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VHWN 2023 
 
Voor u ligt de eerste uitgave van de VHWN van 2023.  
Het redactieteam wenst u een gezond, voorspoedig, goed en hobbyvol 2023. 
 

Er is de afgelopen tijd hart gewerkt om de VHWN helder fris en up-to-date te houden. 
Achter de schermen zijn wat experimenten met verschillende vormen van opmaak 

geweest maar deze werden door een onafhankelijk lezers panel afgewezen, Het is 
dan ook daarom dat de VHWN het vertrouwde uiterlijk  heeft behouden.  

 
Wel kunnen we u zeggen dat er voor komend jaar behalve de Algemene 
Leden Vergadering van 24 januari 2023 een aantal mooie zaken op de 
planning staan. Hierover later meer in de VHWN en op de bijeenkomsten. 
 

De ALV is uitsluitend toegankelijk voor leden van A52 VERON Hoeksche 
Waard. Na afloop zullen er diverse prijsuitreikingen plaatsvinden, waaronder die 
van de Afdelingscompetitie 2022 en de kerstpuzzel uit de december 2022 editie. 
Verder zal de voorzitter zoals gewoonlijk weer aan het RAD draaien om de 

verkregen lootjes te verzilveren voor leuke prijsjes.  

Woord van de voorzitter  

Beste Vrienden, 

Mede namens de andere bestuursleden wil ik u allereerst een    
voorspoedig, gezond en gelukkig nieuwjaar toewensen. 

Het was opnieuw een bewogen jaar. In de eerste 
maanden was het nog niet mogelijk en 
verantwoord om een fysieke bijeenkomst in ons 
clubgebouw te houden. Maar op 22 maart was 
het dan gelukkig weer zover. We begonnen onder het genot van een bakje koffie met een presentatie over 50 
jaar DQB en over QSL-kaarten geheel verzorgd door Gerard, PD2GSP. Niet alleen is Gerard de secretaris van 
onze afdeling maar ook de QSL-manager! 

Nog geen maand eerder werden we opgeschrikt door het begin van de oorlog in Oekraïne. Een oorlog die op 
verschillende manieren ons allemaal raakt. Ja ook wij als zendamateurs ondervinden, bij de uitoefening van 
onze hobby, de gevolgen van die oorlog. Alhoewel we worden geacht niet aan politiek te doen en ons verre te 
houden van politieke bemoeienis was het verbod van de Oekraïense regering om alle radiocontacten te staken 
duidelijk merkbaar. Van oudsher is de Oekraïne een land wat altijd en heel nadrukkelijk is vertegenwoordigd bij 
de diverse contesten. Nu, schitterde deze stations door massale afwezigheid. Schoorvoetend zien wij ze nu 
weer meedoen en laten we hopen dat het een vooruitzicht is op betere tijden. Ook de Russische amateurs 
ondervinden de gevolgen van die oorlog. Meerdere landen en amateurverenigingen riepen op om de 
Russische stations te mijden en dat is dan weer in tegenspraak met de instelling om ons buiten de politiek te 
houden. Mijn stelling is: een Rus achter de radio houdt in ieder geval geen geweer vast. 
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Ik sprak vorig jaar de hoop uit dat we vooral gezond mogen blijven. Immers, niet alleen ikzelf maar ook andere 
leden ondervonden de gevolgen van de corona en van de vaccinaties, boosters, de prikken tegen de griep en 
meningokokken. Tot op de dag van vandaag heeft jullie voorzitter nog steeds met die gevolgen te maken. 
Mooi is het dan wel weer te mogen zien hoe wij als leden van A52 met elkaar mee leven. Ook Corry en ik 
ondervonden dat bij ons 50-jarig huwelijksjubileum in juli van het vorig jaar. Met een toespraakje van Jan, 
PA2JCB en een prachtige bos bloemen werd dat óók op de afdelingsbijeenkomst gevierd. 
Heel blij zijn wij als bestuur en afdeling met de donatie van een van onze leden die het gemis van onze 
inkomsten van de stopgezette verkopen in Rosmalen ruimschoot goed maakte waardoor we het jaar financieel 
zonder al te grote tekorten konden afsluiten. Voor de details van onze financiën verwijs ik graag naar het 
verslag van de penningmeester op onze Algemene Leden Vergadering. 

Het brengt mij dan bij het wel en wee van andere leden vaan onze afdeling. Zo waren Jo, PA3DJQ en Wim, 
PD0MDA genoodzaakt vanwege hun lichamelijke ongemakken gedwongen hun hobby na vele jaren te 
beëindigen. Daarbij het overlijden van onze trouw leden Jan de Graaf, PA8CW en Arie Weeda, PA0AWA. 
Maar gelukkig voor ons kwamen er het afgelopen jaar ook nieuwe leden bij. Uiteraard meer 
daarover in het jaarverslag van de secretaris. Kortom, het is gebleken dat het meeleven en de 
saamhorigheid belangrijke aspecten zijn van ons als vereniging. 
Binnen het bestuur kregen we te maken met het afscheid van Wim, PA3BB die na vele jaren zijn 
steentje te hebben bijgedragen zijn functie om persoonlijke redenen heeft neergelegd. Wij zijn 
Wim erkentelijk voor zijn inzet en hopen en verwachten dat hij als ‘gewoon’ lid nog lang deel zal 
blijven uitmaken van onze afdeling. 

Met alle ups en downs van het afgelopen jaar konden we toch de hobby blijven beoefenen met voor 
onze afdeling mooie resultaten. In de VRZA Locator contest van 2022 zijn maar liefst 5 leden van 
onze afdeling bij de categorie D (Single Band, Single Operator) bij de eerste tien geëindigd. Sterker 
nog: plek 1, 2 en 3 waren voor ‘ons’. Mede daardoor en de deelname aan vele andere contesten 
leverde voor mij de eerste plaats op in de VERON-afdelingscompetitie. Een beetje trots ben ik 
daar wel op en mag op onze aanstaande bijeenkomst de wisselbeker weer mee terugnemen naar 
Numansdorp! 
 
Wat gaat dit jaar ons brengen? Gezien de ervaringen van de laatste twee jaar durf ik daar niet al te veel over 
te zeggen. Uw bestuur doet haar uiterste best om er dit jaar weer een levendig en uitdagend verenigingsjaar 
van te maken. Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte via de wekelijkse rondes en de maandelijkse 
bijeenkomsten in ons clubhuis in Puttershoek. 
 
Onze hobby biedt gelukkig veel mogelijkheden en uitdagingen. Laten we naast al die (radio)techniek elkaar 
niet uit het oog verliezen. Ook dit jaar zullen we elkaar nodig hebben en met veel inzet en creativiteit een 
goede invulling moeten geven aan de saamhorigheid die voor onze afdeling toch echt heel belangrijk is 
(gebleken). 
 
Graag ontmoeten wij als bestuur u allen bij de wekelijkse rondes en bijeenkomsten en dan zeker die van 
januari, onze jaarvergadering. 
 
Met dank aan u allen voor de positieve inbreng wens ik u een goed jaar toe en veel plezier met de hobby. 

73' Paul PD2PKM  
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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 uiteraard 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. 

 

 

 
Watersnoodramp 1953 – 70 jaar geleden! 

 

Niet alleen in Zeeland maar ook in Zuid-Holland waren de gevolgen van de watersnoodramp in 1953 enorm. 
Zo werden ook grote delen van de Hoeksche Waard getroffen. Vele inwoners van de Hoeksche Waard kunnen 
zich die rampperiode nog goed herinneren. Er is een speciale website over die ramp en de Hoeksche Waard. 
U kunt die vinden door op deze link te klikken. Aanstaande 1 februari is het 70 jaar geleden. 

Onderstaand artikel is overgenomen uit het DARU-Magazine en is geschreven door: Sander van der Haar, 
PD9HIX  

Erwin (PA3EFR) en Sander (PD9HIX) zullen een special event station in de lucht brengen met de call 
PA70FDN. Zij organiseren deze activiteit om stil te staan bij de watersnoodramp die 70 jaar geleden heeft 
plaatsgevonden en waarbij meer dan 1800 mensen zijn omgekomen.  

“Terwijl veel Zeeuwen sliepen, braken op tal van plaatsen de dijken. De Watersnoodramp van 1953, de 
grootste natuurramp in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis, voltrok zich in de nacht van zaterdag 31 

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
https://hoekschewaard.wordpress.com/watersnoodramp-1953/
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januari op zondag 1 februari. Door de gebundelde 
kracht van storm, hoogwater en springtij steeg het 
water tot hoogten die nooit eer- der waren 
waargenomen. Aangewakkerd door een zware storm 
beukte het woeste water op de dijken. Vele zijn niet 
opgewassen tegen dit natuurgeweld, braken en al gauw 
stonden grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en 
West-Brabant onder water.”  

Bovenstaande tekst vond ik in een stukje over de 
watersnoodramp, een ramp waar veel over geschreven 
is. 
Het waren zendamateurs die in de vroege uren van de 
ramp communicatielijnen hebben opgezet om daarmee 
de noodzakelijke verbindingen vanuit het ondergelopen 
gebied met de rest van Nederland te verzorgen. Op die ma- nier zijn indirect vele mensenlevens gered.  

Ter nagedachtenis van deze ramp zullen Erwin (PA3EFR) en ik (Sander, PD9HIX) een speciaal station 
opzetten. In het plaatsje Ouddorp (zie foto) hebben we een geschikte locatie gevonden voor onze apparatuur 
en antennes. Het is de bedoeling dat we in de nacht van 31 januari op 1 februari 2023 starten met het maken 
van QSO’s. We gaan op 1 februari de gehele dag door en zullen op 2 februari opbreken. U kunt ons vinden op 
alle HF banden, met de speciale call PA70FDN (Flood Disaster Netherlands).  

En uiteraard kunt u ons vinden op QRZ.com. Hier zullen we ook alle berichten en foto’s plaatsen over het 
ongoing event! En er komt een uitgebreid verslag van dit evenement in een volgende editie van DARU 
Magazine!  

We hopen dat we met velen van jullie contact zullen hebben!  

 

Agenda    
     
   
27-12-2022 Geen bijeenkomst  
24-01-2023 Algemene Leden Vergadering 2023 met 

verloting 
 

11&12-02-2023 PACC-Contest  
28-02-2023 
28-03-2023 

Onderling QSO 
Op weg naar de DXCC Honor Roll 

 

25-04-2023 
23-05-2023 
27-06-2023 
25-07-2023 

Lezing / demo automatische tuner 
Onderling QSO 
Onderling QSO 
Onderling QSO 

 

30-07-2023 
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/
https://www.veron.nl/nieuws/veron-dx-honor-roll-2-2-2/
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Special Event met een randje 

Opgroeien in een gezin met eigen herinneringen en belevingen aan de Watersnood van 1953 viel niet altijd 
mee. Zeker niet als de wind opstak en het donker was. Dit was immers een klein deel van het scenario voor 
het voltrekken van de watersnoodramp 1953. Moeders werd tijdens de ramp geëvacueerd, met boot, 
vrachtauto en bus. Verder weg van huis en haard opvang op het biljart in de kroeg en daarna door naar de 
Ahoy. Weer later verder door naar Kethel (dit werd later Schiedam-Kethel) waar ze als gezin opgevangen 
werden door de koster van de kerk. Hier probeerde men de opgevangen mensen te helpen en de kinderen 
onbezorgd de dagen te laten door komen.                        
In Kethel zat in 1953 een Scoutinggroep waar moeders enig tijdverdrijf vond en later regelmatig over sprak. 
                    
Na mijn eigen actieve scouting tijd en het behalen van mijn licentie heb ik meerdere malen bij de huidige 
Taizé-groep in Schiedam -Kethel mee mogen helpen bij het verzorgen van de JOTA-JOTI.  
                            
Mede door deze achtergrond is het nu des te mooier 
om terug te kijken op de activiteiten van 
radioamateurs tijdens de watersnoodramp van toen. 
Er was immers in het rampgebied weinig meer droog 
en of bruikbaar. Toch slaagde men erin om 
radioverbindingen te leggen naar buiten het 
rampgebied. Hierdoor kon men de buitenwereld om 
gepaste hulp vragen op de hoogte houden van de 
actuele informatie.     
           In 
2003 50 jaar na het voltrekken van de ramp werd er 
door diverse VRZA-afdelingen een special-event 
weekend gehouden met 12 stations.  Volgens de 
pagina van PI4WAL een geslaagd event. 
                    
PI53WAL, PI53VPO, PI53GV, PI53DHG, PI53ZWN, PI53NZB, PI53RTD, PI53LWD, PI53ZVL, PI53ZLD, 
PI53VLI en PI53WBR hebben samen tijdens dit herdenkingsevent ruim 7300 geldige verbindingen in de 
boeken gezet. Van elk station was er een aparte QSL-kaart welke gezamenlijk een memorabele award vormen 
aan de ramp en aan dit event.           
                   

Het was toen voor mij een hele klus om met beperkte spullen en vermogen in het 
geweld van de grotere stations de 12 PI53 stations te vinden en zo het geheel 
gewerkt en compleet te hebben. Ik had als beginnend amateur slechts de 
beschikking over 12 watt-jes uit een Kenwood TS-700G en een Tonna F9FT & 
een Diamond X-50N op beperkte hoogte.                
Tot op heden heb ik mij elk jaar voorgenomen om een bezoek te brengen aan het 
watersnoodmuseum in Ouwerkerk maar is het er door omstandigheden nooit van 
gekomen. Wellicht nu na 70 jaar wel.           
Een uitgave van de VERON over het aangrijpende verhaal van het nog weinig 
bekend werk tijdens de Watersnoodramp, dat door Nederlandse radioamateurs 
werd verricht tijdens de rampdagen van februari 1953. Alleen nog verkrijgbaar in 
PDF-download.  

http://www.pi4wal.nl/bestanden/Watersnood_Herdenking_1953_-_2003.html
https://watersnoodmuseum.nl/
https://webshop.veron.nl/product/kanaal-3700-als-pdf-download/
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Na het maken van verbindingen met alle 12 de stations en het schrijven van de QSL-kaarten was de spanning 
per maand te snijden of de kaarten al verwerkt waren door de QSL-manager en het DQB. Ook kon men 
“blanco” kaarten aanvragen om de set compleet te krijgen. 

Tegenwoordig hangt deze QSL-kaart verzameling al jaren in de shack aan de wand.    
                     
In de jaren er na is er een nieuw initiatief opgericht. Stichting DARES (Dutch Amateur Radio Emergency 

Service). DARES is een groep vrijwillige hulpverleners die ingezet kan worden wanneer de 

telecommunicatie-infrastructuur van reguliere hulpdiensten is uitgevallen of niet toereikend is. Ze is in 

staat om in korte tijd een radio-noodnet te realiseren dat op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal 
niveau spraak en dataverbindingen tot stand kan brengen.      
             
 ’73 Gerard PD2GSP 

https://dares.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 een QSL kaart van de QSL-manager dan wel de hoofdredacteur zelf, maar in samenwerking met 
de sub QSL-manager welke deze keer de  Hoeksche Waard voor zijn rekening neemt. Bijna 20 jaar geleden 
was er dus in de Hoekschelwaard een fietstocht uitgezet ter herinnering aan de watersnood toen 50 jaar 
geleden. Nu is het op 1 februari alweer 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaats vond. De ramp van 
1953 heeft ook grote delen van de Hoeksche Waard getroffen. In 2003 werd deze ramp ook in de Hoeksche 
Waard dan ook op grote schaal herdacht. De gemeenten, het waterschap en de VVV hadden toen gezamenlijk 
een watersnoodroute uitgezet over de buitendijken van het eiland. De  route voerde langs zes panelen met 
informatie wat zich op die bewuste plek had afgespeeld. De toenmalige vice voorzitter Evert PA3FXY reed die 
route met 5 leden van VELG. Kleine uitleg van wat is VELG, ik kocht mijn eerste ligfiets in 2002 in Brielle en 
daar waren toen ook een stel andere ligfietsers, en we raakte aan de praat en wilde in groeps- verband gaan 
fietsen. Gezien de oprichter en een aantal ligfietsers daar van Voorne Putten kwamen werd het VELG een 
afkorting van Voornes Eerste Ligfiets Groep. We reden dus op zondagen met goed weer tochten wel tot 120 
kilometer lang, Iedere keer uitgezet door een andere ligfietser. De tocht in juli 2003 was door mij uitgezet met 

behulp van de kaart van het VVV en het waterschap.  In juli 2003 reden we dus deze tocht met 5 Liggers.  
 

 De eerste afbeelding is de toenmalige kaart met 

de route welke zo'n dikke 70 Kilometer wat op een 

ligfiets zonder trapondersteuning goed te doen is 

overigens. 

 

 

 

 

De tweede foto is de tourleider Evert PA3FXY. 
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De derde foto is het Molencomplex 

Goidschalxoord destijds gezien vanaf de ligfiets 

(speciaal voor Jan PA2JCB) welke gepasseerd 

werd onderweg naar Oud-Beijerland.  

 

 

 

 

 

De vierde foto is 4 man van de club bij het 

paneel van Oud-Beijerland. 

 

 

 

De vijfde foto is de club bij het paneel van 

Nieuwendijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zesde foto is van  de club bij het paneel van Numansdorp 

bij de Schuring.  
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De zevende foto is 's-Gravendeel home sweet 

home voor mij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Er waren dus 6 panelen maar daar zijn niet allemaal foto's van Strijen Sas en Puttershoek ontbreken. 
VELG bestaat inmiddels niet meer na een jaar of 4 kwam alle input uit de Hoeksche Waard en was er eigenlijk 
geen VELG lid meer actief. Toen heb ik met Arjo in 2006 de Hoekse Liggers opgericht als toerclub. De 
Wielrenners noemde zich al heel lang de Hoekse Renners. 
 

 De A52 Kerstpuzzel 2022 
 
Er is door een aantal lezers op fanatieke wijze 
voor de kerst al flink gepuzzeld. Dit heeft 
geresulteerd in meerdere goede inzendingen. Na 
enig beraadslagen en gehusseld te hebben in de 
bus met goede oplossingen is Hans PE1OBL als 
winnaar uit de bus gekomen.  
 
Hans van harte gefeliciteerd, de blijk van 
waardering zal uitgereikt worden direct 
aansluitend aan de ALV zoals eerder bekend 
gemaakt. 
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VERON Afdelingscompetitie 2022 
 
Het is al bijna een traditie, meedoen gaat net zo 
makkelijk als punten opgeven via de website. Dit jaar 
heeft onze afdeling de 12e plaats behaald met 710 
punten (bijna 33% van de nummer 1 A20 
Kennemerland met 2314 punten. 
Binnen onze afdeling is de strijd voor het eremetaal dit 
keer gewonnen door Paul PD2PKM met 32.5% ofwel 
231 punten. De uitreiking vindt zoals gewoonlijk plaats 
na de ALV. 
Paul van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat 
na een mooie strijd dit seizoen, op naar 2023. 
 
Afdelingsresultaat in de VERON Competitie 2022 
  
============================================== 
 
1.   PD2PKM       231        32.5 % 
2.   PA2JCB         229        32.2 % 
3.   PA0TCA        56          7.8 % 
4.   PE1LZZ      51          7.1 % 
5.   PC5WB         39          5.4 % 
6.   PE1OBL        36          5.0 % 
7.   PI4CG          36          5.0 % 
8.   PD2GSP        26          3.6 % 
9.   PA1JN          4            0.5 % 
10.  PA3FXY       2            0.2 % 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
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   
      februari 2023 (nr.85) editie is 25-02-2023 

https://afdelingscompetitie.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/

