
Clubavond 
De maand januari zit erop en de vooruit zichten worden hopelijk beter, volgens de media gaan de scholen 

weer open op 8 februari en wie weet wat nog meer. Een clubavond zit er nog niet in voor februari en ik ben 

bang dat maart en april ook nog niets worden, we gaan ons richten op de maand mei en juni dat we elkaar 

weer kunnen zien en wat afspraken kunnen maken voor misschien de velddag die in het weekend van 4/5/6 

juni gehouden wordt als alles doorgaat. Voor wat betreft de locatie voor de clubavonden zijn we nog op zoek 

naar een andere locatie ( 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. 

 

In gekomen berichten: 

 

Frans  PA3CAZ 
Frans is ca 2 weken in bezit van een smartphone, niet de nieuwste maar iets ouder. Gekre-

gen van een hele goede kennis, inclusief een hoesje waar deze in zit. Had nog nooit met een 

smartphone gewerkt, een simkaart erin plaatsen doe ik voorlopig nog niet in dat ding. Ik ga 

het voorlopig alleen gebruiken als camera en t.z.t. mogelijk ook aanmelden op mijn router 

aldus Frans. 

Wie weet zien we Frans met de velddag met zijn smartphone foto’s maken ? 

Verenigingszender PI4TIL 
 

Op verzoek van Tinus (PF7DKW) voor het aanvragen van een certificaat bij de 

HB Veron zodat we deze kunnen opsturen naar de USA voor de LoTW. Zodat de 

gemaakte QSO kunnen worden Upload en worden bijgewerkt. 

 

Hier wordt actie op ondernomen door de secretaris. 

 
 

Jac Schellekens  PA3ENI 
Heeft een overbodig Spanker voeding 13,8 volt  20 Ampère, hij is voor hem 

te groot en zwaar. 

wil hem Eventueel wel ruilen voor een kleinere van 5 tot Max 10 Ampère. 

Jac PA3ENI  mail:  jacschellekens@outlook.com 

Bisschop van de Venstraat 50 

5014 PZ,  Tilburg 

0648728125 

Afdeling A39  Tilburg Vereniging voor 

  Experimenteel 

Radio Onderzoek 

  in Nederland 

mailto:jacschellekens@outlook.com


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 

 

 

 

DXCC League VERON in Clublog 

 
27/01/2021/in Algemeen nieuws /door Fred Verburgh PA0FVH  

Sinds enige tijd uploaden vele enthousiaste Nederlandse DX-ers hun log in 

adif formaat naar Clublog (DXCC League). 

Doordat zij in hun instellingen VERON als club hebben aangevinkt is het mogelijk om lijsten te genereren en 

de banden scores van gewerkte en bevestigde DXCC landen met elkaar te vergelijken dit ter vervanging van 

de oude VERON DX-Honor Roll.  

 

 

 

Het DQB bezorgt al 50 jaar uw QSL-kaarten 
 

Per 1 januari 1971 is er voor alle Nederlandse zendamateurs nog slechts een 

QSL-BUREAU, Postbus 400 te Rotterdam. Dit is het gunstige resultaat van de 

besprekingen tussen beide verenigingen, waartoe onze VR in 1970 besloot.  

 

Hiermee is een einde gekomen aan een voor het buitenland vaak verwarrende 

en voor de Nederlandse amateur inefficiënte situatie.  
                   Krish contactpersoon van het DQB  
 

Dus het Dutch QSL Bureau bestaat vanaf 1 januari 2021 alweer 50 jaar. Inmiddels is het DQB gevestigd in 

Arnhem en sorteert Scalabor de QSL-kaarten voor het binnen- en buitenland. Maar de vrijwilligers van VER-

ON en VRZA, RQM’s (Regionale QSL Managers) verzorgen de post voor de afdelingen in het land.  

https://www.veron.nl/nieuws/dxcc-league-veron-in-clublog/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa0fvh/
https://clublog.org/


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  VRZA WANLC VFH-UHF MHz DAC    14 QSO's en 0 Pnt. 

PA0RRS  BARTG RTTY Sprint     104 QSO's en 4 Pnt. 

PA3DZM  UK/EI DX Contest     206 QSO's en 6 Pnt. 

PD1BU  BARTG RTTY Sprint       43 QSO's en 1 Pnt.  

PA0RRS  HA-DX Contest        26 QSO's en 1 Pnt. 

PA3DZM  HA-DX Contest      154 QSO's en 5 Pnt. 

PD1BU  Pro Digital Contest(PDC)      54 QSO's en 2 Pnt.  

PA0RRS  ARRL RTTY Roundup      55 QSO's en 2 Pnt.(RTTY)  

PA0RRS  UBA PSK63 Prefix Contest      77 QSO's en 3 Pnt.(PSK63) 

PD1BU  UBA PSK63 Prefix Contest      54 QSO's en 2 Pnt.(PSK63)   

             

 

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. 

 

PACC2021, ben jij al klaar voor de PACC contest op 13 en 14 februari? 

Op 13 februari start de PACC2021 om 12.00 uur UTC . VERON Trafficbureau 

organiseert deze contest elk jaar.  

Deze contest heeft een lange traditie en is al voor het eerst gehouden in 1955. Dus 

voor de buitenlandse radiozendamateurs een goede reden om de antennes richting 

Nederland te zetten.  

Maar als de condities meewerken misschien voor […]  

 

Correspondentie: 

Piet van Hilst    

e-mail: a39@veron.nl  

 

https://www.veron.nl/nieuws/pacc2021-ben-jij-al-klaar/
mailto:a39@veron.nl

