
Clubavond 
De afgelopen maanden waren er geen clubavonden i.v.m. de corona uitbraak, we kregen weer hoop voor de 

maanden die zouden komen en dat we elkaar weer konen zien. Maandagavond kregen we weer slecht nieuws 

uit Den Haag dat de boel weer plat gaat met nieuwe regels, dit houd in dat de clubavond van 13 oktober 2020 

niet door gaat. Er zijn te veel oudere leden die in de risico groep zitten waaronder ook onze barman (Frans) 

met zijn vrouw en daar moeten wij zuinig op zijn. De ruimte waarin wij verblijven mogen dan maar ca. 8 

mensen binnen. Voor de maand november wordt er nog geen uitspraak gedaan over eventueel een clubavond, 

jullie worden daar over op de hoogte gehouden, aldus het bestuur. 

 

 

Tjeerd PE1OJR  
 

Franck PE1OYB en ik, Tjeerd PE1OJR zijn een dagje naar zee geweest. Via google maps had ik van tevoren 

het autostrand van Westkapelle uitgezocht. Omdat dit het meest westelijke puntje is van Nederland heb je vrij 

zicht op het Noorden en Westen. Het plan was om mijn recent aangeschafte hexbeam te testen. Verder heb-

ben we voor die dag nog wat endfed’s meegenomen en een GPA voor 20m (niet op de foto). Hoewel de con-

dities niet geweldig waren hebben we leuke verbindingen gemaakt en heel veel belangstellenden uitgelegd 

wat de lol is van onze hobby. Terwijl de ene achter de set zat was de ander  met mensen aan het praten 

over  zenders en antennes. We hebben meer mensen gesproken dan op een gemiddelde open dag (meer dan 

30 en ook best aardig wat jongeren)   

 

We kunnen iedereen de plek aanraden voor een dagje experimenteren met antennes, omdat er geen bebou-

wing in de omgeving is en dus geen storing. Het is een genot om een dagje zonder noise blanker of noise re-

duction te kunnen ontvangen. (je zou er bijna voor willen verhuizen) We hebben een paar Amerikaanse stati-

ons gehoord (Loud and clear), maar met ons beperkte vermogen (we verdenken de ic-7300 van het niet uit-

sturen van de beloofde 100 watt) hebben we geen verbinding met ze kunnen maken. Volgende keer beter, 
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Drie tips voor mensen die dit ook willen doen:  

 

1. Zorg voor lange haringen, want het zand is mul. Op de dijk krijg je uiteraard niets de grond in of je 

moet een boormachine en pennen meenemen.  

2. Neem een aggregaat mee dat niet te veel herrie maakt, mensen komen hier ook voor de rust.   

3. Neem voldoende lange coaxkabels mee. (wij hadden rg58 bij ons, een betere kwaliteit is een aanrader) 

Je staat zo’n 15 meter van het strand af.   

 

Vriendelijke groeten,  

Tjeerd PE1OJR  

 

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 CQWWDX Contest 293 QSO's  en 7 Pnt. 

PE1OYB CQWWDX Contest 310 QSO's en 8 Pnt. 

PE1OYB RSGB FT4 Contest   57 QSO's  en 2 Pnt. 

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

Week 660 QSO's en 17 Pnt. 

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

Totaal 6303 QSO's en 177 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. Het QSL bureau is 

weer open vanaf 1 augustus 2020, heb je kaarten die opgestuurd moeten worden of zit 

je op kaarten te wachten neem dan contact op Ton ( PA1CC ) om iets af te spreken over 

je kaarten.  

 

 

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  
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