
Clubavond 
De clubavond van 8 oktober 2019 deze was matig bezocht tw 10 mensen.  

 

De volgende clubavond is op dinsdag 12 november 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.  

 

Het weekend van de Jota Joti 2019 
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.  

Piet PD3PVH is op bezoek geweest bij de scouting Rey de Carle en bij Peerke Donders in Tilburg.  

Scouting Rey de Carle  

 

 

 

 

 

Zaterdagmorgen aangekomen op het parkeerplaats van scouting Rey de Carle stond daar een bekende bus, de 

bus van Jan de Jong (PE1BTF) dus ik wist bij wie ik me kon melden. Binnen gekomen en wat handen ge-

schut zaten Jan en Johan (PD2JCW) voor hen uitgestalde spullen. Na even een praatje gemaakt met Jan en 

Johan kwamen de eerste groep binnen, deze namen plaats op de klaar staande stoelen en banken waarna 

Johan het woord nam en begon te vertellen over de hobby en wat de verschillen tussen de zenders zijn. Ik heb 

daar nog een beker koffie gedronken en het verhaal van Johan aangehoord, dat was leuk om te horen hoe hij 

dit uitlegde aan de kinderen. Johan van mijn een dikke 10.  
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Scouting Peerke Donders 

De volgende scouting groep waar ik aankwam was bij Peerke Donders, hier was ik al een keer eerder geweest 

dus ik wist wat me te wachten stond. Ik melde me binnen en het was daar al een drukte met kinderen die aan 

een tafel zaten om het morse code te oefenen. Aan een andere tafel was Tjeerd Bakx (PE1OJR) druk doende 

met echolink om deze in te stellen, eenmaal hiermee klaar melden een jonge scout met de vraag kan ik ook een 

verbinding met Spanje maken. Tjeerd keek die jonge scout verontwaardig aan, waarop de scout zegt ik spreek 

spaans. Dus Tjeerd ging op zoek naar een jota scouting in Spanje, dit had wat tijd in aarde om er een te vinden 

op dat moment. Ik heb hier en daar nog wat rond gekeken en het ging er leuk aan toe bij scouting Peerke Don-

ders. Jongens voor jullie ook een dikke 10. 

Ik ben toen weer naar huis gegaan met een goed gevoel dat ze het goed hebben gedaan met die kinderen om 

deze hobby bij te brengen. 

December komt er weer aan en december is YOTA maand ! 

Ook in 2019 is er de YOTA (Youngsters on the air) decembermaand. Stations uit al-

lerlei 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 zendamateurs 

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

decembermaand. Daarvoor zijn in Nederland de roepletters PD6YOTA en PA6YO-

TA beschikbaar. Zowel voor clubstations als individuele zendamateurs is er de moge-

lijkheid een van deze calls te activeren.  

 

Frans  (PA3CAZ) 
 

Ik heb 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 gevouwen is vrijwel 

onbeschadigd, alleen een paar kleine restjes van plakband op de hoeken en enkele punaise gaatjes. 

 

Ik breng deze kaart mee op de clubavond van 12 november, 

dan kan iedereen erop bieden, aldus Frans. 

 

 



Tarieven 2020 bekend gemaakt door Agentschap Telecom 

25/10/2019/in Nieuws van de overheid /door Johan Jongbloed PA3JEM 

Geregistreerde zendamateurs hebben afgelopen week een brief mogen ont-

vangen van het AT (Agentschap Telecom). Daarmee verzoekt het AT de ra-

diozendamateur de geregistreerde persoonsgegevens te controleren en zo no-

dig aan te (laten) passen. Ook heeft het Agentschap Telecom de nieuwe ta-

rieven voor 2020 op de website bekend gemaakt.  

Waarom deze kostenverhoging? 

Het tarief voor 2020 is hoger door toegenomen kosten voor ICT en loon- en prijsbijstelling. De stijging is 

noodzakelijk om kostendekkend te werken. Zo betaalt Agentschap Telecom bijvoorbeeld de kosten van het 

uitgeven en bijhouden van registraties, het houden van controles en het maken van internationale afspraken. 

Bron: Website Agentschap Telecom 

Waarom staan er twee tarieven in de Staatscourant? 
In de Staatscourant staan 2 tarieven vermeld voor de registratie.  

Namelijke een bedrag van € 57 en een bedrag van € 42. 

Als commentaar ziet u staan: 

 Niet volledig zelfstandige digitale melding en registratie 

●    Bij volledig zelfstandige digitale melding en registraties 

Waar gaat het hier precies over en wat is voor u van toepassing. 
Agentschap Telecom heeft op de website een mogelijkheid waarbij radioamateurs zelf hun gegevens kunnen 

onderhouden.  Dit noemt het AT ‘Mijn Agentschaptelecom‘ en is hier te vinden. Inloggen kan alleen met 

een DigiD. Indien u nog geen DigiD heeft kan deze hier worden aangevraagd. Als u kunt inloggen op ‘Mijn 

Agentschaptelecom’ en u zelf de registratiegegevens onderhoudt zonder tussenkomst van Agentschap Tele-

com dan betaald u € 42 voor uw registratie over 2020. 

Echter indien uw gegevens niet correct zijn en u deze via e-mail of brief aan Agentschap Telecom mededeelt. 

Dan valt u onder het tarief van € 57. Het afhandelen van e-mail en post breng voor het Agentschap Telecom 

extra handelingen en kosten met zich mee. Doordat deze extra kosten gemaakt moeten worden dient u een 

verhoging te betalen van € 15. In de Staatscourant noemt men dit ‘niet volledig zelfstandige digitale melding 

en registratie’. 

Kosten voor een N- of F-examen 
In 2020 blijven de kosten van een N- of F-examen € 68. Berichten op de sociale media dat de eerste registra-

tie bij AT nog eens € 68 kost is niet juist. Ook voor de eerste registratie zijn de kosten zoals hierboven be-

schreven van toepassing en zijn € 42 of € 57. Afhankelijk of u wel of niet uw gegevens zelf onderhoudt. 

Frequentiegebruik relaisstation en bakenstation 

Voor het frequentiegebruik relais- en bakenstations geldt in 2020 een vergoeding van € 184 per vergunning 

en/of eenheid. 

Overige kosten registratie 
-  Tijdelijke vergunning in Nederland voor niet-ingezetenen € 37 

-  Overige niet vrijgesteld gebruik amateurbanden € 68 

-  Afgifte van een certificaat ter verkrijging van een vergunning van  

    een buitenlandse administratie voor radioapparaten voor het doen  

    van proeven. € 73 

https://www.veron.nl/nieuws/tarieven-2020/
https://www.veron.nl/nieuws/category/overheid/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2019/10/23/tarieven-voor-2020-bekend
https://login.agentschaptelecom.nl/coam/login.jsp?IDPSelection=3&resource_url=%2Fuser%2Floginsso&_ltp=c2ztu0tpmfn7i8ndnmvc
https://login.agentschaptelecom.nl/coam/login.jsp?IDPSelection=3&resource_url=%2Fuser%2Floginsso&_ltp=c2ztu0tpmfn7i8ndnmvc
https://www.digid.nl/
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren
https://www.veron.nl/nieuws/tag/examen/


Friese Elfsteden Contest 2019, de 35ste alweer! 

De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit 

mee te doen aan de 35-ste Friese Elfsteden Contest 2019. Ook dit jaar zullen 

vele groepen en diverse OM’s zich weer inspannen om alle plaatsen te bezet-

ten. Deze contest vindt plaats op zondag 17 november tussen 11.00 en 14.00 

uur lokale tijd.  

PA - Beker Contest 

Zaterdag  9 november 2019  tijden : 09:00 - 11:30 UTC  Mode : CW 

Banden : 80 en 40 meter  Alleen Nederlandse stations onderling 

 

Zondag  10 november 2019  tijden : 09:00 - 11:30 UTC  Mode : SSB 

Banden : 80 en 40 meter  Alleen Nederlandse stations onderling 

 

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.  

 

 LET OP !!!!! 
  

 Op zondag 24 november 2019 is er geen zondag ronden  

 dit i.v.m.  CQ WW DX Contest serie ( CW ) 

 

 

Correspondentieadres: 

Piet van Hilst    

Annie Romeinstraat 12 

5142 MP  Waalwijk 

e-mail: a39@veron.nl  

 

https://www.veron.nl/nieuws/friese-elfsteden-contest-2019/
https://www.veron.nl/nieuws/friese-11-stedencontest-2018/
mailto:a39@veron.nl

