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Ondanks de vakantieperiode is de 
komende bijeenkomst op 

 dinsdag 26 juli 2022. 
  
Deze zal in het teken staan van een 
gezellige onderling QSO. (Zie ook 
verderop in de VHWN) 
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.  

 
 

 
Agenda    
     
26-7-2022 Onderling QSO 
23-8-2022 Onderling QSO 

10 & 11-09-2022  Open Monumentendag 2022  

27-9-2022 Onderling QSO 

15-10-2022 Hoeksche Waardse Molendag 2022 
16 & 17-10-2022 JOTA 2022 Puttershoek  (???) 
5-10-2022 Presentatie N1MM Logger+ & QTC verkeer  
20-11-2022 Friese Elfstedencontest 2022 
22-11-2022 Onderling QSO 
27-12-2022 Onderling QSO 
24-1-2023 Algemene leden vergadering 2023 met verloting 

  

https://www.openmonumentendag.nl/open-monumentendag-2022/
http://www.pi4lwd.nl/
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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 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. 
  
 
 

 
 
 

 
Andere hobby’s 
 
In de afgelopen weken kreeg ik Gerard 
PD2GSP een mooi aandenken van een collega 
in de vorm van een houtgravure op elzenhout. 
Er zijn dus meerdere mensen met uitgesproken 
hobby’s.    
Afgelopen januari ben ik binnen de organisatie 
waar ik werkzaam ben na 18 jaar gewisseld 
van functie en werkplek. 
 
Door de jaren heen worden veelal lief en leed 
gedeeld binnen een kleinere organisatie. 
Gelukkig zijn er ook niet radioamateurs met 
een luisterend oor en begrip voor niet 
alledaagse hobby’s zoals radioamateur.  
Op de gravure is een samenstelling van 
werkgebied, hobby 
en markante locatie samengebracht. Hij heeft dan ook een mooie 
 plaats gekregen aan de wand in de shack. 
  
 

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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700e ronde van PI4VHW 
 
Het is  eigenlijk al een begrip in de 
Hoeksche Waardse radiocultuur, de ronde 
van PI4VHW   op zondagavond om 20.30 
uur lokale tijd.  
Op 26 april 2009 was de eerste ronde een 
feit, geboren uit een filosofische gedacht 
en gewoon geprobeerd. Deze eerste ronde 
waren er 4 deelnemers maar al snel 
groeide dit aantal uit naar 8 en nog later 
zelfs richting de 15 gemiddeld.  
 
De 600e ronde op 1 november 2020 werd 
opgeluisterd met een verassingsbezoek 
aan de vaste ronde leider Paul PD2PKM. Compleet verrast manen Paul en zijn XYL de bloemen en de taart in 
ontvangst. Bij verhindering wordt de ronde geleid door Gerard PD2GSP.  
 
Na bijna 11 jaar is het op 31 juli 2022 tijd voor de 700e ronde.  
Bent u al enige tijd meeluisterend  (met een * of een vinkje)zonder in te melden ? Het lijkt ons leuk om deze 
mijlpaal met velen te beleven.  
 
Dus meldt u allen in 
op 31 juli 2022 om 
20.30 uur lokale tijd 
en doe gezellig mee. 
Dit laatste is altijd het 
uitgangspunt geweest 
en is dan ook de 
drijfveer voor de 
toekomst.  
 
 .  
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De Afdelingscompetitie en het PACC-afdelingsklassement 
 
Voor wat betreft de afdelingscompetitie en het PACC-afdelingsklassement voor de PACC contest blijkt er een 
misverstand dan wel wat verwarring te bestaan. 
 
Er is dus een afdelingscompetitie waar eenieder bijna alle contesten op kan geven waarin hij of zij heeft 
geparticipeerd. Maar uit de cabrillo log welke je upload als je in de PACC contest geparticipeerd hebt wordt ook 
een aparte PACC-afdelingsklassement uitslag gedistilleerd. Deze komt dus uit de inzendingen op de PACC contest 
Robot. Deze PACC-afdelingsklassement uitslag wordt eenmalig gelijk met de PACC-uitslag gepubliceerd deze keer 
in een losse bijlage en is ook te vinden op de PACC-site. Voor alle duidelijkheid wat je bij de afdelingscompetitie 
wel of niet ingevuld hebt heeft hier dus geen enkele invloed op. Een aantal leden welke wel in de PACC hebben 
geparticipeerd zijn dus niet meegenomen omdat hun het “Club” veld niet correct hebben ingevuld in N1MM of 
Logger of mogelijk ook andere contactlogging software. Hoorde in de wandelgangen al het verhaal het zal wel 
Hoeksche Waard i.p.v. Hoekse Waard moeten zijn.. Nee allemaal niet goed, hier dient u gewoon 52 (onze afdeling) 
in te vullen zie de kop van mijn cabrillo log (Dit is cabrillo 3 omdat ik Logger+ gebruik). Uiteraard is een cabrillo 
logfile een simpel tekstbestand en is met iedere editor aan te passen indien noodzakelijk 
dus voor verzending naar de contest robot. We hadden dus nog hoger dan op de 11e 
plaats van de 43 participerende afdelingen kunnen eindigen. Volgend jaar beter je kunt 
die club 52 overigens nu al gewoon invullen het heeft geen invloed op andere contesten 
zo ver ik weet. 
 
73 de Evert PA3FXY 
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Al vijftig jaar een paar!! 
 
We staan aan de vooravond van een jubileum wat heden ten dage niet bepaalt vanzelfsprekend is. 
Immers, op 27 Juli aanstaande is het 50 jaar geleden dat onze afdelingsvoorzitter Paul (PD2PKM) in het 
huwelijksbootje stapte met zijn Corrie.  
Wat zij in die 50 jaren alzo hebben 
meegemaakt, daar zullen we het maar niet over 
hebben. Gezondheid en tijd van leven is 
natuurlijk de belangrijkste factor maar mensen 
die ze een beetje kennen weten dat zij met 
‘geven en nemen’ (leven en laten leven) zover 
zijn gekomen. Ook wederzijdse steun en altijd 
voor elkaar klaar staan, zijn voor hen de 
ingrediënten waarmee zij dit jubileum mochten 
behalen. Kortom onvoorwaardelijk vertrouwen 
in elkaar maakt hen al 50 jaar een paar. 
 
 

 

 
Paul en Corrie hebben te kennen gegeven dat zij het leuk vinden om hun huwelijksjubileum op onze clubavond 
van de 26ste juli, voor de leden van VERON A52 Hoeksche Waard, te willen inluiden. 
Dat zal met enige verrassingen gepaard gaan. Laten   we ons maar laten verrassen!! Dus, allemaal komen! Zeker 
deze keer!! 

 



Afdeling A52 
Hoeksche Waard 

 

 

 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 eens een QSL kaart met een molen “De 
Hollandsche Molen” in Neede die, zoals hij er nu staat 
in gebruik is genomen in januari 1927 nadat de 
standaardmolen die er stond verwoest werd door de 
cycloon van 10 augustus 1925, die ook Borculo zwaar 
heeft getroffen. De vereniging De Hollandsche Molen 
heeft in samenwerking met het Nationaal Steuncomité 
"Stormramp" de bouw van de nieuwe molen verzorgd. 
De molen is in 1998/1999 gerestaureerd. 
 
De Hollandsche Molen is een ronde, stenen 
stellingmolen met als functie korenmolen. De molen is 
dankzij vrijwillige molenaars nog steeds regelmatig in 
bedrijf. Op woensdagmiddag en op zaterdag is zo'n 
vrijwillige molenaar aanwezig die zijn gasten op 
deskundige en aanstekelijke wijze rondleidt in 'zijn' 
molen. 
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Op de QSL kaart dus de “De Hollandsche 
Molen” op de Needse berg in het buurtschap 
Lochuizen deze is best groot. Persoonlijk heb 
ik goede herinneringen aan deze molen 
welke ik tijdens het 5-jarig jubileum van de 
RIS  (-Interesse Stam) in april 1992 bezocht 
heb. Zoals velen wel weten heb ik als 
zendamateur inmiddels meer dan 41 jaar 
Jota's of is het Joti bij de diverse 
Scoutinggroepen geassisteerd. In 1988 toen 
ik vanaf de Heemraadsingel in Rotterdam het 
regionale station hielp te bemannen ben ik 
dus ook lid van de RIS (Radio Interesse Stam) 
geworden, deze was een jaar eerder in 1987 
opgericht. April 1992 bestond de RIS dus 5 
jaar. Voor wat betreft het 5-jarige jubileum 
weekend dat was echt beren gezellig.  Wij 
hebben dus “De Hollandsche Molen” bezocht 
en een rondleiding en uitleg van de molenaar 
gehad en die was destijds erg boeiend, hij 
had het er erg druk mee omdat de groep wat 
te groot was voor 1 rondleiding in de molen. 
Zie de foto van de molen met de feestgangers 
(ik sta helemaal rechts in de voorste rij).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook hebben we toen met een aantal teams de werpsport klootschieten, een eeuwenoude traditie beoefend. Bij 
klootschieten speel je dus samen in teams. Deze teams proberen een met lood verzwaarde kogel (de kloot) 
onderhands zo ver mogelijk te werpen. Het team dat met zo weinig mogelijk worpen het parcours aflegt, is de 
winnaar. Sommigen waren dus te enthousiast en als je dan voor het parcours dus links of rechts af moest slaan 
belande de kloot dus ook wel eens te ver en in de sloot waar hij dan met een hark uitgehaald moest worden. 
Klootschieten is een al eeuwen oude sport, en wordt veelal beoefend in de Achterhoek en Twente.   
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Zie mijn kloten op de foto. Wij konden deze na afloop 
kopen als souvenir of teruggeven. Of ik daar nou 5 
gulden per kloot of per 2 betaald heb weet ik niet meer. 
We hebben toen dus ook nog textiel bedrukt met het 5 
jaar RIS logo en een emaille-mok gehad met een 5-jarig 
jubileum sticker erop zie ook de foto. 
Ook hebben we toen nog een zendamateur bezocht die 
aan EME deed (Earth Moon Earth) of dat nu ook PE1CZY 
was weet ik niet meer.. Leuke demo met de bekende 
echo. Marinus is al wel heel lang actief en ik heb hem 
dan ook al diverse keren gesproken in de Elfsteden 
contest. 
Maar al die activiteiten maken de zendamateur hongerig. 
Dus op naar de plaatselijke Chinees. Nou ik kan je 
vertellen de plaatselijke Chinees heeft het zich het 
bezoek van de RIS lang herinnerd... Deze Chinees had 
namelijk de menukaart en zijn telefoonnummer op de 
ruit staan. Dus 1 van Rissers had voor iedereen de 
maaltijd met het bijbehorende nummertje genoteerd. En 
1 van de RIS leden had een eigen bedrijf en een autotelefoon (dat was nog ATF waar je destijds mee kon luisteren, 
dan hoorde je de directeur zijn vrouw bellen dat hij over moest werken en kort daarna zijn vriendin bellen dat hij 
er aan kwam als hij niet te hard reed en naar een paal buiten jouw ontvangst bereik ging) GSM (Geen Snoer Meer) 
bestond in 1992 dus nog niet in Nederland. Juli 1994 werd het eerste gsm-netwerk uitgerold in Nederland. In 
1996 had ik mijn eerste handy (de Motorola D160) zoals de Duitsers hem noemde. Met uitschuifbare antenne en 
80 uur stand-by tijd en je kon er 4 uur mee praten... Dus het bellen zoals wij heden ten dage met ons mobieltje 
doen was toen nog niet mogelijk. Maar goed met deze autotelefoon werd dus vanuit de auto de bestelling 
doorgegeven, waarop de Chinees vroeg hoe laat e.e.a. opgehaald zou worden... Waarop hij de mededeling kreeg 
nee wij willen het hier in de zaak opeten, wij waren inmiddels stilletjes de zaak in gelopen en zaten aan alle tafels 
binnen het restaurant wat net groot genoeg was. De beste man schoof het luikje van zijn afhaal service balie open 
en zag toen tot zijn schrik dat zijn hele tent vol zat. De schrik van zijn leven dus. Waarschijnlijk heeft hij toen heel 
zijn hele familie opgetrommeld want we hadden ondanks alles vrij vlot de prak. Uiteraard hebben wij ons e.e.a. 
goed laten smaken. Ook het afscheid van ons zal hij zich nog lang herinnerd hebben want het waren lange rijen 
met tafels en wij waren zo vriendelijk geweest om al de lege borden door te geven naar de eerste tafel waardoor 
er daar dus een enorme hoge en zware stapel borden ontstond waar je je dus een breuk aan kon sjouwen. Al met 
al een heel leuk weekend in Neede.   
 
73 de Evert PA3FXY 
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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) 
 
 

      

 
       

 
 

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/groups/905596006152694  
Onderhoudszaken: W. Bravenboer PA3BB   
Vicevoorzitter: 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  
       augustus 2022 (nr.79) editie is 19-08-2022 

 

mailto:jan@pa2jcb.nl
https://a52.veron.nl/
https://www.instagram.com/a52veronhoeksewaard/
https://www.facebook.com/groups/905596006152694
https://a52.veron.nl/

