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De bijeenkomst van 
dinsdag 25 oktober 
was een rustige maar 
gezellige avond met 
een gezellige 
onderling QSO’s. 
Weinig bijzonderheden 
in de aanloop naar de 
DvdRa zaterdag 29 
oktober in de 
IJsselhallen in Zwolle.  

Een delegatie van 
Hoeksche Waardse 
amateurs vertrok die 
zaterdag collectief 
richting Zwolle met 
onderweg een bak 
koffie.  

Eenmaal aangekomen en een rondje gedaan 
te hebben en de daarbij behorende bekenden 
te hebben gesproken was het echt tijd voor 
een adempauze. Alvorens nogmaals een 
ronde te maken. Na de trekking van de loterij 
was het dan echt tijd geworden om weer 
huiswaarts te gaan maar niet zonder een 
snelle hap onderweg bij een onderdeel van 
een Fastfood Oase.  
Kortom het was een complete en geslaagde 
dag.  
 
De eerstvolgende bijeenkomst is 22 
november aanstaande. U bent van harte 
uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Deze 
avond 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/
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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   
 

OM Jan de Graaf PA8CW SK 
Op 1 november 2022 zijn wij in kennis gesteld van het overlijden van OM Jan de Graaf PA8CW  
 
Op vrijdag 28 oktober 2022 is ons lid van het eerste uur Jan (A. J.) de Graaf PA8CW op 75- jarige leeftijd 
overleden. Recentelijk werd Jan opgenomen in ’t Huys te Hoecke te Puttershoek omdat het zelfstandig wonen, 
gezien zijn ziektebeeld, niet meer verantwoord was. 
Jan was in 1980 als PA3AEV betrokken 
bij oprichting van onze afdeling in de 
functie van secretaris. 
Na jaren heeft hij in 2012 mede door 
zijn werk en inzet voor het Rode Kruis de 
prestigieuze Gouden Antenne 
mogen ontvangen. Door zijn passie voor 
CW heeft hij later zijn call aangepast 
naar PA8CW. Jan droeg de afdeling 
altijd een kritisch maar warm hart toe 
ondanks zijn sporadische bezoeken aan 
de avonden waar hij een graag 
geziene gast was. 
 
Wij wensen de nabestaanden veel 
sterkte toe om dit verlies een plaats te 
geven. 
 

 

mailto:a52@veron.nl
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Open Monumentendag 2023  
 
Na het Koude Oorlog weekend van 22 en 23 oktober 2022 is, gezien 
het aantal geactiveerde monumentale objecten en de goede                  
ervaringen met het publiek, het idee geboren om het initiatief van deze  
activatie te combineren met het al redelijk bekende “Forten On The Air” wat traditiegetrouw 
gehouden wordt tijdens Open Monumentendag.  
Vele van de geactiveerde monumenten zijn immers monumenten en op deze dag al opengesteld voor het publiek. 

 
De 37e Open Monumentendag wordt gehouden op 9 & 10 
september 2023. 
Mocht u actief willen participeren in dit evenement met een 
station of anders dan vernemen we dit graag via a52@veron.nl 
Wellicht is het mogelijk om een lijst van actieve stations te 
publiceren. 
 
 
 

 
  
Agenda    
     
   
22-11-2022 Onderling QSO   
27-12-2022 Geen bijeenkomst  
24-01-2023 Algemene leden vergadering 2023 met verloting  
11&12-02-2023 PACC-Contest  
28-02-2023 Onderling QSO  
23-07-2023 
09&10-09-2023 
20&21-10-2023 

750e Ronde PI4VHW 
“Forten On The Air” Open Monumentendag 2023 
Jamboree On The Air 2023 
 

 

   
  

 
 
 

mailto:a52@veron.nl
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/hf-contesten/pacc-contest/
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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 QSL kaart met klein eiland. De QSL kaart is voor en achter in fraaie kleurendruk. De 
volledige Crew staat erop en het was een samenwerking met een aantal Turkse en Oekraïense zendamateurs en 
een Hongaarse QLS manager.  Bozcaada is een Turks district in de provincie Çanakkale en telt iets van 2300 
inwoners. Het district heeft een oppervlakte van 42,6 km². Het district valt samen met het eiland Tenedos. Er zijn 
iets van 3 zendamateurs die er een vakantiehuis hebben. Geen permanente bewoning dus. Vrij lastig te werken 
dus, je zult het van de DX-pedities moeten hebben. Over Bozcaada: het is een gezellig klein eiland in de Egeïsche 
Zee. Een van de parels van Turkije. Als je op zoek bent naar een rustige plek, dan is dit het eiland Bozcaada, ook 
bekend als Tenedos dat je zoekt. Als je dan aangeeft dat je op Bozcaada eiland IOTA  AS-099 zit kun je rekenen op 
de nodige pile-ups. Het is natuurlijk ook een geweldige ervaring nu zelf eens aangeroepen te worden. De DX 
peditie tijdens de CQWW 160 contest in 2020 was wel suc6 vol met 2280 verbindingen en 2869076 punten 
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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 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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 Elfstedencontest 2022 
 
Vanwege corona heeft de contestgroep verleden jaar verstek laten gaan maar dit jaar ging het weer richting het 
noorden en uiteraard weer richting Wieringerwerf. 
Net als in 2020 werd een huisje gehuurd op de Camping ‘Land uit Zee’ en gingen Paul (PD2PKM), Gerard (PD2GSP)  
 
Anne-Sophie (NL13798), Ben (PD5GH) en Jan (PA2JCB) al op 
zaterdag richting het noorden. 
Het weer was fris maar zonnig en droog wat natuurlijk meehelpt 
om de antennes op te bouwen. 
In verband met de contest werd de 40/80 meter Kattensnor 
opgebouwd alsmede een 2 meter rondstraler en beam. De 
laatste is vanaf de grond te draaien zodat met de beam zowel 
horizontaal als verticaal kan worden gewerkt. Niet alleen de 
door Paul ontworpen en vervaardigde beam maar ook die van 
PD5GWR werden in de mast gemonteerd en uitvoerig getest. Na 
de opbouw kon de installatie worden getest.  
 

 
Op 80 meter werden enkele verbindingen gemaakt met Ierland, 
Engeland, Zwitserland en Duitsland naast een enkel Nederlands 
station. 
Op 2 meter werd op de Hoekschewaardse 'thuisfrequentie' 
145.550 MHz gepoogd enkele verbindingen te maken. immers, 
die frequentie is ook hier in het noorden de meest gebruikte 
frequentie. 
Natuurlijk werd de inwendige mens niet vergeten en kon, 
dankzij de XYL van Paul, Corrie, een heerlijke warme maaltijd 
met eigen gemaakte gehaktballen, sperzieboontjes en 
Hoekschewaardse aardappelen worden genuttigd. 
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Na een gezellige avond en een goede nachtrust 
werden de voorbereidingen getroffen voor de 
Elfstedencontest die om 11.00 uur lokale tijd van 
start ging en tot 14.00 uur zou duren. Op de 80 
meterband was een hoog QRN-niveau van S9. 
Gelukkig bemerkten we dat dat ook voor andere 
stations gold dus lag het niet aan de 
meegebrachte en geïnstalleerde antennes.  
 
 
 
 
 

Op 2 meter startte het eerst rustig maar wat later zat de ‘gang erin’. Vlak voor de start kregen we bezoek van Ton, 
PD5TH die een kop koffie kwam drinken en daarbij een pakje heerlijke stroopwafels had meegenomen. Voor de 
‘spelregels’ van deze contest verwijzen we graag naar de site van de afdeling Leeuwarden. PI4LWD.  
 
De belangrijkste verbindingen zijn die met één van de elf steden plus de kluunplaats Bartlehiem. Verrassing is dan 
altijd weer of de organisatie in staat is geweest op al deze 12 locaties van een zendstation te voorzien. In ieder 
geval werd voor zowel de 2 meter als 80 meter een stuk of 10 van de locaties gewerkt. De logs moeten nog 
worden verwerkt maar er zijn totaal op beide banden zo’n 100 verbindingen gemaakt. Ook leuk natuurlijk dat een 
aantal stations uit de regio de moeite namen om verbinding met ons te maken. Uiteraard wilden we de F1 race 
niet missen, gelukkig begon die om 14.00 uur en kon direct na de contest worden bekeken.  
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Gedurende die wedstrijd en daarna werden 
de antennes weer afgebroken en alles weer 
ingepakt. Na de sleutel van het huisje te 
hebben ingeleverd reden we de camping af 
en nog geen kilometer verder begon het te 
regenen. We realiseerden ons dat we 
gewoon ‘geluk’ hadden met het toen nog 
droge weer bij het ontmantelen van ons 
tijdelijk radiostation want het buitje hield 
pas op toen we thuis waren. Kortom weer 
een mooi avontuur wat bovenal gezellig 
was. Dus volgend jaar gaan we wellicht 
weer! 
 
 
 
 
  
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

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   
      december 2022 (nr.83) editie is 17-12-2022 

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

