
Clubavond 
De maand februari zit erop en de vooruit zichten worden hopelijk stukje voor stukje beter volgens de media 

de scholen, de kapers en nog wat meer gaan weer open. Een clubavond zit er nog niet in voor de maand 

maart en ik ben bang dat 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, 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: 

 

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. 

Het betreffende certificaat is bij het hoofdbureau van de Veron aangevraagd en is 

inmiddels in ons bezit en wordt opgestuurd naar de betreffende instantie, zodat we 

de openstaande QSO’s kunnen Uploaden.  

 

 

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 !  
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  Experimenteel 
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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 

 

 

 

 

45e Ham Radio Friedrichshafen in juni 2021 
22/02/2021/in Aankondiging evenementen /door Poll van der Wouw PA3BYV  

 

De 45e Ham Radio in Friedrichshafen, Europa’s belangrijkste vakbeurs voor amateurradio, is voorlopig aan-

gekondigd voor 25 tot 27 juni 2021.  

De organisatoren van Europa’s internationale amateurradiotentoon-

stelling Ham Radio in Friedrichshafen uitten onlangs hun optimisme 

over het feit dat de 45e editie, gesponsord door de Deutscher Ama-

teur Radio Club (DARC), toch door kan gaan.  

 

Ham Radio in Friedrichshafen kon vorig jaar niet plaatsvinden van-

wege de pandemie. Toen was er een Ham Radio Online.  

 

Situatie nauwlettend in de gaten houden 
“We houden de situatie natuurlijk nauwlettend in de gaten”, aldus 

een bericht van Klaus Wellmann, CEO van Friedrichshafen 

Fairgrounds. Op dit moment gaan de organisatoren ervan uit dat de Ham Radio kan doorgaan volgens een 

uitgebreid en beproefd veiligheids- en hygiëneconcept. Ook kijken ze er naar uit om iedereen terug te zien 

tijdens Europa’s belangrijkste vakbeurs voor amateurradio.  

 

Platform voor uitwisseling 
Ham Radio in Friedrichshafen dient als een platform, waar radioliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten en in-

formatie en ervaringen kunnen uitwisselen. Als één van de grootste amateurradiotentoonstellingen ter wereld, 

naast de Hamvention in Ohio en de Ham Fair in Tokio, trekt Ham Radio in Friedrichshafen exposanten en 

bezoekers aan uit meer dan 52 landen over de hele wereld.  

 

bron: https://www.hamradio-friedrichshafen.com/ham-radio-sends-a-clear-signal  

 

Testversie WSJT-X met Q65 nu beschikbaar 

Het WSJT-ontwikkelteam heeft testversie 2.4.0-rc van het populaire programma voor digitale 

transmissiemodes WSJT-X beschikbaar gemaakt. Deze versie bevat de nieuwe Q65-mode 

Q65 is ontworpen voor QSO’s over bijzonder moeilijke propagatiepaden. Op paden met een dopplerver-

schuiving van meer dan een paar Hz zijn de prestaties van de Q65 de beste van alle WSJT-X-modes. Q65 is 

in het bijzonder zeer effectief voor troposferische scatter, ionosferische scatter, EME en andere propagatiepa-

den met snel variërende zwakke radiosignalen op VHF en hogere banden. 

Net zoals de meeste andere WSJT-X-modes maakt ook Q65 gebruik van frequency-shift keying, in dit geval 

met 65 tonen: 65-FSK. Q65 kent daarnaast vijf sub-modes met respectievelijk een zend/ontvangst-

periodeduur van 15, 30, 60, 120 en 300 sec. De berichtenstructuur van deze digitale modes is overigens gelijk 

aan die van bijvoorbeeld FT8 en FT4. 

https://www.veron.nl/nieuws/45e-ham-radio-friedrichshafen-in-juni-2021/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/nieuws/ham-radionline-programma-gepubliceerd/
https://www.hamradio-friedrichshafen.com/ham-radio-sends-a-clear-signal
https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency-shift_keying


SRE examens N- en F-registratie wederom uitgesteld 
27/02/2021/in Algemeen nieuws /door Johan Jongbloed PA3JEM  

 

Op 23 februari heeft het kabinet laten weten welke versoepelingen er 

mogelijk zijn. Helaas is het nog niet toegestaan om bijeenkomsten te 

organiseren. Dit betekent dat de geplande radio-examens van 3 maart 

en 10 maart niet door zullen gaan.  

 

 

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: 

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

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

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

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

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

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

 

           Week 114 QSO's en 4 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  
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