Afdeling A52
Hoeksche Waard
Aanstaande dinsdag 27 april staat er weer een bijna ouderwetse bijeenkomstronde gepland op FM 145.550 MHz., om
20.00 uur LT. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen en de dagelijkse beslommeringen even achter u te
laten en een praatje met anderen te hebben.
De Corona ontwikkelingen gaan tot op heden de goede kant op maar reiken nog niet zover dat we weer een fysieke
bijeenkomst kunnen houden.
Voor wat betreft de afdeling zijn er plannen en ideeën voldoende maar dan moet eerst de regelgeving omtrent Covid-19 zo
zijn dat deze dit toelaten.

Internationale Waardering:
Op donderdag 1 april 2021 (geen grap) heeft CG1884
internationale waardering ontvangen van EFFORTS
(European Federation Of Fortified Sites). Deze award
heeft betrekking op de gehouden activiteiten in 2020.
Hierbij stond het promoten van 'Fort Buitensluis' en
andere forten centraal. Hierbij moeten we denken aan
bijvoorbeeld Kidsday, Open monumentendag,
Europese fortendag. Tijdens deze dagen stellen wij ons
onderkomen open voor bezoekers en promoten
daarmee onze Radiohobby en de Forten. Door deze
openstelling en publiekelijke promotie hiervan zijn wij
voor deze EFFORTS Award 2020 in aanmerking
gekomen.

Sinds 2008 is er een
groepje
radioamateurs actief op
'Fort Buitensluis'
in Numansdorp onder de roepletters PI4CG. Het begon in 2007 met een
geslaagde SSB-velddag en de vraag of 'Fort Buitensluis' iets voor ons kon
betekenen. Gezien de locatie echt een mooie en ideale plek om een
antenne farm te bouwen. Na een periode van opbouwen zijn er de laatste
jaren wat esthetische aanpassingen gedaan aan het onderkomen zonder
afbreuk te doen aan de originaliteit van ons kruitmagazijn uit 1884. Dit
alles uiteraard tussen de vele nationale en internationale contesten door
waarbij we zeker de radiohobby en 'Fort Buitensluis' positief op de kaart
hebben gezet.
Tijdens de beschikbare opendagen is het kruitmagazijn te bezichtigen in
'vol bedrijf' inclusief een rondleiding door een van de gepassioneerde
teamleden. De waardering van de bezoekers is erg groot waardoor ook
onze magische hobby al meer bekendheid en waardering heeft gekregen
in de regio. Tijdens openmonumentendag houden wij al sinds enige jaren
onze 'Fortendag'. Hiervoor heeft er meerdere malen een oproep gestaan
op de VERON-site en in de Electron. Nu in 2021 gaan wij natuurlijk ook
gebukt onder de beperkingen.
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Met in acht name van deze beperkingen proberen we de radio's toch
te activeren. Als het publiek weer mag komen zijn we uiteraard weer
open en vol in bedrijf.
Mocht u interesse hebben om ook mee te doen aan 'Fortendag' dan
is registreren niet verplicht maar wel handig. Zo kunnen andere forten
en of stellingen gemakkelijk zien welk fort of stelling actief meedoet.
De afgelopen jaren zijn er al diverse magische initiatieven ontstaan
zoals een radiospeurtocht waarbij de bezoeker alvast zijn volgende
bezoek aankondigde. Zo kunnen we de magie van onze radiohobby
bij een breed publiek bekend maken. Dit aanmelden kan door een
mail te sturen via ons contactformulier.
Meer informatie over CG1884 en ‘Fort Buitensluis’ vindt u achter
deze links.

PACC-digi:
Naast de PACC contest was er op 17 april de PACC-digi contest een
wereldwijde contest waarin de Nederlands QTH locators als
multipliers worden gebruikt. Er was voor deze eerste uitvoering
gekozen voor een 12 uurs contest in de mode RTTY en/of FT8. Een
contest volgens het PACC-principe waar binnen onze afdeling weer
diverse leden aan hebben deelgenomen. Tijdens het 2e deel van de
contest veranderde de mode van RTTY naar FT8 zonder dat daar
reglementair aanleiding voor was.

Agenda:
Uiteraard is deze agenda met de grootste zorg samengesteld maar met de
huidige COVID-19 ontwikkelingen biedt deze agenda dan ook geen zekerheid.
27-04-2021

Bijeenkomstronde 20.00 uur
145.550 MHz.
08-05/09-05-2021Windmills On The Air
21-08/22-08-2021Lighthouse / Lightship
weekend
16-10/17-10-2021Jamboree On The Air 2021
21-11-2021
Friese Elfsteden Contest 2021
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QSL POST:
Door de corona maatregelen zijn er de afgelopen tijd mondjesmaat
QSL-kaarten binnengekomen 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..

Een idee en een verrassing…………
Tijdens de PACC-DIGI contest opperde Paul, PD2PKM het idee om voor de Afdelingscompetitie een wisselbeker
beschikbaar te stellen. Deze wisselbeker komt dan voor een jaar in handen van de nummer één van onze afdeling en als
de winnaar vijf keer achtereen de wisselbeker wint mag men die houden. Een spontaan idee wat direct werd geaccepteerd
en een nog spontanere reactie opleverde.
Aad, bood direct aan om de wisselbeker, mede namens zijn XYL, Marja beschikbaar te stellen. Een groot gebaar wat
uiteraard zeer wordt gewaardeerd.
De verrassing werd later nog groter toen Aad en Marja niet alleen de wisselbeker beschikbaar stelde maar ook 6 kleinere
bekers voor de winnaars die dan die beker mogen houden. De bijgaande afbeelding laat deze gift zien. We kunnen nu dus
6 jaar vooruit en de wisselbeker zal zeker met enige trots in de shack van de (jaar)winnaar worden opgesteld.
Uiteraard worden de bekers steeds voorzien van een inscriptie en zal per jaar de naam/call van de jaarwinnaar op de
wisselbeker worden vermeld.
Wij als VERON A52 Hoeksche Waard zijn Aad
en Marja zeer erkentelijk voor dit gebaar en
danken hen hartelijk voor deze spontane gift.
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De low budget HAM operator (12):
Een aantal weken geleden, eind februari
had ik een aantal meevallertjes.
De eerste, mijn spaarpotje was redelijk
gegroeid.
De tweede, ik was jarig geweest en dat
leverde mij wat verjaardagsgeld op.
De derde, een pensioenfonds vond het
nodig om een klein pensioentje in een keer
af te kopen.
Van dat laatste mocht ik ook een beetje
afromen voor de hobby.
En toen was daar de mogelijkheid om een
leuk Yaesu setje te kopen, de FT-818ND
samen met een antenne turnertje LDG Z817.
Het eerste gebruik van dat setje was lokaal
op 2 meter.
Eerst even de voeding aangesloten, een
K-PO SPS 30-II, die ik een jaar geleden al
had gekocht bij Jacobs in Breda.
En toen de 2 meter antenne, een Diamond
X200, overgezet van mijn Baofeng BJ-218
naar de FT-818ND. Gelijk op de set
aangesloten zonder tuner. Dat ging erg makkelijk want de aansluitingen zijn allemaal BNC, tenminste als je de
antenneplug op het front van de Yaesu gebruikt. Deze opstelling werkte erg lekker in de zondagse ronde van A52.
Voorafgaande daaraan had ik door de week al een paar testjes gedaan en ontdekt dat de microfoon 2 standen heeft
waarvan er één een goede modulatie gaf. Met deze opstelling heb ik een aantal weken gewerkt naar volle tevredenheid.
Maar ja als je zo’n set hebt dan moet die natuurlijk ook op de HF banden gebruikt gaan worden.
Dus ben ik begonnen om een End-Fed in elkaar te draaien. Materiaal daarvoor lag ook al een jaar op de plank en moest
resulteren in een antenne voor 10, 15, 20,
40 en 80 meter. Dat ding is nu klaar op
tunen na alleen heb ik nu een probleem
om hem goed af te spannen in mijn kleine
tuintje.
Toen maar een draad dipooltje voor 20
meter gemaakt, daar had ik wel ruimte
voor.
Ik heb nu alleen een hele hoop ruis op de
band. Ik heb alleen verbinding kunnen
maken met PD2PKM, Paul en PA3BB,
Wim. PA2JCB, Jan Kon ik amper horen.
Van Paul kreeg ik de tip om er een
mantelstroomfilter tussen te zetten. Maar
dat is werk voor volgende week en dan
weer testen.
Tot zover deze keer
‘73 van PD4B, Bart
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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.
Deze keer weer eens een
eilandengroep. Twee vliegen in 1
klap overigens nieuw land en
een nieuwe IOTA voor mij dan
alleen op 6 meter, op HF had ik
hem al heel lang.
Maar waarom is deze QSL kaart
dan zo bijzonder? Nou mijn
antenne opstelling voor 6 meter
is allesbehalve optimaal. Mijn
vertical de Diamond V2000 staat
maar op 5 meter hoogte boven
de grond. Dat is bij mij dan maar
iets van 3,5 meter ASL. De
condities op 6 meter waren dus
echt goed want ik kreeg -1 van
Olavur naar mij is het toch meer
dan 1300 Kilometer. Olavur heeft
trouwens geen last van
hoogtevrees als ik hem zo in de
diverse masten ziet "hangen".
Voor wat betreft de eilandengroep hierop zijn er maar 85 zendamateurs geregistreerd waarvan de meeste als /A call sign
dus niet dagelijks actief. Over de Faeröer (Faeröers: Føroyar; Deens: Færøerne) dit is een eilandengroep, gelegen in de
noordelijke Atlantische Oceaan in de driehoek Schotland-Noorwegen-IJsland. De archipel is een autonoom onderdeel
binnen het Koninkrijk Denemarken dat niet bij de Europese Unie hoort. De naam Faeröer betekent waarschijnlijk
Schapeneilanden (Deens: får betekent schaap; øer eilanden). Er wonen iets van 51.628 (2020) mensen, van wie een
kleine 40 procent in de hoofdstad Tórshavn. De plaatselijke Noord-Germaanse dialecten, verwant aan het IJslands, zijn
gestandaardiseerd in het
Faeröers.
De QSL kaart kwam overigens
erg vlot via zijn QSL-manager
M0URX via OQRS mijn kant
op binnen het jaar in de
Corona ellende is echt
bijzonder snel.
73 de Evert PA3FXY

Afdeling A52
Hoeksche Waard
Het loggen bij contesten: een uitdaging?
De trouwe ‘bezoeker’ van de ‘huisfrequentie’ van VHW, 145.550 MHz, zal het niet zijn ontgaan dat er vrijwel elk weekend
wordt meegedaan aan contesten.
Tijdens het contesten op veelal de HF banden wordt ‘550’ gebruikt om elkaar te wijzen op speciale stations of te
‘mopperen’ over de propagatie en elkaar op de hoogte houden van de vorderingen.
Een van de leukste modus is het gebruik van RTTY. Paul, PD2PKM is hier al jaren mee bezig en behoort tot de top van de
Nederlandse contesters maar heeft ook internationaal zijn sporen verdiend, veelal onder de call PI4CG.
Mede op zijn advies hebben verschillende amateurs van onze afdelingen de ‘contest-handschoen’ opgepakt en zo kunnen
de contesten rekenen op steeds meer deelnemers van onze afdeling. Wederom op advies van Paul wordt N1MM Logger+
gebruikt als de logging software bij de contesten. De afgelopen maanden hebben Paul en Jan, PA2JCB bij gelegenheid al
de nodige installatie- en gebruikerstips gegeven.
Omdat de vraag ernaar groeiende is heeft het bestuur besloten om de bijeenkomst van de laatste dinsdag in mei een
presentatie te verzorgen over de installatie en het gebruik van N1MM Logger+.
Naar verwachting zal dit een onlinepresentatie worden via Zoom en/of via 145.550 MHz. Tijdens die bijeenkomst kunnen
natuurlijk niet alle ins- en outs worden behandeld want daar is de tijd van ongeveer een uur te beperkt voor. Met die
gedachte nodigen we jullie dan ook uit om je vragen en wensen kenbaar te maken. Zo kunnen we dan enige sturing en
beperking aanbrengen bij het te presenteren materiaal.
Dus schroom niet om een mailtje te sturen naar Jan op jan@pa2jcb.nl en hij zal zeker jullie vragen/wensen meenemen in
de presentatie.

Bijdragen voor het VERON Hoekse Waard Nieuws.
Bijzondere QSO’s, QSL-kaarten etc.? Laat het uw mede amateurs weten met een mail naar a52@veron.nl
Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:
Lid:

P. Kooijman
G. Speksnijder
D.J. Ambtman
W.Bravenboer
J.C. Booden

PD2PKM
PD2GSP
PE1ROV
PA3BB
PA2JCB

Internet:
https://a52.veron.nl/
https://www.instagram.com/a52veronhoeksewaard/
https://www.facebook.com/veronhoekschewaard#

Bijeenkomsten:
Scouting gebouw Sportlaan 4,3297 TG Puttershoek vanaf 20:00 uur
Afdelingswebsite:
https://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.

Sluitingsdatum voor kopij van de
april 2021 editie is 23-05-2021

