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De komende bijeenkomst op

2022

dinsdag 24 mei

zal in het teken staan van een gezellige
onderling QSO.
U bent dan ook van harte uitgenodigd om hieraan deel
te nemen.
De verenigingsavond wordt gehouden in het gebouw
van Scouting Puttershoek. We beginnen om 20.00 uur
onder het genot van een bak koffie.
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QSL Post
Er komen weer wat QSL-kaarten voor diverse amateurs binnen vanuit het DQB. De QSL-manager zal deze keer
uiteraard aanwezig zijn met kaarten. Of er ook kaarten voor u zijn kunt u zien op de site onder het kopje QSLservice. 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.

Militair gebruik 6m-band van 30 mei tot 18 juni 2022
De Belgische telecomautoriteit BIPT laat weten dat in de periode van 30 mei tot 18 juni 2022 een militaire
oefening gehouden wordt in Elzenborn, waarbij twee frequenties in de 6m-band worden gebruikt: 50,200 MHz en
51,075 MHz. De radioamateurdienst heeft een secundaire status in deze band, de militaire diensten een primaire
status. Radioamateurs worden daarom opgeroepen om tijdens deze periode bijzondere aandacht hiervoor te
hebben en het gebruik van deze frequenties indien mogelijk te vermijden, maar in ieder geval aandachtig te
luisteren of een voorgenomen frequentie in gebruik is.
Dat meldt onder meer de Belgische radioamateurvereniging UBA.

De 10 editie van de Molendag Hoeksche Waard
Het is alweer de 10e keer dat de Hoeksche Waardse Molendag wordt
georganiseerd. Sinds enkele molenaars met dit initiatief zijn gestart, is dit
inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks evenement en wordt nu een
“Jubileum-Editie”. Het idee is al eerder geopperd: zou het leuk zijn om er
ook een Radio-evenement aan vast te koppelen. Een evenement wat dan
kan uitgroeien tot een terugkerende traditie.
Het betekent wel dat we dan zoveel mogelijk molens moeten activeren.
Dat vergt best wel wat organisatie en vandaar al deze vroegtijdige
aankondiging. Op het plaatje bij dit artikel staan in ieder geval de meeste
locaties genoemd. Dus minimaal 9 locaties. Totaal zijn er in de Hoeksche
Waard 12 molens waarvan er 10 in eigendom zijn van de Stichting Molens
Hoeksche Waard. Als we die 10 kunnen activeren dan behoort een speciale
QSL kaart en wellicht ook een speciale call tot de mogelijkheden.
De Molendag Hoeksche Waard vindt dit jaar plaats op zaterdag 15 oktober. Zijn jullie bereid hieraan mee te
werken dan graag even een berichtje naar Jan, PA2JCB. We zijn benieuwd!! (e-mail: jan@pa2jcb.nl)
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Open dagen Fort Buitensluis
Het tweede weekend van juni is het Fort Buitensluis te Numansdorp opengesteld voor het publiek. Evenals in de
maand mei zijn de leden van Contestgroup 1884 ook aanwezig om aan belangstellenden uitleg te geven over
onze hobby.
Op 11 juni van 16.00 uur tot 22.00 uur (lokale tijd) is er tevens de WAP contest. WAP staat voor Worked All
Provincies. Bij vele radioamateurs is dit een ‘gewilde’ contest. De verbindingen worden gemaakt in de 6 meter, 4
meter, 2 meter en 70cm banden. De Contestgroup CG1884 probeert op al deze
banden QRV te zijn. De uitdaging is om de in 2021 behaalde eerste plaats te
verdedigen. In 2021 deed CG1884 met 7 andere stations in de categorie Multi
band, Multi operator mee. Uiteraard zal de apparatuur voor deze banden al
tijdens de bezoekuren 13.00 uur en 16.00 uur van de open dag zijn opgesteld.
Kortom een bezoekje waard. De toegang is gratis. Het fort is te vinden aan de Fortlaan 10 te Numansdorp. Let op!
Vanaf de parkeerplaats naar de bunker van CG1884 is het ongeveer 300 meter lopen.

De Antenne opstelling met rondom vrij zicht voor
6 meter, 4 meter, 2 meter en 70cm.
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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 QSLkaarten 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 eens geen special call of land, eiland of een vuurtoren. Dit keer eens een luisterkaart van meer dan 30
jaar geleden inmiddels. Het verhaal wordt dan ook wel een beetje opa verteld...

Waarom is deze QSL kaart dan bijzonder? Hij kwam direct per post en de desbetreffende luisteramateur zijn QTH
was maar een paar kilometer verder in een aangrenzende wijk. 30 jaar geleden woonde ik nog op Rotterdam zuid
Lombardijen en de Luisteramateur in IJsselmonde deze wijken lagen tegen elkaar aan maar gescheiden door de
treinlijn Breda Rotterdam zal ik maar zeggen. De kaart op zich is niet echt bijzonder dit was toen een standaard
QSL kaart die ontworpen was door PA0UB. Deze was te koop via het servicebureau en destijds een betaalbare QSL
kaart binnen bereik van de amateur. Kaarten drukken was destijds een kostbare zaak en je kon zelf nog geen
bruikbaar ontwerp aanleveren via de computer dus moest dat via een graficus gemaakt worden. Later kwam er
ook nog een voorbedrukte versie voor de luister amateur waar NL al op voorbedrukt was. De luister amateur heeft
welzijn best gedaan met een duidelijk handschrift en opgeleukt met in meerdere kleuren gearceerde tekst. Wat er
alleen aan ontbreekt is met welk station ik in verbinding was. Gezien de afstand zal hij mij via de grondgolf
ontvangen hebben, maar dat het zo stil is op 20 meter...
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Mogelijk dat zijn antenne niet optimaal was of de R1000 doof was of de verzwakker aan stond ik weet het niet.
Wat ook nog kan is dat zijn home-brew modem op zijn Commodore 64 homecomputer niet echt lekker
decodeerde... Destijds was de PC in de shack nog niet gebruikelijk. Mijn eerste PC was de PC/XT in 1983 met MS
DOS2.0 maar nagenoeg geen hamsoftware op een QTH locator afstandsberekeningspakketje of satelliet volg
software na dan voorgeschreven was. Ook nog geen grafische kaart alleen tekst dus op een monochrome monitor
groen of amber...
In 1991vondt de
introductie van de eerste
bruikbare Windows plaats
dat was Windows 3.11 de
eerste versie met netwerk
ondersteuning welke
versie 3.0 nog niet had.
De stabiliteit was alleen
zeer slecht enorm veel
blue screens, reboots etc.
Destijds draaide ik als
een van de eerste Packet,
RTTY, AMTOR en
PACTOR met een
grafische interface onder
Windows 3.11 met de
gekochte software PCPakRatt 2.1 for Windows
3.x Eerst met de PK232
van AEA en later met de
PK900 waar je 2 radio's op aan kon sluiten.
Nog geen DSP voor de filtering die kwam later de
AEA DSP232 maar die was veel duurder en is zo ver
ik weet nooit een echt suc6 geworden. In 1995
kwam Clover en in 1998 PSK wat allemaal
inmiddels weer verdrongen is door FT8 en FT4 etc.
Maar de RTTY is wel gebleven.

73 de Evert PA3FXY
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Agenda
28-6-2022

Onderling QSO

3-7-2022

Radiomarkt Bladel KAR markt

26-7-2022

Onderling QSO

23-8-2022

Onderling QSO

10 & 11-09-2022 Open Monumentendag 2022
15-10-2022
Hoeksche Waardse Molendag

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:
Onderhoudszaken:
Vicevoorzitter:

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/groups/905596006152694

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.
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