Afdeling A52
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Op 26 mei is het alweer voor de derde keer oprij dat er een ronde is 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.
Vooralsnog ziet het er naar uit dat de eerste te houden fysieke bijeenkomst onder voorbehoud en strikte voorwaarden in
aangepaste vorm pas in september 2020 zou kunnen gaan plaats vinden.
Gelukkig zien we dat er een heleboel mensen zich ‘inmelden’ in de bijeenkomst vervangende ronde, uiteraard zijn er nog
vele malen meer luisteraars.

De Low-budget HAM-operator (part2)
Ik ben PD4B ( Bart ). Lang geleden, ik was toen
17, heb ik er voor gekozen, om diverse redenen,
om Technisch Specialist bij de landmacht te
worden. Radiomonteur worden leek mij toen
wel wat, want ik wilde de elektronica in. Dat
contract duurde dik 5 jaar. Vorige keer ben ik
gestopt bij: Het volgen van een burger opleiding
radiomonteur in mijn parate diensttijd. In die
tijd had ik eigenlijk mijn licentie moeten halen,
alle kennis was toen aanwezig. Mijn N-licentie
heb ik dus wat later gehaald, 45 jaar later
ongeveer. Nu ben ik weer aan het studeren voor
de F licentie. In die 5 jaar, om de chronologie
een beetje compleet te houden, was ik er ook
achter gekomen dat radiomonteur ook niet
ideaal was.
In loondienst zou het voornamelijk printen
vervangen zijn en als je zelf een zaak zou
openen zou je dag en nacht bezig zijn. dus ik solliciteerde bij politie en douane, Pa zat ook bij de douane. het
werd douane omdat ik door een blessure de sport test bij de politie misliep. De douane tijd duurde ongeveer
10 jaar, 5 jaar buitendienst waarin ik mentor was van nieuwe collega's en ook lesgaf in de radiotelefonie
procedure omdat ik daar uit mijn militaire tijd bekend mee was. Ik ben ook nog een aantal keren gastdocent
bij het opleidingsinstituut in Elspeet geweest. en daarna nog zo’n 5 jaar binnendienst. Ook in die douane tijd
bleef de elektronica
toch trekken. Het tijdschrift Elektuur, tegenwoordig Elektor, publiceerde de Junior computer. Een
bouwpakket op een print van 21,5 x 11 cm met een 6502 processor, 1 kb geheugen, een toetsenbord voor
hexadecimale invoer en uitlezing, ook hexadecimaal op een 6 x 7 segment display. Ik besloot dat pakket te
kopen bij DIL elektronica in Rotterdam aan de Mijnsherenlaan (DIL bestaat niet meer). Dat betekende dus
veel solderen, doormeten, controleren, kast bouwen en dan de smoke test. Die verliep goed en toen was het
leuk spelen / leren met dat ding.
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Ondertussen kwam de eenwording van Europa eraan
en het gerucht ging dat er veel douaneambtenaren
het veld zouden moeten ruimen. Ik dacht dat kan ik
beter vóór zijn dan gedwongen te worden en begon
te solliciteren. Een buurman begon plotseling
ongevraagd als “kruiwagen “ te fungeren en ik kreeg
een baan weer bij Defensie, op het computercentrum
in Maasland.
Tot zover. 73, PD4B, Bart.
Tot zover een serie, dit keer geschreven door Bart PD4B
waarin hij zich zelf en zijn ontwikkeling en achtergrond in de
elektronica openbaard.
Bart bedankt voor je leuke en spraakmakende stukjes
hopelijk zijn er meerdere die willen volgen.

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 QSLservice. 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.
26 mei 2020
23 juni 2020
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)
Onderling QSO
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
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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 derde "De
QSL kaart en zijn verhaal"
met de wetenschap dat we
dinsdag wederom geen club
avond hebben. Nu is er het
gezegde 3 maal is
scheepsrecht en met 1 juni
in het achterhoofd zou dat
moeten kunnen mits er niet
meer dan 30 mensen
komen dan... maar dit went
nog steeds niet. En of we in
juli geen bijeenkomst
hebben i.v.m. de vakanties
vraag ik mij af. Maar
waarom is deze QSL kaart
dan bijzonder? Nou in
principe zitten er sowieso
niet veel amateurs op Isle of
Man. Van de ongeveer
85000 inwoners zijn er maar
200 zendamateur.
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Deze wonen er niet allemaal permanent en zijn zeker niet zo actief. Ook valt het voor mij niet altijd mee om met mijn 100
Watt max. tussen al de big gun's in de pile up er door te komen. Meestal probeer ik dan in FT8 of FT4 of JT65A om split te
werken kies dan voor een vrije QRG naast zijn zendfrequentie om daar te zenden in de hoop dat ze mij dan wel zien. Want
voor alle duidelijkheid Ronald PA3EWP gaf het ook al eens aan JT65A of FT4 en FT8 zijn geen QRP modes je kunt er wel
grote afstanden mee overbruggen met relatief weinig vermogen en een beperkte antenne installatie mits de big gun's er
niet zijn. Wat wel erg leuk is dat deze OM Bob op zijn QSL kaart vermeld wanneer hij mijn kaart ontvangen heeft.
M.a.w. via het bureau is hij dus 1 jaar onderweg. Terug een stuk sneller blijkbaar omdat ik hem eind vorig jaar begin dit
jaar ontving. Ben geen Yaesu fan maar die FTDX9000D is toch wel een fraaie set, hoewel de Collins S-line rechts voor het
analoge werk super stabiel is. Zijn digitale gebeuren links maakt blijkbaar geen gebruik van de ingebouwde interface
mogelijkheden maar net zoals onder getekende van de Microham micro keyer II. Zal ongetwijfeld met de ondersteuning
van de diverse software pakketten te maken hebben...
73 de Evert PA3FXY

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

