
Clubavond 
De afgelopen maand was er geen clubavond i.v.m. de corona uitbraak daarom was er op 9 juni een QSO-

party die avond op 145.400. De avond was goed bezocht door diverse amateurs, ook stond echoLink deze 

avond weer aan.  

 

Voor 14 juli 2020 is er ook een QSO-party gepland op 145.400, aanvang 19:30 uur, deze avond staat echo-

Link ook bij. De eerst volgende clubavond staat op 8 september 2020, voor de maand juli en augustus zijn er 

geen clubavonden dit i.v.m. de vakantie. 

 

Velddag 2020 
Na aanleiding op discussies of we dit jaar wel of niet nog een velddag houden is 

afhankelijk van de aanmeldingen die gaan komen en natuurlijk ook in welke 

maand dit plaats vinden.  

Hiervoor krijgt je een aanmeldingsformulier toe gezonden.  

Nu is het zo dat er altijd een velddag voor SSB wordt gehouden in september. 

We hebben daar nog nooit aan mee gedaan, maar gezien de huidige omstandigheden zou dat een goed alter-

natief kunnen zijn. Dit weekend vindt plaats op 5-6 september. Daarvoor moeten een aantal zaken op tijd ge-

regeld worden omdat er ook een aantal mensen met vakantie gaan.  

 

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 

 

 

Foto ingezonden door Frans  PA3CAZ 

 

Hallo Piet, 

 

Nee ik heb hier geen schade vanwege dat noodweer 

vrijdag avond. 

Wel zag ik hier om de hoek dat een boom een andere 

vorm heeft gekregen. 

 

Frans. 

 

 

Afdeling A39  Tilburg Vereniging voor 

  Experimenteel 

Radio Onderzoek 

  in Nederland 



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  King of Spain Contest    76 QSO's en 3 Pnt.(CW)  

PA3DZM  King of Spain Contest    96 QSO's en 3 Pnt.(CW)  

PE1OYB  RSGB FT4 Contest    55 QSO's en 2 Pnt.(DIGI)  

PA3DZM  Wednesday CW-contesten   33 QSO's en 1 Pnt.(CW)  

PA3DZM  Baltic Contest           102 QSO's en 4 Pnt.(CW)  

PA3DZM  EU PSK DX Contest    47 QSO's en 1 Pnt.(PSK63) 

PA3DZM  Wednesday CW-contesten   43 QSO's en 1 Pnt.(CW)  

PA0RRS  CQ WW WPX Contest CW         818 QSO's en 18 Pnt.(CW)  

PA3DZM  CQ WW WPX Contest CW         494 QSO's en 11 Pnt.(CW)  

PA3DZM  Wednesday CW-contesten   26 QSO's en 1 Pnt.(CW)  

PA3DZM  StayHome Contest    70 QSO's en 2 Pnt.(CW/SSB/DIGI) 

PA3DZM  GACW WWSA CW DX Contest  81 QSO's en 3 Pnt.(CW)  

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

Periode 1941 QSO's en 50 Pnt. 

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

Totaal 4432 QSO's en 123 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 kunnen op de clubavond van 8 september 2020 afgehaald worden. 

 

 

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. 

 
Ik wens iedereen van deze kant alvast een fijne vakantie voor de gene die op vakantie gaan en die thuis blij-

ven geld dit natuurlijk ook. Morgen gaan de sportkantines weer op 1 juli open, dat houd in dat we elkaar 

weer kunnen zien op de clubavond van 8 september 2020. 

                                            Op vakantie? Check voordat je je koffer pakt eerst even de regels !! 

Correspondentie: 

Piet van Hilst    

e-mail: a39@veron.nl  
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