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De laatste VHWN van het jaar 2022 
 
De bijeenkomst van 22 november 
was een knusse en gezellige 
avond met een gezellige onderling 
QSO’s. Met een kleine herinnering 
werd Wim PA3BB bedankt voor zijn 
verscheidenheid aan functies binnen 
het afdelingsbestuur sinds 2011. Ook 
de QSL-manager was er weer om 
kaarten te ontvangen en uit te delen. 
 
De eerstvolgende bijeenkomst is 
wegens de feestdagen op 24 januari 
2023. Tijdens deze avond houden wij 
als afdeling onze Algemene Leden 
Vergadering. U bent van harte 
uitgenodigd om hieraan deel te nemen 
indien u lid bent van VERON A52 
Hoeksche Waard. 
 
Het afgelopen jaar zijn we gelukkig weer opgestart na enige onderbreking door Corona beperkingen. Helaas 
waren er weinig gebeurtenissen zoals lezingen en of workshops tijdens de bijeenkomsten. 
Voor het komende jaar hopen we op een actievere agenda mede door de vliegende start. 
 
Rest ons als redactie en bestuur van VERON A52 Hoeksche Waard u veel leesplezier, voorspoedige feestdagen en 
een goede jaar wisseling toe te wensen. 
 

 
Agenda    
     
   
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  
28-03-2022 Lezing / demo automatische tuner  
23-07-2023 
09&10-09-2023 
20&21-10-2023 

750e Ronde PI4VHW 
“Forten On The Air” 37e Open Monumentendag 2023 
Jamboree On The Air 2023 
 

 

https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/traffic-bureau/hf-contesten/pacc-contest/
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Terugblik Koude Oorlog Event 2022  
 
Al 14 jaar is de contestgroup 1884 PI4CG actief vanaf het Fort 
Buitensluis in Numansdorp en sinds 2019 promoten zij het “Forten on the Air”. 
Buiten een paar locaties op Open Monumentendag komt dit fenomeen niet echt op gang, 
terwijl zendamateurs toch de neiging hebben om zodra het kan, ergens QRV te zijn en het dan 
een “xxx on the air” te noemen. 
 
Tijdens het koude oorlog weekend op 22 en 23 oktober 2022, besloten we om hier wat meer 
ruchtbaarheid aan te geven en dat resulteerde in maar liefst 26 deelnemende stations, die 
allen in de lucht kwamen vanaf een (voormalige) koude oorlog locatie. 
Hoewel het uitdrukkelijk geen contest was en het aantal verbindingen per locaties varieerde 
van 4 tot 400, was het aantal contacten wat in dit weekend gemaakt werd, toch 
indrukwekkend; 

 2200 verbindingen op HF (voornamelijk 40 en 20 meter) 
 250 verbindingen op VHF en UHF 
 SSB, CW, FM en FT-8 

 
Het leuke was dat we niet alleen maar verbindingen maakten, maar ook het aanwezige publiek 
konden vertellen wat we deden, waarom we het deden en wat de rol van draadloze 
communicatie in de koude oorlog was. Gezien de reacties van het publiek, zijn we hier goed in 
geslaagd en dat is een mooie promotie van onze hobby. 
Gezien de reacties van zowel de stations als de objectbeheerders, is de samenwerking erg 
goed bevallen dus het zou zonde zijn om dit niet voort te zetten. 
Er is altijd een gelegenheid om een object in de lucht te brengen maar bunker dag (3 juni 
2023, tegelijk met het velddagweekend) en open monumentendag (9 september 2023) zijn 
natuurlijk wel de logische momenten. Maar ook los van deze twee data hebben veel objecten 
meerdere openstellingen per jaar. Overleg eens met de objectbeheerder wat mogelijk is. 
 
Horen we u ook in 2023 vanaf een bunker, fort of 
luchtwachttoren? 
 
73, 
 
Namens PI4CG, Gerard Speksnijder PD2GSP 
Namens de radio-organisatie van het CUBA 
weekend, Michel Bleijenberg PD4AVO en Dan de 
Bruijn, PA1FZH 
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Nieuwe naam voor Agentschap Telecom per 1 januari 2023 
(Bron: Agentschap Telecom Website) 

Op 6 november maakte Minister 
Adriaansens van Economische 
Zaken en Klimaat officieel de nieuwe naam 
van Agentschap Telecom bekend. Dat deed 
zij via een korte tijdreis in Virtual Reality, 
tijdens een bijeenkomst bij Agentschap 
Telecom in Amersfoort. Ook burgemeester 
Bolsius van Amersfoort was daarbij 
aanwezig. Vanaf 1 januari gaat de 
toezichthouder verder als Rijksinspectie 
Digitale Infrastructuur (afgekort RDI). 

De toenemende digitalisering verandert maatschappelijke opgaven 

Inspecteur-generaal Angeline van Dijk: “Er is sprake van 
een toenemende digitalisering. Dat is een voorwaarde voor 
een duurzame economische ontwikkeling en brengt ons 
land verder. Tegelijkertijd brengt het nieuwe 
kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. Maatschappelijke 
belangen kunnen daardoor onder druk komen te staan. Dat 
heeft de maatschappelijke opgave van Agentschap 
Telecom in de loop der jaren veranderd.”  

Investeren en intensiveren toezicht 

De nieuwe Rijksinspectie Digitale Infrastructuur behoudt de taken van het huidige agentschap. Daarnaast zal de 
RDI nadrukkelijker investeren in de digitale veiligheid van Nederland. Bijvoorbeeld door intensiever toezicht te 
houden op netwerken en de digitale veiligheid van slimme apparaten.   

Nieuwe naam dekt lading 

De toezichtstaken zijn de afgelopen jaren al sterk toegenomen. De verwachting is dat die groei zich de komende 
jaren voort zal zetten. De naam 'Rijksinspectie' sluit goed aan bij die ontwikkeling. In verband met de verbreding 
van het werkveld dekt de benaming 'Telecom' de lading niet meer. 'Digitale infrastructuur' doet dat wel. 
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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   
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

QSL Post           
                                   

Er komen weer wat QSL-kaarten voor diverse amateurs binnen vanuit het DQB. De 
QSL-manager zal op 24 januari weer 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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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 met toestemming een QSL kaart uit 
de collectie van een goede kennis inmiddels al 
voor meer dan 25 jaar. Hij was overigens ook meer 
dan 40 jaar actief als zendamateur. Zijn favoriete 
mode was PSK deze verbinding is dus nog net voor 
de intrede van FT8. Als eerste grafisch gezien 
verder dan dit gaan we niet. Nu denkt iedereen 
natuurlijk dat ik het ga hebben over de dame op 
hoge hakken met haar ontblote achterste in de 
sneeuw (toch nog een witte kerst HI). Maar nee 
daar gaat het niet om. Het gaat om de ARRL DXCC 
HONOR ROLL, deze amateur had de 1ste plaats in 
de ARRL DXCC HONOR ROLL. De DXCC Honor Roll 
kan aangevraagd worden door amateurs die een 
bevestiging in kunnen dienen van contacten die 
binnen de top 10 van het totale aantal entiteiten 
op de DXCC-lijst vallen. #1 op de erelijst vereiste 
toen in 2016 de bevestiging van QSO's met elke 
DXCC-entiteit dat waren er 339 vanaf 29 maart 
2016. Op 15 december 2022 jl. waren er 340 
entiteiten op de lijst, en er zijn er minimaal 331 
vereist voor de DXCC Honor Roll.  
In 2016 stond Marinko dus op nummer #1. Een hele goede prestatie dus. Dan ben ik nergens met mijn DXCC voor 
100 landen in digimode only. Marinko is qua QSL- kaarten niet moeilijk, hij zegt heel simpel QSL always en als je 
hem direct stuur betaald hij de postzegel voor jouw kaart en hij spaart post zegels die mag je ook los bij jouw 
kaart doen... Hij spaart ook al 40 jaar kaarten. Maar waarom deze dame mogelijk zijn (X)YL uit haar kleren gaat 
verteld het verhaal niet. Mogelijk levert deze kaart wel een positieve bijdrage aan het grote aantal bevestigde 
entiteiten (QSL-kaarten) van de QSO's noodzakelijk voor de DXCC Honor Roll en dan ook nog eens de eerste 
plaats. 
 
73 de Evert PA3FXY 
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 De A52 Kerstpuzzel 2022 
 
De VHWN bestaat al 
menig jaar, toch mist 
er jaarlijks iets in de 
laatste edities, 
namelijk een 
kerstpuzzel waarbij 
na enig zoekwerk 
voor u als lid van 
A52 ook een mooie 
blijk van waardering 
uit voort kan komen. 
Deze blijk van 
waardering zal zoals 
vele andere zaken 
uitgereikt worden op 
de bijeenkomst van 
januari na afsluiting 
van de ALV.  
 
 
 
 
 
Uw oplossing is welkom voor 15-01-2023 via een mail aan a52@veron.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   
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   
      januari 2023 (nr.84) editie is 21-01-2023 

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

