Afdeling A52
Hoekse Waard
De vakantie periode is voorbij, traditie getrouw
zouden we er weer voor iets meer dan 100%
tegen aan gaan voor wat betreft de clubavonden.
Sinds begin dit jaar is Nederland en de rest van
de wereld in de ban van COVID-19.
Na het bestuderen van de voorwaarden waar we
als afdeling aan moeten voldoen om nu in deze
tijd een clubavond te organiseren en na bestuurlijk
overleg zijn wij toto de volgende conclusie
gekomen.
We houden 22 september weer een clubavond
waar we een onderling QSO gaan houden.
Hieraan zitten uiteraard wel diverse voorwaarden.
-

Respecteer de 1,5 meter regels.
Geen koorts en of andere bekende symptomen.
Lid zijn van VERON A52.
U wordt genoteerd op de presentielijst om uw aanwezigheid te bevestigen zoals gebruikelijk.
Gebruik van een zitplaats is verplicht.
Kom niet als u het niet vertrouwd.

Met het in acht nemen van bovenstaande regels hopen we samen met u na een lange tijd weer eens een clubavond te
houden. Het bestuur dankt u alvast voor uw medewerking.

Agenda:
Uiteraard is deze agenda met de grootste zorg samengesteld maar met de huidige COVID-19 ontwikkelingen bied
deze agenda dan ook geen zekerheid.
22-09-2020
17-10-2020
27-10-2020
24-11-2020
22-12-2020
26-01-2021
13/14-02-2021

Onderling QSO
JOTA-JOTI Weekend
Onderling QSO
Onderling QSO
Onderling QSO
Jaarvergadering & Onderling QSO
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. 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.
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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.
Jawel dinsdag
a.s. eindelijk
weer een
bijeenkomst,
langzaam maar
zeker weer back
to normal hoewel
het aantal
besmettingen
weer toeneemt
i.p.v. afneemt.
Maar waarom is
deze QSL kaart
dan bijzonder?
Sowieso omdat
het met een
signaal van -20
db het op het
randje van de
bruikbare signaal
sterktes voor een
FT8 verbinding
toch gelukt is de
verbinding te
voltooien. Het
was tegen half 1 in de nacht, mogelijk dat de big guns toen al QRT waren... Dan maak ik met mijn beperkte vermogen 80
Watt op 30 meter en niet echt aangepaste antenne een OCF voor 10, 20 en 40 meter nog een kansje. Deze signaalsterkte
is overigens meer iets voor JT65A maar in deze mode is er weinig activiteit meer. Maar al met al een leuke Dx-peditie en
een schitterende QSL kaart grafisch gezien een tien met een griffel en een zoen van de juffrouw. Een leuk stukje
geschilderd en mooie kleuren foto's met fraaie impressies van het eiland. Ook een zeer fraaie achterkant. Met dit QSO heb
je dus IOTA EU094 gewerkt en de Franse eilanden groep the Glénan islands in dit geval Saint Nicolas Island welke niet
meer dan 100 bewoners heeft een
vuurtoren Les Mountons LH FR0024
een zeilschool en een duikschool en
twee kleine restaurantjes en in de
zomer dagen veel toeristen..

‘73 de Evert PA3FXY
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ISS Cross band repeater geactiveerd
De ISS 437.800 MHz cross-bandrepeater is geactiveerd, zo
meldt ARISS. De installatie van het
eerste element van de nieuwste
generatie radiosystemen is klaar en
operationeel. Sinds 2 september is
de FM-repeater van 2 m naar 70 cm
ook al actief. De uplink is 145.990
MHz, de downlink 437.800 MHz(*).
Voor de uplink is een CTCSS-toon
van 67 Hz nodig.
Dit is het eerste onderdeel van het
InterOperable Radio System (IORS),
geïnstalleerd in de Columbusmodule. Genoemd systeem vervangt
het huidige Ericsson radiosysteem en
packet-module. Dat was namelijk
oorspronkelijk gecertificeerd in 2000
voor ruimtevluchten.
Het voor de ruimte gemodificeerd
radiosysteem werkt met een
Kenwood D710GA transceiver en
een speciaal ontwikkelde voeding.
Lees voor verdere informatie de Veron site:
https://www.veron.nl/nieuws/iss-cross-band-repeater-geactiveerd/
Of
Op de site (in het Engels) van de ARISS (Amateur Radio on the International Space Station)
https://www.ariss.org/press-releases/september-2-2020
(*) Op de Veron site staat deze frequentie verkeerd genoteerd!

Afdeling A52
Hoekse Waard
Te koop: 4- delige uitschuifbare en kantelbare Kokermast
van 12 x 12 cm, maximale hoogte ca 11 meter, inclusief RC 5
Rotorset met HF beam MA5B en 2 meter meter hark (V&H) ,
bekabeling en 2 winches. Tegen elk aannemelijk bod. Te zien
in Oud-Beijerland. Voor verdere
informatie pb0anu@outlook.com of tel.: 06 18258752

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.

