
Clubavond 
De clubavond van 12 november 2019 deze was goed bezocht tw 17 mensen.  

 

De volgende clubavond is op dinsdag 10 december 2019 vanaf 19:00. 

Lijst met datums 2020, bezoek hiervoor de site van A39 Tilburg.  

 

De locatie is het honk van de scoutinggroep  

The Challenge aan de Rueckertbaan 229  5042 AE in Tilburg.  

 

Ham Radio Deluxe 6.7 uitgebracht 
08/11/2019/1 Reactie / in software /door redactie  

 

Vandaag is versie 6.7 van het populaire softwarepakket Ham Radio Deluxe uitgebracht. 

De nieuwe versie bevat ongeveer 170 wijzigingen en updates. Nieuw in ondersteuning 

voor de pan-adapter van de Icom IC-7300, IC07610, IC-9700 en de Kenwood TS-890s. 

De Icom IC-9700 en Kenwood TS-890s zijn daarbij ook als nieuwe radio’s toegevoegd. 

De ontwikkelaars gaan nu werken aan FT4-ondersteuning voor Logbook of the World, deze werkt niet in alle 

gevallen probleemloos. Ook zal de IOTA-database bijgewerkt worden. Helaas heeft het bronbestand een 

nieuwe indeling gekregen en moet de programmateur hiervoor herschreven worden. Ook ondersteuning voor 

de Yeasu FTdx-101 wordt ingebouwd, alsook de panadapter functie voor de SDRplay.  

Radio en Techniekmarkt in Bladel 

december 22 @ 09:00 - 15:00  - € 3,00  

 

Op 22 december 2019 bent u weer welkom op 23e Radio en Techniekmarkt van PI4KAR in Bladel.  

Er is aandacht voor onder andere:  

digimodes, electronica, radiozendapparatuur, Arduino, Raspberry Pi  

en computers.  

 

 

 

 

Locatie : 

Cultureel centrum Den Herd 

Emmaplein 4, 5531 HM  Bladel 

 

Afdeling A39  Tilburg Vereniging voor 

  Experimenteel 

Radio Onderzoek 

  in Nederland 

https://www.hamnieuws.nl/hamradiodeluxe-6-7-uitgebracht/
https://www.hamnieuws.nl/hamradiodeluxe-6-7-uitgebracht/#comments
https://www.hamnieuws.nl/software/
https://www.hamnieuws.nl/author/admin/
https://www.hamradiodeluxe.com/blog/Ham-Radio-Deluxe-v670244-Released.html


December komt er weer aan en december is YOTA maand ! 

Ook in 2019 is er de YOTA (Youngsters on the air) december maand. Stations uit 

allerlei IARU regio 1-landen zijn met de YOTA suffix on-air. Dit evenement vindt 

plaats vanuit scholen, scouting locaties etc. Zichtbaar zijn als als jonge zendama-

teurs en zo andere jongeren enthousiast maken voor de radio hobby is het doel van 

YOTA decembermaand. Daarvoor zijn in Nederland de roepletters PD6YOTA en 

PA6YOTA beschikbaar. Zowel voor clubstations als individuele zendamateurs is er 

de mogelijkheid een van deze calls te activeren.  

 

Frans  (PA3CAZ) 
 

Frans had iets te koop, waarvan de opbrengst bestemd is als extra bijdrage 

voor de eerst volgende velddag. 

Een wereld kaart uitgegeven door Kenwood van eind jaren ‘70 begin jaren ‘80 

als je bij de firma Schaart in Katwijk een HF transceiver kocht. De afmetingen 

zijn ongeveer 62 bij 83 cm, het is geen gewoon papier maar het lijkt een soort 

perkament achtig papier of iets dergelijks te zijn. Is opgerold, dus niet gevou-

wen is vrijwel onbeschadigd, alleen een paar kleine restjes van plakband op de 

hoeken en enkele punaise gaatjes. 

 

Op de clubavond van 12 november kon iedereen erop bieden, de kaart is er uitgegaan voor € 20,00. 

 

Maandelijkse FT8 activiteitencontest op VHF en UHF 
26/11/2019/3 Reacties/in vhf-uhf-shf /door redactie  

FT8 heeft het afgelopen jaar behoorlijk aan populariteit gewonnen en is 

momenteel de meest gebruikte digimode. Niet alleen op de HF-banden, 

maar ook op de VHF en UHF banden is een hoop activiteit. Veel amateurs 

zijn dan ook met regelmaat actief op 144.174 MHz en in mindere mate op 

432.174 MHz. Zelfs met een rondwerper en laag vermogen werk je vrijwel 

dagelijks stations buiten Nederland. Met een kleine beam zelfs stations op 

500 kilometer of meer afstand. Na een oproep op Hamnieuws eerder is de 

activiteit behoorlijk toegenomen.  

Om de activiteit verder te bevorderen is de Roemeense radioclub YO2KQT van plan een maandelijk-

se activiteiten contest te organiseren. Deze zal op een vaste dag gehouden worden en duurt slechts 2 uur. De 

bedoeling is dat er meer internationale activiteit komt, specifiek in FT8 op de 2-meter en 70-centimeter band. 

Momenteel loopt er een poll om te bepalen welke dag deze zou moeten plaatsvinden. Vooralsnog lijkt de 

woensdagavond de meest gewenste dag voor veel amateurs.  

https://www.hamnieuws.nl/maandelijkse-ft8-activiteitencontest-op-vhf-en-uhf/
https://www.hamnieuws.nl/maandelijkse-ft8-activiteitencontest-op-vhf-en-uhf/#comments
https://www.hamnieuws.nl/vhf-uhf/
https://www.hamnieuws.nl/author/admin/
https://www.hamnieuws.nl/veel-digitale-activiteit-op-2-meter/
http://www.ft8activity.eu/
http://www.ft8activity.eu/index.php/poll


Frans  (PA3CAZ) 

Heel veel mensen hadden jaren geleden in huis een vaste telefoon zonder scherm en zonder geheugen plaat-

sen. Deze zijn bijna allemaal vervangen door draadloze DECT toestellen of door telefoons met een schermpje 

erop.  Heel veel van deze oude toestellen liggen dan ook al jaren ongebruikt op zolder. Ik ben geïnteresseerd 

in een bepaald merk en type oude telefoon. 

Dan ook mijn vraag:  Als iedereen nu eens  op zolder kijkt, of vraagt aan familie of kennissen of er toevallig 

nog telefoons van dit type ongebruikt liggen te verstoffen op zolder.   

 

Het gaat om het type “DIAVOX”  fabrikant “ERICSSON”  gemaakt in de jaren 80 in diverse kleuren  

Ook hebben er zogenaamde gelegenheids toestellen bestaan, dat is een 

speciale kleur of opdruk. Ook al werkt hij niet meer goed, is geen pro-

bleem, ik heb immers jarenlang die dingen in elkaar gezet. Mocht er ie-

mand dergelijke toestellen hebben liggen, ik houd me aanbevolen, U hoeft 

mij niet perse te mailen (mag wel) meebrengen op de club avonden mag 

ook. Ik mis namelijk nog best wel een aantal kleuren waarvan ik weet dat 

die bestaan hebben. Bijgevoegd een door mij gemaakte foto waar er 2 op-

staan als voorbeeld van het model.  

Nieuwe FM-repeater in Hilversum 

29/11/2019/6 Reacties/in repeaters /door redactie  

 

Gisteren is de nieuwe repeater PI2HVS in de lucht gekomen. Na het landelijk worden van de NOS repeater 

welke voorheen in de AVVC toren van Hilversum gevestigd was, ontstond de vraag voor een lokaal repeater 

kanaal. Het team van de ATV repeater PI6HVS in Hilversum heeft in deze wens voorzien. Op dezelfde 

mooie locatie van de ATV repeater is er een FM  repeater bijgeplaatst in de 70cm band.  

De frequentie van de nieuwe repeater PI2HVS is 438.1375 met 7.6 MHz shift. Om de ingang te openen is 

een 77 Hz CTCSS toon nodig. De repeater is inmiddels up and running en de komende weken zal er nog wat 

getuned worden met hard en software om de signalen optimaal te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

Correspondentieadres: 

Piet van Hilst    

Annie Romeinstraat 12 

5142 MP  Waalwijk 

e-mail: a39@veron.nl  
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