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Na het eerste echte Nederlandse contest geweld van 2022 te hebben beleefd is het weer tijd voor een VHWN met 
uiteraard de aankondiging van de komende verenigingsavond. Dinsdagavond 22 februari 2022 is het weer zover, we 
gaan hopelijk voor de laatste keer deze avond houden via een bijeenkomstronde om 20.00uur LT op de welbekende 
frequentie 145.550 MHz. 
 

A52 afdelingscompetitie 2021:      

            
PA2JCB  253  30.8%          
PD2PKM 230 28.0%           
PE1LZZ    89 10.8%          
PC5WB    65   7.9%             
PI4CG    55   6.7%                      
PA0TCA      48   5.8%         
PD2GSP   34   4.1%         
PA3GMM   29   3.5%          
PA4ARI    16   1.9%          
PA3FXY      1   0.1% 

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.         
                 

Agenda:  Uiteraard is deze agenda met de grootste zorg samengesteld maar met   

   de huidige COVID-19 ontwikkelingen biedt deze agenda dan ook geen zekerheid.  

 
 
23-3-2022 

 
 
Presentatie QSL-kaarten & DQB 

26-4-2022 Presentatie N1MM Logger+ 

14 & 15-05-2022 Nationale Molendag 2022 

24-5-2022 Bijeenkomst  

28-6-2022 Onderling QSO 

26-7-2022 Onderling QSO 

23-8-2022 Onderling QSO 

10 & 11-09-2022  Open Monumentendag 2022 

27-9-2022 Onderling QSO 

??-10-2022 Hoeksche Waardse Molendag 2022 

16 & 17-10-2022 JOTA 2022 Puttershoek  (???) 

 

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
https://www.molens.nl/nationalemolendag/
https://www.openmonumentendag.nl/open-monumentendag-2022/
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De PACC ……..het mocht weer!!  
 
Na dat we vorig jaar aan de PACC meededen op individuele basis vanwege de coronamaatregelen mocht 
het nu weer in ‘Multi-operator’ verband. Om wellicht het, door de corona aangetaste, geheugen nog even op 
te frissen het volgende: 
De PACC is een wereldwijde contest waarbij, voor de buitenlandse deelnemers, de Nederlandse provincies 
als multiplier gelden. De eerste PACC contest werd in 1955 georganiseerd. De duur van de contest is 24 

uur en de modes zijn CW en/of SSB. Deelname kan zowel individueel als collectief.  
De Contestgroup 1884 nam dan ook dit jaar weer deel met de contestcall PI4CG vanaf de locatie Fort 
Buitensluis. 
Omdat die locatie al een tijdje niet meer gebruikt kon worden was een inspectie, de week voorafgaande aan 
de contest, nodig om te zien of alles in orde was. De schrik sloeg om het hart toen men ons meedeelde dat 
er mogelijk water in ‘onze bunker’ stond. Gelukkig bleek dat beperkt. Een dompelpomp om het water op peil 
te houden bleek enigszins te zijn dichtgeslibd waardoor het water niet op de gebruikelijke wijze werd 
weggepompt zodat er in de gang, direct na de ingang, een laagje water stond. Een kleine kundige ingreep 
was voldoende om de installatie weer op gang te helpen en binnen afzienbare tijd was het water 
weggepompt. 
 

De PACC was dit jaar op zaterdag 12 en zondag 13 februari begon om 12.00 uur UTC tot zondag 12.00 uur UTC. 
De vrijdag er aan voorafgaande werd de 40 meter vertical omgebouwd. Gerard, PD2GSP en Jan, PA2JCB waren zaterdag 
al bijtijds aanwezig om de radio’s te installeren en ervoor te zorgen dat de meegebracht Pc’s in een netwerkje konden 
opereren. Door gebruik te maken van de contest software N1MM Logger+ en een LAN-verbinding worden de QSO’s van 
de diverse radio’s in hetzelfde log opgenomen. Nou, dat had wat ‘voeten in de aarde’. Met Windows 10 was het ook nu 
weer even zoeken hoe met name die onderlinge verbinding moest worden ingesteld. Gelukkig waren Gerard en Jan op tijd 
begonnen want het duurde tot 15 minuten voor de start voordat een en ander operationeel was. Met twee radio’s en 
antennes voor 10, 15, 20, 40, 80 en 160 meter was er voldoende gelegenheid om op elk moment van de dag en avond 
verbindingen te maken. Nee ‘s nachts hielden de mannen het voor gezien en zijn thuis gaan slapen. 
Alhoewel de PACC wordt gehouden in zowel CW als SSB beperkte de operators zich tot SSB om de doodeenvoudige 
reden dat ze het CW niet ‘machtig’ zijn. 
 
Er werden in totaal 488 verbindingen gemaakt. 
 

Het is altijd leuk om aan 
de hand van het 
logboek een 
overzichtskaartje te 
maken. Immers je bent 
zeer druk met het 
registreren van de 
QSO’s en het ontgaat 

soms dan welke verder weg liggende amateurs je 
dan hebt bereikt. Zuid-Afrika was toch wel erg 
leuk om die gewerkt te hebben. 
Kortom het was zeer geslaagd. Er werd ook door 
veel Nederlandse amateurs aan mee gedaan. 
Want ja, een ingestuurd log met ‘slechts’ 25 
verbindingen is al voldoende om een felbegeerd 
vaantje te mogen ontvangen. 
 
Laten we met elkaar hopen dat we er volgend jaar weer een groot en gezamenlijk evenement van kunnen maken! 

Band (MHz) QSO’s 

1,8 55 

3,5 136 

7 126 

14 100 

21 44 

28 27 
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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. 

            
Dit keer weer eens een vuurtoren, eigenlijk dekt de 
Engelse benaming lighthouse de lading beter dan 
de Nederlandse benaming “vuurtoren” is het echt 
een huis met een licht er bovenop of er tegenaan. 
Vuurtoren is vertaald “Firetower” maar dat hoor ik 
eigenlijk nooit. Misschien is het Nederlandse 
“vuurtoren” wel omdat in Nederland de meeste 
vuurtorens knap hoog zijn? En hoe letterlijk mag je 
vertalen? Maar waarom is deze QSL kaart dan 
bijzonder?          
Ziet het er niet schitterend uit deze vuurtoren van 
meer dan 250 jaar oud inmiddels. De Denen zijn 
dus veel zuiniger op hun historisch erfgoed als de 
Nederlanders. In Nederland gaat zoiets verloren 
de gemeente zorgt er dan voor dat zoiets vooral 
niet op de lijst van de gemeentelijke monumenten 
komt want dan moeten ze onkosten maken voor 
het onderhoud. En dan kan er gewoon een 
sloopvergunning verstrekt worden. De 
projectontwikkelaar ontzorgt dan de gemeente 
verder en zet er een zo hoog mogelijk 
appartement neer, want dat levert de meeste 
knaken op per vierkante meter grond. Dit is dan 
ook nog eens een perfecte locatie langs het water. 
Daar willen de mensen graag wonen en ook goed 
voor betalen. Maar goed er is vraag naar en die 
mensen moeten ook hun geld verdienen. Het gaat 
mij wel aan het hart dat er zo veel historisch 
erfgoed verloren gaat.   
                   
Op de QSL kaart dus de vuurtoren van 
Nakkehoved (Deens: Nakkehoved Fyr) dit was 
oorspronkelijk de naam voor twee afzonderlijke 
vuurtorens boven de kliffen van Nakkehoved. 
Sinds de oostelijke vuurtoren in 1898 buiten 
gebruik werd gesteld verwijst de naam 
Nakkehoved-vuurtoren alleen naar de westelijke 
toren die nog steeds operationeel is. De vuurtoren 
markeert de ingang van het Kattegat en loopt 
parallel met de Kullen-vuurtoren in Zweden aan de 
andere kant van de Øresund-straat. De toren is 21 
meter hoog en zendt elke 20 seconden 3 
knipperingen van 0,3 seconde uit. Het licht heeft een helderheid van 229.358 candela (een gloeilamp van 100 watt heeft 
een lichtsterkte van circa 120 candela dus reken maar uit wat een enorme lichtsterkte dit is) en is dus bij helder weer vanaf 
25 zeemijl (ca. 46 km) te zien. Op deze locatie is er ook een geautomatiseerd weerstation, een restaurant en sinds 15 mei 
2005 een Museum of International Lighthouse History. Voor hen die Denemarken bezoeken op vakantie (dat mag zo 
onderhand wel weer een keer na deze pandemie) zeker een aanrader. 



Afdeling A52 
Hoeksche Waard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘73 de Evert PA3FXY  

 
Nieuw Vademecum 
 
28 januari 2022 was het dan zover. Velen hebben ernaar uitgekeken maar na 6 jaar is er 
weer een nieuwe, de 17e, editie van het Vademecum. Onder regie van Remy Denker, 
PA0AGF, heeft hij intensief samengewerkt met leden van het VERON Hoofdbestuur en 
andere commissievoorzitters om een geheel herziene versie van het Vademecum tot stand 
te brengen. Deze versie is tot 1 januari 2022 geheel up to date. 

Het nieuwe Vademecum is weer uitgevoerd in het handige A5-formaat. De omvang beslaat 
meer dan 400 pagina, ruim 40 meer dan de vorige editie. Waar mogelijk en voorhanden zijn 
veel foto’s in kleurendruk uitgevoerd.                                   
De 17e editie van het Vademecum is een naslagwerk dat eigenlijk in iedere shack 
thuishoort. 
 

Kees Murre, PA2CHM   Secretaris Stichting Service Bureau VERON (Bron. VERON Nieuwsbrief februari 2022) 

Collectief  
 
Het Vademecum is als lid van A52 Hoeksche Waard collectief te bestellen via de secretaris  voor de prijs van €12,00 voor 
leden. Hiermee kunnen mogelijke portokosten bespaard worden. 
 

 

https://www.veron.nl/vereniging/het-hoofdbestuur/maak-kennis-met-hoofdbestuur/remy-denker-pa0agf/
https://www.veron.nl/vereniging/het-hoofdbestuur/maak-kennis-met-hoofdbestuur/remy-denker-pa0agf/
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Van de bestuurstafel……………. 
 
Deze maand is het bestuur van A52 weer fysiek bijeengeweest. 
 
Alvorens de vergadering formeel te starten overhandigt Paul aan Jan de prijzen behorende bij de afdelingscompetitie. Voor 
het eerst dit jaar zijn dat een beker voor de winnaar en ook een wisselbeker met een gegraveerd plaatje die Jan een jaar 
bij zich mag houden. De bekers zijn beschikbaar gesteld door Aad van Toorn en echtgenote waarvoor het bestuur hen 
zeer erkentelijk zijn. 
Zoals eerder aangegeven willen we er ‘gewoonte’ van maken om na elke 
bestuursvergadering in de daaropvolgende VHWN-verslag te doen van de 
belangrijkste onderwerpen en beslissingen. 
Zoals jullie weten kent het bestuur de volgende samenstelling na de 
Algemene Leden Vergadering van januari. 
In de vergadering van februari zijn de taken binnen het bestuur besproken 
en als volgt ingevuld en voortgezet. 
Paul (PD2PKM) voorzitter, Gerard (PD2GSP) secretaris, Jan (PA2JCB) 
algemeen en 2e secretaris, Dirkjan (PE1ROV) penningmeester en Wim 
(PA3BB) is belast met onderhoudszaken. Omdat we allemaal ‘mensen van 
de dag’ zijn is nu afgesproken dat Jan formeel de vicevoorzitter is. Mocht 
Paul niet beschikbaar zijn of om gezondheidsredenen zijn voorzittersfunctie 
niet kunnen uitoefenen dan zal Jan die taak overnemen. 
- Jan heeft melding gemaakt van een nieuwe website van de Gemeente 
Hoeksche Waard die binnenkort officieel wordt gelanceerd. Hier kunnen activiteiten op worden getoond. Wij zullen hier ook 
de activiteiten van A52 op vermelden. 
- Dirkjan geeft inzicht in de financiële situatie van dit moment. We hebben weliswaar weinig uitgegeven maar ook geen of 
zeer weinig inkosten gekend. We zijn niet ‘armlastig’ maar dienen wel op de ‘kleintjes te letten’. De door Arie, PA4ARI 
aangekondigde donatie is dan ook erg welkom. 
- Wim is bezig met de ‘boodschappenlijst’ voor de benodigde spullen met betrekking tot het onderhoud. Hij heeft de kosten 
in kaart gebracht en krijgt adviezen waar het een en ander het beste kan worden gekocht. Het wachten is nu op beter weer 
om de nodige onderdelen te plaatsen dan wel te vervangen. Niet alleen vanwege het onderhoud maar ook voor de 
financiële (afschrijvingen) en verzekeringstechnische kant van onze materialen in kaart te brengen is een inventarisatie 
noodzakelijk. Hier onder vallen de antennes op/aan het scoutinggebouw in Puttershoek, de losse materialen zoals 
natuurlijk onze transceiver en accessoires. Wim zal de komende tijd een opzetje (=inventarislijst) maken voor de 
genoemde ‘bezittingen’.  
Het was weer een intensieve maar ook constructieve vergadering. 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/  
Seceretaris:  G. Speksnijder PD2GSP  https://www.instagram.com/a52veronhoeksewaard/ 
Penningmeester:     D.J. Ambtman PE1ROV  https://www.facebook.com/groups/905596006152694  
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  
       maart 2022 (nr.74) editie is 19-03-2022 

 

https://a52.veron.nl/
https://www.instagram.com/a52veronhoeksewaard/
https://www.facebook.com/groups/905596006152694
https://a52.veron.nl/

