de polder: 
 
In het kader van experimenteel radio onderzoek  is Patrick PD4HW sinds een afgelopen maand bezig om een uitbouw aan 
de mast te maken. Deze is speciaal bedoeld om een Loop-antenne naast de mast te monteren.  
 
De uitbouw is bedoelt om in de toekomst  een loop-
antenne 2 meter uit  de mast te monteren op 5 meter 
hoogte. 
 
Voorlopig gaat  de INAC AH-1430H getest en gebruikt 
worden.  Deze is geschikt  voor 14-28 Mhz.   

 
 
Later komt er de Ciro Mazzoni Midi Loop in. Deze is geschikt  voor 3,5 tot 14.5 
Mhz.  
 
Verdere ontwikkelingen en ervaringen komen in de volgende edities van de 
VHWN. 
 
’73 Patrick PD4HW 
 
 
 
 

Locatorcontest 2019: 
 
In het afgelopen jaar heeft onze afdeling weer actief deel genomen aan de locatorcontest  in de sectie C 144 Mhz Multi-
Operator. Door uw inzet en onze inspanningen zijn wij dit jaar met grote voorsprong op de eerste plaats beland.  
Wij willen u dan ook via deze weg hartelijk bedanken voor uw punten en de multipliers.   
We hopen u gedurende de locatorcontest 2020 weer tegen te komen op de band. Onze afdeling doet weer mee als PI4CG 
in de sectie C 144 Mhz Multi-Operator. Elke 2

e
 dinsdag van de maand van 19:00 tot 22:00 uur UTC zijn wij te vinden op 

onze “Huisfrequentie”. 
 
Eindstand 2019  
Sectie C 144 MHz 
Multi operator   
 
PI4CG  43748  
PI4ZHE  23377  
PI4VPO  21312  
PI4KGL 13083  
PI4DEC 4675  
PI4DHG 2769 
 
 

https://www.inac-radio.com/AH1430H
http://www.ciromazzoni.com/loop-midi
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PACC 2020: 
 
Het tweede volle weekend van februari (Zaterdag 8 februari 12:00 UTC - Zondag 9 februari 12:00 UTC) wordt 
traditiegetrouw de PACC contest gehouden, Het contest evenement voor de Nederlandse radiozendamateur. Nederland 
staat dan even in de belangstelling, buitenlandse stations willen graag een QSO met elk Nederlands station maken. 
 
Uw kunt meedoen in een van de volgende categorieën: 
Single operator stations:  
High Power CW, SSB of Mixed Mode  (max. 400W output) 
Low Power CW, SSB of Mixed Mode  (max. 100W output) 
QRP Mixed Mode (max 5W output) 
NOVICE Mixed Mode (max 25W output) 
Multi-operator stations: 

Multi-One (Max. 1 signaal tegelijkertijd in de lucht). 
Multi-Two (Max. 2 signalen tegelijkertijd in de lucht op verschillende banden). 
Multi-Multi (Max. 1 signaal per band in de lucht). 
 
Het volledige reglement voor deze contest is hier te vinden op 
www.dutchpacc.com of te downloaden op  PACC 2020 Reglement . 
 
Voor de VERON afdelingencompetitie graag als u meedoet het 
Afdelingsnummer vermelden in het Cabrillo log bij de “CLUB:” header, 
bijvoorbeeld “CLUB: 52” of “CLUB: 52 HOEKSE WAARD”. De afdelingsscore is 
de som van de single operator en SWL operator scores van één afdeling. 
 

 
Andere bezigheden uit de polder: 
 

Er zijn binnen onze afdeling de afgelopen jaren een aantal nieuwe 
radiozendamateurs bij gekomen. Sommige met een Novice en 
andere (ondertussen) met  een Full licentie.  Iedereen heeft zijn 
eigen specifieke interesses binnen onze hobby.  
 
Bart PD4B heeft zich de afgelopen tijd bezig gehouden met de bouw 
van een UBITX op basis van een Arduino.  Een mooi project om een 
10 watt HF SSB/CW transceiver van 3 Mhz tot 30 Mhz te bouwen. 
Nog enige hindernissen te gaan in de afbouw en dan nadert dit 
project  toch bijna het uiteindelijke doel.namelijk: 
Het bedrijven van de radio hobby met  zelfgebouwde transceiver. 
We hopen later in de tijd wat bevindingen terug te kunne lezen van                  

Bart PD4B. 

 
 
 
 
 
 

http://www.dutchpacc.com/
https://www.contestkalender.nl/pfile/ReglementPACC2020_Dutch.pdf
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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?  
Zeker niet de grafische kwaliteit...  de 
amateurs die al wat langer actief zijn 
hebben waarschijnlijk net zoals ik wel een 
berg van die "communistische" QSL 
kaarten in hun bezit. Maar deze kaart is 
wel bijzonder althans voor mij. In oktober 
2004 heb ik samen met Rien PA1BDO de 
IOTA EU-146 waaronder het eiland 
Tiengemeten valt actief gemaakt. Een 
simpele set-up 1 HF set en een twee meter 
FM transceiver en 1 weekend. Dat alles in 
de oude Boerderij Susanna Hoeve die toen 
nog een bezoekers functie had en nog 
geen echte herberg was zoals hij nu is. 
Welke overigens in de zomer van 2011 
helaas afbrandde. Die zondag ochtend 
ging Rien dus op 2 meter werken en ik op 
de HF. We hadden twee antennes een 
verticale Diamond voor 2 meter en een 
FD4 windom voor HF. Gezien ik toen nog 
alleen de Drake TR7 had zonder FM en ik met een President Lincoln met nabrander (Speedy Linear) thuis werkte leek het 
mij leuk eens met de Icom van Rien met 100 Watt op 10 meter in FM wat verbindingen te maken. 

Nou dat lukt goed Fanis UA4PJI stuurde mij een kaart 
en vroeg om mijn QSL kaart welke speciaal voor deze 
gelegenheid gemaakt was. Nu heb ik niet echt een 
verleden op die band 1 meter hoger zal ik maar 
zeggen , maar 10 meter was voor mij in die tijd een 
leuke band met de FM mode. Destijds heb ik  de 
nodige Amerikanen gewerkt met een sprietje op de 
4x4 pick-up aan het water, Japanners op een berg, en 
deze Rus natuurlijk. Dit was echt een leuke tijd, zag 
laatst een auto voor mij rijden en toen dacht ik dat is 
een perfecte 10 meter spriet op het dak met een 
stevige spoel, maar die bleek voor een frequentie 1 
meter hoger te zijn. Mogelijk kan hij de volgende 
cyclus wel op 10 meter werken HI. Die 
cyclus is overigens 11 jaar HI 
  

73 de Evert PA3FXY 
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Agenda: 
 
28-01-2020 Jaarvergadering 
08/09-02-2020 VERON PACC contest   VERON PACC contest 
25-02-2020 Lezing "Hanso Idzerda - 100 jaar radio-omroep" Gidi PA0EJM 
29-02-2020   afdeling Noord Oost Veluwe ’t Harde  http://www.pi4nov.nl/  
01-02-2020  GRONINGER RADIO AMATEUR TREFFENhttp://www.grorat.nl/  
21-03-2020  45e Landelijke radiovlooienmarkt Rosmalen 
24-03-2020 Onderling QSO & bouwen 70Mhz. Slim-Jim 
25/26-04-2020 European Fortress Weekend 
28 april 2020 Onderling QSO 
26 mei 2020 Onderling QSO & afregelen kattensnor 7Mhz. 
29-05/01-06 VERON Pinksterkamp    VERON Pinksterkamp 
23 juni 2020 Onderling QSO 
26/28-06-2020 HAM RADIO 2020 Friedrichshafen HAM RADIO 2020 Friedrichshafen 

12/13-09-2020 Open monumentendag PI4CG vanaf Fort “Buitensluis” 
16/18-10-2020 JOTA-JOTI Weekend 
31-10-2020  60

e
 Dag van de Radio Amateur IJsselhallen Zwolle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er staan regelmatig interessante te koop gevraagd en aan geboden op onze site !!! Kijk eens op 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:       
Voorzitter:  P. Kooijman    PD2PKM https://a52.veron.nl/      
Secretaris:  G. Speksnijder PD2GSP https://www.instagram.com/a52veronhoeksewaard/ 
Penningmeester:    W.Bravenboer PA3BB  https://www.facebook.com/veronhoeksewaard# 
Leden:  P. de Zeeuw  PD4HW https://www.youtube.com/channel/UCPpZU_BFnzMR27h51oKGARA/featured  
Vacature:           
   
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 

 

https://pacc.veron.nl/
https://pacc.veron.nl/
https://pacc.veron.nl/
http://www.pi4nov.nl/
http://www.grorat.nl/
https://www.veron.nl/evenementen/veron-pinkster-kamp-vpk/
https://www.hamradio-friedrichshafen.com/
http://www.contestgroup.nl/
https://a52.veron.nl/eraan-eraf/
https://a52.veron.nl/
https://www.instagram.com/a52veronhoeksewaard/
https://www.facebook.com/veronhoeksewaard
https://www.youtube.com/channel/UCPpZU_BFnzMR27h51oKGARA/featured

