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Aanstaande dinsdagavond 23 november 2021 is het alweer de 4e dinsdag van de maand en hebben we helaas geen 
bijeenkomst. Het zat er natuurlijk al enigszins aan te komen met het groeien van het aantal besmettingen. 
Naar aanleiding van de persconferentie van 12 november 2021 heeft het afdelingsbestuur de aanbevelingen van het 
hoofdbestuur en het RIVM overgenomen.  
Het is een tijd waarin we per dag onszelf moeten afvragen wat we wel kunnen en of dat dan verstandig is om te doen. 
Gelukkig hebben we als radiozendamateur nog vaak de mogelijkheid om in contact te blijven met anderen.  
Verder zijn er weer diverse activiteiten gepland voor de toekomstige bijeenkomsten. Kortom hou hiervoor de agenda op de 
afdelingssite in de gaten 

 
Wel houden we, zoals gebruikelijk was tijdens de vorige lockdown(s), 
een bijeenkomstronde. Deze ronde begint om 20.00 uur LT en is voor 
eenieder toegankelijk. Inmelden is meedoen 
 
Tot dinsdag 23-11-2021 20.00 uur LT.  
 
 

 
 

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

21-11-2021 Friese Elfstedentocht 2021 

23-11-2021 Bijeenkomst Ronde op 145.550 MHz. 

28-12-2021 Bijeenkomst  

25-1-2022 Algemene Leden Vergadering 2022 

12 & 13-02-2022 PACC-Contest 

22-2-2022 Bijeenkomst  

23-3-2022 Bijeenkomst  

26-4-2022 Bijeenkomst  

14 & 15-05-2022 Nationale Molendag 2022 

24-5-2022 Bijeenkomst  

10 & 11-09-2022  Open Monumentendag 2022 

??-10-2022 Hoeksche Waardse Molendag 2022 

15 & 16-10-2022 JOTA 2022 Puttershoek (???) 
 
   

 

https://a52.veron.nl/
http://www.pi4lwd.nl/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/hf-contesten/pacc-contest/
https://www.molens.nl/nationalemolendag/
https://www.openmonumentendag.nl/open-monumentendag-2022/
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Examen-debacle: 

Deze vraag is afkomstig uit een recent F-examen. We nodigen u uit om de juiste oplossing naar de redactie in te zenden 
voorde sluitingsdatum van de volgende VHWN. Het juiste antwoord en de inzender daarvan zal dan geplaatst worden. 

 

 

 

 

QSL POST:  
 
Er komen weer wat QSL-kaarten voor diverse amateurs binnen vanuit 
het DQB. De QSL-manager zal deze keer uiteraard niet aanwezig zijn 
met kaarten. Of er ook kaarten voor u zijn kunt u zien op de site onder 
het kopje QSL-service. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw 
kaarten op te halen dan kunt u via het contactformulier een berichtje 
sturen zodat we tot een passende oplossing kunnen komen.   
                   
U dient zelf te zorgen voor een goede registratie van de QSL-regio 
waar u de kaarten wilt ontvangen als VERON/VRZA lid. Voor de 

Hoeksche Waard is dit Regio 36. U kunt dit doorgeven 
via dqb@veron.nl of dqb@vrza.nl. 

 

https://www.veron.nl/nieuws/dqb-50-jaar/
https://a52.veron.nl/qsl-service/
https://a52.veron.nl/contact/
mailto:dqb@veron.nl
mailto:dqb@vrza.nl
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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? Nou dit is 
er weer zo 1 een DXCC OJ0 en IOTA EU-053 dus 
twee vliegen in 1 klap. De vuurtoren was helaas niet 
geactiveerd. Wel vermeldenswaardig is dat deze 
solar en wind powered is. Dit is dan ook goed te zien 
op de afbeelding. 
 
Waar ligt Market Reef dan? Nou dat is in de 
Botnische Golf in het uiterste oosten van Finland ligt 
het kleine eilandje Market Reef. Het is een klein 
rotseiland van 3,3 hectare dat door de Fins/Zweedse 
grens wordt doorsneden. Oorspronkelijk liep de 
grens van ongeveer NNW naar ZZO. Sinds 1 
augustus 1985 is de grens echter opnieuw 
vastgesteld. 
Wat was namelijk het geval. In 1885 is door de 
Russen een vuurtoren gebouwd op Market Reef. 
Finland was toen nog een deel van Rusland. Omdat 
er toen nog geen goede kaarten beschikbaar waren 
is de vuurtoren per ongeluk op het Zweedse deel 
van het eiland geplaatst. Althans zo gaat het verhaal......... 
 
Dit was natuurlijk een situatie die niet kon voortduren en daarom is de grens op 1 augustus 1985 opnieuw vastgesteld. De 
grens werd om het vuurtoren complex heen gelegd zodat hij op Fins grondgebied kwam te staan. Ter compensatie werd 
een even groot deel van het Fins grondgebied aan Zweden toegekend. Door deze actie ziet de grens er nu uit als een 
gespiegelde liggende “S”. 

 
Door de bijzondere ligging is Market Reef een goed 
oriëntatiepunt voor de scheepvaart. Waarschijnlijk komt de 
naam daar ook vandaan (markering). Natuurlijk geeft de 
vuurtoren ook aan dat hier een gevaarlijk rotseiland ligt. 
De vuurtoren werd in 1885 dus gebouwd en in 1979 werd 
de toren omgebouwd zodat hij onbemand kon draaien. 
Omdat de vuurtoren zo aan het vervallen was (zie de muur 
op het plaatje van de vuurtoren links onder) heeft de Fins 
Vuurtoren Vereniging de vuurtoren geadopteerd en is vanaf 
2007 bezig het gebouwencomplex weer op te knappen. 
In het zomerseizoen zijn steeds ploegen mensen bezig met 
allerlei werkzaamheden en langzaam maar zeker is alles 
weer in goede staat gebracht. 
 
Market Reef is dus een echt onbewoond eiland, om dit 
eiland en deze DXCC-entiteit te werken ben je dus 
afhankelijk van DX-pedities naar dit eiland. 
Gelukkig was Radio Arcala een zeer fanatieke en ervaren 
contest group bereid Market Reef te activeren. In het 
verleden heb ik ooit een QSL kaart en zijn verhaal 

http://www.radioarcala.com/wp-content/uploads/2013/03/Arcala_Friedricshaven_June_2009_OH6KN-v0.pdf
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geschreven met die fantastische beam van hun hand die helaas ter aarde is gestort. Market Reef is dus geliefd door de 
amateurs want dit team heeft in 4 weken maar liefst 66.737 QSO's gemaakt over het aanbod hadden ze dan ook niet 
klagen HI 
 
Wel grappig dat ze er ook een Sauna ter beschikking hadden, alleen of dat het zo prettig was om daar gebruik van te 
maken... 
 
73 de Evert PA3FXY 
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PACC-digi Contest 2021: 

Naast de bestaande en zeer bekende PACC contest was er op 17 april 2021 een 
digitale contest: De VERON PACC-digi contest. De eerste versie 

maakte gebruik van de overbekende modes RTTY en FT8. 
Het is bij de PACC-digi 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 een ‘pile-up’ te zitten. Kortom 
net als de gewone wel bekende PACC die traditiegetrouw in 

februari gehouden wordt.  

Paul, PD2PKM is zoals velen wel weten een groot liefhebber van 
digitale modes en heeft zich al jaren sterk gemaakt om tot deze 

PACC-digi te komen.  

 Zijn inzet werd beloond met een 3e plaats in                                                                                                                 
  de categorie Novice. Een mooi resultaat met een kleine 

    ruimte voor verbetering. 

In 2022 zal de PACC-digi contest gehouden worden op 16 april, verdere informatie en het regelement is 
te vinden op https://www.veron.nl/paccdigi. 

 

 

 

PI4CG/P on tour 2021: 

 

Wie de VHWN van november 2020 openslaat kan zien dat de leden van 
CG1884 met veel plezier op DX-peditie zijn geweest om de Friese 
Elfstedencontest te volbrengen. Er werd toen al geschreven dat het voor 
herhaling vatbaar was. Onder de call PI4CG moesten we op 80 meter buiten 
R14 genoegen nemen met een mooie 2e plaats. Achter onze afdelingsgenoot 
Rien PA1BDO. OP VHF scoorde we met 11 multipliers de eerste plaats buiten 
R14. 

Dit jaar zouden we met zeer veel 
plezier en saamhorigheid weer op 
DX-peditie gaan ware het niet dan 
COVID-19 er anders over dacht. 
We hebben als leden van CG1884 
dan ook de conclusie moeten trekken dat we dit jaar verstek moeten laten 
gaan. Het is en blijft een hobby, al hebben sommigen daar een andere 
mening over. Op de website van VERON Afd. Friesland-noord zullen de logs 
vermeld worden van de stations die wel meegedaan hebben. In 2022 hopen 
we weer van de partij te zijn tijdens deze kleine maar o zo gezellige contest.  

https://www.veron.nl/paccdigi
http://www.pi4lwd.nl/
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Van de bestuurstafel……………. 
 
 
Deze maand is het bestuur van A52 weer bijeengeweest. Vanwege de beperkingen van de overheid op samenkomsten 
werd gebruik gemaakt van Zoom. 
We willen er ‘gewoonte’ van maken om na elke bestuursvergadering in de daaropvolgende VHWN verslag te doen van de 
belangrijkste onderwerpen en beslissingen. 
Het bestuur bestaat uit de navolgende personen 
en de taken zijn als volgt ingevuld. 
-Paul (PD2PKM) voorzitter, Gerard (PD2GSP) 
secretaris, Jan (PA2JCB) algemeen en 2e 
secretaris, Dirkjan (PE1ROV) penningmeester 
en Wim (PA3BB) is belast met 
onderhoudszaken. 
 
Als afdeling ontvingen wij van de VERON een 
zogenoemde SWOT-analyse template. 
De SWOT analyse leert je kijken naar de 
Strengths (sterke kanten), Weaknesses 
(zwakke kanten), Opportunities (mogelijkheden/uitdagingen) en Threats (bedreigingen) van onze afdeling. We hebben dat 
als bestuur eens ingevuld en gekeken waar voor ons het komend jaar de uitdagingen liggen. Dat corona en de vergrijzing 
niet écht meehelpen mag duidelijk zijn. Na zo’n eerste verkenning van de SWOT-analyse is het goed dat nog eens te laten 
bezinken en wellicht komen we er in een later stadium (Ledenvergadering?) nog op terug. 
 
De maandelijkse bijeenkomsten komen in ieder geval voor november en mogelijk ook voor december weer te vervallen. Dit 
vanwege de beperkende maatregelen voor onze bijeenkomsten. Het bestuur volgt daarbij de landelijke, plaatselijke en ook 
VERON-richtlijnen. Dus in ieder geval zal er op dinsdagavond 23 november om 20.00 uur een extra afdelingsronde 
worden gehouden op 145.550 MHz.  
 
Gerard en Evert hebben de RQM (Regionale QSL Managers) vergadering bijgewoond. Op een later te bepalen clubavond 
zal Gerard daar nader verslag van doen. 
 
Zo aan het einde van het verenigingsjaar komt altijd het rooster van aftreden weer tevoorschijn. Ditmaal gaat het om de 
functie van de voorzitter. Na kort overleg met zijn XYL heeft Paul zich opnieuw verkiesbaar gesteld als voorzitter. Op de 
Ledenvergadering van 25 januari 2022 wordt dat in stemming gebracht. 
 
Mede naar aanleiding van de Afdelings-SWOT-analyse is er gesproken over een gerichte uitbreiding van de zichtbaarheid 
naar buiten tijdens een beperkt aantal evenementen. Er werden enkele ideeën geopperd voor gerichte activiteiten in 2022. 
Het bestuur gaat hier verder over nadenken en komt daar op de Ledenvergadering op terug. De promotie van onze 

activiteiten blijft een terugkerend onderwerp. Gekeken wordt of wij 
kunnen “aansluiten” bij de gemeentelijke activiteiten zodat we 
meeliften op de promotie die de gemeente doet voor de Hoeksche 
Waard en daarin actieve verenigingen. 
 
Voor het onderhoud van de bezittingen van onze afdeling is Wim 
verantwoordelijk en die heeft nog niet echt kans gezien om een en 
ander volledig ‘in kaart’ te brengen. Wel is afgesproken om het meest 
dringende onderhoud aan de antennemast bij ons clubgebouw de 
komende weken uit te voeren. Wil je daarbij helpen neem dan contact 
op met Wim en meld je in bij de ronde van zondagavond of de 
clubronde op 23 november. 
 
Met Dirkjan is besloten om de financiën ‘online’ te gaan regelen. 
Hiertoe worden bij onze huisbankier de nodige aanvragen ingediend 
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en zijn er twee betaalpassen aangevraagd.  
Vragen beantwoorden en onderhandelingen met de bank lopen stroef. Het is een algemene klacht bij veel verenigingen en 
stichtingen. Een en ander is het gevolg van personele problemen maar ook de aangescherpte regels van wat wel en niet 
kan. 
 
Ondanks dat een en ander ‘online’ besproken moest worden is het een intensieve maar ook constructieve vergadering 
geweest. In een volgende VHWN zullen we zo mogelijk verder verslag doen van de vorderingen op voornoemde 
onderwerpen. 

 

 

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  
        december 2021 editie is 19-12-2021 

 

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

