
Clubavond 
De clubavond van 10 september 2019 deze was goed bezocht tw 20 mensen en we hebben ook een nieuw lid mogen 

verwelkomen te weten Eric van Peer uit Sprang Capelle, deze was op examen (N) geweest en geslaagd ( 4 fouten )  nu 

is het wachten op de call.  

 

De volgende clubavond is op dinsdag 8 oktober 2019 vanaf 19:00 uur is de deur open. 

Lijst met datums, bezoek hiervoor de site van A39 Tilburg.  

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

 

Radioronde 
Op zondag 13 oktober is er geen zondag ronde. 

 

RSGB organiseert twee korte FT4-contesten op de 80m-band 
 

De laatste versie van WSJT-X ondersteunt de nieuwe contestmode FT4. Om hiermee ervaring op te doen op de 80m-

band, organiseert de RSGB een 2 stuk korte contesten. 

Datums: 

 7 oktober     van 19:00 tot 19:59 UTC 

 4 november van 20:00 tot 20:59 UTC 

Het is overigens niet toegestaan om binnen de twee minuten voorafgaande aan een 

contest al te beginnen met zenden op de contestfrequentie. Ook andere manieren om 

een frequentie te reserveren zijn niet geoorloofd. 

 

JOTA-JOTI = JAMBOREE ON THE AIR & INTERNET 
 
Ieder jaar wordt tijdens het derde volle weekend van oktober wereldwijd de JOTA-JOTI gehouden. Hierbij staat JOTA 

voor “Jamboree On The Air“. En JOTI is eigenlijk soortgelijk. Maar dan “On The Internet“. Zo ontmoeten scouts van 

over de hele wereld elkaar dit weekend. Naast in persoon, ook via de amateurradio en het internet.  

 

 

Afdeling A39  Tilburg Vereniging voor 

  Experimenteel 

Radio Onderzoek 

  in Nederland 

https://www.veron.nl/nieuws/ft4-contesten-op-80m/
https://www.veron.nl/nieuws/nieuwe-versie-2-1-0-van-wsjt-x-beschikbaar/




HAMEXPO2019 op 12 oktober in Le Mans (Frankrijk) 
24/09/2019/in Aankondiging evenementen /door Erwin van der Linden (PE1CUP)  

 

Op 12 oktober 2019 organiseert de Franse radioamateurvereniging REF de HAMEXPO2019 in 

Le Mans (Frankrijk). Volgens kenners is dit het belangrijkste evenement voor Franse radioama-

teurs. Het is een uitgelezen kans om in een prettige sfeer vrienden en bekenden te ontmoeten die 

aanwezig zijn op dit grootse radio-evenement. Daarnaast is er gelegenheid om ervaringen over 

projecten met elkaar uit te wisselen. Zo is er dit jaar bijzondere aandacht voor de eerste geostatio-

naire amateursatelliet, QO-100. 

Je kunt je online aanmelden en ook alvast maaltijden boeken… Natuurlijk zijn Nederlanders van 

harte welkom, maar enige kennis van de Franse taal lijkt daarbij wel erg nuttig… 

 

 

 

Expositie RADIOGOLVEN tot 12 oktober in museum Giessenburg 
04/08/2019/in Aankondiging evenementen/door Erwin van der Linden (PE1CUP) 

Tot 12 oktober is de expositie RADIOGOLVEN te zien in het museum 

van Giessenburg. Deze expositie geeft een beeld van de zeezenders uit de 

zestiger en zeventiger jaren, zoals Radio Noordzee, Radio Veronica en 

Radio Caroline. 

Ter gelegenheid van de expositie is Arie Rietveld (PD0ARI) actief met de 

speciale call PD538RNI. 

 

 

De Dag voor de RadioAmateur gaat onverminderd door op 2 november ! 
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 op 2 november in de IJsselhallen te Zwolle. 

 

Voor de mensen die naar de dag voor de radioamateur gaan is het wijs om dit kort te sluiten op de clubavond van 8 

september 2019 om eventueel met elkaar mee te kunnen rijden ? 

 

 

Correspondentieadres: 

Piet van Hilst    

Annie Romeinstraat 12 

5142 MP  Waalwijk 

e-mail: a39@veron.nl  
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