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Voor u ligt alweer de laatste editie van de VHWN 2020. Er is het afgelopen jaar een hoop veranderd in vele opzichten. Zo 
hebben we ondanks de Corona maatregelen nog wel een paar interessante en actuele onderwerpen mogen behandelen 
tijdens de bijeenkomsten. 
Ook de laatste jaarvergadering blijft voorlopig een bijzondere, de komende jaarvergadering zal op een andere manier 
invulling aan worden gegeven. Diverse activiteiten met betrekking op het Radioamateurisme zoals beurzen konden geen 
doorgang vinden net als sommige contesten (sommige gelukkig ook weer wel).  
 
Verder is er het afgelopen jaar in de VHWN een column bijgekomen van een Low Budget Ham Operator. Een mooie 
column met zeer leuke projectjes en achtergronden van een Ham Operator die er duidelijk een sport van maakt om het zelf 
goedkoop en werkend te krijgen.  
 
Ook de afdelingsnaam is het afgelopen weken aangepast aan de huidige gemeentelijke naam.  
Het is van af heden dan ook Afdeling "A52 Hoeksche Waard". Dit alles om diverse verwarringen te voorkomen. 
 
Na vorige maand de 600e ronde van PI4VHW te hebben gehouden schuiven we nu zo richting 2021 extra snel naar de 
700e met elke maand een ronde extra.  
 
Komende 22 december 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. 
 

 
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 deze VHWN.  

Als de ‘bladeren vallen’ en de temperatuur gaat dalen begint het bij 
de Friezen ‘te kriebelen’. Zou er dit jaar een Elfstedentocht gereden 
kunnen worden? Al jaren houdt het de Friezen in de winterperiode 
bezig. Gek genoeg is dat ook het geval bij sommigen ons als 
zendamateurs. 
Nee, het gaat dan niet om de schaatstocht maar om de Friese 
Elfstedencontest die dit jaar voor de 35ste keer werd georganiseerd. 
En die contest laat ook enkelen van ons zeker niet onberoerd. 
Als contestgroup CG1884 wordt al voor de zoveelste keer aan deze 
wedstrijd deelgenomen. Zo ook dus dit jaar. 

 
Al vroeg in het jaar werd het idee besproken en 
besloten om ook dit jaar een locatie net buiten 
Friesland te activeren. Na contact met, en op 
advies van, een zendamateur in Slootdorp werd 
besloten om te kiezen voor de camping “Land uit 
Zee” in Wieringerwerf. Een bijzondere camping 
alwaar vroegtijdig een klein huisje werd gehuurd. 
Na enige tijd van voorbereiden en uitbroeden van 
de opgekomen ideeën was het zaterdag 21 
november 2020 dan eindelijk zover. Langs diverse 
adressen om de spullen op te halen en met 
gepaste snelheid ging het richting Wieringerwerf 
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al waar we een accommodatie tot onze beschikking hadden voor het weekend. Aangekomen en uitgeladen konden we 
beginnen met opbouwen en testen van de antennes. Voor de 2 meter werd een X300 op een mast van 10 meter geplaatst 
en met scheerlijnen vastgezet. De ‘Kattensnor’ voor 80 meter kon op het ruime speelveld net achter het huisje worden 
weggespannen en alles was rond vier uur opgesteld en klaar.  
 
Na een warme maaltijd was 
het tijd voor een avondje 
ontspannen QSO’s draaien 
op de 2 en 80 meter. Dit 
lukte vrij goed en voor we 
besloten om er voor deze 
dag een punt achter te 
zetten en de kooi in te 
duiken hadden we al ruim 
25 verbindingen op elke 
band weg getikt. OP 80 
meter werden verbindingen 
gemaakt met Denemarken, 
Ierland, Engeland, Italië en 
Duitsland en op 2 meter 
werd, naast contact met 
lokale zendamateurs, 
gepoogd de thuisregio te 
bereiken. 
 

Het slapen was wat onwennig en warm in zo’n 
Oostenrijks huisje.  Bij het krieken van de 
ochtend en onder het genot van een heerlijke 
uitsmijter werd het toch langzaamaan tijd om 
de spullen weer aan te zetten en ons te richten 
op R-14 Friesland om de 11 steden en de 
kluunplaats te werken. 

 
Om 11.00 uur lokale tijd startte het ‘feest’ en ging het maken van 
verbindingen zeer voorspoedig. Een aantal van de 11 steden en een 
heleboel andere steden kwamen in het eerste uur voorbij met een 
geweldige snelheid van 45 QSO’s per uur. Na een kleine dip liep de QSO-
rating aan het eind weer op en zo konden we op 80 meter alle steden en de 
kluunplaats werken. Op 2 meter miste we Dokkum. Hiervan was 
ondertussen bekend dat meerdere stations deze ook miste en werd 
vermoed dat deze plaats niet was geactiveerd.  
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Om 14.00 uur was het feest afgelopen en was het tijd om na het opruimen en afbreken huiswaarts te gaan. 
We willen dan ook iedereen die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd om deze ‘tocht der tochten’ 
mogelijk te maken hartelijk bedanken.  

 
 
We hopen als CREW van PI4CG dan ook dat iedereen er net als wij van heeft genoten en net als wij alvast weer uitkijkt 
naar volgend jaar.  
 

 

De low budget HAM operator (8): 

Laatst tijdens de november QSO, had ik het erover dat ik het zou hebben over mijn toekomstige mast met zelf te bouwen 
rotor of over hulpmiddelen om een loop te maken. 
Een paar dagen later kreeg ik het idee van een gecombineerde 2m 70cm yagi antenne voor satellietcommunicatie. Al die 
ideeën gaan echter de ijskast in. Ik ben namelijk afgelopen lang weekeind weggeweest naar de Weerterheide, een leuk 
vakantiepark boven in Limburg. De week ervoor had ik al getest of ik via mijn tablet met de ronde mee kon luisteren via 
PI4DEC, en die test was gelukt.  
In het weekend wilde ik dus naar de ronde gaan luisteren, maar ik hoorde niets en ik zag ook geen signaal in de waterval. 
Ik appte PD2GSP, Gerard en ik kreeg te horen “Het is zaterdag, er is geen ronde vandaag”. 
Hoe ontspannen en vrij van klok en kalender kun je zijn op zo'n park. 
Het park ligt op nog geen kwartier rijden van Budel. 
Hier zit het radioamateur museum Jan Corver, dacht 
ik. Maar toen ik dat op internet zocht in de week voor 
het weekeind kwam ik erachter dat het een paar 
dagen eerder (1 december) voorgoed gesloten was 
wegens gebrek aan een opvolger voor de beheerder.  
Dat was een flinke tegenvaller want ik was van plan 
geweest om het museum met een bezoek te vereren. 
Ik had dan ook het bouwpakket van de elektronische 
Enigma willen kopen. Gelukkig stond op de website 
dat de verkoop daarvan nog door zou gaan. Vrijdag 
om 15:00 waren we op het park.  
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Na het uitpakken van de spullen heb ik om 16:00 Cor Moerman (beheerder van het museum) gebeld of ik het Enigma 
pakket op kon komen halen. Dat vond hij geen bezwaar en om 17:00 reed ik met mijn zwager (Cor de fluiter voor de 
Numansdorpers) naar het museum.  
 
Mijn zwager kon dan gelijk zijn auto buiten het park parkeren. Bij het museum bleef mijn zwager in de auto zitten want hij is 
totaal niet geïnteresseerd in radiotechniek. Na aanbellen bij zijn huis werd ik meegenomen naar een gebouwtje ernaast, 
een barak geschonken door het werkeiland Neeltje-Jans in zeeland. Dit was het voormalig museum. Als je daar nu de 
binnenkant bekijkt dan springen de tranen je in de ogen. Een hoop spullen enigszins gesorteerd op tafels, een hoop in 
kratten en dozen en aan de wand nog gigantisch veel boeken en andere documentatie. 
Een hele hoop was al weg zei Cor Moerman, o.a. naar andere musea en naar Stichting Onterfd Goed in Eindhoven. De 
rest staat te koop. Ik ging die middag om het Enigma pakket te kopen, dat was snel gebeurt en ik zei dat ik het jammer 
vond dat ik al zo snel weg moest omdat mijn zwager zat te wachten. Dan kom je van 't weekeind toch nog een keer terug 
zei hij. 
Zaterdag heb ik hem weer gebeld of ik nog een keer langs 
mocht komen, dat ging toen niet omdat hij visite had. 
Zondagmorgen heb ik hem weer gebeld en kon ik weer 
langskomen. Ik heb daar toen een uurtje rondgekeken en Cor 
vertelde van alles over de nog aanwezige spullen. O.a. een set 
die door een amateur omgebouwd was voor een mede amateur 
die MS had en die set na modificatie helemaal met een joystick 
kon bedienen. Het front van die set zat vol met motortjes, 
snaartjes en servo's.  
 
Op een tafel lag een stapel boeken. Ik pakte een boek vast en hij 
zij neem maar mee. Ik vroeg heb je nog een 402 spoel en hij 
pakte hem uit een krat met Amroh spullen. Op de vraag wat hij 
ervoor wilde hebben zei hij zeg maar dank je wel. 
Ik heb er ook nog wat Amroh frame deeltjes mee genomen 001, 
002, 003 en 004, kan ik nog wat proberen te maken uit mijn 
jeugdboeken, "Jongensradio" en dergelijke. 
 

Verder heb ik nog meegekregen een stripboekje "De radio avonturen van 
handige Bob", een ingebonden serie van DR Blan boekjes en Het boek 
"De geheime oorlog". 
Hierin staat ook een hoofdstuk over de Enigma.  
Op het eind van mijn bezoek kwam Cor aanlopen met een klein doosje, 
heb je hier nog iets aan vroeg hij. Kreeg ik een Monarch field strength 
indicator & standing wave bridge FSI-3. Nieuw in doosje met handleiding 
en antennetje. Ook hiervoor moest ik dankjewel zeggen. 
 
Tot zover maar weer. 
73, de PD4B, Bart 
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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.          
                                         
22-12-2020   Onderling QSO Bijeenkomst ronde 20.00 uur 145.550 MHz.                       
22-12-2020 t/m 15-01-2021 Invullen en inleveren stem en suggestie formulier.                          
26-01-2021   Jaarvergadering & Onderling QSO  Bijeenkomst ronde 20.00 uur 145.550 MHz. 
13/14-02-2021       VERON PACC contest 2021 

QSL POST:  

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.  

 
 
 

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. 
   
Deze keer een jonge 
kaart met verhaal en 
toch een special’’. 

https://pacc.veron.nl/
https://pacc.veron.nl/
https://pacc.veron.nl/
https://a52.veron.nl/qsl-service/
https://a52.veron.nl/qsl-service/
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PA75N een special-call in diverse opzichten 75 jaar vrijheid, 75 jaar VERON en de mogelijkheid om ook tijdens het ILLW 
een special-call te werken. Het werken van stations op “normale” banden zoals 160 t/m 28 MHz. is al een leuke bezigheid 
opzich. Wie mij een beetje kent weet dan ook dat ik regelmatig buiten het geijkte te vinden ben zoals op de WARC-banden 
en ander aparte frequenties en modes. Zo ook deze keer in FT-8 op 50 MHz een mooie niet standaard verbinding. 

Tijdens het ILLW-
weekend wordt er 
uitgezonden van 
uit de vuurtoren. 
Het eerste licht aan 
het strand van 
Noordwijk stamt al 
uit 1444, maar pas 
in de 19de eeuw 
werd de eerste 
houten vuurtoren 
gebouwd. De 
huidige, witte, 
karakteristieke 
vuurtoren op de 
Koningin 
Wilhelmina 
Boulevard stamt uit 
1921.Deze toren 
heeft 6 
verdiepingen, telt 
108 treden, heeft 
een lichthoogte 
van ruim 33 meter en is gemaakt van baksteen en gewapend beton. De vuurtoren van Noordwijk aan Zee is een van de 
drie vierkante stenen vuurtorens uit de twintigste eeuw. Net als de vuurtorens van Harlingen (1921) en Ouddorp (1947-
1948) is hij opgebouwd uit gewapend beton, bekleed met metselwerk.  

Ik wens u allen fijne feestdagen en een goed 2021.     ‘73 de Evert PA3FXY      

 
  

 

   

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

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   
  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. 

 

https://a52.veron.nl/
https://www.instagram.com/a52veronhoeksewaard/
https://www.facebook.com/veronhoeksewaard

