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Het begint bij na weer vertrouwd te raken …… Een verenigingsavond op het clubgebouw van Scouting Puttershoek. 
 
 
Normaal gesproken zouden we als afdeling 
deze maand geen bijeenkomst hebben 
gehouden wegens de vakanties maar door dat 
het lange tijd niet mogelijk was om bij fysiek 
elkaar te komen hebben we besloten om de 
“zomerstop 2021” te stoppen en gewoon 
bijeenkomsten te houden.   
  
Met in acht name van de geldende regelgeving 
was het toch weer het “vaste” clubje wat op 
kwam dagen. 
 

 
Als lid van VERON A52 nodigen we u dan ook 
uit om gezellig aanwezig te zijn op:  
 

24 augustus 2021 
20.00 uur 

 
- Respecteer de 1,5 meter regels. 
- Geen koorts en of andere bekende 

symptomen. 
- Lid zijn van VERON A52. 
- U wordt genoteerd op de presentielijst 

om uw aanwezigheid te bevestigen 
zoals gebruikelijk. 

- Gebruik van een 
zitplaats is verplicht. 

- Kom niet als u het niet 
vertrouwd. 

 
 
Deze avond zal in het teken 
staan van een onderling QSO.  
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 In de lucht en opgelucht ……….. 
 
Een vrijwel strakblauwe lucht, weinig wind en een heerlijk zonnetje waren op 
zaterdagavond 14 augustus het decor van een ballonvaart waaraan Paul, 
PD2PKM, en zijn zonen Arjan en Johnny deelnamen. 
Vier jaar geleden kreeg Paul van zijn moeder een ‘vaart’ cadeau voor zijn 
verjaardag en sindsdien keek hij uit naar een mogelijkheid om opnieuw zo’n ‘vaart’ 
te maken. Op de voornoemde zaterdag was het zo ver en zoals het een echt 
radioamateur betaamd werd er door Paul al een aantal dagen, voorafgaand aan de 
vaart, nagedacht en gefilosofeerd wat erop zendgebied mogelijk zou kunnen zijn 
vanuit zo’n ballon op pakweg 1500 meter hoogte. Immers, antennehoogte is een 

belangrijk element op de 2 meterband. Niet alleen 
bij Paul maar ook bij enkele leden van onze 
afdeling groeide het enthousiasme. 
Voor Paul en zijn zonen kwam die zaterdagochtend het verlossende telefoontje. Ja, het 
gaat door en het vertrekpunt is Bavel, een plaatsje zo’n 5 kilometer ten oosten van Breda 
en de heren dienden zich om 19.00 uur te melden. Eenmaal op locatie verscheen het busje 
met daarachter een maar liefst 3-assige aanhanger, waarop niet alleen de ballon maar ook 
de mand waarmee de 20 passagiers en piloot aan de tocht deelnamen, werd vervoerd. 
De mand werd afgeladen en op z’n kant gelegd waarna de ballon werd vastgemaakt en de 

twee ventilatoren werden gebruikt om lucht in de ballon te blazen. Na enige minuten bolde de ballon op en werd de 
brander (de piloot beschikt over 4 branders) ontstoken en de lucht in de ballon verwarmd die daardoor als nel rechtop 
kwam te staan. 
 

Radiocontact 
Het was inmiddels afgesproken. Paul zou met zijn portofoon verbinding 
proberen te maken vanuit de ballon en het leidde dan ook tot de aanwezigheid 
van een aantal zendamateurs op de bekende frequentie om met Paul contact te 
maken. 
Maar helaas, de piloot was bang voor een eventuele storing op zijn apparatuur 
en dacht dat het wellicht niet prettig zou zijn voor de overige ballonvaarders. 

Uiteraard hield Paul zich aan die 
afspraak en het contact verliep dan ook 
verder via WhatsApp waarmee al snel 
de eerste foto’s vanuit de lucht werden 
rondgestuurd. 
Een ballonvaarder onderhoud 
contacten via 122.250 MHz met andere 
ballonnen in de directe omgeving 
alsook de luchtverkeersleiding en heeft 
apparatuur aan boord waarmee zijn 
positie voor anderen zichtbaar is. Voor 
de mede collega zendamateurs begon 
daar dan ook het volgen van de ballon 
via het internet. Via de site https://www.luchtballonradar.nl werd de ballon al snel 
gevonden en kon de tocht worden gevolgd. Intussen stuurde Paul wat foto’s van 
wat zij onderweg konden zien.  
Zo werd de ballonvaart niet alleen voor Paul en zijn zonen een belevenis maar 
konden ook de zendamateurs zien hoe de vaart verliep. 
 

 
 
 

https://www.luchtballonradar.nl/
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Aan de grond 
Na een uur varen werd een landingsplaats gezocht en werd de ballon aan 
de grond gezet in het gehucht Den Heikant net ten zuiden van Oisterwijk. 
Met hulp van alle passagiers wordt dan de ballon weer opgevouwen en 
samen met de mand op de aanhanger geladen. Voor de ballonvaarders is er 
dan champagne en worden de cerificaten uitgereikt. Een inmiddels 
gearriveerde touringcar brengt dan de passagiers weer terug naar de 
vertrekplaats. Al met al een hele belevenis waarvan Paul al diverse keren op 
145.550 MHz verslag van heeft gedaan. Voor de ‘thuisblijvers’ was het heel 
leuk om de tocht te volgen en contact met Paul te onderhouden. 
 

Opgelucht 
Op de QTH van Paul werd door xyl, Corrie en schoondochter Anne-Sophie, 
NL-13798 een en ander, deels via de portofoon, gevolgd. Het hoeft geen 
betoog dat de dames toch weer opgelucht adem haalden nadat ‘hun 
mannen’ weer veilig op de grond waren geland. 
 
Ook een ballonvaart maken? Kijk op https://www.greetzz-ballonvaart.nl 
 

 
 
 
Agenda:  
 
Uiteraard is deze agenda met de grootste zorg samengesteld maar met de huidige COVID-19 ontwikkelingen biedt 
deze agenda dan ook geen zekerheid.                   
                                           
21-08/22-08-2021Lighthouse / Lightship  weekend                            
24-08-2021 Bijeenkomst.                          
28-09-2021 Bijeenkomst.                               
16-10/17-10-2021Jamboree On The Air 2021        
  Hoeksche Waards Molenweekend 2021                         
26-10-2021 Bijeenkomst.                                  
21-11-2021  Friese Elfsteden Contest 2021 

QSL POST:  
 
Door de corona maatregelen zijn er de afgelopen tijd mondjesmaat 
QSL-kaarten binnengekomen vanuit het DQB.. De QSL-manager zal 
weer als vanouds aanwezig zijn met kaarten. Of er ook kaarten voor u 
zijn kunt u zien op de site onder het kopje QSL-service. . 

 
 

https://www.greetzz-ballonvaart.nl/
https://illw.net/index.php
https://jota-joti.scouting.nl/?start=4
https://www.molenshoekschewaard.nl/
http://www.pi4lwd.nl/
https://a52.veron.nl/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. 
 

 
Waarom is deze QSL kaart dan bijzonder? Eigenlijk omdat het geen QSL kaart is, er staat dan ook geen enkele stations 
informatie op. Deze slimme Deen heeft dus een label ontworpen met daarop zowel de afzender als de geadresseerde en 
een summiere stations beschrijving.  Denk dat deze kaarten destijds voor promotionele doeleinden gebruikt zijn.  
 
Hij is dan ook te groot als QSL kaart 10,5 cm x 14,7 cm i.p.v. 9 cm x 14 cm het aanbevolen QSL kaart formaat. Door de 
stevige kwaliteit karton is hij redelijk gaaf gebleven, meestal komen deze oversized kaarten zwaargehavend aan. Ze vallen 
wel direct op omdat ze uit de bos steken.   
 
Uiteraard een beste kleurenplaat een mooie foto. Ook een mooi verhaal: Frederikssund is dus de hoofdplaats van de 
gemeente Frederikssund. De plaats Frederikssund is vernoemd naar koning Frederik III van Denemarken en telde in 2008 
15.115 inwoners. 
Frederikssund ligt aan het Roskildefjord en bevindt zich in de region Hovedstaden. Het ligt ongeveer 50 kilometer ten 
noordwesten van Kopenhagen, 20 kilometer ten zuiden van Hillerød en 30 kilometer ten noorden van Roskilde. 
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In de nabije omgeving 
van Frederikssund 
zijn archeologische 
vondsten gedaan die 
erop duiden dat het 
gebied al sinds de 
Steentijd bewoond 
was. Het gebied is 
dus al langer 
bewoond dan die 212 
jaar die 
Frederikssund nu 
bestaat HI.  
De ontwikkeling van 
Frederikssund (toen 
Sundby Færge) 
begon in de twaalfde 
eeuw met de bouw 
van een kerk. Aan het 
begin van de 19e 
eeuw werd 
Frederikssund de 
belangrijkste stad in 
de omgeving en in 
1879 kwam er een 
spoorwegverbinding 
tussen Frederikssund 
en Ballerup.  
Hierdoor ontwikkelde het dorpje zich tot een stad.  
 
 
Het schilderij uit 1915 
laat duidelijk zien dat de 
bebouwing destijds 
beduidend minder was 
dan de foto op de "QSL" 
kaar uit 2008. Qua 
verbindingen deden ze 
het ook niet slecht ik 
was de 604de volgens 
het rapport op de QSL 
kaart. 
 
 
73 de Evert PA3FXY 
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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:      Internet:  
Voorzitter:  P. Kooijman    PD2PKM  https://a52.veron.nl/  

Secretaris:  G. Speksnijder PD2GSP  https://www.instagram.com/a52veronhoeksewaard/ 
Penningmeester:     D.J. Ambtman PE1ROV  https://www.facebook.com/veronhoekschewaard# 
Lid:  W.Bravenboer PA3BB   

Lid:  J.C. Booden PA2JCB  
       
   

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  
       september 2021 editie is 24-09-2021 

 

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