
Clubavond 
De clubavond van 10 december 2019 deze was matig bezocht tw 10 mensen de vaste kern deze waren niet aanwezig, 

wel waren er 2 nieuwe leden tw; Pieter-Jan van de Enden (PD4PJH) en Hennie Edelenbos (PC5L). 

 

De volgende clubavond is op dinsdag 14 januari 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.  

 

 

Radio en Techniekmarkt in Bladel 
22/12/2019/Algemeen nieuws /door Piet van Hilst PD3PVH 

 

Zondag morgen op tijd thuis vertrokken richting Tilburg om daar twee amateurs 

(Tinus & Erik) op te halen die mee gaan naar de KAR markt in Bladel, daar aan-

gekomen hadden we vrij snel plaats om de auto te parkeren. 

Bij binnenkomst eerst een stempel halen bij Toine die aan de tafel zat en vervol-

gens naar de koffie aan de bar. 

 

Om 10:00 uur kon iedereen naar binnen om te kijken of er iets bijlag wat je kon 

gebruiken voor de hobby. Vrij snel liepen we al bekende amateurs tegen het lijf 

van onze eigen afdeling A39, dus even een praatje maken en dan weer verder. 

 

Er waren 2 kleinere en 2 groteren zalen, in de kleine ruimtes onder andere com-

puters, boeken en diverse kleine spullen dus gauw naar de groteren ruimtes. 

Aangekomen in bij de grotere ruimte komen we de stand van Veenstra tegen en 

op zoek naar de bak met pluggen (PL 213) want deze moesten we mee nemen 

voor Frans (PA3CAZ) voor de kabels van de velddag. Ook lagen er verloop 

stukken van PL naar DV en die moest ik zelf ook nog hebben, het was maar goed 

dat wij de telefoon bij hadden, dus even snel op de site van Veenstra kijken en 

daar was de zelfde verloop 2 euro goed koper dus ……….. 

 

Na dat we alles hadden gezien en wat gekocht gingen weer naar de bar voor een 

koffie en wat anders, daar waren ook al aan- 

wezig Rob (PD1RK) en Wil (PA3WB) die al 

aan een koud glas bier zaten. 

 

Dus nog even wat na kletsen over de radiomarkt en wat komende zaken  

zoals de velddag en nog wat andere dingen die op de rol staan. 

 

 

Afdeling A39  Tilburg Vereniging voor 

  Experimenteel 

Radio Onderzoek 

  in Nederland 

https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/


Doe mee aan de VERON PACC Contest 2020 
16/12/2019/in 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. 

 

 

VERON nieuwsbrief nu ook voor niet-leden beschikbaar 
20/12/2019/in Algemeen nieuws /door Johan Jongbloed PA3JEM  

 

Begin 2018 is de VERON webredactie gestart met het versturen van 

de VERON nieuwsbrief.  Met de bedoeling om het nieuws dat op de 

website wordt geplaatst extra onder de aandacht te brengen. En dat 

heeft gewerkt. Als in 2018 de webredactie start met de nieuwsbrief 

zitten er 2000 e-mailadressen in het bestand. Inmiddels is dit opgelo-

pen tot 4500. Uit de enquête blijkt ook dat de leden de nieuwsbrief 

waarderen rond de 8. Tijd om de volgende stap te zetten waardoor 

ook niet-leden toegang krijgen tot de VERON Nieuwsbrief.  

 
Levertijd en prijs Icom IC-705 bekend 

Icom heeft een persbericht op haar Japanse website geplaatst 

waarin de levertijd en -prijs voor de Icom IC-705 toegelicht 

wordt. De fabrikant verwacht dat de nieuwe zendontvanger eind 

maart 2020 leverbaar is. De prijs voor Japan komt op ca. 

125.000 yen. Omgerekend is dat 1025 euro. Wel moet daarbij 

opgemerkt worden dat de prijzen exclusief omzetbelasting zijn.  

En omdat Europa met een extra laag in de distributieketen 

werkt, zal de retailprijs in beginsel eerder op ca. 1350 euro ko-

men. Icom verwacht circa 10.000 van dit type zendontvangers 

per jaar te zullen verkopen. 

De Icom IC-705 werd eerder dit jaar tijdens de Tokyo Hamfair aangekondigd. Het is een QRP zendontvanger 

op basis van SDR technologie die werkt op de HF, VHF (144 MHz) en UHF (430 MHz) band en naast de 

gebruikelijke analoge modi ook ondersteuning biedt voor het D-star protocol. De zendontvanger is, net als de 

IC-7300 en de IC-9700, uitgerust met een kleuren LCD touchscreen. Het maximale zendvermogen is 5 Watt 

op de ingebouwde accu en 10 Watt op een externe 12 Volt bron. De zendontvanger is uitgerust met Bluetooth 

en Wifi, waardoor deze met een applicatie op de telefoon of computer bedienbaar is. 

 
 

 

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/
https://www.veron.nl/nieuws/veron-nieuwsbrief/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
https://hamnieuws.nl/levertijd-en-prijs-icom-ic-705-bekend/
http://www.icom.co.jp/release/20191216/
https://www.hamnieuws.nl/icom-kondigt-de-ic-705-qrp-zender-aan/
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Wereldwijd Kidsday zaterdag 4 januari 2020 
28/12/2019/in Jeugd en Jongeren /door Johan Jongbloed PA3JEM 

Kinderen maken radioverbindingen 
Op zaterdag 4 januari 2020 is de dag waarop vele amateurs tijdens 

Kidsday jeugd en jongeren voor de transceivers laat plaatsnemen 

om verbindingen te maken met leeftijdsgenoten. Het is dan ook een 

ideaal moment om jongeren en jeugdigen in contact te brengen met 

radiotechniek en onze hobby. 

 

Leeftijdsgenoten maken contact met elkaar 

tijdens Kidsday 
Het hele jaar mogen niet-amateurs onder begeleiding van een gemachtigde zendamateur verbindingen ma-

ken. Echter op 4 januari is de kans om jongeren tegen te komen op een gezamenlijke frequentie. Want het is 

natuurlijk veel leuker om met je eigen leeftijdsgenoten contact te hebben. 

De aanbevolen frequenties door IARU R1:              Andere frequenties, aanbevolen door ARRL zijn: 

80m:   3,650 tot   3,750 MHz.    80m:   3,740 tot   3,940 MHz. 

40m:   7,080 tot   7,120 MHz.    40m:   7,270 tot   7,290 MHz. 

20m: 14,270 tot 14,300 MHz.    17m: 18,140 tot 18,145 MHz. 

15M: 21,360 tot 21,400 MHz.    12m: 24,960 tot 24,980 MHz. 

10m: 28,350 tot 28,400 MHz. 

  2m: 145.350 MHz. 

 

Kom uit de shack en laat de radiohobby zien 
Op 11 mei 2019 staat in de Limburger het bericht, “Zendamateurs 

mogen militairen dwarszitten”. Een van de vele berichten die in het 

afgelopen jaar in de regionale media is verschenen. Maar dat is nog 

niet alles. Ook zijn er berichten verschenen in de landelijke media en 

op de regionale televisie. VERON afdelingen hebben gehoor gegeven 

om amateurradio zichtbaar te maken. Maar ook gecombineerde afde-

lingen van VERON en VRZA, en individuele radioamateurs hebben 

het afgelopen jaar hun best gedaan en de radiohobby laten zien. 

 

Zendamateur, nog steeds een boeiende hobby 
De radiohobby speelt zich toch voornamelijk af achter de voordeur. 

Hierdoor is de hobby bijna niet zichtbaar voor de buitenwereld en zijn reacties als “bestaat dat nog” niet uit-

zonderlijk. Reden voor Johan, PA3JEM, voorzitter VERON PR commissie om tijdens de verenigingsraad 

van 2018 de afdelingen op te roepen om amateurradio zichtbaar te maken. Hier een korte opsomming van 

berichten die in 2019 in de media zijn verschenen. Amateurradio leeft en is nog steeds een boeiende techni-

sche hobby. Voor jongeren een moment om kennis te maken met de techniek achter de mobiel en wifi.  
 

In de Media 
De Limburger 

Op 11 mei staat in de Limburger de kop “Zendamateurs mogen militai-

ren dwarszitten”. Leden van de Afdeling zuid Limburg mochten de rol 

van vijand invullen.  Taak van de EOV om signalen uit te peilen, onder-

scheppen en wegdrukken van signalen. Op de website van A22 is het 

hele artikel ook te lezen. 

 

https://www.veron.nl/nieuws/wereldwijd-kidsday/
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PI2HVS in bedrijf gesteld 
Op 28 november 2019 is de nieuwe repeater PI2HVS in de lucht gekomen. Na het ex-

periment van een landelijk dekkend repeater netwerk kwam de vraag naar een repeater 

met een meer lokaal karakter. 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 

nieuwe FM repeater bijgeplaatst in de 70cm band. De frequentie van de repeater 

PI2HVS is 438.1375 MHz, met een shift van - 7.6 MHz. Om de ingang te openen is 

een 77.0 Hz CTCSS toon nodig.  

De repeater is volledig up and running. De eerste software update is inmiddels ook 

uitgevoerd. Het dekkingsgebied is uitstekend. Deze repeater is daarmee een zeer een 

zeer welkome aanvulling! De beheerders van de repeater PI2HVS zijn: PD2PRT - 

John, PE3FRX - Frank, PE7M - Maarten  

 

Thnx mannen, keep up the good work!  

 

 

Afstandsrecord op 432 MHz alweer verbroken 
28/12/2019/0 Reacties/in vhf-uhf-shf /door redactie  

 

Het gevestigde afstandsrecord op 432 MHz is alweer verbroken. Enkele 

uren later werd er een verbinding opgebouwd tussen D41CV en GM3SEC. 

Dit over een afstand van 4544 kilometer, wederom in FT8. 

Momenteel zijn er goede openingen. Op zowel 144.174 alsook 432.174 

MHz zijn diverse Nederlandse amateurs te zien die diverse Spaanse ama-

teurs werken. Afstanden van 1.000 kilometer zijn daarbij met een beam 

goed haalbaar. 

 

 

2019 / 2020 
Van deze kan wens ik iedereen een goede jaar wisseling en kijk uit met het afsteken van vuurwerk of andere 

dingen. Graag zie ik iedereen op de clubavond van dinsdag 14 januari 2020 om elkaar de hand te kunnen 

geven voor het nieuwe jaar. En voor verdere berichten en mededelingen kijk op de site a39.veron.nl 

 

 

 

 

 

 

Correspondentie: 

Piet van Hilst    

e-mail: a39@veron.nl  
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