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Nu nog in het tweede deel van de vakantieperiode en dan ?????  
Hopen we op een echte verenigingsavond in september ???.  
Ten tijden van het knippen, plakken en schrijven van deze VHWN is er nog weinig 
definitiefs bekent over de regels en de omstandigheden na 1 september.  
De redactie heeft immers ook wel eens vakantie. Door de huidige techniek is het dan 
gelukkig wel mogelijk om het een en ander gepland te publiceren. 
Er is dan ook aanstaande dinsdag (25 augustus) 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.  
 

 

Beroepsmatig vossenjagen als echte bezigheid met mogelijk 
vergaande consequenties. 

Aangepast pantservoertuig gaat 
elektronische strijd aan in 
missiegebieden. 

Deze week kreeg 102 Elektronische 
Oorlogvoering-compagnie (102 EOV-cie) het 
1e exemplaar overhandigd. Het gaat om een 
bestaande Bushmaster die volledig is 
omgebouwd voor elektronische 
oorlogvoering. Daarvoor is ‘ie uitgerust met 
apparatuur om radiogolven ‘op te vangen’ 
en zo het vijandelijke radioverkeer af te 
luisteren of te verstoren.  

Er kunnen zelfs vijandelijke drones mee 

bestreden worden 

Een nieuwe serie van de gepantserde 

Bushmaster kan nog dit jaar zijn opwachting 

maken in missiegebieden. Het gaat om de 

zogenoemde Multirole Electronic Warfare-

uitvoering. Elektronische oorlogsvoering is een 

compleet nieuwe taak voor het 

infanterievoertuig en een tak van sport die 

steeds belangrijker wordt. 

https://magazines.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/magazines/00-defensiekrant/2020/26/bushmaster/20200701ajz1139.jpg
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En er zijn meer voordelen. Er kan mee worden voorkomen dat vijandelijke bermbommen op afstand worden geactiveerd en 

dat komt de veiligheid van de eigen mensen ten goede. Er kunnen zelfs vijandelijke drones mee bestreden worden. In 

vaktermen counter-UAV. 

 

Oorlogsvoeringsystemen 

De belangrijkste aanpassingen zitten aan de 

binnenkant. Het voertuig is voorzien van complete 

werkplekken met beeldschermen voor de 5-

koppige ploeg. De chauffeur en boordschutter 

vervullen daarbij een dubbelfunctie. Het echte hart 

wordt gevormd door de verschillende 

elektronische oorlogsvoeringsystemen. Die zijn via 

een netwerk gekoppeld tot een samenwerkend 

geheel. 

Het voertuig is gepantserd en kan mee op 

patrouilles 

Het voertuig is gepantserd en kan dus mee op 

patrouilles naar de meest afgelegen streken. Ook rijdend werkt alles. Majoor Mark is commandant van 102 EOV-

compagnie, dat valt onder de inlichtingeneenheid van de landmacht, en vertelt dat ze voorheen losse systemen meenamen 

in het infanterievoertuig. “In deze 

nieuwe editie zitten meerdere 

systemen die met elkaar 

communiceren en samenwerken. We 

konden bijvoorbeeld wel 

radiosignalen opvangen, maar door 

de nieuwe combinatie van middelen 

kunnen we nu nauwkeurig de positie 

van een vijandelijk 

communicatiesysteem bepalen. En 

verstoren konden we eerder 

helemaal niet.” 

 
 
 

 
 

https://magazines.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/magazines/00-defensiekrant/2020/26/bushmaster/20200701ajz1033.jpg
https://magazines.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/magazines/00-defensiekrant/2020/26/bushmaster/20200701ajz1062.jpg
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Stekelig uiterlijk 

Aan de buitenkant vallen verschillende antennes bovenop het voertuig het meest op. Daardoor doet ‘ie ietwat stekelig aan. 

Met 1 druk op de knop komen die antennes omhoog. Aan boord is nog een extra set aanwezig. “Die kunnen we met 2 man 

op een tactische plek met goed overzicht neerzetten. Je kunt dan vanaf 2 plekken hetzelfde meten en die informatie 

combineren, een zogenoemde kruispeiling. Daarmee is de positie van vijandelijke radiosystemen nóg veel exacter te 

bepalen.” ‘Hij kan alles, of in ieder geval heel veel’ 

Speciale bril 

Een EOV-eenheid kijkt met dit voertuig als het ware door een speciale bril naar het elektromagnetisch spectrum. Dat is niet 

alleen om passief informatie te vergaren voor meer situational awareness. Nu kunnen ook actief, defensieve en offensieve 

acties worden gemaakt.  

De Bushmaster beschermt zichzelf en andere voertuigen tegen IED’s, maar de specialisten van 102 EOV-compagnie 

kunnen ook actief vijandelijke communicatiesystemen zoeken en die platleggen of verstoren.  

“Hij heet niet voor niets ‘multirole’. Hij kan alles, of in ieder geval heel veel”, vertelt Mark enthousiast. Ook kunnen we onze 

eigen datastromen camoufleren en vijandelijke storingsactiviteiten in kaart brengen. Die counter-UAV-mogelijkheid maakt 

hem zelfs inzetbaar voor nationale taken. Mochten er bij Schiphol bijvoorbeeld problemen zijn met drones.”  

 
  
Uit : Defensiekrant 26, vrijdag 03 juli 2020 
Tekst Jan Malschaert 
Foto’s sergeant Aaron Zwaal  
 

Dominic PD0LDC bedankt voor je  (groene)  bijdrage !!! 

https://magazines.defensie.nl/binaries/large/content/gallery/magazines/00-defensiekrant/2020/26/bushmaster/collage_20200701ajz1125.png
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Vacature afdelingsbestuurslid A52 
VERON Hoekse Waard 

 
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   
 

Agenda: 

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

23-08-2020  Geen bijeenkomst !!!!! WEL EEN RONDE OP 145.550 MHz. !!!!! (20.00 uur lokale tijd)        
22-09-2020 Geen bijeenkomst !!!!! WEL EEN RONDE OP 145.550 MHz. !!!!! (20.00 uur lokale tijd)     

16/18-10-2020 JOTA-JOTI Weekend                    
27-10-2020 Onderling QSO             
13/14-02-2021     VERON PACC contest 2021 

 

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 (vermoedelijk 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.  

 
 

mailto:a52@veron.nl
https://pacc.veron.nl/
https://pacc.veron.nl/
https://pacc.veron.nl/
https://a52.veron.nl/qsl-service/
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De Low-budget HAM-operator (part 4A) 

 
 
Vorige maand is er in de VHWN onder dit kopje wat achterwege 
gebleven. We wilde het jullie toch niet onthouden dus bij deze als nog met 
nogmaals excuses. 
 
Over de top van de mast gaat een stuk PVC pijp rond 30 ongeveer  
en een 40 cm lang met bovenin een gaatje door en door geboord. 
Dat pijpje blijft hangen als je door alle gaatjes het bootje doet. 
Tegen dat pijpje zit dan de X200 gemonteerd. De coax kan ik onder het 
boeibord (zie foto 2) door naar 
binnen voeren en aansluiten op mijn set. 
Half juni 2018 heb ik een baojie-218 gekocht, weer bij vriend Alie. Met dat 
setje werk ik nog steeds. Mijn 
mast is ondertussen wat definitiever, mar dat vertel ik volgende keer wel. 
Tot nog toe waren deze stukjes redelijk chronologisch, dat ga ik nu 
loslaten.  
 
’73 PD4B Bart 

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(en) de laatste 
maand vakantie. Het is nu 
al de zesde "De QSL kaart 
en zijn verhaal" maar nu in 
september hopelijk wel 
een club avond al dan niet 
met mondkapjes op..... 
Gelukkig heb ik een 
aardige voorraad aan QSL 
kaarten na meer dan 40 
jaar activiteit op de diverse 
banden en de nodige 
modulatie soorten HI.  
Voor de brood nodige 
variatie nu eens geen 
eiland, vuurtoren of molen. 
Maar waarom is deze QSL 
kaart dan bijzonder? 

  Foto 3: top van de mast met gaatje 
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Een stukje toeristische informatie en een interessant verhaal uit de historie van de pionier op radio gebied Guglieimo 
Marconi.De Wild Atlantic Way in het Iers: Slí an Atlantaigh Fhiáin (niet te lezen of te verstaan dus) is een toeristische route 
aan de westkust van Ierland die 2500 km (1553 mijl) lang is (wat nu van Groningen naar Maastricht is een eind rijden) en 
door negen plaatsen en drie provincies loopt, hieruit blijkt wel hoe dun bevolkt Ierland is. Het strekt zich uit van County 
Donegal in het noorden tot County Cork in het zuiden en loopt door Leitrim, Sligo, Mayo, Galway, Clare, Limerick en Kerry 
allemaal aan de ruige westkust van Ierland met uitzicht op de Atlantische Oceaan. County Cork, gelegen in de provincie 
Munster, grenst aan vier andere provincies: Kerry, Limerick, Tipperary en Waterford. Het heeft de op één na hoogste 
bevolking van elk graafschap in Ierland. Mizen Head, gelegen op het Beara-schiereiland, County Cork, is de meest 
zuidelijke landtong op de Wild Atlantic Way in Ierland. Het Beara-schiereiland wijst naar de Noord-Atlantische Oceaan en 
heeft een van de meest dramatische kustlandschappen van Ierland. De Fastnet rots staat bekend als "Ierlands Traan" 
omdat deze het laatste beeld van Ierland was voor Ierse emigranten die naar andere landen voeren. In een poging om het 
eerste radiosignaal over de Atlantische Oceaan te krijgen, plaatste Guglieimo Marconi  antenne masten in de buurt van het 
dorp Crookhaven, Co 
Cork, voor de nodige 
testen tussen 
Crookhaven, de 
Fastnet vuurtoren en 
Cape Clear Eiland. 
Deze testen vonden 
plaats tussen 1901 en 
1914. Hoewel Marconi 
geen succes had met 
die trans-Atlantische 
poging, vestigde hij in 
1902 een 
telegraafstation in 
Crookhaven. Die 
faciliteit werd in 1914 
verkocht en uiteindelijk 
in 1922 afgebroken.
  
  
  
  
           
‘73 de Evert PA3FXY 

De Low-budget HAM-operator (part 5) 

Vorige keer had ik het nog over de aanschaf van een baoji-218. Dat setje kost normaal een dikke   
€ 50 , en dat betekent dat de douane zijn adem er nog even overheen laat gaan en dat je nog een rekening 
krijgt van DHL of post-NL voor de invoer en btw omdat je over de € 22 heengaat. 
Wat schetst mijn verbazing, het pakje werd gewoon afgeleverd en dat kwam omdat de verzender de kosten 
gesteld had op € 11 met als beschrijving: gerepareerde print. Dat was dus weer eens een mazzeltje. 
Verder had ik gezegd dat ik nog wat zou vertellen over mijn verbeterde mast. 
In eerste instantie was het plan om een mast tegen de zijgevel van mijn hoekhuis te plakken. Dat moest een 
draaibare mast worden want ik wilde geen commerciële rotor boven in de mast hebben in verband met de 
grotere windlast.  
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Dat is nog steeds een droom, maar ik ga proberen om dat in 2021 toch voor elkaar te krijgen. Dat zal weer 
stof leveren voor weer een paar verhaaltjes. In tweede instantie werd dat dus een vaste mast boven op mijn 
garage dak. 
De masthouder moest iets worden in de richting van een tegel parasol voet. Allen vond ik die commerciële 
types te klein en te licht. Dus ben ik begonnen met zelf iets ontwerpen. 
Ik wilde 50 x 50 tegels gebruiken, gelegd in een kruispatroon waarbij de middelste tegel weggelaten wordt. 
Hiervoor een frame lassen van hoekstaal waar die tegels mooi inpassen. Het middenvak overbruggen met 
wat vierkante pijp en daarbovenop weer 2 stukken U profiel waar een steigerpijp tussen past. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Nadat deze foto's gezien waren kreeg ik nog het 
advies om er een paar schoren tegen aan te 
plakken.  
De foto's spreken voor zich denk ik. 
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Op de U profielen zijn op elk nog twee oortjes 
gelast en op de mast schuift een ring die ook 
twee oortjes heeft. Als je de laatste foto wat 
vergroot is het beter te zien denk ik. Als je de 
mast overeind zet, kun je de  oortjes van de ring 
tussen de oortjes op de U profielen laten vallen 
en dan staat de mast gelijk vast. De mast 
scharniert onderin op een 12 mm bout. 
Van een kennis kon ik voor een fles jenever een 
partij rubber tegels over nemen. Die heb ik 
gepositioneerd precies boven een draagmuur en 
een dakbalk. 
Elke week rijdt hier de fa van Wanrooij door de 
straat om oud ijzer op te halen en die jongens 
hebben een klein kraantje op de wagen staan. 
Daar heb ik aan gevraagd of ze het stuk staal op 
het dak konden hijsen. De tegels liggen nog niet 
in de vakken wan ik wil het staal nog bewerken 
met Hammerite en dan zouden ze er weer uit 
moeten. Zo is het makkelijker. 
 De coax die op de foto's nog naast de mast 
loopt gaat ondertussen dóór de mast. De betontegels zij extra dik en dat was een behoorlijke klus om die 
boven te krijgen. Ik heb ze per stuk tegen een schuine ladder naar boven gesleept met een dik touw. 
De mast is een steigerpijp van vier meter met bovenin de Diamond X200 die ik van Harrie, PC5WB 
overgenomen heb. Als ik nu bij stevige wind ernaar kijk en het spul nauwelijks zie bewegen dan had ik 
misschien beter een pijp van zes meter kunnen nemen. 
Deze keer weer tot zover. Waar ik het volgende keer over ga hebben weet ik nog niet. 
 
‘73 PD4B, Bart. 
 

 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

