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Afdelingsbijeenkomst 25 oktober 
 
De bijeenkomst van september was goed bezocht en we konden allen 
buiten genieten van diverse metingen aan de zelfbouw antenne van 
Bart PD4B. Dat was tijdens de bijeenkomst van augustus wel anders 
ondanks dat Bart zijn spoel voor de antenne had vervangen voor een 
verbeterde versie. 
Tijdens die avond kwam het water met bakken tegelijk naar beneden, 
kortom het ging niets worden met metingen buiten. 
 
Komende dinsdag 25-10-2022 zal de avond in het teken staan van een 
wederom gezellig 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.  
 

 

54e WAP contest (3) 
 
Zoals als in de vorige VHWN’s te lezen was hebben we het afgelopen 
jaar weer meegedaan met de Worked All Province Contest. Wederom 
niet zonder resultaat. Door actief te zijn op 4 banden konden we 
genoeg punten en multipliers verzamelen om op de eerste plaats te eindigen in de Sectie A. 
 

 

 

http://www.scoutingputtershoek.nl/
http://www.scoutingputtershoek.nl/
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Dag voor de RADIOAMATEUR 2022 
Op 29 oktober 2022 van 9.30-17.00 uur in de IJsselhallen te Zwolle 
 
Op 29 oktober 2022 vindt de 60e Dag voor de RadioAmateur plaats. Deze dag wordt georganiseerd door VERON, 
Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland. Naast het officiële gedeelte met de bekendmaking 
van de RadioAmateur van het (vorige jaar) 2021, door het wetenschappelijke Radiofonds Veder, zijn er diverse 
lezingen, workshops, de zelfbouwtentoonstelling de AMRATO (commerciële handelaren), en natuurlijk de VROM, 
de VERON Onderdelen Markt (radiovlooienmarkt). Diverse commissies, werkgroepen en verenigingen zullen zich 
presenteren, zo zal er weer een Jeugdplein 
ingericht zijn. Op deze pagina treft u over enige 
tijd een overzicht aan wat er op 29 oktober 
allemaal te beleven zal zijn in de IJsselhallen in 
Zwolle. 
 
De bij ons bekende Ruud, PD5GWR zal op die dag 
twee workshops geven waar de bezoekers aan de 
slag kunnen met een zelfbouw VHF/UHF antenne. 
Een geheel eigen ontwerp van Ruud en gedegen 
op ‘belasting’ getest door onze eigen Paul, 
PD2PKM. 

 

Koude Oorlog weekend 22 en 23 oktober 2022 
Ruim drie decennia geleden kwam de Koude Oorlog tot een abrupt einde. Met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie 
(1991) verdwijnt ook de herinnering aan een tijdperk dat voornamelijk in het teken stond van de constante 
dreiging van een alomvattende nucleaire oorlog. 

In de Electron van oktober staat een mooi artikel op pagina’s 457-458 over deze 
historische gebeurtenissen.  

Geopende historische objecten 
Rondom het ‘Koude Oorlog weekend’ werden afgelopen zaterdag en zondag de 
nodige activiteiten georganiseerd door de stichting Erfgoed Koude Oorlog. Zo 
werden er veel objecten, welke historisch verbonden waren met de Koude Oorlog 
periode, geopend voor publiek. 
Ook werd er in Zeeland door radioamateurs en veel andere organisaties activiteiten 
ontplooid rondom en in een BB bunker te Breskens. 
 

https://www.ijsselhallen.nl/
https://www.veron.nl/
https://dvdra.veron.nl/nederlands/bezoekers/programma/
https://www.veron.nl/nieuws/electron-oktober-2022/
https://erfgoedkoudeoorlog.nl/
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Op de PA60CUBA website is te lezen hoe landelijk veel radioamateurstations allerlei verschillende objecten 
konden activeren. Kijk maar eens op deze pagina. 

Voor de thuisblijvers was er genoeg te beleven 
Leden van de Nieuwegeinse VERON afdeling (A29) Bernard Grijpstra (PA3FZV) en Rob van de Kamer (PA1X) 
hebben in het kader van het Koude Oorlog weekend het Nucleair Chemisch Onderkomen geactiveerd. Dit object 
werd later het Nood Communicatie Onderkomen of kortweg NCO. Het bevindt zich naast het voormalig 
middengolf zendstation Lopik Radio te Lopikerkapel. Deze bunker is gebouwd in 1972 en was voorzien van een 10 
kW middengolf zender. Buiten prijkte een 80 meter hoge antennemast in het veld. Verder was er in de bunker een 
radio studio, een communicatie post en commando centrum. Het Nieuwegeinse duo was jongstleden zaterdag en 
zondag actief op HF en 2 meter onder de roepletters PC60NCO.  
 
Ook binnen onze afdeling A52 waren er deelnemers aan dit 
unieke evenement. Patrick, PD4HW heeft de luchtwachttoren in 
Strijensas geactiveerd en Gerard, PD2GSP en Jan, PA2JCB waren 
actief op Fort Buitensluis in Numansdorp. 

 
 

 
 
Gerard maakte een zestigtal verbindingen op 40 en 80 
meter. Jan bediende de 2-meter en maakte ook zo’n 
vijftig verbindingen. Omdat het fort gesloten was voor 
het publiek was het relatief rustig in de radiokamer. 

 
 
 
 

Agenda    
     
  
25-10-2022 Onderling QSO 
29-10-2022 Dag voor de Radioamateur 2022 

20-11-2022 Friese Elfstedencontest 2022 
22-11-2022 Presentatie N1MM Logger+ & QTC verkeer  
27-12-2022 Geen bijeenkomst 
24-1-2023 Algemene leden vergadering 2023 met verloting 

 

https://pa60cuba.nl/
https://pa60cuba.nl/zendstations/
https://a29.veron.nl/
http://www.pi4lwd.nl/
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Vacature afdelingsbestuurslid A52 
VERON Hoekse Waard 

 
Als afdelingsbestuurder heb je een voorbeeldfunctie en een gedeelde verantwoordelijkheid om 
invulling te geven aan: 
      -activiteiten faciliteren tijdens verenigingsavonden. 
      -deelname aan bestuursvergaderingen. 
      -deelname aan regionale en landelijke vergaderingen en of bijeenkomsten. 
      -actieve deelname aan het barrooster tijdens verenigingsavonden. 
 
Behalve de bekende 12 verenigingsavonden (mogelijk meer in de toekomst) kost deze functie 
minimaal 2 avonden extra per jaar voor bestuursvergaderingen. 
Wil je graag wat extra’s doen om de verenigingsavonden aantrekkelijk te maken of te vullen 
neem dan contact op met de secretaris via a52@veron.nl   
 

 

 
Stoppen met de hobby  
 
 
De meeste amateurs moeten er (nog) niet aan denken maar in deze toch vergrijzende hobby en de bijkomende 
mankementen van het ouder worden hebben er binnen onze afdeling toe geleid dat we in korte tijd diverse shacks 
hebben mogen ontmantelen op verzoek van de familie. Een moeilijke maar dappere beslissing waardoor de 
spullen behouden blijven voor de hobby en de opbrengsten van de eventuele verkoop komen geheel ten goede 
aan de afdeling. Namens de afdeling willen we dan ook de amateurs en hun familie bedanken voor deze giften en 
hen heel veel sterkte wensen met elkaar in de toch al lastige fase en omstandigheden van het leven. 
 
Onze speciale dank gaat uit naar Jo PA3DJQ en Jan PA8CW en hun familie. 
 

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. 

mailto:a52@veron.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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Jota 2022 
 
Scouting Puttershoek heeft meegedaan met de Jamboree On The Air 
vanuit Puttershoek. Wel op kleine schaal wegens diverse 
omstandigheden maar toch heeft eenieder zich van zijn beste kant 
laten zien. Er zijn weer diverse verbindingen gemaakt op VHF in 
Phone. Voor de kleinste nog wat ongebruikelijk en voor de oudere 
bijna vanzelf.  
De Scouts kwamen in groepjes voorbij voor een spraakverbinding 
maar ook voor een mooie SSTV-verbinding op VHF.  

 
Ondanks de beperkte 
activiteiten was het toch weer 
een beleving als vanouds 
waarbij hulp altijd welkom is. 
Mocht u interesse hebben om in 
2023 te komen helpen op 20 en 
of 21 oktober dan horen wij dit 
graag via: a52@veron.nl   

 
  

  
 
 
 

mailto:a52@veron.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.  
 
Deze keer eens een kaart die speciaal is omdat deze nu eens niet die OM op zijn grote bureaustoel en de buik 
tegen het bureaublad toont in een zeer comfortabele positie zal ik maar zeggen en dat alles in een hok vol 
apparatuur die reeds lange tijd niet afgestoft is. Dit is dan ook grafisch gezien een fraai stukje kleurendruk en dat 
op een stevige papier soort met een fraaie half glans. In een eerdere editie zagen we ook al eens een fraai 
Hongaars model Sasha gedrukt door LZ3NH en LZ3KX. Deze druk is ook van een Hongaarse drukker namelijk 
LZ3HI deze is ook gespecialiseerd in het drukken van QSL-kaarten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Of de dame op de kaart nu ook een Hongaars model is of mogelijk Rob zijn (X)YL staat echter niet op de QSL 
kaart. De meeste OM's zullen deze dame met weinig omhullende kleding echter wel alles net(jes) bedekt wel 
appreciëren. Of dit ook het geval is voor alle (X)YL's valt nog te bezien, daar is vaak ook nog enige jaloezie v.w.b.t. 
het figuur en het  gewicht en is dit wel “natuurlijk”. Maar hoe dan ook een fraaie kleurenplaat is het wel, in slow 
scan heb ik wel eens andere plaatjes voorbij zien komen...      
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Maar v.w.b.t. het QSO Rob kwam hier met een dijk van een signaal binnen ik kreeg van hem -02 met mijn FD3 op 
slechts 5 meter hoogte hier, ik had wel dik 75 Watt output zonder ALC. We kunnen dus wel concluderen dat zijn 5 
elements mono beam voor 10 meter het prima doet. Dat is wel andere praat zoals ze dat hier in de Hoeksche 
Waard zeggen.    
 
73 de Evert PA3FXY 
 
  
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

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   
Vicevoorzitter: J.C. Booden PA2JCB  
Lid  Vacature   
       
   
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.  
 

 

       Sluitingsdatum voor kopij van de   
      oktober 2022 (nr.82) editie is 19-11-2022 

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

