Afdeling A52
Hoekse Waard
Op 25 februari 2020 hielden we een bijeenkomst in het clubgebouw van Scouting Puttershoek, u kon de lezing van
PA0EJM Gidi Verheijen bij wonen. Dit werd dan ook door een mooi aantal geïnteresseerde gedaan. Het ging deze avond
over Hanso Idzerda de Friese radiopionier die 100 jaar geleden vanuit Den Haag het eerste radio-omroepprogramma in
ons land heeft uitgezonden.
Deze goed gepresenteerde lezing gaf voor de pauze een kijkje in
het leven van Hanso. Na de pauze kwam de ontwikkeling en het
ontstaan van de eerste radio buizen aan de orde. Na afloop van
de lezing kon men diverse boeken al dan niet gesigneerd
aankopen. O.a. het boek "Hanso Idzerda - 100 jaar radioomroep".

24 maart

Op
hadden we heel graag een bijeenkomst
gehouden en dan gezamenlijk een 70MHz. Slim-Jim te bouwen
voor op de clublocatie.
Helaas heeft het COVID-19 (Corona) virus onze planning in de
war geschopt. Hierdoor gaat deze bijeenkomst fysiek niet door.
We houden 24 maart wel een bijeenkomst op de Frequentie.
Lokale tijd 20.00 uur op 145.550 MHz. FM, PI4VHW Ronde leider
zal zijn Paul PD2PKM.
We hopen u te ontmoeten tijdens deze ronde. Helaas moet u zelf
voor uw consumpties zorgen, hierdoor krijgt u dus ook geen
“nummertje” bij het afrekenen.
We hopen op 28 april weer een fysieke bijeenkomst te hebben op
onze bekende clublocatie. Uiteraard onder voorbehoud.

Stormschade en de gevolgen:
Na diverse stormen moest er op de locatie van PI4CG ook een antenne aan geloven. De rondstraler voor 145 MHz. is
afgebroken door de harde wind. De snelste en simpelste oplossing is het bestellen van een zelfde model.
Helaas was deze niet meer leverbaar …..
Dan maar de lichte uitvoering van de Diamond F23 en via de operatietafel upgraden naar de
Diamond F23H. Aan de buitenzijde zijn ze het zelfde maar binnen in zit er weldegelijk
verschil.
Het probleem is ondertussen weer opgelost en we zijn dus weer “On Air”.
Iederee die zich heeft ingezet voor het
verhelpen van de schade bedankt voor de
hulp en de betrokkenheid
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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 bijzonder? Burkina Faso was voor 1984 de republiek Oppervolta en heeft momenteel ongeveer
20107509 inwoners, maar daarvan zijn er maar iets van 60 radio zendamateur. Gezien de meeste hiervan ook nog
buitenlanders zijn en niet altijd daar wonen is een verbinding met Burkino Faso een bijzonder iets. Het land is schat ik
zeker 8 keer zo groot als Nederland, maar de eigen bevolking is redelijk arm en het is ook een nogal warm land. De
amateur die ik gewerkt heb is dan ook een Amerikaan Dan Petersen dat verklaart dan ook de call XT2DP. Wat overigens
wel bijzonder is zeker voor die tijd 22 jaar geleden, is dat hij met zijn Kenwood TS-50S solar powered werkte. Met RTTY
lust die toch wel 20 Ampère op 12 Volt. Het aantal zonnecellen en de oppervlakte zal wel niet erg groot geweest zijn.
M.a.w. een soort acculader op de zon. Destijds waren de kosten voor zonnecellen dan ook aanzienlijk hoger als nu. Ook
waren er nog geen optimizers, dus de kans dat het gestoord heeft is niet zo groot. Wat men in Warme landen ook wel eens
deed was de zonnepanelen draaibaar opstellen, en dan de rotor voeden met de keppler set van de zon. Wanneer de
zonnepanelen dan hoog opgesteld staan en vrij zicht hebben kun je langer van de zon profiteren als met vast opgestelde
panelen.
73 de Evert PA3FXY

QSL POST:
De QSL-Manager zal niet aanwezig zijn met kaarten. Dit natuurlijk vanwege de COVID-19
perikelen. 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.
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Agenda:
24-03-2020
25/26-04-2020
28 april 2020
09/10-05-2020
26 mei 2020
29-05/01-06
30-05-2020
23 juni 2020
26/28-06-2020
27/30-08-2020
12/13-09-2020
“Buitensluis”
22-09-2020
16/18-10-2020
21-10-2020
27-10-2020
31-10-2020
13/14-02-2021

Geen bijeenkomst !!!!! WEL EEN RONDE OP 145.550 MHz. !!!!! (20.00 uur lokale tijd)
European Fortress Weekend
Onderling QSO
Mills On The Air
Onderling QSO & afregelen kattensnor 7Mhz.
VERON Pinksterkamp
VERON Pinksterkamp
Friese Radio Markt Beesterszwaag
Onderling QSO
HAM RADIO 2020 Friedrichshafen HAM RADIO 2020 Friedrichshafen
DNAT Bad Bentheim
Open monumentendag PI4CG vanaf Fort
Onderling QSO
JOTA-JOTI Weekend
75 jaar VERON-dag (21 oktober)
Onderling QSO
e
60 Dag van de Radio Amateur IJsselhallen Zwolle
VERON PACC contest 2021

Uiteraard is deze agenda met de grootste zorg samengesteld
maar met de huidige COVID-19 ontwikkelingen bied deze agenda
dan ook geen zekerheid.

Foto: RIVM.nl

OM Cornelis van Rij (PA3CPE) Silent Key
Op 19 maart 2020 is ons afdelingslid Cornelis van Rij, PA3CPE op 70-jarige leeftijd overleden.
Cornelis was sinds jaar en dag lid van onze afdeling. Op de verenigingsavonden kwam hij niet, hij was
altijd zelf bezig met de hobby en soms aan de band toen dat nog mogelijk was. De laatste maanden ging
het ernstig snel bergafwaarts na een noodlottige val.
Het bestuur en de leden van VERON afdeling Hoekse Waard wensen zijn vrouw, kinderen en klein
kinderen veel sterkte bij het dragen van dit verlies.
Namens de afdeling Hoekse Waard
Gerard Speksnijder PD2GSP secretaris VERON afdeling A52 Hoekse Waard

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:

Bijeenkomsten:
Afdelingswebsite:
Afdelingsronde:
Ronde leider:

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

PD2PKM https://a52.veron.nl/
PD2GSP https://www.instagram.com/a52veronhoeksewaard/
PA3BB https://www.facebook.com/veronhoeksewaard#
PD4HW https://www.youtube.com/channel/UCPpZU_BFnzMR27h51oKGARA/featured
PA2JCB

Scouting gebouw Sportlaan 4,3297 TG Puttershoek vanaf 20:00 uur
a52.veron.nl
zondag om 20:30 op 145.550 MHz.
Paul PD2PKM of Gerard PD2GSP.

Inmelden luisteramateurs via 433.300 MHz.
Mee luisteren, kijken en inmelden via Youtube ->zoekopdracht “PI4VHW” selecteer de live streaming

