
Clubavond 
De laatste nieuwsbrief van dit jaar is een feit, nog een aantal uren te gaan en het jaar zit erop. We hopen dat 

het jaar 2021 beter gaat worden dan het afgelopen jaar en dat er weer gouw bij elkaar kunnen komen voor 

een clubavond, maar waar deze dan gehouden wordt weten we nog even niet ( wordt vervolgd ). Je wordt 

hierover op de hoogte gehouden via mail en op de site. 

 

Het voordeel van onze hobby is dat je elkaar toch gewoon kunt spreken, dus zoek elkaar eens wat vaker op; 

onze huisfrequentie is nog steeds 145.400 Mhz. Hopelijk wordt de hele situatie snel weer een stuk beter. Blijf 

lekker met de radiohobby bezig en blijf vooral gezond. 

 

 

 

Tjeerd  PE1OJR   
26/10/2020/ ingekomen stuk / door Tjeerd  PE1OJR 

Ik heb in de aanbieding een zwiepmast van 11 meter en twee buizen die als kantel-

punt heb gefungeerd. In het verleden zijn die van de fundering afgeslepen en ze zul-

len dus te kort zijn.  

Alles is verzinkt en ziet er nog vrij netjes uit. Het ligt al 10 jaar in mijn tuin te wach-

ten voor montage. Ik heb nu echter andere plannen en dus mag het weg voor een 

amateurprijsje !  

                

 

Henny  PD1BU 
08/12/2020/ ingekomen stuk / door Henny  PD1BU 

 

Henny heeft nog in de aanbieding : 

db15 kabel voor de FT2000 of  of FT950 van Yaesu 

Kabels los € 30,00 p/st 

Henny PD1BU    mail:  henny711@live.nl 

 

 

verders zijn er geen berichten binnen gekomen 
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Inwerkingtreding N-herijking niet per 1 januari 2021 

29/12/2020/in Nieuws van de overheid /door Johan Jongbloed PA3JEM  

Agentschap Telecom laat op 29 december 2020 in een reactie aan de verenigingen we-

ten dat de inwerkingtreding N-herijking niet lukt. De inwerkingtreding is pas geldig een 

dag nadat publicatie hiervan in de Staatscourant heeft plaatsgevonden. Die publicatie 

heeft dus niet plaatsgevonden. Op een eerder moment had Agentschap Telecom op Twitter de verwachting 

gewekt dat dit per 1 januari 2021 zou ingaan. Op het verzoek aan Agentschap Telecom om melding te maken 

dat de inwerkingtreding per 1 januari 2021 niet zal plaatsvinden heeft AT gemeld dat er geen capaciteit is om 

de melding op de website te plaatsen. 

Er is geen capaciteit om een reactie op de website te plaatsen, aldus Agentschap Telecom 

Moeite met de huidige gang van zaken inwerkingtreding N-herijking 

 
In het verslag van het AmateurOverleg is te lezen dat, de ambtelijke top, van het Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat verantwoordelijk is voor de publicatie in de Staatscourant. De verantwoordelijke staatsse-

cretaris moet hiervoor haar handtekening plaatsten. Naast de N-herijking staan er nog een aantal wijzigingen 

op de agenda waaronder het schrappen van de minimumleeftijd voor radiozendamateurs. 

Ook hebben de amateurverenigingen herhaaldelijk verzocht om vooruitlopend op vertraagde wijziging van de 

regelgeving het nieuwe gebruik toe te staan. Desondanks adviseren de amateurverenigingen de vastgestelde 

machtigingsvoorwaarden niet te overtreden. Zij kunnen zich levendig voorstellen dat individuele N-

gemachtigden graag een voorschot willen nemen op de nieuwe regelgeving. 

Gedogen, te anticiperen of anderszins voor te sorteren op de toekomstige regelgeving 

Tijdlijn N-herijking 

 
 Op 26 oktober 2016 heeft Agentschap Telecom een verzoek gedaan aan VERON en VRZA. Een, op dat 

      moment nog informeel verzoek, om te komen tot een gezamenlijk voorstel voor de herijking van de N- 

      registratie. Aanleiding hiervoor is het herhaaldelijk verzoek (naar aanleiding van voorstellen tijdens de 

      VRZA ALV en VERON VR) voor aanpassing van de mogelijkheden voor de N-registratie. 

 Op 9 maart 2017 ontvangen de verenigingen een formeel verzoek van Agentschap Telecom en liggen de 

      kaders vast. 

 In verband met de complexiteit van de vraagstelling en publicatie in Electron is besloten om niet eerder 

      dan 15 mei 2017 een enquête te houden onder de VERON- en VRZA-leden. Deze enquête is samen met 

      VRZA opgesteld. In april 2017 is er nog overleg met AT en zijn er ook nog conceptvragen uitgewerkt. 

      Op 6 juli 2017 zijn de gegevens van de enquête online gezet. 

 Gebaseerd op de uitkomsten van de enquête stellen de VERON en de VRZA een rapport op en bieden dat 

      aan. Het AT neemt enkele adviezen over maar wijst ook enkele adviezen af. Het rapport van AT is door 

      de verengingen gepubliceerd. 
 

De VERON, VRZA en DARU zullen op korte termijn een gesprek met 

AT aangaan waarin de teleurstelling en afkeuring onder de aandacht zal 

worden gebracht. 

https://www.veron.nl/nieuws/inwerkingtreding-n-herijking/
https://www.veron.nl/nieuws/category/overheid/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat


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

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

 

Resultaat afdeling Tilburg: 

--------------------------- 
PF1SCT  FT Roundup         32 QSO's en       1 Pnt. 

PA3DZM  International Naval Contest       28 QSO's en       1 Pnt. 

PD1BU  TRC DIGI Contest        94 QSO's en       3 Pnt.  

PA0RRS  WAE DX Contest RTTY     105 QSO's en       4 Pnt.(RTTY)  

PF1SCT  PA Beker Contest SSB       36 QSO's en       1 Pnt.(SSB)  

PA3DZM  WAE DX Contest RTTY       25 QSO's en       1 Pnt.(RTTY)  

PA0RRS  OK-OM DX Contest       26 QSO's en       1 Pnt.(CW)  

PA3DZM  LZ DX Contest        35 QSO's en       1 Pnt.(CW)  

PD1BU  LZ DX Contest      105 QSO's en       4 Pnt.(SSB)  

PA6T   CQ WorldwideDXContest CW  1358 QSO's en     29 Pnt.(CW)  

PA0RRS  CQ WorldwideDXContest CW    635 QSO's en     14 Pnt.(CW)  

PA3DZM  ProCW contest        75 QSO's en       3 Pnt.(CW)  

  

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

        Totaal       10506 QSO's en   283 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 en 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  

Happy New Year 

mailto:a39@veron.nl

