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We missen dit jaar helaas alweer een tweetal bijeenkomsten. Gelukkig kunnen we hier zelf niks aan doen, toch hopen we 
op termijn weer een fysieke bijeenkomst te kunnen en mogen houden. De beslissing hierover  nemen de betreffende 
instanties  op basis van cijfers en feiten.   
 
Op 28 april zal er weer een ronde zijn in plaats van een bijeenkomst 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.  
 

 
De Low-budget HAM-operator (part1) 

 

Ik ben besmet denk ik toen ik een jaar of 4, 5 was. We woonden toen  
in Nispen (Nippse, zeggen de autochtone bewoners) en tegenover 
ons huis stond een oude sigarenfabriek. 
Regelmatig stonden daar leger voertuigen met antennes en 
soldaten die verbindingen maakten. Daar had ik toen allemaal nog 
geen weet van, ik vond het op die leeftijd alleen machtig 
interessant om te zien. Een paar jaar later waren we verhuisd naar 
Roosendaal waar ik op de lagere school zat. Voor een verjaardag 
kreeg ik toen het boekje “Populaire elektronica” van Ing. M. van 
Geelkerken, uitgegeven door “De Muiderkring n.v.” Dat boekje zit 
nog steeds in mijn collectie. Het meest interessante in dit boekje, 
vond en vind ik de “jampot ontvanger” ik zat toen in de zesde klas, 
tegenwoordig is dat groep acht. Van mijn zakgeld kocht ik 
onderdelen bij Meijsen elektronica, waarna ik de deur plat liep bij 
de elektro opleiding van de LTS voor extra info. Het ontvangertje 
werd gebouwd en ik kon er leuk mee luisteren.  Volgens mij heb ik 
die jampot nog wel ergens liggen.     

 
 
 
 
 
 
 
                   
 
Als ik hem vind voordat ik dit epistel inlever voor publicatie zal ik er nog 
een fotootje van maken. Het was toen eigenlijk al zeker dat ik de elektro 
opleiding aan de LTS zou gaan volgen, dat betekende echter wel een 
voorbereidend jaar met allerlei technieken, zoals houtbewerken, 
plaatwerken, lassen en smeden. En daarna een jaar 
machinebankwerker, waar je leerde vijlen, en met machines omgaan 
zoals frees- en draaibanken. Daarna volgde pas twee jaar 
elektrotechniek. In die twee jaar kwam ik er achter dat het toch niet mijn 
roeping was om nieuwbouwwoningen van een installatie te voorzien of 
motoren aan te sluiten of stofzuigers te repareren.  Ik wilde meer. Ik 
wilde de elektronica in. Er was echter een klein probleempje, mijn 
wiskunde cijfer was van een dusdanig niveau dat de MTS uitgesloten 
was. De oplossing kwam met een advertentie van de Landmacht, die 
zochten Technisch Specialisten, onder andere radiomonteurs. Je 
tekende voor vijf jaar en kreeg eerst een militaire opleiding en daarna 
een opleiding tot radiomonteur van militaire radio’s. Daarna kwam je de 
rest van de vijf jaar paraat, voor mij was dat in Oirschot. 
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In die parate tijd volgde je een studie voor burger 
radiomonteur. Die studie was van PBNA, en daar 
kocht ik zelf nog boeken bij van Dirksen, daar stond 
het nog iets beter in uitgelegd. 
 
Tot zover, 73, PD4B, Bart 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

QSL POST:  

De QSL-Manager zal logischerwijs niet aanwezig zijn met kaarten. Dit natuurlijk vanwege de COVID-19 perikelen. De QSL 
verzending vanaf het DQB ligt nu ook stil tot nader order. 
 Of er ook kaarten voor u zijn 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.  

 
 
Agenda: 
 
Uiteraard is deze agenda met de grootste zorg samengesteld maar met de huidige COVID-19 ontwikkelingen bied 
deze agenda dan ook geen zekerheid.  
 
28 april 2020 Geen bijeenkomst !!!!! WEL EEN RONDE OP 145.550 MHz. !!!!! (20.00 uur lokale tijd) 
26 mei 2020 Onderling QSO & afregelen kattensnor 7Mhz. 
23 juni 2020 Onderling QSO 
22-09-2020 Onderling QSO 

16/18-10-2020 JOTA-JOTI Weekend 

21-10-2020 75 jaar VERON-dag (21 oktober) 
27-10-2020 Onderling QSO 

31-10-2020  60
e
 Dag van de Radio Amateur IJsselhallen Zwolle 

13/14-02-2021     VERON PACC contest 2021 

 

https://a52.veron.nl/qsl-service/
https://pacc.veron.nl/
https://pacc.veron.nl/
https://pacc.veron.nl/
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RSGB Hope QSO Party: 
 
Een serie van diverse 90 minuten durende wedstrijden overdag op een tijdelijke basis radio amateurs die zijn geïsoleerd 
thuis te helpen en te ondersteunen door contact met andere mensen.  Deze wedstrijd serie is open voor alle deelnemers 
en is niet beperkt tot RSGB leden. Deze serie is alleen voor vaste stations voor één operator (op dit moment geen 
deelnemers aan multi-operator, draagbare of alternatieve adresbewerking). Een vereiste van de reeks is dat de 
deelnemers zich volledig moeten houden aan alle maatregelen ten aanzien van Covid-19, die momenteel door de 
autoriteiten op hun stationslocatie worden toegepast. Deze serie draagt niet bij aan het HF Championship en is niet 
gekoppeld aan rsgb affiliated club wedstrijden.  Scoren is "Iedereen werkt Iedereen" - een scorende QSO hoeft geen Britse 
zender op te nemen.  QSO's worden aangemoedigd voor en na de wedstrijdperiodes. Deelnemers worden aangemoedigd 
om aan te roepen met  "CQ HQP" of "CQ Hope QSO Party". We zouden graag zien dat het aantal deelnemers groeit als 
de serie loopt. Op SSB en CW moet u vragen of de frequentie in gebruik is voordat u roept. Voer zo veel of zo weinig 
evenementen als je wilt - u zich concentreren op een modus of om alle vier modi te proberen.  We raden deelnemers aan 
een CQ WPX-sjabloon te gebruiken in hun wedstrijdregistratiesoftware voor de SSB-, CW- en RTTY-evenementen; dit zal 
correct inloggen, maar zal niet correct scoren voor 
deze serie - alle logs zullen worden gerescoord 
tijdens de uitspraak. Voor FT4 is het nieuwste 
WSJT-X pakket geschikt en dit wordt hieronder 
beschreven.  Als u vragen heeft over deze regels, u 
een e-mail sturen hf.query@rsgbcc.org 
 

Kijk voor het schema van de modes en frequenties https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2020/rhqp.shtml 

 
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. 
 
Dit is alweer de tweede "De QSL kaart en zijn verhaal" met de wetenschap dat we dinsdag weer geen club avond hebben. 
Had het er met Paul laatst nog over maar dit went nog steeds niet. Als mantelzorger kom je al niet veel buiten geen 
vakanties o.i.d. nu helemaal niet meer. Maar goed we zijn allemaal nog gezond en dat hopen we ook zo te houden. Met dit 
jaar erbij heb ik inmiddels al 19 jaar aan de PACC contest meegedaan, Joop 
PA0JTL onze voorzitter destijds vertelde dat het een gezellige contest was en 
een vaantje na afloop. Dus 2002 was mijn eerste PACC. Maar waarom is deze 
QSL kaart dan bijzonder? Nou in al die 19 jaar heb ik dus maar 1 keer een 
nieuwe DXCC gewerkt tijdens de PACC contest. Dat geluk was in 2018 dus met 
mij op 21 januari 2018 om 00:00 UTC was Kosovo is toegevoegd aan de DXCC 
entiteitenlijst, waarmee het aantal DXCC entiteiten op 340 komt. Wil je op de 
erelijst van de DXCC houders komen, dan moet je nu geen 330, maar 331 
bevestigde landen hebben. Kosovo als nieuw land is dus ingegaan op 21 
januari 2018 om 00:00 UTC (01:00 Nederlandse tijd). Dus alle Erelijst 
vermeldingen moeten er ineens 1 land bij hebben als ze op het minimum zaten. 
En voor de rest van de wereld is Kosovo een nieuw land geworden. Wonder 
boven wonder kwam ik dus door de pile-up heen en zelfs een 5-9 maar ik denk 
dat iedereen die ze Q5 konden nemen dat rapport kreeg N1MM vult dat al in HI. 
 Er waren daar de nodige operators uit vele landen actief ook Nederland was 
vertegenwoordigd door Hans Blondeel Timmerman (PB2T) onze IARU-Regio 1 
CEPT coördinator van de WRC-2019. V.w.b.t. Kosovo  van de ongeveer 
1.739.825 inwoners zijn er maar iets van 80 zendamateurs. Je moet het dus 
echt van speciale aangelegenheden hebben. De afstand is het niet, een 
kromme breinaald als antenne is al genoeg HI.  ‘73 de Evert PA3FXY    
 

mailto:hf.query@rsgbcc.org
https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2020/rhqp.shtml
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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 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  
  J. Booden PA2JCB        
   
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://a52.veron.nl/
https://www.instagram.com/a52veronhoeksewaard/
https://www.facebook.com/veronhoeksewaard
https://www.youtube.com/channel/UCPpZU_BFnzMR27h51oKGARA/featured

