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Tijdens de afgelopen 
bijeenkomst was het mooi 
weer en konden we weer 
op verschillende manieren 
met elkaar van gedachte 
wisselen over een grote 
diversiteit van onderwer-
pen al dan niet betrekking 
hebbende op de hobby. 
Zoals aangekondigd was 
er voor de leden (en 
waarschijnlijk ook de niet 
leden) die aanwezig waren 
een passende verassing. 

 
Tijdens de bijeenkomst was er uiteraard een kleinigheidje door en 
namens A52 VERON Hoeksche Waard geregeld om het 50-jarig 
huwelijksjubileum van Paul en Corrie te benadrukken. 
 
Komende dinsdag 23-08-2022 zal de avond 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.  

 
 

 

 

 

 

http://www.scoutingputtershoek.nl/
http://www.scoutingputtershoek.nl/
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Agenda    
     
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 

 

54e WAP contest 
 
11 juni 2022 was de dag waarop de WAP contest (Worked All Provinces) van de VRZA gehouden werd. Onze 
contestgroep heeft hier zoals gebruikelijk weer aan meegedaan van af “Fort Buitensluis”. De contest begon om 16.00 
uur lokale tijd tot 22.00 uur.  
De contest sloot precies aan op een openstellingsweekend van het fort. Er was dus voor de bezoekers van het fort en 
onze bunker genoeg te zien en te proeven van de hobby.  
Na het opstellen van de 4 stations  ( 433MHz., 145MHz., 70MHz. & 50 MHz.) en een mooie try-out tijdens de open-
dag werd al snel duidelijk dat ook op deze frequenties enige inwerking van elkaar verkregen werd. Na het plaatsen 
van een aantal Low-Pass filters voor de genoemde banden viel het allemaal wel mee en kon er mooi gewerkt 
worden. Echter storing is hinderlijk en lastig ook op deze frequenties. Op HF hebben we het al keurig ‘schoon’ met 
meerdere banden tegelijk dus we moeten dan toch maar weer eens een LPF-filter gaan bouwen. Deze keer voor 
50MHz. Na enig speurwerk was de conclusie dan toch zelfbouw want ja het is en blijft een hobby. 
Na een positieve ervaring met het bouwen van 
een 70 MHz. LPF-filter nu dan dus de 50 MHz. 
uitvoering naar hetzelfde idee. Tijdens de 
vakantieperiode heeft Gerard, PD2GSP spullen 
besteld en schema’s opgezocht. Na 
binnenkomst van de spullen kunnen we stapje 
voor stapje gaan bouwen. 
 
Er zijn nog een aantal stappen te gaan maar 
dan kan ook deze, net als de andere filters, na 
een VNA check in de praktijk getest worden. 
 

https://www.openmonumentendag.nl/open-monumentendag-2022/
http://www.pi4lwd.nl/
https://www.vrza.nl/wp/
http://www.contestgroup.nl/
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Tijdens deze 54e WAP contest hebben we wederom niet onfortuinlijk 
gescoord in sectie A. Mede door het simultaan gebruiken van de 4 banden . 

In Sectie B heeft Hans PE1OBL ook een mooie score neergezet. Ook Wim 
PA3BB heeft de moeite genomen om deel te nemen en zijn log in te sturen. 
Het blijft natuurlijk een hobby met ‘twee kanten’ want zonder vraag geen 
aanbod en andersom. Kortom iedereen bedankt voor de punten, 
gezelligheid en deelname. 

 

 
QSL Post              
                                   

Er komen weer wat QSL-kaarten voor diverse amateurs binnen vanuit het 
DQB. De QSL-manager zal deze keer 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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700e ronde van PI4VHW 
 
Op 31 juli jl. was de 700e ronde van PI4VHW met 
als vaste rondeleider Paul PD2PKM en zijn 
vervanger Gerard PD2GSP. Na eerdere oproepen 
was het geen bijzonder drukke ronde maar wel één 
met een aantal bijzondere inmelders welke gehoor hadden 
gegeven aan de oproepen. Tijdens deze ronde kwam het ontstaan en het 
groeien van de ronde ter sprake en werden er ideeën geopperd voor de toekomstige 
750e. Deze gaat plaatsvinden op 16-07-2023 in een speciale editie. Ideeën hiervoor zijn nog 
altijd welkom. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Van de bestuurstafel 
 
Op dinsdag 12-07-2022 heeft een afvaardiging van ons bestuur na lange tijd 
weer een informeel overleg gehad met een afvaardiging van het bestuur van 
Scouting Puttershoek. Hieruit is te concluderen dat men blij is met ons als 
huurder. De communicatie is de laatste tijd zeer minimaal geweest wegens 
natuurlijk COVID en enige bestuursveranderingen binnen de Scouting.  
Men heeft te kennen gegeven dat er gedacht wordt aan nieuwbouw op de 
huidige locatie en er wordt nu geïnventariseerd wat de wensen zijn (ook de 
onze). Tevens is er gevraagd of wij als VERON-A52 willen faciliteren in de 
JOTA 2022 op zaterdag 15-10-2022. Mochten er mensen zijn die willen helpen 
dan kan dit kenbaar gemaakt worden via een bericht aan de secretaris.

https://a52.veron.nl/contact/
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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.  
  
Deze keer eens een knappe dame. Waarom is 
deze QSL kaart dan bijzonder? Nou dit is 
een reclame-uiting, dus niet de (X)YL of QRP 
van LZ1JH maar een topmodel van een 
modellenbureau, en wel Sasha Tonik van 
RouS Models. Nu heb ik in mijn QSL-kaarten 
verzameling vele reclame-uitingen, o.a. van 
Philips halfgeleiders of Siemens 
halfgeleiders omdat de desbetreffende 
zendamateur daar hoogst waarschijnlijk 
werkzaam was en zijn baas bereid was hem 
te sponsoren.  Ook kwam ik wel eens QSL-
kaarten tegen gesponsord door een antenne 
of transceiver fabrikant. Maar van een 
modellenbureau ben ik er nog nooit eerder 
één tegengekomen. Maar goed een leuke 
meid en alles netjes bedekt dus geen 
censuur. Of ooit een zendamateur haar geboekt heeft voor een fotoshoot in mogelijk een wat minder bedekkende 
kleding verteld het verhaal natuurlijk niet. En of ze momenteel nog interessant is om te boeken weet ik ook niet maar 
gezien de datum in 1995 van het QSO is ze inmiddels al wel 27 jaar ouder. Toentertijd waren dit soort advertenties en 
reclames nog interessanter dan vandaag de dag. In 1993 kreeg ik mijn eerste E-mailadres van mijn toenmalige 
werkgever en stond het internet nog in zijn kinderschoenen. In 1995 werd het wat meer gebruikt maar RouS Models 
had nog geen URL zo te zien alleen een adres en telefoonnummer. 
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De verbinding was in die tijd dan ook 
nog in Telex (RTTY) mijn favoriete 
mode. Er werd toen ook nog wel eens 
een babbeltje gemaakt  over het weer 
en/of de gebruikte apparatuur. Op het 
weer na alles natuurlijk onder een 
macro. Nu is het Call en R– 07 en als 
de andere kant dat dan ontvangen 
heeft rapportje retour en 73. Toen 
was er nog geen PSK, Olivia, FT4, FT8 
of JT65...  
In de 80er jaren had je al wel AMTOR 
en later PACTOR, en ik had als één 
van de weinigen Clover. Al deze 
modes zijn inmiddels verleden tijd 
maar de RTTY is gelukkig wel 
gebleven. 

73 de Evert PA3FXY 

 

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) 
 

mailto:jan@pa2jcb.nl
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Met dit bericht vragen wij uw aandacht voor 36e editie van de Open Monumentendag 2022 
met, traditiegetrouw, in het verlengde daarvan ‘Forten on the Air’. Het evenement zal 
plaatsvinden op 10 en 11 september aanstaande.  
 

Historie 
De eerste Open Monumentendag in Nederland werd in 1987 georganiseerd. Aan 
Open Monumentendag ligt het idee ten grondslag dat monumenten gratis voor het 
publiek worden opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten 
en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten. In de loop van de tijd is het 
uitgegroeid tot Nederlands best bezochte culturele evenement met ontelbaar veel 
activiteiten: tentoonstellingen, rondleidingen, fietsroutes, wandelingen, 
muziekvoorstellingen maar ook veel activiteiten voor jongeren, zoals speurtochten.  
 
Fort Buitensluis 
Ten zuiden van Numansdorp aan het Hollands Diep ligt het fort Buitensluis uit 
1861 met een omliggend terrein van in totaal 7 hectare. Fort Buitensluis is 
onderdeel van de Stelling van het Hollands Diep en het sluit aan op de Brabantse 
Zuiderwaterlinie tussen Willemstad en Grave. Het adres is: Fortlaan 10 3281 KA Numansdorp. Meer informatie kunt u 
lezen op: https://www.fortbuitensluis.nl  
 

Forten on the Air 
Tijdens open monumentendag 2022 zijn de radiozendamateurs van 
Contestgroup CG1884 actief met ‘Forten on the Air’. Al sinds 2008 brengt 
deze groep “Fort Buitensluis” in de lucht tijdens evenementen en contesten. 
Dit weekend zijn ze actief op diverse frequentiebanden. De Contestgroup 
beschikt over een ruim bemeten antennepark zodat simultane verbindingen 
op de diverse banden mogelijk is. Eenieder is tijdens deze Open 
Monumentendag 2022 meer dan welkom op “Fort Buitensluis” en de 
radiobunker van CG1884 waar u een uitgebreide rondleiding kan krijgen 
door een van de aanwezige radiozendamateurs. Let op: In verband met de 
beperkte parkeerruimte adviseren wij u om zo mogelijk te voet, of met de 
fiets te komen. We kijken uit naar uw komst! Kortom zoekt u nog iets, of 
twijfelde u aan een bezoek aan “Fort Buitensluis” en de radiobunker van 
CG1884, wij kunnen met recht zeggen dat het de moeite waard is en kom 
dus gerust een kijkje nemen. We willen ook andere radioamateurs 
uitnodigen om op wat voor manier dan ook een fort, stelling, bunker of 
ander monument te activeren en indien mogelijk kenbaar te maken voor 
publicatie  

 
Informatie  
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met een van de leden van de Contestgroup CG 1884 of met Gerard 
Speksnijder, secretaris van afdeling VERON-A52. Contactformulier. 

https://www.fortbuitensluis.nl/
http://www.contestgroup.nl/
https://a52.veron.nl/contact/
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Vriendenronde Vlaamse Ardennen vanuit luchtballon – ON6ZT 
 
In eerste instantie plande de radioclub uit de 
Belgische gemeente Zottegem (de UBA-sectie ZTM) de 
vriendenronde ‘Vlaamse Ardennen’ op 10 augustus jl. 
vanuit een luchtballon.  

Omwille van ongunstige weersomstandigheden (goed 
weer is niet altijd gunstig voor een ballonvaart) is de 
ballonvaart van die 10e augustus geannuleerd. Te veel 
wind, thermiek…  Geen nood, zij voorzien nu een 
nieuwe poging op 22, 24 of 25 augustus. Men is QRV 
op die avond op de gekende frequentie 145.550 vanop de Toren in Brakel (+- 18.30 uur). Wie ons wil werken kan 
gerust aanroepen. 73, ON6ZT/am-team 

Zottegem is een gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen, gelegen ten zuidoosten van de stad Gent. De speciale 
vriendenronde vanuit een luchtballon zal voor deze gelegenheid de roepnaam ON6ZT/AM gebruiken. 

Start 

Afhankelijk van de windrichting zal ON6ZT/AM mogelijk ook te werken zijn vanuit de Nederlandse provincies 
Zeeland en/of Noord-Brabant. De start zal vermoedelijk zijn tussen 18 en 20 uur. Wie deze unieke vriendenronde wil 
volgen, zet alvast de datum in zijn of haar agenda. 

De radioamateurs ON8VC Jurgen, ON3NSB Niels en ON5MB, Bernard zullen de vriendenronde verzorgen op de 
frequentie 145.550 MHz. De luchtballon zal opstijgen in de omgeving van Zottegem en de vlucht zal vermoedelijk 
één tot anderhalf uur duren van op een hoogte van maximum 2500 voet (±760 meter). De luchtballon zal ook te 
volgen zijn via APRS. 

Vriendenronde ‘Vlaamse Ardennen’ vanuit luchtballon is weersafhankelijk 
Voor een ballonvaart hangt alles natuurlijk af van de weersomstandigheden. Bij slecht weer zal de vriendenronde 
aldus niet kunnen doorgaan. Meer technische info en updates worden bijgehouden via sociale 
media www.on6zt.be alsook via QRZ.com 

De technische info 

TRX: Yaesu FT2980E (80 watt) en Yaesu FT 7800 (50 watt als back-up) Antenne: Sirio VHF Dipool en Cushcraft AR-
270 (als back up) Power: 2 x droge batterij 12V – 20 Ah 
 

https://www.on6zt.be/
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Lees hier verder  

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  
       september 2022 (nr.80) editie is 23-09-2022 

 

https://www.veron.nl/nieuws/veron-dx-honor-roll-2-2/
https://a52.veron.nl/
https://www.instagram.com/a52veronhoeksewaard/
https://www.facebook.com/groups/905596006152694
https://a52.veron.nl/

