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Het eerste half jaar van 2020 zit er al even op. Het heeft de nodige aanpassingen 
gevergd maar we komen er doorheen. Nu eerst de vakantie periode in juli en 
augustus en dan ?????  
Hopen we op een echte verenigingsavond in september. Tot die tijd moeten we het 
doen met een vervangende ronde  
Er is dan ook aanstaande dinsdag  een ronde is in plaats van een bijeenkomst lokale 
tijd 20.00 uur op 145.550 MHz. FM,. 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 (part 4) 

 
 
De vorige keer ben ik geëindigd ergens in 2016. Wanneer toen wat gebeurt is weet ik niet meer precies, maar het 
radiovirus stak weer de kop op. Ik denk dat het gebeurt is tijdens een event op fort Buitensluis. Samen met Tiny, mijn 
vrouw, ging ik daar eens kijken want we waren daar nog nooit geweest. Er stonden allerlei oude militaire voertuigen en een 
stand van die jongens. 
 
Als je daar bent en je ziet die antennes staan dan wil je daar meer van weten. Die jongens van dat  clubje defensie fans 
wees me de weg naar de bunker. Daar zijn we nog even binnen geweest en dat smaakte naar meer, maar Tiny vond er 
niet veel aan dus gingen we weer weg na ongeveer 10 minuten. Ik zou bij een volgende opening echter weer van de partij 
zijn, in mijn uppie. 
 
Toen ben ik wel een uur of twee gebleven denk ik en met verschillende mensen babbeltjes gemaakt en geluisterd naar de 
QSO’s. Daarna ben ik nog een paar keer terug geweest om te kijken en te babbelen. Thuis ging ik op internet op zoek naar 
allerlei zaken betreffende radioamateurisme. 
Het gevolg was dat ik begin april 2017 lid ben geworden van de VERON 
en bij afd 52 binnen begon te lopen. 
 
Eind september heb ik bij vriend Alie voor € 21,29 een Baofeng UV-5R 
gekocht zodat ik op zondag met de ronde kon meeluisteren en me daar 
ook in melden op 70 cm. 
 
Begin november ben ik bij de DLZA begonnen met de Novice studie en 29 
mei 2018 heb ik toen examen gedaan in Vlaardingen waar ik geslaagd 
ben met 40 van de 40 vragen goed. 
Daarna begon ik pogingen te ondernemen om in te loggen bij het AT. Ik 
had al uitgezocht welke call ik wilde hebben, dus toen het inloggen lukte 
en ik daar de brieven zag staan die ik pas een dikke week later zou 
ontvangen, heb ik gelijk mijn call geregistreerd. 
 
Op 7 juni 2018 kreeg ik daar de bevestiging van per brief. 
Nu kon ik lekker gaan spelen met mijn portootje. Maar dat viel toch een 
beetje tegen, ik moest een grotere antenne hebben en hoger opstellen. 
Op de club bood Harry PC5WB mij een Diamond X200 aan die hij 
werkeloos in de schuur had liggen.  
oor een leuk prijsje heb ik die van hem overgenomen en ik werk er nog 
steeds mee. 
        
  

 

Figuur 1 schraag met ingeschoven mast 
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Als afdelingsbestuurder heb je een voorbeeldfunctie en een gedeelde verantwoordelijkheid om 
invulling te geven aan: 
      -activiteiten faciliteren tijdens verenigingsavonden. 
      -deelname aan bestuursvergaderingen. 
      -deelname aan regionale en landelijke vergaderingen en of bijeenkomsten. 
      -actieve deelname aan het barrooster tijdens verenigingsavonden. 
 
Behalve de bekende 10 verenigingsavonden (mogelijk meer in de toekomst) kost deze 
functie minimaal 2 avonden extra per jaar voor bestuursvergaderingen. 
Wil je graag wat extra’s doen om de verenigingsavonden aantrekkelijk te maken of te vullen 
neem dan contact op met de secretaris via a52@veron.nl   
 

Nu moest die antenne nog omhoog en ik had geen mast. In de schuur 
vond ik wel een uitschuifbare raamwisstok van een meter of 4. Dat ding 
heb ik aan een schraagje gebonden en de schraag verzwaard met een 
stuk rails dat ik als aambeeld gebruik en voilà mijn uitschuifbare mast 
was klaar.  
                   
 
 
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 aanwezig zijn met kaarten. De QSL verzending vanaf het DQB is reeds weer opgang gekomen. 
Tijdens de eerst komende bijeenkomst (september 2020) zullen de kaarten aanwezig zijn.  
 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. 
 

Figuur 2 schraag met uitgeschoven mast 

mailto:a52@veron.nl
https://a52.veron.nl/qsl-service/
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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 ( deze keer in 318 
woorden) over het desbetreffende station, het land of het ontwerp van de kaart kortom wat van toepassing is. 

Helaas nog steeds 
geen bijeenkomst(en) 
nu eerst de vakanties. 
Het is nu al de vijfde 
"De QSL kaart en zijn 
verhaal" met de 
wetenschap dat we 
dinsdag wederom 
geen club avond 
hebben. Gelukkig heb 
ik een aardige 
voorraad aan QSL 
kaarten na meer dan 
40 jaar activiteit op de 
diverse banden. 

Maar waarom is deze 
QSL kaart dan 
bijzonder? Sowieso 
omdat het een 
betaalde kaart is. 
Normaal gesproken betaal ik niet voor een QSL kaart tenzij het een hele dure Dx-peditie was en ik de desbetreffende 
amateurs wil steunen omdat ze het voor mij mogelijk hebben gemaakt dat land of eiland te werken. Dit is een heel mooi 
initiatief deze zendamateurs promoten de reddingsboot van de Orkney Eilanden en met de QSL kaart verdienste steunen 
ze de reddingsboot. Dit is trouwens een complete vrijwilligers organisatie, die ieder jaar toch de nodige zeelieden redden 
met zwaar weer aanvaringen etc. rond de Engelse kust. De Orkney eilanden IOTA EU-009 is trouwens toch wel een 
bijzonder verhaal geen echte DX maar niet zo vaak te werken. Het zijn meer dan 70 Eilandjes waar er maar iets van 20 
stuks van bewoond zijn. In totaal zijn er iets van 22000 inwoners op al die eilanden. Daarvan zijn er iets van 120 
Zendamateur en niet allemaal actief HI. Hun logging software laat overigens wel te wensen over twee exact dezelfde 
verbindingen qua QRG en QTR 
mode en band op de label. En ja dat 
is erg lang geleden dat ik een PSK31 
QSO heb gemaakt. Zie daar ook de 
laatste tijd weinig DX.   

73 de Evert PA3FXY      
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De Komeet Neowise: 

Arne PE1PSJ is eigenlijk geen visueel waarnemer en kijkt normaal gesproken 
naar kunstmanen en dan in het bijzonder weersatelliet ontvangst. Desondanks is 
hij er toch in geslaagd vanuit Groot Koninkrijk en vanaf de Kildijk in 's-Gravendeel 
de Neowise vast te leggen op de gevoelige plaat.    
                             
De Komeet Neowise, is een nieuwe heldere komeet in de sterrenhemel: de 
Komeet Neowise prijkt momenteel aan de avondhemel. Met het blote oog is hij al 
zichtbaar, maar pas echt mooi wordt hij pas in een verrekijker, en vanaf een 
donkere plek. Deze komeet toont een pracht van een staart.            
Wees er snel bij want eind juli is het alweer voorbij.         

                                                                    

Neowise staat 's avonds in het noord noordwesten en 
wordt zichtbaar zodra het donker genoeg is, na 23.30 
uur. Hij staat niet al te hoog dus zorg dat je een goede 
horizon hebt. In het noorden staat een heldere ster 
(Capella). De komeet staat iets links van, ietsje hoger. 
Met een gestrekte arm en gespreide vingers op een 
afstand van het puntje van je duim tot het puntje van je 

pink ongeveer. Het beste is om hem zo snel mogelijk 
een keer te bekijken, want hij wordt snel zwakker. We 
zien hem misschien nog een week. (op moment van 

schrijven is het 22 juli).Foto 1 is de Komeet ingezoomd de witte streep met het rode stip boven de komeet was een 
vliegtuig, Foto 2 toont de lichtvervuiling vanuit Zwijndrecht in Groot Koninkrijk wat geen (straat) verlichting heeft. Ook hier is 
duidelijk hoe klein het vanaf de grond is. Foto 3 is vanaf de Kildijk zie hier de Komeet rechts naast de Watertoren van ’s-
Gravendeel (inmiddels 106 jaar oud). Foto 4 laat zien hoe en waar e.e.a. te zien is. 

‘73 de Evert PA3FXY 

 

 

Foto 1 

Foto 2 

Foto 3 
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Foto 4 

 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

