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Als of het alweer de gewoonste dingen van de wereld zijn lijkt het wel. Zo vertrouwd is het alweer in de planning
opgenomen dat er de 4e dinsdagavond van de maand een verenigingsavond op het clubgebouw van Scouting Puttershoek

28 september 2021 om 20.00

is. Aanstaande dinsdagavond
uur is er dus weer een gepland. Deze
avond zal in het teken staan van onderling QSO. Er zijn alweer activiteiten gepland op de bijeenkomsten maar deze keer
was het te kort dag om wat te regelen. Kortom volgende maand beter, hou hiervoor de agenda op de afdelingssite in de
gaten
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 bent u allen van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn.
-

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.

Vakantie QSO:
Dat er tijdens de vakantieperiode
leuke verbindingen zijn te maken
is bekend. Je moet er alleen wel
de moeite voor nemen om te doen.
Rien PA1BDO heeft deze moeite
genomen en dit werd zelfs aan de
andere kant van de wereld
gewaardeerd met een snelle
directe QSL-bevestiging.
Deze verbinding is gemaakt vanaf
Riens vakantie locatie in Drenthe
met een full-size dipole 2x40
meter; voedingspunt op
12 meter hoog. (Je moet wel
mogelijkheden hebben om deze te
kunnen plaatsen
Ook de Spiderbeam en 80 meter
full-size dipole geven prima
resultaat.
Rien, namens de lezers en de
redactie bedankt voor je leuke
bijdrage.
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Forten on the Air, CG1884 volop in actie!
Tijdens Open Monumentendag(en) 2021 waren de radiozendamateurs van
Contestgroup CG1884 (http://www.contestgroup.nl) actief met ‘Forten on the
Air’.
Al sinds 2008 brengt deze groep Fort Buitensluis “in de lucht” tijdens
evenementen en contesten.
Dit weekend waren ze actief op diverse frequentiebanden.
De Contestgroup beschikt over een ruim bemeten antennepark zodat
simultane verbindingen op de diverse banden mogelijk zijn. Eenieder was
tijdens deze Open Monumentendag 2021 meer dan welkom op “Fort
Buitensluis” en de radiobunker van CG1884. Dat was voor velen niet
onopgemerkt gezien het grote aantal bezoekers.
Na een korte tijd van voorbereiden was het zaterdagochtend tijd om te
verzamelen op de parkeerplaats van Fort “Buitensluis” om gezamenlijk met
de spullen het in 1861 gebouwde kruitmagazijn in te gaan. Na het installeren
van de radiostations en het gebruiksklaar maken van het zeer uitgebreide
antennepark - en uiteraard na een bak koffie - was het wachten op de
bezoekers. Velen kwamen om het fort in zijn huidige glorie te bezichtigen en
om zo te proeven van het verleden en te (her)beleven. Naar mate de dag
vorderde kwamen er steeds meer mensen een kijkje nemen in ons
kruitmagazijn wat na de verbouwing en uitbreiding in 1884 zijn huidige
omvang kreeg. De rondgang om de twee gewelven is sinds korte tijd open
voor het publiek. Vooral de jeugdigen worden hierdoor uitgedaagd om op
zoek te gaan naar het onbekende.
De gehele zaterdag werden er diverse radioverbindingen gemaakt. Sommige met radioamateurs thuis en sommige met
radioamateurs op andere monumenten, kerken (in Engeland) en of forten. Dit laatste is precies de opzet welke de
amateurs van de Contestgroup voor ogen hebben. In de afgelopen jaren is het altijd al gelukt om op een of andere manier
contact te krijgen met andere forten, een uitbreiding van dit aantal is altijd wenselijk.
Zondag werd opnieuw stelling genomen in het kruitmagazijn voor de radioverbindingen en rondleidingen voor
geïnteresseerde bezoekers. Met veel begrip en bewondering werd kennisgenomen van het fenomeen radioamateurisme
door jong en oud. Er bleek nog een radiozendamateur uit IJmuiden te komen om te kijken naar onze plek en naar de plaats
waar zijn vader gelegerd was.
Ook diverse andere amateurs kwamen voor een bezoekje onze kant op. Het was wederom weer een drukke dag met veel
bezoekers en mooie momenten. De gemaakte verbindingen vonden plaats op
VHF en diverse HF banden onder toeziend oog van de geïnteresseerde
bezoekers. Samen met de beleving van het fort was het weer een magisch
weekend om met volle tevredenheid op terug te kijken.
Mocht u interesse hebben om tijdens Open Monumentendag 2022 (10 &11
september2022) een Fort te activeren laat het ons dan weten. Via onze
website: (http://www.contestgroup.nl)
’73 Jan PA2JCB & Gerard PD2GSP
Namens CG1884
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Agenda:
Uiteraard is deze agenda met de grootste zorg samengesteld maar met de huidige COVID-19 ontwikkelingen biedt
deze agenda dan ook geen zekerheid.
28-09-2021
Bijeenkomst.
16-10/17-10-2021Jamboree On The Air 2021
26-10-2021
Bijeenkomst.
21-11-2021
Friese Elfsteden Contest 2021

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.
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Waarom is deze QSL kaart dan bijzonder? Eigenlijk om twee redenen als eerste als ik deze QSL kaart niet ontvangen had
dan had ik nooit geweten dat er in Zweden in het plaatsje Kumla en dat is echt niet groot zie het treinstation op de
achterkant van de QSL kaart eenzelfde soort sculpturen staan als de inmiddels wereld beroemde welke in Spijkenisse
staan. Op de foto is dan ook heel goed te zien dat dit kunstwerk de Metro bestuurder heeft behoed voor een kennismaking
met de zwaartekracht. Wat mij wel opvalt is dat bij de sculpturen in Nederland en zweden de maker zich duidelijk heeft
laten inspireren door een walvis staart. Voor hen die het nieuws destijds gemist hebben: In de nacht van 1 op 2 november
2020 reed een metrostel rond 0.30 uur door een stootblok aan het einde van het staartspoor bij het station heen. Het kwam
tot stilstand op een van de twee daar geplaatste en tot dezelfde hoogte reikende sculpturen van ontwerper Maarten Struijs.
De metrobestuurder kwam overigens met de schrik vrij. Veel omwonenden noemen de kunstwerken aan het einde van het
metrospoor 'walvisstaarten', een naam die in de berichtgeving door o.a. de NOS werd overgenomen. De ontwerper van het
kunstwerk verbaasde zich erover dat de staart, die bestaat uit kunststof rond een metalen frame, het gewicht van het
metrorijtuig kon dragen. Als het rijtuig niet op de staartsculptuur zou zijn beland was de bestuurder met zijn metrotrein tien
meter naar beneden gevallen en in het water van de onderliggende vijver terecht gekomen. Waarom de ATB
(automatische Trein Beïnvloeding) destijds niet ingegrepen heeft is nooit boven water gekomen of in de doofpot gestopt.

De tweede reden is eigenlijk wat droeviger
het QSO met SM4CJY is mijn laatste
JT65A QSO geweest. In de afgelopen 40
jaar als zendamateur is dit denk ik de 10de
digimode die vervangen werd door een
snellere betere en meer weak-signal
mode. Heb Amtor zien vertrekken daar had
je net als Pactor een snel schakelende set
voor nodig die modes stonden in ARQ
achter elkaar zenden ontvangen zenden
en ontvangen te rammelen. Toen kwam
Clover de voorloper van PSK een
geweldige weak-signal mode bi
directioneel maar dure controllers het werd
dus PSK (met de geluidskaart een ISA of
PCI kaart in de PC) destijds wat tijdens
contesten nog steeds wel gebruikt wordt.
Ook Olivia, MFSK, Contestica, Packet radio etc. ik heb ze allemaal gebruikt maar ze worden bijna niet meer gebruikt. Qua
stroom verbruik was JT65A natuurlijk best wel heftig, want het was 1 minuut keydown vol vermogen (daarom draaide de
meeste amateurs die zuinig zijn op hun set meestal maar een Watt of 25 i.p.v. de 100 Watt) en dan kijken of de gegevens
aan de andere kant ontvangen zijn, zo niet nog een keer ook was JT65 nog niet automatisch zoals FT4 en FT8 welke
natuurlijk veel zuiniger zijn met een keydown tijd van 8 of 16 seconde. Ook met slechtere propagatie kun je al snel een
verbinding maken. Nu kun CQ geven en dan gaan douchen, eten of naar de WC gaan en dan bij terugkomst kijken of je
een verbinding hebt gemaakt. Mijn ervaring is wel dat het dan meestal een Rus of een Italiaan is....
73 de Evert PA3FXY
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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.
.

In de CQ WW 160 -Meter Contest heeft Rien
PA1BDO afgelopen januari een mooie ranking
neergezet.
1e Nederland
17e Europa
34e Wereld
Rien namens de afdeling van harte
gefeliciteerd met het behalen en neerzetten
van dit mooie resultaat.

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
oktober 2021 editie is 24-10-2021

