
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 weergoden 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 foto’s en een film 

op de site A39 Tilburg bij velddagen. 

 

Op de eerste dag Vrijdag 31 mei werd er rond het 

middag uur begonnen met het opbouwen van de tent 

en de antennes, het was even zoeken en goed kijken 

waar we de boel neer konen planten maar alles kreeg 

een plek zelf de tent van Henk (PA5Q), Wil 

(PA3WB), Rob (PD1RK) en Tinus en Erik 

(PF7DKW en PA3DZM) deze sliepen samen in één tent. 

 

Tjeerd (PE1OJR) had het beter bekeken deze kwam met een cam-

per over en had het zo voor elkaar, helaas geen foto. 

 

Het plaatsen van één antenne had iets meer aandacht nodig dan de 

andere antennes of masten, deze mast werd dan ook als laatste op-

gezet met een aantal mensen. 

 

De mast van Ad (PA1LHM) deze had wat extra 

aandacht nog voor dat die omhoog kon, dit werd 

dan ook met aan dacht gedaan en natuurlijk werd 

de vlag niet vergeten. Er 

hadden dit jaar meer mensen 

aangemeld dan vorig jaar 

dus de stroom moest ook 

goed worden voorzien. 

 

 

Later op de dag was als klaar en konden we rustig gaan 

zitten om wat te drinken en later wat te eten, hiervoor 

zorgde Rob (PD1RK) grandioos voor BBQ, van ons alle 

Rob een 10. 

 

Die avond konen we nog lang buiten zitten en wat na 

kletsen onder het genot van koffie en later nog veel bier. 

 

 

Op de tweede dag zaterdag 01 juni was 

iedereen al vroeg in touw om zijn set aan de 

gang te krijgen en de eerste verbinden te 

maken in SSB, digitaal of met morse. 

 

Later op de dag arriveerde Rob (PD2RST) 

ook nog, iedereen blij met zijn komst er kon 

ons verders niets overkomen betreft overval. 



Rob had zicht bij iedereen gemeld dat 

hij er was en trok zich toen terug om 

een goede verblijfplaats te zoeken waar 

hij zijn tent en toe behoren kon opzetten 

dit trok de aandacht bij Wil en ging op 

onderzoek uit. 

 

 

Inmiddels kwamen de verbindingen goed op gang en ging 

het erom wie de verste verbinding kon maken.  

 

Rob (PD1RK) hij was gebrand om deze verbinding te maken 

in SSB, maar hij had het ook druk met de horeca betreft eten 

en drinken vooral toen de eerste bezoekers kwamen om deze    

te voorzien van koffie of fris met iets erbij. 

 

Op de foto’s Henk PA5Q met 

morse code, Erik PA3DZM en 

Piet PD3PVH digitaal verbin-

dingen en Frans PA3CAZ en 

Tjeerd PE1OJR met SSB. 

Henny PD1BU samen met zijn 

vrouw opbezoek. 

 

Later op de dag konen we ons opmaken voor een grandioze BBQ verzorgt door Rob en Wil. Het was deze 

dag ook nog een warm weer dus de tafel in de schaduw achter de tent. Voor dat we gingen eten kwam Arie 

(PD1ANF) samen met zijn zoon Beau (PD9BG) over, deze kwamen een film maken van onze hobby met de 

drone die ze mee hadden gebracht. Hierna gingen we met zijn alle eten en kwam iedereen aan tafel en er wer-

den op dat moment geen SSB verbindingen gemaakt behalve de set van Erik en Piet deze zaten de hele dag 

op de digitale mode en dat ging onbemand door met de verbindingen, we konen deze dag ook weer grandioos 

afsluiten met heel mooi weer en het bleef nog lang warm met heel veel bier of iets anders. 

De laatste dag zondag 02 juni begon heel rustig want het was laat of vroeg geworden zaterdagavond met veel 

drank. Rond de klok van 9:00 uur ontwaakte een paar mensen en de dag begon weer met 

een heerlijk zonnetje en de koffie was ook aan het doorlopen. Toen iedereen waker was 

ging Rob voor het eten zorgen, op deze dag werden weinig of geen verbinden meer ge-

maakt. Tegen het middag uur begon ieder zijn spullen op te ruimen tent afbreken en zijn 

set opruimen.  

 

Alles was bijna opgeruimd op het grondzeil na 

nog even de dagen doornemen en de laatste vaat-

was nog doen, alles opgeruimd en iedereen kon 

richting huis met een goed gevoel. 

Voor meer foto’s en de film deze kunt u vinden 

op de site bij (velddagen) 

 

Verslag : Piet  ( PD3PVH ) 


