Afdeling A52
Hoekse Waard
Na het bestuderen van de
voorwaarden waar we als afdeling
aan moeten voldoen om nu in deze
tijd een clubavond te organiseren
hebben wij als afdeling op 22
september een clubavond gehouden
onder strikte voorwaarden.
Wij danken iedereen voor zijn
medewerking voor het naleven van
de regels mede hierdoor was het een
zeer geslaagde avond. Door
inmiddels landelijk aangescherpte
regels zien wij als bestuur geen
mogelijkheden om verder te gaan
met de maandelijkse fysieke
bijeenkomsten. We gaan dan ook
weer van start met de maandelijkse
bijeenkomst ronde welke gehouden
zal worden op de avond van de
bijeenkomst ( 27-10-2020) om 20.00
uur lokale tijd. Deze ronde is
inmelden met een ster niet mogelijk.
De verenigingsavond in september
was met een 10-tal aanwezige
gezellig druk en zeer geslaagd. Aan de sfeer was goed te merken dat er grote behoefte was en is aan een fysiek moment
van samenkomst. Het onderling QSO van deze avond was zeer divers, er werd dan ook met volle aandacht aan deel
genomen.

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

JOTA-JOTI Weekend
Onderling QSO Bijeenkomst ronde 20.00 uur 145.550 MHz.
Onderling QSO
Onderling QSO
Jaarvergadering & Onderling QSO
VERON PACC contest 2021

QSL POST:
De QSL-kaarten zijn de afgelopen weekbezorgd. Deze service is een
e
initiatief van onze afdelingsvoorzitter en 2 secretaris. 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.

Na 1 bijeenkomst na de zomer
vakantie ziet het er inmiddels
erg slecht uit v.w.b.t. de COVID
19 besmettingen. Het bestuur is
dan ook zo verstandig geweest
in oktober geen bijeenkomst te
houden. Overigens een
fantastisch initiatief van onze
voorzitter om met de 2de
secretaris de QSL kaarten weg
te brengen en op te halen.

Maar waarom is deze QSL kaart
dan zo bijzonder? Sowieso
omdat er op de voorkant een
schitterende kleuren foto staat
van de molens van de
"Zaansche Schans" hiermee
doe ik de schrijver van de QSL
Kaart en zijn verhaal extra editie en mede lid van de contestgroep 1884 vast een plezier mee. Maar respect voor de
amateur wiens call er op staat. Jan heeft vele jaren in het VERON HB gezeten en in het verleden heel veel voor de
VERON gedaan. Heb hem dan ook op de vele VR's welke in ik in Arnhem bezocht heb dan ook altijd op het podium zien
zitten. In 1983 kreeg hij de onderscheiding lid van verdienste en in 2004 werd hij benoemd tot ere lid van de VERON. Op
zich was dat destijds altijd een langdurig verhaal zo'n VR in de Kerk van het dorp in Arnhem. Daar waren altijd zoveel
voorstellen van alle afdelingen dat het altijd laat in de middag werd eer dat ze allemaal behandeld waren. En wij dus
meestal na afloop eerst de plaatselijke Chinees bezochten voor een avond maaltijd voordat we de terug reis aanvaarden.
Maar dat even buiten beschouwing gelaten. Na vele jaren HB en na het aftreden als HB lid is Jan zich full power in gaan
zetten voor de ARDF vossenjacht activiteiten. Maar in de 11 steden contest een wat ongedwongen contest had ik dus
opeens een gezellig QSO met
deze man welke ik meer dan 25
jaar als official heb meegemaakt.

‘73 de Evert PA3FXY
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De low budget HAM operator (6):
De afgelopen weken ben ik stevig bezig geweest in mijn shack/mancave.
Dat was ik eerder ook al van plan, want het moet een nette shack worden waarin eventueel ook nog kleine
vergaderingen gehouden moeten kunnen worden.
Maar sinds juli is het in een stroomversnelling gekomen omdat mijn orthopedisch chirurg toen bepaalde dat
ik in september een nieuwe heup zou krijgen. Daardoor moest die ruimte vóór dat moment gecleand zijn om
ook te dienen als verblijfs- en revalidatie plek als ik geopereerd zou zijn. Die laatste stap is in ieder geval
gelukt.
Ik heb nu een tafel met een oude computer er op met daarnaast mijn 2 meter zendertje. Daarnaast staat
weer mijn hometrainer zodat ik ook kan zenden als ik zit te fietsen. Dan komt mijn soldeertafel waarop ik
tijdens mijn revalidatie wat half afgebouwd spul wil afronden zodat ik het kan gaan gebruiken. Op stapel
staan een dummyload, een kalibratie gevalletje voor een antenne analysertje, een antenne aanpas unit, een
UBITX kortegolf tranceiver en een 20 meter antenne.

Foto’s van mijn shack. Plafond en wanden worden begin volgend jaar afgewerkt , is planning.
Als dat allemaal klaar is dan hoop ik dat dat synchroon loopt met mijn revalidatie en dat ik tegen die tijd weer
een ladder op mag. O ja, van de week kreeg ik ook nog het idee dat mijn 2 meter bakje een PTT
voetschakelaar nodig heeft, dan kan ik mijn vingers aan mijn computer toetsenbord houden terwijl ik QSO’s
maak. Dat is handig als ik deze stukjes schrijf. Voor die voetschakelaar heb ik nodig: een plastic doosje, 2
female rj45 pluggen die ik in dat doosje kan monteren,
een 2 polige jackplug female ook om in het doosje te
monteren, 1 bijbehorende male jackplug, 2 male rj45
pluggen, 2 meter UTP kabel, 2 meter tweelingsnoer een
plankje en een paar stukjes printplaat en een stukje
triplex.
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De 2 female rj45 pluggen worden in 2 tegenover
elkaar staande zijden van het doosje
gemonteerd. Alle pennen worden 1 op 1 door
verbonden, 1 naar 1, 2 naar 2, enz.
Draadje 5 en draadje 6 krijgen een aftakking
naar de female jackplug welke in een derde zijde
van het doosje gemonteerd is. Doosje kan dicht.
Met een 1 op 1 utp kabel (lengte naar behoefte)
het doosje verbinden met de BJ-218. De
microfoon aan de andere kant in het doosje en
er kan weer standaard gewerkt worden.
Van 2 strips printplaat maken we een
voetschakelaar.
Lijm de strips aan weerszijden van een stukje
triplex met de koper zijden naar elkaar,
soldeer aan elke strip een ader van het
tweelingsnoer. Andere zijde van het snoer naar
de male jackplug. Lengte snoer naar behoefte.
Lijm de strips nu nog op een plankje en de
voetschakelaar is klaar. Inpluggen in het kastje
en je kunt zenden of met de hand PTT switch of
met het voetcontact.

Tot zover maar weer voor deze keer.
73, de PD4B, Bart

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
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De QSL-kaart en zijn verhaal – Extra:
In deze uitgave een
extra “De QSL-kaart en
zijn verhaal”. Niet om
afbreuk te doen aan de
boeiende uitleg die Evert
(PA3FXY) in elke
uitgave van de VHWN
geeft over z’n enorme
verzameling van QSLkaarten. De reden is de
speciale kaart die
ondergetekende ontving
bij de laatstgehouden
fysieke bijeenkomst in
Puttershoek. Jullie weten
dat ik nog maar ‘pas’ als
gelicenseerd
zendamateur actief ben.
Het begon in december
2018 met mijn call
PD2JCB die ik een jaar
later mocht omzetten
naar PA2JCB. De hele
procedure rond het
versturen van QSLkaarten was niet geheel
nieuw voor mij. Uit mijn
27Mc tijd had ik er al
een. (Zie afb .1)

Afbeelding 1.

Dus na de in gebruik name van
mijn PA-call heb ik een kaart
laten maken waarvan ik er
overigens nog maar heel weinig
heb verstuurd.
Ik was dan ook aangenaam
verrast toen onze QSL manager
ook aan mij een stapeltje
kaarten overhandigde. En ja,
tussen die kaarten zat wel een
heel speciale. (Zie afb. 2)

Afbeelding 2.

Afdeling A52
Hoekse Waard
Niemand van de aanwezigen had
een dergelijke kaart (ooit) gehad en
dus leek het interessant e.e.a. eens
goed uit te zoeken en er een
verhaaltje over te maken.
De kaart ontving ik vanwege een
SSB-verbinding van een QSO
gemaakt op 5 januari 2019 met het
station EG3WBD. Kon ik dat zo snel
uit het brailleschrift halen? Nee!
Maar gelukkig is er ook een
achterkant van de kaart waarop een
stickertje zit. (Zie afb. 3)

Afbeelding 3.

Eenmaal thuis begon daar de speurtocht naar de herkomst van deze kaart. Het meest voor de hand liggend was om de
call via QRZ op te vragen en daar staat:
EG3WBD: SPECIAL CALLSIGN CELEBRATING WORLD BRAILLE DAY
ONLY ACTIVE 2019 JANUARY 4TH AND 5TH IN 80, 40 AND 20M BANDS (CW AND SSB)
SPECIAL QSL IN BRAILLE PAPER CARD!
World Braille Day celebrates the birth of Louis Braille, inventor of the reading and writing system used by blind and partially
sighted hams over the world.
This last december, United Nations passed a resolution designating January 4th of each year as World Braille Day.
Nou, dat maakte veel duidelijk. Dus de United Nations heeft een resolutie aangenomen waarbij 4 januari van elk jaar werd
aangewezen als de World Braille dag.
Dus jaarlijks op 4 januari is het 'Wereld Braille Dag' (World Braille Day). Op deze dag is Louis Braille, de uitvinder van het
brailleschrift, geboren. Het doel van de 'Wereld Braille Dag' is om jaarlijks het belang en de betekenis van braille in de
eenentwintigste eeuw onder de aandacht te brengen van een groot publiek.
Dankzij Louis Braille hebben duizenden zeer slechtziende en blinde mensen over de hele wereld toegang tot informatie en
de mogelijkheid om te communiceren.
4 Januari is de geboortedag van Louis Braille (1809-1852) (Zie afb. 4), uitvinder van het brailleschrift. Hij verloor zijn zicht
als gevolg van een ongeluk in zijn vaders zadelmakerij. De jaren na zijn ongeluk heeft hij een systeem ontwikkeld om met
de tastzin te kunnen lezen en schrijven: het brailleschrift.
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Louis Braille stierf op 6 januari 1852, 43 jaar oud, aan de
gevolgen van tuberculose. Louis werd begraven op het kleine
kerkhof van Coupvray in Frankrijk. Zijn naam zou voor altijd
synoniem staan voor het door Louis Braille ontwikkelde
puntenschrift.
Twee jaar na zijn dood, in 1854, werd het brailleschrift officieel
erkend door het instituut als volwaardige lees- en schrijftaal
voor blinden. Vanaf dat jaar werd het braille langzamerhand in
alle West-Europese landen ingevoerd als officieel blindenschrift.
Het, overigens Spaanse, HAM radiostation herdacht de
geboorte van Louis Braille met een speciale call:
EG3W(orld)B(raille)D(ay).
Uiteraard heb ik een poging gedaan het brailleschrift op de
kaart te ontcijferen. Dat is maar ten dele gelukt. Boven de
streep (lange rij puntjes) staat in ieder geval: EG3WBD World
Braille Day special call, QSL.
Er is overigens nog een saillant detail. In geen van mijn
logboeken: QRZ, EQSL, LOTW etc. kan ik een bevestiging
vinden van een QSO met het Spaanse station met die speciale
call EG3WBD. Misschien dan toch een foutje in het
brailleschrift? Alles is denkbaar. Het heeft in ieder geval een
leuke speurtocht opgeleverd, dit stukje in de VHWN en wat
meer achtergrondkennis omtrent deze inmiddels
wereldberoemde uitvinder van het Braille-schrift.
PA2JCB, Jan Booden

‘Postillon d’amour’?!?
Tijdens de wekelijkse ronde van PI4VHW, met zoals vrijwel altijd Paul
(PD2PKM) als geroutineerde rondeleider, kwam hij met het idee om als
bestuur er voor te zorgen dat onze leden niet verstoken zijn of blijven van de
natuurlijk felbegeerde QSL kaarten. Immers, de coronamaatregelen maken
het niet mogelijk om deze en komende maand(en) bij elkaar te komen. De
onderlinge QSO’s lossen we op door maandelijks een extra ronde te houden
op de dinsdagavond die gepland staat voor de verenigingsavond.
Paul kreeg bijval en schakelde Jan (PA2JCB) in om samen de postiljon
gestalte te geven en de QSL kaarten bij de leden te bezorgen.
En, aldus geschiedde. Op 22 oktober jl. hebben de twee ‘oudjes’ samen als
een QSL-Postiljon de kaarten bij de leden bezorgd. Naar ons idee een
terechte en ongekende service voor en naar de leden.
Om ongeveer half elf werd de tocht aangevangen en die ging vanaf Pauls
QTH eerst naar een tweetal leden in Numansdorp. Daarna werd ZuidBeijerland bezocht om vervolgens kaarten in Oud-Beijerland af te leveren.
Daarmee was het westelijk gedeelte van de Hoeksche Waard voorzien.
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Vanuit Oud-Beijerland ging het vervolgens naar Puttershoek (2 adressen) en daarna naar Strijen (2 adressen) om daarna
in ’s-Gravendeel bij Evert (PA3FXY) een stapeltje af te leveren. Even werd overwogen om door te rijden naar Hendrik Ido
Ambacht om ook bij Arie (PA4ARI) een flinke stapel af te geven. Echter, dat ging de postiljon-bemanning net even te ver
en werd besloten deze per gewone post naar Arie te sturen. Vanuit ’s-Gravendeel werd koers gezet naar Maasdam om
tenslotte in Klaaswaal voorlopige het laatste adres te bezoeken. De postiljon eindigde weer in Numansdorp bij het QTH
van Paul waarna Jan koers zette naar zijn home-QTH in Mijnsheerenland. Na drie uur en zo’n krappe 100 kilometer is de
bak met kaarten nu vrijwel leeg. Op één adres kregen we ook QSL-kaarten mee terug die uiteraard via de bekende
kanalen zullen worden verstuurd.
Waardering
Paul, eenmaal thuis aangekomen werd beloond met een Gouden Speld (zie afbeelding).
Nee, niet vanwege zijn idee om een ‘Postillon d’Amour’ te laten rijden maar omdat hij 50
jaar lid is van het FNV. Kortom, een welverdiende geste die aan het geheel nog een
speciaal tintje gaf.
Of, en wanneer de postiljon weer gaat rijden hangt natuurlijk af van de activiteiten van jullie
als de leden. Immers, bij veel deelname aan contesten stromen de QSL-kaarten weer
binnen en zal er te zijner tijd wellicht opnieuw aanleiding zijn om een vergelijkbare actie te
ondernemen.
De ‘twee oudjes’ kijken terug op een
geslaagde actie en kunnen het liedje van de
Selvera’s over “De Postkoets” niet meer
vergeten. Immers, die tekst luidde:
“Ver over berg en dal klonk er ’t hoorngeschal.
Steeds als een blij signaal(*) voor allemaal”
(*) Het signaal was voor ons natuurlijk 145.550
MHz.

Paul, PD2PKM
Jan, PA2JCB

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
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.

