
Clubavond 
De clubavond van dinsdag 14 januari deze was goed bezocht tw; 21 mensen en er waren ook deze keer nieu-

we leden die zich al bij de Veron hebben aan gemeld, maar nog het papiertje moeten halen en deze hadden 

heel wat vragen. Iedereen kwam deze avond goed aan zijn trekken want Frans en zijn vrouw hadden weer 

diversen hapjes uit de frituur.  

 

De volgende clubavond is op dinsdag 11 februari 2020 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.  

 

  9 februari 2020 is er geen zondags ronde in verband met de PACC Contest 

 

10 maart 2020 wordt er een lezing gegeven over 100 jaar radio Hanso Idzerda 

zorg dat je er ook bent, hoe drukker hoe gezelliger en het wordt een leerzame avond. 

 

  Doe mee aan de VERON PACC Contest 2020 
Aankondiging evenementen, Traffic Bureau /door Johan Jongbloed PA3JEM 

De VERON PACC contest is wereldwijd erg populair. Vandaar dat in het 2e weekeinde van 

februari, dus 8 en 9 februari 2020, de HF antennes van de buitenlandse amateurs allemaal ge-

richt staan op PA. 

En dat willen de Nederlandse radio amateurs niet missen. Dat hoeft ook niet. De nu eenmaal bij 

een contest behorende administratie wordt namelijk keurig verzorgd door een programma. Spe-

ciaal gemaakt voor iedereen die aan de PACC contest wil deelnemen. En dus probleemloos een 

log wil maken en insturen. 

Afdeling A39  Tilburg Vereniging voor 

  Experimenteel 

Radio Onderzoek 

  in Nederland 

https://www.veron.nl/nieuws/doe-mee-aan-de-veron-pacc-contest/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/category/traffic-bureau/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/


Stef van 9 jaar oud bouwt low cost FM-radio met zijn vader Bas 
17/01/2020/in Jeugd en Jongeren /door Johan Jongbloed PA3JEM  

 

Op 6 januari 2020 ontvangt Johan, PA3JEM een telefoontje van Bas  

uit Kaatsheuvel. 

Hallo ik ben Bas en hoop dat u mij kunt helpen. 

Wat blijkt Stef de 9-jarige zoon van Bas wil een spreekbeurt geven over radio. 

Op de website is het bouwproject voor de low cost FM-radio gevonden en zijn 

onderdelen aangeschaft. Maar Stef en Bas lopen tijdens het bouwen tegen een 

paar probleempjes op waar wat hulp bij nodig is. 

 

Waar is dit begonnen 
 

Bas heeft problemen met de CV-ketel en haalt de besturingsprint eruit. Vervolgens gaat Bas met de print in 

de hand naar een elektronicazaak met het verzoek om de print even te repareren. Helaas,  geeft de medewer-

ker aan, zo eenvoudig is dat niet. Je zult eerst moeten weten wat er defect is. Maar na een gesprek adviseert 

de medewerker Bas om eens te kijken naar een N-registratie. 

 

Van leren voor de N-registratie naar spreekbeurt 
 

Bas laat hier geen gras over groeien en bestelt in de webshop van de VERON het cursusboek voor de N-

examen. Het enthousiasme van Bas is aanstekelijk en de zoon van Bas – Stef – raakt ook geïnteresseerd. Stef 

wil graag op school een spreekbeurt houden over radio en roept de hulp van zijn vader in. Zij vinden op het 

internet een ontwerp voor de low cost FM-radio. Onderdelen worden aangeschaft er het begin is er. 

 

Alle begin is moeilijk, maar Stef helpt mee 

Bas loopt tijdens de bouw vast. Al die onderdelen en waarom moet die daar en niet op een ander plek? Bas 

zoekt contact via de VERON en komt bij Johan, PA3JEM terecht. Er worden meerdere en soms lange tele-

foongesprekken gevoerd. Maar op 11 januari 2020 komt er een WhatApp binnen bij Johan. 

Het is gelukt. Onze eerste kids-radio werkt !   Nog bedankt voor je advies en tot ziens  

bij het examen of tijdens een beurs. 
  

Bas, leuk dat je dit met ons wilt delen. Je hebt in een paar dagen veel geleerd. Heel veel succes met studeren 

voor de N-registratie. Dat gaat zeker lukken. Je bent al lid van de VRZA maar een lidmaatschap van de VER-

ON pas er vast nog wel bij. VERON is tijdens alle examens in 2020 op locatie aanwezig om alle kandidaten 

een hart onder de riem te steken. Kom gerust even langs voor een praatje. 

 

 

https://www.veron.nl/nieuws/stef-bouwt-low-cost-fm-radio/
https://www.veron.nl/nieuws/category/jeugd-en-jongeren/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
https://www.qrz.com/db/pa3jem
https://www.veron.nl/activiteiten/zelfbouw/zelfbouw-voor-beginners/fm-radio-zelfbouwproject/
https://www.veron.nl/activiteiten/cursussen/
https://webshop.veron.nl/
https://webshop.veron.nl/product/cursusboek-voor-het-n-examen-10e-druk/
https://webshop.veron.nl/product/cursusboek-voor-het-n-examen-10e-druk/
https://www.veron.nl/activiteiten/zelfbouw/zelfbouw-voor-beginners/fm-radio-zelfbouwproject/


 

 

 

SpaceX heeft FCC toestemming voor breedband internet vanuit de ruimte 
04/06/2019/in Opmerkelijk nieuws /door Johan Evers (PE1PUP) 

 

Het Californische ruimtevaartbedrijf SpaceXheeft met succes zestig satellieten in een lage 

baan om de aarde gebracht. Die moeten zorgen voor een snelle internetverbinding op aarde. En op termijn ook in de ruimte. 

De lancering van deze eerste zestig satellieten is de eerste stap naar een globaal netwerk voor snel breedbandinternet. Ze zullen deel uitmaken van 

de toekomstige ‘Starlink‘ constellatie. Uiteindelijk kan Starlink in totaal uit zo’n 12.000 satellieten bestaan. Deze grote hoeveelheid satellieten zul-

len gelijkmatig over de aarde worden verdeeld. Om zo wereldwijd snel breedbandinternet mogelijk te maken. 

Lees meer 

https://www.veron.nl/nieuws/spacex-heeft-fcc-toestemming/
https://www.veron.nl/nieuws/category/opmerkelijk-nieuws/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pe1pup/
https://www.spacex.com/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Starlink
https://www.veron.nl/nieuws/spacex-heeft-fcc-toestemming/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2019/06/SpaceX-Starlink.jpg


Zonnepaneelinstallaties: 91% voldoet niet aan EU EMC richtlijn 

23/01/2020/in Opmerkelijk nieuws /door Johan Jongbloed PA3JEM  

Maar 9% van de in 2014 onderzochte PV-installaties (zonnepanelen) 

voldoet volledig aan de EMC richtlijn van de EU. Uit een rapport, ge-

publiceerd door de EMC administrative co-operation working group 

van de EU blijkt dat zonnepaneelinstallaties niet aan de technische en 

administratieve eisen voldoen. In het totaal heeft de EMC ADCO in 14 

landen installaties getest waaronder ook Nederland. Om tevens een zo 

goed mogelijk beeld te krijgen is een breed scala aan producten getest 

variërend in prijs, leverancier en fabrikant. Over het geheel blijken 

maar 5 van de 55 geteste installaties volledig aan de eisen voldoen.  

 

Nieuwe frequentie voor PI1NOS (Fusion) 

20/01/2020/0 Reacties/in repeaters /door redactie  

De Fusion repeater PI1NOS is afgelopen weekend naar een nieuwe frequentie ver-

huist. De repeater is voortaan te horen op 438.0000 MHz. De ingang bevindt zich 

7.6 MHz lager. Reden voor de verhuizing is om een nieuw experiment mogelijk te 

maken met Tetra, zo valt op de website hamdigitaal.nl te lezen. PI1NOS draait in 

mixed mode en werkt zowel in FM als C4FM (Fusion). Eventueel geprogram-

meerde geheugenkanalen dienen bij gebruikers aangepast te worden.  

 

90 jaar PZK en 95 jaar IARU 

30/01/2020/in Aankondiging evenementen /door Erwin van der Linden (PE1CUP)  

De Poolse radioamateurvereniging PZK viert dit jaar haar 90-jarige jubileum 

en tevens het 95-jarige jubileum van de International Amateur Radio 

Unon (IARU). Ter gelegenheid van deze twee gebeurtenissen zal in februari 

een groot aantal special event stations actief zijn: 

3Z90PZK, HF2020PZK, HF90PZK, SN2020PZK, SN90PZK, SP90ZK, 

SQ90PZK, SO90PZK, SP95IARU, HF95IARU, 3Z95IARU, SN95IARU, 

SQ95IARU en SO95IARU. 

Wie voldoende QSO’s met deze stations maakt, kan het jubileumcertificaat aanvragen. Deelname is ook voor 

luisteramateurs mogelijk. 

 

10 maart 2020 wordt er een lezing gegeven over 100 jaar radio  

Hanso Idzerda      aanvang: 19:30 

 

De locatie is het honk van de scoutinggroep  

The Challenge aan de Rueckertbaan 229  5042 AE in Tilburg.  

 

zorg dat je er ook bent, hoe drukker hoe gezelliger en het wordt een 

leerzame avond. 

 

Correspondentie: 

Piet van Hilst    

e-mail: a39@veron.nl  
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