
Clubavond 
De maand maart zit erop en de vooruit zichten worden nog niet erg versoepeld. Een clubavond zit er nog niet 

in voor de maand april en ik ben bang dat mei 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, site en met de zondagronde om 11:00 uur door Tinus. 

 

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

onze huisfrequentie is  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: 

 

Jac   PA3ENI 
18/03/2021/ ingekomen stuk / door Jac Schellekens 

 

Jac heeft een bouwpakket te koop van een hf versterker 3-30 MHz. 

Input max 5 Watt,   Uitgang 45 Watt,    Dc 13,8 volt 

De prijs voor dit bouwpakket is € 10,= 

Alleen ophalen aub !!  mail: pa3eni@icloud.com 
 

                Meer foto’s op de site A39 

 

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 !  

 

 

 

 

Afdeling A39  Tilburg Vereniging voor 

  Experimenteel 

Radio Onderzoek 

  in Nederland 



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 

 

 

 
 

World amateur radio day op zondag 18 april 2021 
08/03/2021/in Aankondiging evenementen /door Johan Jongbloed PA3JEM  

 

Op 18 april 1925 ontmoette amateurradiopioniers elkaar in Parijs en is 

de International Amateur Radio Union, IARU opgericht. Daarom is 18 

april de world amateur radio day en organiseren radioamateurorganisaties 

van over de hele wereld op 18 april tal van radio-evenementen. Radio-

zendamateurs draaien geen plaatjes en zijn geen etherpiraten maar experi-

menteren met radiosignalen en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling 

van radio zoals u die nu kent. Radioamateurs experimenteren onder andere 

met het verbeteren of ontwikkelen van zend-, ontvangstantennes. Of on-

derzoeken nieuwe toepassingen om geluid en/of beeld te verzenden. Maar 

ook experimenteren radioamateurs met microsatellieten in samenwerkin-

gen met wetenschappelijke instituten. Zo zijn de foto’s, die de Chinese 

Longjlang2 heeft verstuurd met hulp van radioamateurs gemaakt.  

 
 

World Amateur Radio Day 2021 
27/03/2021/in Aankondiging evenementen /door Poll van der Wouw PA3BYV  

 

Op 18 april 1925 ontmoette amateurradiopioniers elkaar in 

Parijs. Toen is de International Amateur Radio Union, 

IARU opgericht. Daarom is 18 april de World Amateur Radio 

Day, afgekort WARD.  Wereldwijd organiseren radioama-

teurorganisaties dan ook op 18 april tal van radio-

evenementen. Elk jaar wordt de WARD voorzien van een the-

ma. World Amateur Radio Day 2021 is het wel heel toepasse-

lijk: “Amateur Radio: Home but Never Alone”!  

 

Speciale roepnaam 
 

De World Amateur Radio Day is voor een aantal radioamateurs wereldwijd een gelegenheid om met een spe-

ciale call in de lucht te komen. Ook in Nederland hebben enkele radioamateurs vergunning om in de maand 

april met een tijdelijke speciale roepnaam uit te zenden. Veelal zal in de roepnaam “WARD” voorkomen en 

ook “96” in de prefix ten teken dat de IARU dit jaar 96 jaar bestaat. 

 

 

Ham Radio Friedrichshafen 2021 toch geannuleerd 
 

Meer hierover kunt u lezen op de site van A39 Tilburg 

https://www.veron.nl/nieuws/world-amateur-radio-day/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
https://www.iaru.org/
https://www.veron.nl/nieuws/eclipse-gezien-vanaf-longjiang/
https://www.veron.nl/nieuws/eclipse-gezien-vanaf-longjiang/
https://www.veron.nl/nieuws/world-amateur-radio-day-2021/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.iaru.org/
https://www.iaru.org/
https://www.veron.nl/nieuws/world-amateur-radio-day/


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

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

 

Resultaat afdeling Tilburg: 

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

PA3DZM  Russian DX Contest   50 QSO's en   2 Pnt.        

PA0RRS  Russian PSK Contest   26 QSO's en   1 Pnt.(PSK63) 

PA0RRS  ARRL Intern DX Contest  51 QSO's en   2 Pnt.(CW)  

PA3DZM  Russian PSK Contest   12 QSO's en   0 Pnt.(PSK)  

PA3DZM  ARRL Intern DX Contest  25 QSO's en   1 Pnt.(CW)  

PA3DZM  UBA DX Contest          129 QSO's en   4 Pnt.(CW)  

PF1SCT  REF Contest SSB   56 QSO's en    2 Pnt.(SSB)  

PA0RRS  EA PSK63 Contest   53 QSO's en    2 Pnt.(PSK63) 

PA0RRS  YBDX RTTY Contest   20 QSO's en    0 Pnt.(RTTY)  

PA0RRS  EA PSK63 Contest   53 QSO's en    2 Pnt. 

PA0RRS  YBDX RTTY Contest   20 QSO's en    0 Pnt.  

PA3DZM  UBA DX Contest          129 QSO's en   4 Pnt. 

PF1SCT  REF Contest SSB   56 QSO's en    2 Pnt.  

PD1BU  CQ WW WPX Contest        233 QSO's en   6 Pnt. 

PF1SCT  CQ WW WPX Contest        172 QSO's en   5 Pnt.  

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

         Totaal 4556 QSO's en 119 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  

 

 

 

 

 

Deze tabel is ook te zien op de site 

mailto:a39@veron.nl

