Afdeling A52
Hoekse Waard
We hebben dit jaar al meerdere bijeenkomsten aan onze neus voorbij zien gaan, Januari, februari en september hebben
we gelukkig nog een fysieke bijeenkomst kunnen houden. Het ziet er dan ook naar uit dat behalve november ook de
laatste van dit jaar in december net voor de kerst niet doorgaat. We zullen toch moeten proberen met elkaar en voor
elkaar om in contact te blijven en ons voor te bereiden op wat in 2021 komen gaat.
Binnen het bestuur zijn diverse vraagtekens gezet bij de komende jaarvergadering op 26 januari en de vereiste
voorbereidingen hiervoor.
Komende 24 november is er dan ook weer een bijeenkomstronde gepland om 20.00 uur op 145.550 MHz.
Hierbij bent u van harte uitgenodigd om in te melden en dus deel te nemen.

Uit de oude doos:
Dat Corona ook positieve dingen heeft blijkt uit diverse
dingen zoals aantoonbaar schonere lucht tijdens de eerste
golf en minder verkeer op de weg. Er zijn ook mensen die
tijd hebben gevonden om in het archief te wroeten zoals
blijkt uit de hieronder getoonde foto
collage van de PACC van februari
2006.

Evert bedankt
voor je bijdrage
van een mooie
afdelingsactiviteit uit het
verleden. In 2006 stond
de mast er nog niet. ( Hij
lag wel al klaar). Met het
kijken naar deze foto’s
komen er weer diverse
herinneringen naar
boven alwaar we met
ons allen aan terug
mogen en moeten terug denken……..
Voor afdelingsleden is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de clublocatie tijdens o.a. de PACC.
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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.
27-10-2020
24-11-2020
22-12-2020
26-01-2021
13/14-02-2021

Onderling QSO
Onderling QSOBijeenkomst ronde 20.00 uur 145.550 MHz.
Onderling QSOBijeenkomst ronde 20.00 uur 145.550 MHz.
Jaarvergadering & Onderling QSO
VERON PACC contest 2021

QSL POST:
Of er ook kaarten voor u zijn kunt u zien op de site onder het kopje QSLservice. Achter uw call staat vermeld of er kaarten zijn en wanneer ze voor
het laatst zijn opgehaald.

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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PI4CG/P on tour ……. :
Wat hebben een “hondenkop” (trein), MIG straaljager, een 18-eeuwse locomotief, een Rotterdamse RET tram en een oude
helikopter nu te maken met PI4CG en de Friese Elfstedentocht?
Een vraag die we hopen te beantwoorden in de volgende VHWN. Want als u dit leest hebben we net de Elfstedencontest
achter de rug. Vanaf een bijzondere locatie, uiteraard dicht bij Friesland maar niet in Friesland, hebben we op 2 en 80
meter de nodige
verbindingen gemaakt.
Vanuit de grid JO22MU
(Wieringerwerf) met twee
transceivers en een
gezellige crew van 4
operators hebben we ons
best gedaan om weer in de
hoogste rangen van deze
contest te eindigen.
Met foto’s en de resultaten
zullen we in de volgende
VHWN uitgebreid verslag
doen.
In ieder geval een “DXpeditie” die voor herhaling
vatbaar is en dan wellicht
met meerdere stations?

De low budget HAM operator (7):

Afgelopen weken heb ik wat projectjes afgerond die nog open lagen in
de shack.
Om te beginnen de dummyload. Dat had nog al wat voeten in aarde.
Dat ding had ik 2 jaar geleden al gekocht op een beurs.
Het bestond uit een flink koelblok met twee vennetjes erop en een heel
klein weerstandje met een nog kleiner pieletje als een van de
aansluitingen. Dat kleine pieletje had ik aan een stuk coax gesoldeerd
en het weerstandje vastgeschroefd op het koelblok. Dat geheel wilde
ik monteren op een IKEA doosje waar ik het al die tijd in bewaard had.
Ik vond het handig om het op dat doosje te monteren omdat ik dan de
nodige verloop pluggen erin kon bewaren. Echter door al de
bewegingen en geklooi met tie-wraps om een en ander vast te zetten
brak het kleine pieletje af. Dus RIP weerstandje. Op internet op zoek
naar een vervanger, gevonden en besteld. Kwam er een mailtje retour
dat ze niet aan particulieren leverden. Dus opnieuw zoeken en kwam
ik uit bij Reichelt, die leverde wel aan particulieren. Daar heb ik twee
"CAD MP930-50.0" besteld dat is een "Dikke laag-weerstand, radiale,
30 W, 50 Ohm, 1%". Die kwamen na 2 dagen binnen.
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Bij de bestelling werd ook gevraagd of ik een catalogus wilde, nou vooruit dan maar, stuur maar mee. Bleek dat een
boekwerk te zijn van 1184 pagina's. Daar kan ik nu af en toe lekker in bladeren. Op een van de bijgevoegde foto's de
gemonteerde nieuwe weerstand en op de rand van het doosje de oude weerstand zonder pieletje.
Een volgend project was de antennetuner kit ZM-2 ATU. Dat
project verliep Zonder noemenswaardige problemen. Ik heb er
dan ook veel tijd voor uitgetrokken om een en ander in elkaar
te zetten en de ringkernen te bewikkelen. Het resultaat mag er
zijn, vind ik zelf. Zie de bijgevoegde foto's van het binnenwerk
en de buitenkant. De goede werking is nog niet bewezen want
mijn tranceiver ligt nog open.

Het derde project was een
veldsterktemeter. De onderdelen waren
binnengekomen van vriend Ali en het
schema van YouTube geplukt. Het stelt
allemaal geen bal voor, en het werkt
wel. Als ik mijn porto inknijp slaat de
meter uit.
bijgevoegd foto's van binnen, buiten en
het schema. De diodes zijn 1N34A
geworden, de potmeter is nu 10K en de
meter is 50 microampere geworden.
Tot zover maar weer voor deze keer
73 de PD4B, Bart.
PS: M0chten jullie vragen of opmerkingen hebben die kunnen jullie vast uiten in de
wekelijkse ronde van A52 of via mijn mail: PD4B at Veron.nl (jullie weten vast wel
hoe je daar een werkend e-mail adres van maakt).
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De 600ste Radioronde van VERON A52:

Afgelopen zondag 1 november was het
na bijna 5 jaar tijd voor een surpriseparty (op gepaste afstand natuurlijk).
Onze vaste rondeleider Paul PD2PKM
was begonnen aan de 600ste ronde.
Om 20.30 uur begint elke zondagavond
de ronde op 145.550 MHz. Het
inmelden ging deze keer anders dan
normaal want met het onderbreken van
de ronde werden taart en een
bloemetje bezorgd. Kompleet
overvallen, werd ervan genoten terwijl
de ronde weer verder ging. Paul had dit
totaal niet verwacht en vond dit dan ook
een mooie blijkt van waardering. Toch
gaat ook de waardering naar Gerard,
PD2GSP die al die jaren de
‘administratie’ bijhoudt en Paul
vervangt als die onverhoopt er een
keer niet is. Uiteraard hopen wij
dat Paul en Gerard de 1000 gaan
volmaken!!
Uiteraard moeten we eigenlijk
jullie allen bedanken voor het
deelnemen aan deze 600 rondes.
Zonder inmelden van jullie allen
ste
was er immers nooit een 600
ronde geweest.
We hopen dan ook dat jullie je nog
lang blijven inmelden in de rondes
zodat we inderdaad de 1000 gaan
halen.
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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
nog steeds erg slecht uit
v.w.b.t. de COVID 19
besmettingen. Het bestuur
is dan ook zo verstandig
geweest in november en
december geen
bijeenkomsten te hebben.
Maar waarom is deze QSL
kaart dan zo bijzonder?

Zeker omdat er op de
voorkant een schitterende
kleuren foto staat met een
kerkhof van antennes die
waarschijnlijk de Russische
storm niet overleefd
hebben. En dan de
humoristische tekst erbij To
DX or not to DX. Wat op zich
ook nog wel vermeldens
waardig is dat deze kaart via
OQRS en het bureau binnen
1,5 jaar op de plaats van
bestemming aan kwam, dat
is zeker niet verkeerd. Op
zich was deze verbinding
ook kantje boord, normaal
gesproken is -20 dB meer
iets voor de JT65A mode
dan voor FT8 mode, kreeg
overigens -16dB van hem.
Helaas hebben de meeste
amateurs geen tijd meer
voor JT65A het moet
allemaal sneller veel zitten
er dan al op FT4 maar daar
had het zeker niet mee
gelukt.
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Op zich is deze verbinding met een Windom als inverted V met een hoogte van 5 meter op het voedings punt en de poten
maar op 2,5 meter best wel bijzonder gezien de antenne sowieso niet voor de 30 meter band gemaakt is. De FD3 is
namelijk voor 10, 20 en 40 meter berekend, dan toch nog bijna 10000 kilometer ver komen is zeker niet verkeerd. Voor wat
betreft Ecuador zijn er daar minder dan 500 amateurs met een licentie waarvan er ook nog een groot aantal buitenlanders
tussen zitten die zeker niet altijd QRV
zijn. Vrees echter dat Alexei UA4WAE
het voorlopig uit zijn hoofd laat om weer
een DXpeditie naar Ecuador te doen
met de huidige COVID-19 pandemie.
Het jaar 2020 zal waarschijnlijk de
geschiedenis ingaan als het jaar van de
covid -19 pandemie. Dit is zeker voor
Ecuador het geval.

73 de Evert PA3FXY
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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.

