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 Er zijn dit jaar alweer meer bijeenkomst rondes gehouden dan fysieke bijeenkomsten, 
deze ontwikkeling is niet zoals het gewenst  is maar we zullen het er nog even mee 
moeten doen. De regelgeving zegt ons dat er na de zomerstop mogelijk meer ruimte 
in zit mits alles goed blijft gaan. 
Gelukkig heeft onze hobby de mogelijkheid om toch contact te kunnen houden met 
anderen.  
Er is dan ook aanstaande dinsdag  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.  
 

De Low-budget HAM-operator (part3) 

 
 
In deel 2 ben ik geëindigd met: Dat ik weer werkzaam was bij Defensie. Als burger op 

het “Duyverman Computer Centrum” In Maasland. Dit wordt een kort stukje denk ik, want ik schrijf het voor de chronologie. 

In de volgende 25 jaar werd er vrij weinig aan radiozaken gedaan. Des te meer aan computerzaken. 

Ik kwam binnen als netwerktechnicus en ik dacht dat ik heel wat wist van computers, ik programmeerde in Basic, Pascal, 

Forth en machinetaal. het duurde echter nog geen week voor ik er achter kwam dat ik eigenlijk nog 0,0 wist. Ik kreeg 

echter goede mentoren en mocht gaan studeren bij Dirksen in Arnhem (schriftelijk) De cursussen die ik daar moest volgen: 

Microprocessors/Microcomputers, Praktische digitale techniek, Computertechnicus, Microprocessortechnicus, 

Microcomputers en interfacing en Basiskennis datacommunicatie 

Tussen de cursussen door bouwde ik mijn eerste echte computer een IBM like XT pc 

van gedeeltelijk gebruikte en gedeeltelijk nieuwe onderdelen. En werkend onder DOS. 

 

Het computercentrum zoals het er nu uitziet 

van boven (gepikt van Google maps) 

 

Ik heb pas ongeveer 2 meter cursus 

mappen van die cursussen opgeruimd. 

Ondertussen was ik opgeschoven naar 

planner en incidenteel werkvoorbereider. 

Toen voor die laatste functie een vacature 

kwam moest ik eerst nog wat studeren aan 

de Haagse Hogeschool, Datacommunicatie 

en telematica, met de opdracht verplicht 

slagen en daarna nog intern een cursus 

systeemprogrammeur op het mainframe.  

En toen was ik systeemprogrammeur met 

als taak werkvoorbereiding. na een paar 

jaar dat werk gedaan te hebben kwam 

meneer burnout langs en liet me een 

maand of twee thuis zitten. toen ik hersteld 
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was werd ik gedetacheerd naar de marine in Den Haag waar ik de leiding kreeg van een mannetje of zes gebruikers 

ondersteuners. Door reorganisaties eindigde dat na een jaar of twee. Terug in Maasland kreeg ik de opdracht om de fouten 

uit drie systemen te halen die elk handmatig gevuld werden en synchroon zouden moeten lopen. Ik heb dat 

opgewaardeerd naar een project dat een systeem zou maken dat wekelijks gedraaid kon worden om de fouten te 

monitoren. In de ontwikkelfase had dit systeem zijn return of investment al gehaald. 

daarna nog diverse andere functies gehad en geëindigd als adviseur bij de afdeling Informatiemanagement waar ik me 

bezig hield met maandelijkse rapportages verzorgen en administratieve procedures ontwerpen. ook hiervoor worden weer 

de nodige cursussen gevolgd. De laatste cursussen  waren meer voor persoonlijke ondersteuning en ontwikkeling namelijk 

Practitioner NLP en Master practitioner NLP. 

Ondertussen is het 2013 geworden en de zoveelste reorganisatie is weer in gang gezet. 

sommige jongere collega's zouden het veld moeten ruimen en ik als oudere kon blijven zitten. De mogelijkheid was er 

echter dat je als blijver kon ruilen met iemand die moest vertrekken. bovendien was er nog een aardige ontslagregeling 

met wachtgeld als je boven een bepaalde leeftijd was. Daar heb ik dus gebruik van gemaakt en voorkomen dat een 

jongere collega ontslag zou krijgen. En ik er uit met wachtgeld (WW voor ambtenaren).  daarna als aanvulling op de 

financiën gewerkt via diverse uitzendbureaus bij onder andere de greenery en op het callcenter van van Gansewinkel en 

later als orderpicker bij Bio an huis. een soort hellofresh maar alleen in de hoeksche waard en het westland ongeveer. 

Stukkie is toch langer geworden dan ik eerst dacht, maar ik wilde toch even ongeveer 25 jaar passeren 

we zitten nu ongeveer in 2016 en volgende keer ga ik weer verder. 

 
Tot zover. 73, PD4B, Bart. 
 
 
Toch weer een stukje in de 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 QSL-
service. Achter uw call staat vermeld of er kaarten zijn en wanneer ze voor 
het laatst zijn opgehaald.  

 
 
 
 

https://a52.veron.nl/qsl-service/
https://a52.veron.nl/qsl-service/
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Agenda: 
 
Uiteraard is deze agenda met de grootste zorg samengesteld maar met de huidige COVID-19 ontwikkelingen bied 
deze agenda dan ook geen zekerheid.  
 
23 juni 2020 Geen bijeenkomst !!!!! WEL EEN RONDE OP 145.550 MHz. !!!!! (20.00 uur lokale tijd) 
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 

 
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 

 
Goude vondsten : 
 
De laatste maanden komen er regelmatig wat vondsten naar boven van uit giften 
en dergelijke. Hiervoor dank namens onze afdeling. 
 
Deze keer een Bird Tenuline Coaxial Attenuator 8325. 
Attenuation 30 Db 
Model          8325 
Watts          500 
Ohms          50 
 
Een mooie 500 Watt Olie gekoelde RF Coaxial Attenuator de meetgegevens 
volgens de handleiding kloppen ook nog. Een mooi stukje test apparatuur  wat ten 
goede is gekomen aan de afdeling. We kunnen hier mogelijk  nog veel gemak van 
hebben. 

https://pacc.veron.nl/
https://pacc.veron.nl/
https://pacc.veron.nl/
mailto:hf.query@rsgbcc.org
https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2020/rhqp.shtml
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Helaas nog steeds geen bijeenkomst na de vakanties is de belofte nu...het is nu de vierde "De QSL kaart en zijn verhaal" 
met de wetenschap dat we dinsdag wederom geen club avond hebben. 
Maar waarom is deze QSL kaart dan bijzonder? Het was wat later in de avond of vroeger in de ochtend HI. Mogelijk waren 
de big guns al naar bed. En 30 meter werkt dan lekker voor mij met de beperkte antenne installatie. En in principe zitten er 
maar een handje vol radio zendamateurs op Åland Islands IOTA EU-002 voor de verzamelaars. Dit eiland is niet echt klein 
maar heeft nog geen 30000 inwoners. Het bizarre is dat dan iedere inwoner dan zo'n 18 vierkante kilometer zou hebben. 
De Old House Radio Club OH5C http://www.oh5c.com zat tijdens deze DXpeditie in Kökar dit plaatsje heeft maar 233 
inwoners (juli 2018). Kökar kan dagelijks per veerboot van Ålandstrafiken worden bereikt vanuit Långnäs en enkele malen 
per week ook vanuit Galtby (op Korpo). Op het eiland bevinden zich basisfaciliteiten zoals eenvoudige winkeltjes, horeca, 
een bibliotheek, een kinderopvang, een schooltje (lager en middelbaar onderwijs), een verzorgingshuis, een 
gezondheidscentrum en een brandweer- / reddingsdienst. Er zijn geen bussen; op het eiland rijdt wel een taxi en er zijn 
eenvoudig fietsen te huren. Het lijkt mij een geweldig idee wanneer ik met pensioen ben daar ook eens aan de andere kant 
van de pile up te zitten.  Heb ooit in een VHF UHF DXpeditie in LX geparticipeerd en dat is toch wel hartstikke leuk om zelf 
dan aangeroepen te worden i.p.v. de DX zelf aan te moeten roepen.. 
 
73 de Evert PA3FXY      
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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

