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Aanstaande dinsdag 23 februari staat er weer een bijna ouderwetse bijeenkomstronde gepland op FM 145.550 MHz., om
20.00 uur LT. Er is de afgelopen maand sinds onze 40e Algemene Leden Vergadering (26 januari 2021) aardig wat
gebeurd. De bescheiden zijn ingeleverd en het bestuur heeft vergaderd over de rollen en zetels. Buiten dat was onze 40e
ALV een memorabele want het
was deze keer geen fysieke maar
een digitale vergadering via Zoom.
Nogmaals bedankt om toch met
een mooie afvaardiging de moeite
te hebben genomen om hierbij
aanwezig te zijn.
Het belangrijkste deel van de
vergadering, het wederom voltallig
krijgen van het bestuur, was voor
de vergadering al gebeurd door
een schriftelijke stemming onder
onze leden. Die konden gelijk hun
interesses en onderwerpen
kenbaar maken welke op de
verenigingsavonden aan de orde
zouden kunnen komen. Ook
hiervoor dank, hierdoor kunnen we
aansturen op passende en
boeiende onderwerpen tijdens de
bijeenkomsten.

PACC 2021:
Op 13 en 14 februari was het weer tijd voor de PACC contest. De jaarlijkse
contest waar heel de wereld naar Nederland zit te roepen. Eigenlijk best een
vreemde gewaarwording want meestal gaan wij zitten roepen en komen de
andere maar nu was het weer eens andersom. Best even wennen maar wel
een mooie manier om de set en instellingen daarvan nog verder te ontdekken
en je eigen te maken. Ook het Cluster is een mooi hulpmiddel en handig tijdens een contest.
Onze afdeling heeft meegedaan onder de call PI4CG en met de huidige Corona Regels dus ook maar zeer minimaal.
Ondanks dat was het toch weer leuk om deel te nemen. Op de diverse banden was het een drukte van je welste met de
PACC in CW & SSB en de CQWPXRTTY er tussenin. Het was een weekend waar dus eenieder wel weer het een of ander
kon werken en zijn DXCC of andere doelstellingen kon behalen. Gerard (PD2GSP) werkte onder de contestcall PI4CG van
onze afdeling en ook Jan (PA2JCB) deed met zijn eigen call mee. Paul (PD2PKM) werkte onder de contest call mee aan
de CQ WPX-RTTY contest waarbij hij maar liefst
703 verbindingen maakte met het onwaarschijnlijke
puntenaantal van (ruwe score) 1.116.024 punten.

Bijgaande foto laat de drukte zien van de RTTYstations in de waterval op 40 meter op
zaterdagmiddag.
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Windmills On The Air:
Het weekend van 8 en 9 mei aanstaande wordt het
jaarlijkse evenement, “Windmills On The Air”
gehouden. Of het dit jaar doorgaat zal afhangen van
de verspreiding van het Covid-19 virus en de
eventuele beperkende maatregelen van de
overheid.
Echter, regeren is vooruitzien. Dus plannen maken
geeft ook weer energie en de hoop op weer het
‘normale’; zullen we maar denken.
Het betreffende weekend is het ook Nationale
Molendag 2021. De molens in de Hoeksche Waard
zijn dan open voor het publiek. De meesten alleen
op de zaterdag en een enkele ook op zondag.
Het idee is nu om vanuit onze afdeling één of meerdere molens te ‘activeren’.
Gedacht wordt aan het op 2 meter en 80 meter actief zijn via onze club-call PI4HW/P.
Antennes zullen dan opgesteld worden bij een (centraal gelegen) molen waarbij we er van uit moeten gaan dat een
antenne op of aan de molen alleen dan mogelijk is als deze vrij toegankelijk blijft voor het publiek en indien gewenst nog
kan draaien en/of malen. Spanning (230V) is meestal wel aanwezig.
Voor stations die verbinding met ons maken kan dan een speciale QSL kaart worden verzonden of een certificaat ter
beschikking worden gesteld.
Alvorens de plannen verder uit te werken willen wij graag weten wie er aan een dergelijk evenement zijn medewerking wil
verlenen. Dus graag aanmelden via een e-mail en er vooral bij vermelden of je alleen ‘hand en spandiensten’ wilt
verrichten of – en hoe – je kan bijdragen met transceivers en/of antennes. Dus wellicht ook zelf een molen wilt activeren.
We willen er vroeg bij zijn om er tijdig de nodige publiciteit aan te kunnen geven.
We zien jullie reacties graag tegemoet!
Reacties kunnen jullie mailen naar: pa2jcb@veron.nl

Voor elkaar, met elkaar…………….
Zoals inmiddels genoegzaam bekend, zal Ger (PD0GWM), samen
met zijn Maria, hun huis in Rotterdam tijdelijk moeten verlaten. De
woning wordt gerenoveerd door de woningbouwverenging.
Het betekent wel, dat ook al zijn radiospullen ingepakt moeten
worden. En wij weten inmiddels dat dat heel
wat is! Om Ger te helpen hebben een aantal
collega amateurs van A52 hem de helpende
hand geboden. En zo kon het gebeuren dat op een, helaas regenachtige, zaterdagmorgen Paul
(PD2PKM), Wim (PA3BB), Ben (PD5GH) en Jan (PA2JCB) naar Rotterdam zijn gegaan om de
antennemast van Ger die aan de achtergevel van zijn huis zat te verwijderen.
Zonder te twijfelen ging Ben de ladder op om alles los te maken en werd met beleid de
antennemast verwijderd.
Ger trakteerde de mannen op koffie en appelgebak. Na het verplaatsen van de HF antenne hebben
Paul en Ben een tafel bij het grofvuil gezet en ook de bank getild. Eeehh, een tuinbank natuurlijk!
Ook die ging naar het grofvuil. Kortom, vele handen…………………..
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Prijzenfestival:
Het heeft ondertussen al op de website van
PI4LWD gestaan en ook in de Electron maar toch
wilde we u de behaalde prijzen door mensen uit
A52 niet onthouden.
Rien PA1BDO van harte gefeliciteerd met je
overwinning in de Friese 11 stedencontest 2020
op 80- Meter. Met een verschil van slechts 84
punten op een totaal van 5000 zijn, zoals
vorige maand al bekend was, PI4CG
(Jan PA2JCB & Gerard PD2GSP) 2e
geworden op 80 meter.
Ondanks het gemis van een
richtantenne wisten Paul PD2PKM
en Anne-SophieNL-13798 eerste
te worden in de categorie buiten
R14 op VHF en hiermee ook
een beker ‘in de wacht te
slepen’. Van harte gefeliciteerd
met dit prachtige resultaat.

Echt een leuke contest en je
kunt er een mooie beleving van
maken. Als het aan PI4CG ligt
proberen we het
volgend jaar gewoon
weer. Waar vandaan
en hoe, houden we
nog even geheim tot
misschien wel 21
november 2021.

Agenda:
Uiteraard is deze agenda met de grootste zorg samengesteld
maar met de huidige COVID-19 ontwikkelingen biedt deze
agenda dan ook geen zekerheid.
13/14-02-2021
23-02-2021
23-03-2021
18-04-2021

VERON PACC contest 2021
Onderling QSO Bijeenkomst ronde 20.00 uur 145.550 MHz.
Onderling QSO Bijeenkomst ronde 20.00 uur 145.550 MHz.
Wereld Amateur Radio dag
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VRZA 52e Worked All Province Contest:
U weet wel die contest in juni van de VRZA waar op VHF en UHF (50-, 70-, 145en 430 MHz.in CW, FM en SSB gestreden wordt om de titel en de eer. Ook daar
was PI4CG goed vertegenwoordigd. Zo konden we zelfs met in acht name van de
verplichte Corona beperkingen weer met de eerste prijs naar huis.

VRZA Nederlandse Locator Contest:
Ook in de Nederlandse Locator Contest laten diverse stations uit onze afdeling sporen achter op een verdienstelijke wijze.
Jan PA2JCB heeft in de sectie D met zeer ruime voorsprong de 1e plaats behaald. PI4CG in de sectie C eveneens de
eerste plaats.

Uiteraard feliciteren we iedereen met de
behaalde resultaten.
Voor komend contestseizoen wensen we iedereen
in alle contesten veel succes, punten en alles wat verder
nodig is om de strijd aan te gaan.

QSL POST:
Door de Corona maatregelen zijn er de afgelopen tijd mondjesmaat
QSL-kaarten binnen gekomen vanuit het DQB. Daar gelden immers ook
strengere regels op dit moment. Er zijn nog niet genoeg kaarten om een
bezorgronde te organiseren. Dit ligt wel in de planning om te doen zodra
er voldoende kaarten in de bak zitten.
Of er ook kaarten voor u zijn kunt u zien op de site onder het
kopje QSL-service.
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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.

Tja RTTY en deze verbinding is uit 2014 dus even geleden alweer. Vroeger was het toch anders voor de introductie van
JT65, FT8 etc. dan maakte je buiten de contesten om ook nog eens een QSO in PSK of RTTY. Wat macro's en een
stations beschrijving of bij DX alleen naam Rapport en QTH 3 keer achter elkaar bij slechte condities... Dit keer weer eens
een eiland, redelijk lastig om te werken.
Maar waarom is deze QSL kaart dan zo bijzonder? Het Vir eiland niet te verwarren met de Virgin eilanden is ligt in de
Adriatische zee en behoort tot de Republic of Croatia (gepositioneerd voor de kust). Vandaar dan ook de 9A call.
Het eiland is relatief klein iets meer dan 22 vierkante Kilometer en heeft maar iets van zo'n dikke 3000 bewoners.
Waar van er maar 1 zendamateur is en of die er constant woont weet ik niet gezien zijn strook P achter zijn suffix. Met
andere woorden om dit eiland te werken moet je het dus van de DX-pedities hebben. In de huidige Covid-pandemie zul je
dus niet in staat zijn dit eiland te werken. Het is ook zeker de moeite waard als vakantiebestemming trouwens. Voor de
Covid pandemie ontvingen ze per jaar zo'n 80000 toeristen. Er staat een zeer fraai kasteel "Kastelina" en het hoogste punt
is 112 Meter ASL. Daar vandaan kun je natuurlijk leuke verbindingen maken, het is wel even klimmen. Het eiland Vir is
overigens een van de 300 eilanden in de Zadar archipelago. And last but not least een schitterend strand voor de
liefhebbers ...

73 de Evert PA3FXY
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Vanaf deze VHWN willen we de komende maande een prijsvraag uitschrijven. Voortzetting
hiervan hangt natuurlijk af van de antwoorden/reacties die de redactie ontvangt. Het zijn vijf
verschillende onderwerpen met meerdere vragen per onderwerp. De vragen zijn
samengesteld uit 5 jaar VHWN dus de antwoorden zijn of bekend of te vinden.
De winnaar per keer verdient natuurlijk “Eeuwige Roem”. Als er voldoende deelname is
gaan we natuurlijk een jaarprijs beschikbaar stellen. Doen jullie mee?
1) Met VRZA Locatorcontest wordt al heel veel jaren meegedaan door met name Gerard
(PD2GSP) en Paul (PD2PKM). In de eerste periode werd gewerkt onder de club-call
PI4VHW.
Vraag: Welke plaats behaalden zij in 2015 en in welke sectie?
2) In 2016 heeft Gerard (PD2GSP) meegedaan met de zgn. Forten-dag, tijdens de Open Monumenten Dag.
Vraag: In welke maand vond deze plaats? Wat was de modus waarin werd gewerkt en wat was het verst bereikte land.
3) Evert (PA3FXY) schrijft in elke VHWN een verhaaltje over een (bijzondere) QSL kaart uit zijn enorme verzameling. Een
bijzondere was de verbinding met Hiiumaa Island. Hij maakte verbinding met het eiland én een bouwwerk daarop.
Vraag: Om welk bouwwerk gaat het? Wat zijn de registratiecodes van eiland en bouwwerk? In welke zee ligt het eiland?
4) Een van de oudere leger transceivers was de zgn. AngryNine AN-XXXX. Door Chris (PA2CRS) en Wim (PA3BB) is op
een clubavond een demonstratie gegeven met zo’n transceiver.
Vraag: Wat is de typeaanduiding van de getoonde AngryNine AN-???? En wat valt erop aan die typeaanduiding in de
VHWN?
5) Elk jaar worden de zgn. JOTA (Jamboree On The Air) en JOTI (Jamboree On The Internet) georganiseerd.
Vraag: In welk jaar vond de 21ste JOTI plaats? Wat was er bijzonder aan de JOTA in dat jaar?
U kunt uw antwoorden mailen naar de secretaris via secretaris@a52.veron.nl .
(Bestuursleden zijn van deelname uitgesloten)
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Zo begon het ………………………
In de vorige uitgave van de VHWN zijn
het’ gaan we in gesprek met onze
geen biografie maar het verhaal van
zendamateur. In deze uitgave gaan
met Wim (PA3BB) en al vele jaren
gecombineerd met het
vele jaren vervuld. Nog steeds
en onderhoudszaken van
wat meer ‘op afstand’ maar
de vorige VHWN, ook aan
gekomen?

we begonnen met deze rubriek. Onder de titel ‘Zo begon
leden en vragen hen naar het begin van hun radiohobby. Dus
hoe het ooit begon met de belangstelling voor de hobby als
we in gesprek
bestuurslid van onze afdeling. Begonnen als secretaris, toen
penningmeesterschap en die laatste functie heeft hij tot op heden
bestuurslid en vanaf dit jaar de coördinator voor de technischeonze afdeling. We spreken met Wim via Zoom. Weliswaar
toch zeker zo interessant. Net als bij Paul (PD2PKM) in
Wim de vraag: hoe ben jij aan de radiohobby

Wim: “M’n eerste herinnering is dat ik met een vriend samen – ik denk dat ik een jaar of twaalf was – zijn oom bezocht. Die
oom woonde in Rotterdam Zuid aan de Riederlaan en was zendamateur en ik weet nog heel goed, apparatuur kan ik me
niet herinneren, dat de muur in zijn shack vol hing met allemaal QSL-kaarten. Dat was m’n eerste kennismaking. In die
periode was ik een beetje luisteramateur. Ik sloopte de oude radio van m’n ouders en luisterde naar Scheveningen Radio
en dergelijke. Ik zat toen op de technische school voor de opleiding elektrotechniek. Het was ook de eerste kennismaking
met de elektronica. Dat kwam omdat we een leraar hadden die daarin geïnteresseerd was. Na school ben ik als
elektromonteur gaan werken.
In 1968 ging ik in militaire dienst en kwam bij de verbindingsdienst bij de parate troepen in kazerne de Wittenberg bij
Stroe/Garderen. Het was een hele leuke tijd. We hadden een vrachtauto, een 2-tonner, die helemaal vol stond met
zendapparatuur, uiteraard allemaal erg oud en natuurlijk nog met buizen. Het werkte in de 70MHz band met kristallen en
dan had je daar een gloeilamp bij en daarmee kon je de zender afregelen. Met die lamp, gekoppeld aan de antenneplug,
kon je dan in feite het vermogen regelen die het felste brandde bij het maximale vermogen. Aan die zenders stonden dan
de telefoons en telexen aangesloten voor de leiding. We gingen veel op oefening in Duitsland naar de Lüneburger Heide,
een mooi gebied ten zuiden van Hamburg. In die tijd hadden we ook al straalzenders. We moesten dan een mast van
ongeveer een meter of twaalf opzetten met daarin dan de benodigde antennes. Schotels hadden we toen niet. Het waren
een soort buizen-antennes die gericht gebruikt konden worden. Ze waren van Telefunken en werkten in de 200 MHz band.
Na mijn diensttijd ben ik in 1973 lid geworden van de VERON en heb toen mijn luister-, NL- nummer aangevraagd en
kreeg NL-4364 toegewezen. In 1979 heb ik toen het C-examen (F-licentie zonder morse) gedaan en kreeg de C-licentie
met de roepletters PE1DDW. In 1981 heb ik toen het morse-examen gedaan waarna ik snel daarna bericht kreeg van de
Radiocontroledienst dat m’n zenders gekeurd moest worden. Ook kreeg ik een nieuwe call, de PA3BZP. Een lastige call,
zeker in morse.
In die tijd had ik een Icom-240, een 24 kanalenbak met
toen al een synthesizer waarmee je met schakelaars
op een 12,5 kHz kanalenafstand kwam. Dus daarmee
kreeg je dus 48 kanalen. De man kwam naar mij toe
met een gigantische meetzender om de set te keuren.
Je kreeg toen bericht en stickers om aan te tonen dat je
zender was goedgekeurd. De licentie kostte toen 52
Gulden per jaar. In 2010 heb ik toen mijn call veranderd
in PA3BB.
In die periode verhuisde ik naar Nieuw-Beijerland en
kwam in contact met de VERON-afdeling in de
Hoeksche Waard. Die kwamen toen bijeen in De Munnik in Westmaas die dan later verhuisde naar het clubgebouw van de
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scouting in Puttershoek. Wim Dorst was toen secretaris van de club en die trad af in 2011. Ik volgde hem op en werd
secretaris van de afdeling A52 en werd snel daarna ook nog penningmeester. Dat duurde tot 2016 en toen werd Gerard
(PD2GSP) de secretaris”.
Wim verteld vol vuur over die nostalgische periode. Hoe hij
apparatuur in de dump kocht en aan de gang ging met het
ontvangen van telex-signalen en de aanschaf van oude
meetapparatuur. Sommige van die oude spullen heeft hij nu
nog steeds. Het ging toen van weerberichten, berichten van
persstations tot aan berichten van zendamateurs. Eigenlijk
de basis van het huidige RTTY. Toen toch ook al de
ontvangst van weerplaatjes en foto’s. Het begin van de
facsimile (fax). Wim had daarvoor een oude
legerontvanger: de BC-312.
Maar we willen ook een
beetje naar het ‘hier en nu’.
We weten dat Wim veel met satellietcommunicatie bezig is dus vragen we ook naar wat hij
heden ten dage zoal doet.
Wim: “Ik ben lid van de werkgroep ‘De Kunstmanen’ die zich bezighoudt met alles wat met
weersatellieten te maken heeft. De vereniging ontwerpt hardware en software om
weersatellieten te ontvangen. Materiaal wat niet in de handel is en door de leden van de
werkgroep zelf wordt gemaakt en ook op beurzen gedemonstreerd. Dat roept altijd leuke
reacties op, zeker van de jongere mensen die de techniek herkennen zoals ook zij die op
hun opleiding tegenkomen.
Naast de radio hobby ben ik ook bezig met de Astronomie. Daarvoor ben ik ook lid van de
Sterrenwacht in Spijkenisse. Het heeft niet zoveel met zend- en ontvangers te maken maar
wel met de elektronica. Immers, de kijkers waarmee we werken worden ook via elektronica
bestuurd. Het bekijken van beelden en die dan vastleggen en bewerken is daar dan ook
onderdeel van. Het is allemaal elektronica waarmee ik mij dan bezighoud. Maar als amateurastronomen beluisteren we
ook de signalen uit heelal. We experimenteren dan tot en met de 8GHz band”.
Wim is heel actief met zijn hobby’s bezig en kan er vol vuur over vertellen. Misschien maar eens wat laten zien op een
verenigingsavond als we weer bij elkaar mogen komen.
Dank voor je verhaal Wim!
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De low budget HAM operator (10):
Deze aflevering gaat over het dragende deel voor de mast en de koppeling met de motor.
Ik had nog niet verteld dat ik als mast een 6 meter gegalvaniseerde steigerpijp met een diameter van 48 mm wil gaan
gebruiken. Die zijn op industrietrein Boonsweg bij Heinenoord voor € 5,= per meter te koop
.
Bovenaan zit de mast dus opgesloten in het lager dat indien nodig opengeklapt kan worden.
Onderaan rust de mast met behulp van een koppelstuk op een 40 mm druklager (van vriend
Alie).
Van dat koppelstuk heb ik een tekeningetje gemaakt. Het is een draai werkstuk, dus het is
een rond ding. De bovenkant is puntig afgerond. Dit is nodig om de mastpijp er makkelijk op
te laten schuiven. Als de bovenkant afgeplat zou zijn dan heb je meer moeite om de
mastpijp erop te krijgen. De mastpijp rust op een borstrand. De wand dikte van de mastpijp
is 3 mm dus de diameter van het deel dat in de Mastpijp gaat is 42 mm. De diameter van de
borst is ongeveer 50 mm.
Het dikkere deel dat direct onder de borst zit moet in het druklager passen en de diameter
hiervan is 40 mm. Het dunne deeltje helemaal onderaan steekt door het druklager heen. In
het bovenste deel, waar de mastpijp overheen gaat zit ook nog een gat. In de mastpijp zit op
dezelfde hoogte ook een gat. Gaten zijn 8 a 10 mm. Met een even dikke pen worden beide
delen aan elkaar gekoppeld.
Het druklager wordt op een stalen plaat van 6 a 8 mm dikte bevestigd. In die plaat zit
uiteraard een gat om het dunne gedeelte van het draaiwerkstuk door te laten.
De plaat wordt gedragen en aan de muur bevestigd met twee driehoeken van hoekijzer.
Die dragers worden met chemische ankers aan de muur bevestigd.
Aan het dunne gedeelte van het draaiwerkstuk dat onder de plaat uitsteekt wordt een
kruiskoppeling bevestigd, daarna weer een asje en weer een kruiskoppeling. Aan de
onderste kruiskoppeling wordt een wormgear (vertragingskast) gemonteerd met een draai
verhouding van 50:1. De ingaande as moet dus 50 omwentelingen maken om de uitgaande
as 1 omwenteling te laten maken. Aan de ingaande as wordt een Nema 23 stappenmotor
bevestigd. Hoe ik die wormgear met motor ga ophangen moet ik nog een beetje bedenken.
Even terug naar boven, naar de mastpijp.
Als de koppelpen verwijderd wordt kan de mastpijp rechtstandig naar boven geschoven worden, tot dat hij ruim voorbij de
top van het draaiwerkstuk is. Op deze hoogte moet ook een constructie tegen de muur komen waartussen de mastpijp
weer gekoppeld kan worden met een koppel pen, zodanig dat hij haaks op de muur kan kantelen als het top lager open is.
Het kantelen wordt ondersteund met wat touw en katrolletjes.
Op de tekening is wit de mastpijp, grijs het draaiwerkstuk en blauw het druklager.
Op de foto rechtsboven de wormgear met as voor dubbele uitgang.
Daaronder een van de kruiskoppelingen.
Linksboven het driver doosje voor de
stappenmotor.
Daaronder de stappenmotor.
Linksonder ligt het 40 mm druklager.
Tot zover voor deze keer.
73 PD4B Bart
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VERON PACCdigi contest:
Overgenomen van de VERON-website 20/02/2021/in Aankondiging evenementen /door Fred Verburgh PA0FVH

17 april 2021 is het zover! Naast de bestaande en zeer bekende PACC contest zal er op 17 april 2021 gestart worden met
een digitale contest: De VERON PACCdigi contest.
De eerste versie zal gebruik maken van de overbekende modes RTTY en FT8 en zal 12 uur duren, van 12:00 UTC tot
23:59 UTC.
RTTY/FT8
Gezien de opbouw en de mogelijkheden van de bestaande digitale software is er niet gekozen voor de provincies als
multiplier, maar voor de eerste 4 posities van de QTH locator. En ja, natuurlijk alleen als deze locator door een Nederlands
station wordt gegeven. Deze keuze heeft als voordeel dat zowel voor RTTY als voor FT8 de standaard manier van werken
kan worden gebruikt. In RTTY dient de exchange te worden ingesteld op de eigen locator, bijvoorbeeld JO22. Bij FT8 dient
het standaard QSO gevolgd te worden, dus compleet met locator.
PACCdigi
Het is bij de PACCdigi contest de bedoeling om met zoveel mogelijk Nederlandse en buitenlandse stations verbinding te
maken. Voor buitenlandse stations tellen echter alleen de verbindingen met Nederlandse stations. Dit zal weer kunnen
leiden tot een wat groter aanbod van stations. Toch leuk om eens aan de andere kant van de pile-up te zitten.
Software
Wij adviseren het gebruik van de N1MM+ contest logger als “drager” van de contest. Met deze software kan RTTY
standaard als mode gekozen worden. Tevens is het mogelijk om N1MM+ te gebruiken als logger voor FT8 als protocol
met WSJT-X. Dit maakt het wat simpeler om de uiteindelijk gewenste Cabrillo file te genereren, die nodig is om het log
naar de logautomaat (de robot) te sturen. Uiteraard is het mogelijk om ook andere logging software dan N1MM+ te
gebruiken.
Het contestreglement staat op de VERON-website onder het hoofdmenu ‘Contests’, waar ook een verkorte handleiding te
vinden is voor het configureren van de software. Het is van belang om ruim voor het begin van de contest de logging
software te configureren en te testen.
Wil van der Laken PA0BWL PACCdigi contestmanager paccdigi.manager@veron.nl
Bijdragen voor het VERON Hoekse Waard Nieuws.
Bijzondere QSO’s, QSL-kaarten etc. laat het uw mede amateurs het weten mail het naar a52@veron.nl
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PD2PKM https://a52.veron.nl/
PD2GSP https://www.instagram.com/a52veronhoeksewaard/
PA3BB https://www.facebook.com/veronhoekschewaard#
PA2JCB
PE1ROV

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.
Sluitingsdatum

Inmelden luisteramateurs via 433.300 MHz.

voor kopij van de
maart 2021 editie is 19-03-2021

