
Clubavond 
De afgelopen maand was er geen clubavond i.v.m. de corona uitbraak daarom was er een QSO-party die 

avond op 145.400. De avond was door diverse amateurs bezocht, ook hadden we een bericht uit Zuid-Afrika 

gekregen van Menno (PD0MVZ - ZS6MMV) die het toch wel leuk vond maar de afstand met 2 meter niet 

kon overbruggen, zijn vraag was dan ook of wij echoLink in de lucht konen brengen. 

Na een overleg met Tinus en Tjeerd ging dit niet zo snel lukken, maar voor de QSO-party van 12 mei 2020 

draait deze en is te bereiken via echoLink op PE1OJR-L, aanvang 19:30 uur. 

 

Verders is het afwachten wat de heren uit Den Haag en het RIVM ons gaan vertellen over de corona en wan-

neer we weer bij elkaar mogen komen. Of dit nog kan voor 9 juni 2020 de laatste clubavond voor de vakantie 

is de vraag en anders zien we elkaar hopelijk weer op de clubavond van 8 september 2020. 

 

Ledenvergadering 

De jaarlijkse ledenvergadering stond in april op de planning deze is door het corona uitbraak afgelast tot na-

der bericht, het bestuur gaat kijken wanneer deze zal plaats vinden. Hierover wordt u nog geïnformeerd via 

de mail, nieuwsbrief en site. 

 

Velddag 2020 
De velddag 5-6-7 juni 2020 deze is afgelast voor deze maand of we dit jaar nog 

een velddag houden is nog niet bekend.  Jullie worden tijdig hierover geïnformeerd 

via de mail en op de site a39.@veron.nl 

 

Radio markten 
Alle radio markten en bijeen komsten zijn afgelast voor deze maand tw; 

 

21 mei    VRZA Radiokampweek en radiomarkt  

29 mei - 1 juni VERON Pinksterkamp afgelast 

30 mei    Friese Radio Markt Beetsterzwaag afgelast  

 

 

FRANS  PA3CAZ 
Voor alle leden cq amateurs die aan het leren zijn voor de N - F licentie en ook niet meer naar de cursus 

avonden kunnen. Zeker nu veel mensen meer tijd binnen moeten zitten, kan ik me voorstellen dat iemand zijn 

cursus boek gaat bestuderen. Omdat ik 40 jaar gewerkt heb als elektronica reparateur wil ik het volgende 

voorstellen. Ben je met een cursus bezig en zit je met vragen over de cursus, stel deze dan per mail aan Frans 

en hij zal deze proberen te beantwoorden binnen 1 dag 

 

Frans  PA3CAZ   mail: pa3caz@outlook.com 

 

 

Afdeling A39  Tilburg Vereniging voor 

  Experimenteel 

Radio Onderzoek 

  in Nederland 

https://www.veron.nl/evenementen/veron-pinkster-kamp-vpk/
https://a63.veron.nl/3347-2/


Wat gaan we doen ? En wat niet? 

Nu zoveel mensen gedwongen thuis zitten dringt de vraag zich op: wat gaan we doen? In dit blog willen we 

bijhouden wat radioamateurs ondernemen. Ook wat niet doorgaat vindt hier een plek. Maar vooral willen we 

weten wat u wel doet. Hoe houdt u contact ? Wat doet u om bezig te blijven? Hoe zorgen we voor onze me-

demens, vooral diegenen die extra aandacht nodig hebben? Stuur ons een beschrijving van uw project even-

tueel graag met foto. Alle info is welkom. Stuur het naar a39@veron.nl 

 

Van een paar amateurs is bekent dat deze druk bezig met hen project tw: 

 

Tinus PF7DKW  
 

Tinus is thuis druk bezig geweest met een totale renovatie van zijn antenne park, mooi een 

klusje van een paar dagen dacht Tinus maar dit werd 3 weken. 

Om er goed bij te kunnen komen moest er eerst een steiger worden opgebouwd naar een 

werk hoogte van ca 6 meter. Voor de veiligheid ook maar een paar spanbanden om de 

steiger en de antenne mast gedaan.  

Zo de steiger staat en is gereedheid gebracht de reparatie van de antennes van het contest 

station PI4TIL - PA6T kan beginnen. 

 

Zo werden één voor één de antennes 

eruit gehaald en onderhanden genomen, 

zo werden ook de spoelen er uitgehaald 

voor een opknapbeurtje. De spoelen en 

ook de spoelbuis werden flink onder 

handen genomen. 

Voor het schoonmaken van de diverse onderdelen 

moet ook worden geïmproviseerd om dit aan te pak-

ken. 

Zo werden de spoelen schoongemaakt met een anti 

corrosie spray ( weer als nieuw ). 

Zelfs de binnenkant van de spoelbuizen en radiale 

werden schoon gemaakt met een pvc pijpje met 

daarom heen een stukje schuurpapier. 

Zo werden ook alle coax kabels eruit gehaald en nage-

keken en zo nodig vernieuwd en met regelmaat moet de 

antenne omhoog en weer omlaag en dan gebeurd er wel 

eens een ongelukje de antennekabel blijft achter een 

haak of steun hangen, dus moest dat eerst weer gerepa-

reerd worden. 

En na al dat geploeter is er een beloning van een goede 

SWR op de analyzer en op de meter van de zender. 

 

Zo werden de volgende antennes onderhanden genomen: beam 10-15-20 mtr, de warc banden 12-17-30 mtr. 

De antenne voor de 50 Mhz werd nagekeken en opnieuw afgeregeld en zelfs de antenne voor de zondag ron-

de 145.400 moest eraan geloven. 

 

De avond dat Tinus alles klaar had was ik met hem aan de telefoon maar of hij daar tijd voor had ?? Het ene-

ge wat ik hoorde was “zo het lijkt wel of Braziel is losgebroken op 12 meter” en “nu begint het ergens op te 

lijken PY/LU/CE heel Zuid Amerika komt niet veel voor dus weer geluk”.  

 

Van de renovatie van de antennes zijn meer foto’s beschikbaar deze kunt u zien op de site a39.veron.nl   

 

https://www.veron.nl/nieuws/wat-gaan-we-doen-en-wat-niet/


Piet  PD3PVH  
 

Is druk met zijn nieuwe mast, op zaterdag 22 februari 2020 samen met Tinus 

een ritje naar Amersfoort gedaan om de mast te gaan ophalen met een tussen 

stop bij Hamshop in Maarsen, Tinus moest daar zijn nieuwe SPE Expert af-

geven (deze was stuk). In Amersfoort aangekomen en een 

kop koffie gedronken waren wij zover om het spul op de bus te laden en de bok op de aan-

hanger, dit om technische reden anders stak de mast aan de achterkant van de bus te ver uit.  

 

Verder kregen we nog tekst en uitleg van de mast en de spullen die er nog bij horen zoals de 

elektronische gedeelte van de lier, regelkast en afstandsbediening. We zijn rustig naar huis 

gereden en onderweg geen problemen gehad, wel een hoop bekijks. Thuis aangekomen het 

geheel afgeladen en op een paar schragen gelegd, en toen was er koffie en wat te eten. 

 

Zaterdag 29 februari de eerste aanvang gedaan met de voet van de mast, deze was niet 

naar mijn zin en kon beter. Hier en daar wat aanpassingen gedaan en deze krijg toen de 

goedkeuring. De dagen daarna lag het project mast even stil, dit i.v.m. ander werk. 

 

 

Zaterdag 21 maart hadden we weer tijd en konden 

we aan de slag om de rand van de bekisting te 

maken en deze te plaatsen naast de bestaande 

mast (deze gaat weg). De dagen daarna was het 

graven geblazen een gat van 2,5m³ het graven van het gat gaf geen problemen en we zaten al gouw te diep, 

wat nu !! zand terug erin of laten we het zo. We kozen voor het laatste met de gedachten wie weet komt er 

ooit nog een keer een grotere en hogere mast te staan.  

 

De week daarna kwam het lang gewachte beton, gelukkig had deze een betonpomp op de 

wagen en hoefde we niet te kruien. De beton was al snel in het gat gepompt en was het 

wachten dat de beton ging uitharden om deze op te schuren voor een glad uiterlijk. 

 

Later op de avond ging het de goede kant op en konden we aan de 

gang gaan met het opschuren van de beton. Rond de klok van 22;30 

was het klaar en kon ik de spullen schoon gaan maken en opruimen 

en kon het geheel uitharden. Na 2 dagen uitharden kon de bekisting 

eraf gehaald worden en het geheel aangooien met zand. 

 

Maandag 13 april konden we aan de slag met het plaatsen van de voet en 

de bok. Het was best spannend of het allemaal past met de draadeinde 

die in het beton mee gestort zijn. Als eerste de bok geplaatst, dit ging 

zonder problemen en het past in één keer. Nu was het zwaarste aan de 

beurt de voet van de mast, een plaat stalen plaat van 2,5 cm dik (niet te 

tillen) met een steekwagen en wat gezucht kregen we de voet op zijn 

plaats en konden we het geheel waterpas stellen en vast zetten. 

 

Vrijdag 17 april was de tijd gekomen dat de bestaande mast naar 

beneden moest dit i.v.m. de aanbouw die geplant staat, dus afbre-

ken die hap. Rond de klok van 20:30 was het zover dat alles weg 

was en opgeruimd. 

 

Zaterdagmorgen op tijd opgestaan en weer aan de gang om het vast deel 

van de mast te plaatsen, na 2,5 uur werk kon het vast deel omhoog gezet 

worden en konden we weer verder met de aanbouw. In middels is het twee-

de deel ook in de mast en liggen de werkzaamheden even stil aan de mast. 

Wordt vervolgd in de maand juni, foto’s kunt je vinden op de site Tilburg. 



QSO-Party A39 
12 mei 2020 QSO - party op 145.400 en als het wat drukker is op de frequenties daar omheen, zodat iedereen 

met elkaar kan kletsen zoals we dat normaal op verenigingsavonden doen. Dus als er meer mensen zijn ont-

staan er meer groepjes. Inmiddels is echoLink ook werkend op de frequentie 145.400 bij Tjeerd (PE1OJR) en 

zal die avond ook ingezet worden voor Menno (PD0MVZ - ZS6MMV) in Zuid Afrika. Deze link is te berei-

ken via echoLink (PE1OJR-L). 

 

Aanvang van deze avond 19:30 uur 
 

Veron Contest overzicht 
Hierbij het overzicht van de behaalde resultaten van de afdeling Tilburg in de VERON Contest Competitie 

over de afgelopen week en het totaal aantal behaalde punten dit seizoen. 

 

Resultaat afdeling Tilburg: 

--------------------------- 

PA0RRS     SP DX RTTY Contest   203 QSO's   en  6 Pnt. 

PE1OYB     SP DX RTTY Contest  130 QSO's   en  4 Pnt. 

PA3DZM    Helvetia Contest   100 QSO's   en  4 Pnt. 

PA3DZM    UA1DZ Memorial Cup    44 QSO's   en  1 Pnt. 

----------------------------------- 

Week    477 QSO's   en   15 Pnt. 

----------------------------------- 

Totaal  2106 QSO's   en   61 Pnt.  

 

 

QSL SERVICE A39 

Binnen onze afdeling bieden wij ook een QSL service aan. Indien er QSL kaarten voor 

u zijn,  kunt u deze afhalen op de afdelingsbijeenkomst op de 2e dinsdag van de maand. 

Ook kun je dan jou kaarten aanbieden voor verzending via bureau.  

Voor de verschillende amateurs die de afgelopen maanden niet zijn geweest heeft Ton 

( PA1CC ) nog de diverse qsl-kaarten in zijn bak waar hij graag vanaf wil…….. 

Deze worden bewaard tot na de corona crisis  

 

 

ERAAN -  ERAF 
Wilt u iets in deze rubriek plaatsen? Stuur dan een email met daarin een omschrijving van het object met de 

vraagprijs en (niet verplicht, maar wel gewenst) een foto van het object. Wij zullen het object spoedig plaat-

sen.  Of stuur je bericht aan a39@veron.nl en het wordt z.s.m. geplaatst op deze pagina. Graag met een paar 

foto’s als het mogelijk is. Een oproep voor iets waar u naar opzoek bent kan ook. 

 

 

Correspondentie: 

Piet van Hilst    

e-mail: a39@veron.nl  

 

 

 

 

mailto:a39@veron.nl

