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Velddag afdeling A39 Tilburg 
In het weekend van 31 mei t/m 2 juni 2019 heeft afdeling Tilburg haar jaarlijkse velddag gehouden, op de 

bekende locatie Bostlust 13a  Nieuwveldweg te Alphen-Chaam. De vooruitzichten waren goed en de weer-

goden werkte ook mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto de harde kern die alle 3 de dagen aanwezig waren en een foto van de opstelling van het geheel op 

het veld. Bij deze nog een compliment voor Rob (PD1RK) hij heeft gezorgd dat niemand iets te kort kwam 

betreft eten en drinken. Meer kunt u lezen, foto’s en een film op de site A39 Tilburg. 

 

Clubavond 
De laatste clubavond voor de vakantie is op dinsdag 11 juni 2019. Voor de maand Juli en augustus is er geen 

clubavond. Nieuwe lijst met datums volgt, bezoek hiervoor de site van A39 Tilburg.  

De lokatie is het honk van de scoutinggroep The Challange aan de Rueckertbaan 229  5042AE in Tilburg.  

 

Iedereen een fijne vakantie,  

we zijn er weer in de maand september. 

Ga je ook op vakantie en gaat je set(je) ook mee, wij zijn be-

nieuwd !! 

 

 

 

 

Foto’s van de vakantie zijn altijd welkom voor op de site A39 Tilburg 

 



‘ Zonnepanelen blijken stoorzenders’ 
28/05/2019/9 Reacties/in overheid /door PH4X 

Agentschap Telecom waarschuwt de installatiebranche over de aanleg van PV-installaties. De 

toezichthouder heeft meerdere klachten ontvangen. Een onjuiste aanleg kan zorgen dat de bedra-

ding aan de gelijkstroom kant werken als antennes. Door deze draden parallel te laten lopen en zo 

kort mogelijk te houden, kan storing worden voorkomen. Ook ontbreekt het vaak aan deugdelijke 

aarding. Eerder al werd in Amersfoort een meting gedaan naar aanleiding  van klachten van een 

zendamateur. De installatie voldeed niet aan de normen en samen met de fabrikant werd aan een 

oplossing gewerkt. 

 

Agentschap Telecom waarschuwt de installatiebranche over de aanleg van PV-installaties. De toezichthouder heeft 

meerdere klachten ontvangen. Een onjuiste aanleg kan zorgen dat de bedrading aan de gelijkstroom kant werken als 

antennes. Door deze draden parallel te laten lopen en zo kort mogelijk te houden, kan storing worden voorkomen. Ook 

ontbreekt het vaak aan deugdelijke aarding. Eerder al werd in Amersfoort een meting gedaan naar aanleiding  van 

klachten van een zendamateur. De installatie voldeed niet aan de normen en samen met de fabrikant werd aan een op-

lossing gewerkt. 

 

 

FT4 als mogelijke opvolger voor RTTY 
23/04/2019/11 Reacties/in software /door PH4X 

 

Joe Taylor (K1JT) heeft de afgelopen maanden aan een mogelijke opvolger voor RTTY 

gewerkt om tijdens contesten te gebruiken. De nieuwe mode krijgt de naam FT4 en is, 

zoals de naam doet vermoeden, gebaseerd op FT8. De duur van de uitzendingen is ech-

ter aanzienlijk korter: 4,5 seconden. Daarbij zijn de voordelen van FT8 behouden: de 

mode is circa 10 dB meer gevoelig dan RTTY. 

 

In WSJT-X versie 2.1 moet FT4 beschikbaar komen. Binnenkort zullen er release can-

didates beschikbaar gesteld worden zodat gebruikers er al mee aan het testen kunnen gaan. De uiteindelijke release da-

tum is op 15 juli a.s. gesteld. Op de website van K1JT is een document te vinden dat alle technische data van de FT4-

mode bevat. 

 

Wijziging in wetgeving op komst voor /m stations 
05/04/2019/23 Reacties/in apparatuur, overheid /door PH4X 

 

Ben je met regelmaat mobiel QRV via een repeater? Let dan op. De wetgeving zal per 1 juli a.s. wijzigen. Daardoor is 

het vasthouden van een microfoon niet meer toegestaan, zo leert navraag bij de Rijksoverheid. 

 

Op basis van de huidige wet- en regelgeving is het degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicap-

tenvoertuig bestuurt, verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Onder een mobiele telefoon 

wordt verstaan een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten (artikel 

61a Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990). Onder dit huidige verbod valt het vasthouden van een micro-

foon tijdens het rijden niet. U dient echter wel rekening te houden met artikel 5 van de Wegenverkeerswet, op basis 

waarvan het verboden is zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt 

of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.  

 

Voor de volledigheid wil ik u er nog op wijzen dat het verbod in artikel 61a van het Reglement verkeersregels en ver-

keerstekens 1990 in juli 2019 wordt uitgebreid naar een verbod van het vasthouden van alle mobiele elektronische ap-

paraten tijdens het rijden, voor bestuurders van alle voertuigen. Onder mobiele elektronische apparaten worden ook 

mediaspelers met een video- of audiofunctie verstaan. Van vasthouden is geen sprake als een microfoon en/of oortje op 

of aan het lichaam gedragen wordt. Het blijft ook toegestaan een mobiel elektronisch  

apparaat te bedienen via een knopje aan een snoer. Met de nieuwe bepaling wordt het 

continu vasthouden van een microfoon of oortje wel verboden.  

 

Mobiele gebruikers doen er goed aan een hands-free set in te bouwen. Standaard setjes 

zijn voor ca. 50 euro te koop bij Wimo in Duitsland en compatible met de meeste VHF/

UHF dual-banders.  
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HAM RADIO 2019 over veertien dagen in Friedrichshafen 
07/06/2019/in Aankondiging evenementen /door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

Over veertien dagen al weer begint de radioamateurbeurs HAM RADIO 2019.  Van vrijdag 21 juni tot en met zondag 

23 juni zal de beurs van Friedrichshafen aan het Bodenmeer druk bevolkt zijn met radiohobbyisten.  

HAM RADIO 2019 
HAM RADIO is één van de grootste beurzen voor radioamateurs 

ter wereld. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat bezoekers en ex-

posanten uit meer dan 32 landen komen. Ook bijzonder is dat de 

HAM RADIO een mengvorm is tussen een beurs met commerciële 

exposanten en ’s werelds grootste vlooienmarkt voor radioama-

teurs. De vlooienmarkt kent ongeveer 280 deelnemers uit zestien 

verschillende landen. 

 

 

 

De Dag voor de RadioAmateur gaat onverminderd door! 
05/06/2019/in Aankondiging evenementen, Nieuws van het bestuur /door Johan Evers (PE1PUP) 

Zoals u wellicht heeft gehoord is op 22 mei de Voorzitter van de Evenementen 

Commissie, Paul Sterk PAøSTE overleden. 

Paul was samen met zijn commissie verantwoordelijk voor de organisatie van 

onder andere de Dag voor de RadioAmateur (DvdRA). 

Na het overlijden van Paul is het bestuur van de commissie bij elkaar gekomen 

en men heeft besloten om de organisatie van de DvdRA in 2019 onverminderd 

door te laten gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondentieadres: 

Piet van Hilst    ( PD3PVH ) 

Annie Romeinstraat 12 

5142 MP  Waalwijk 

e-mail: a39@veron.nl  
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