
Clubavond 
De maand april zit erop en de vooruit zichten worden steeds beter, de terrassen en de winkels gaan weer open 

en we mogen steeds wat meer.  Een clubavond zit er nog niet in voor de maand mei, we gaan ons richten op 

de maand 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: 

 

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 kantelpunt 

heb gefungeerd. In het verleden zijn die van de fundering afgeslepen en ze zullen dus te 

kort zijn.  

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

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

prijsje !  

 

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  

Afdeling A39  Tilburg Vereniging voor 

  Experimenteel 
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Tinus  PF7DKW 
26/04/2021/ aanpassing antenne / Piet PD3PVH ( redactie )  

 

Tinus is de laatste tijd druk met WSPR ( low power ) met zijn buddistick op de 30 mtr. 

Met een vermogen van ca. 0,5 Watt, zet hij mooie afstanden weg buiten europa. Nu 

heeft hij wat nieuws aangeschaft betreft onderdelen van een jpc-7 antenne en deze on-

derdelen wilt hij samen gebruiken met zijn buddistick om deze uit te breiden naar de 

80 mtr band.  

Toen de betreffende spullen binnen waren gekomen was er een pro-

bleem dat het niet op elkaar paste, een probleem met de schroefdraad 

en de diverse maten van diameters. We hebben dit kunnen oplossen 

door het draaien van diverse aluminium verloop busjes. Ik heb verno-

men dat er meer amateurs zijn die een jpc-7 of een buddipole willen 

aanschaffen voor de vakantie. ( wordt vervolgd ) 

 

 

Laatste “inhaalexamen” achter de rug 
19/04/2021/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV  
 

Het laatste “inhaalexamen” van de Stichting Radio Examens is achter de rug. Bij de zendexamens van 14 

april in Nieuwegein zijn 19 kandidaten geslaagd voor het F-examen. Ook wisten 36 kandidaten het N-

examen succesvol af te ronden. De (voorlopige) slagingspercentages van deze examens liggen daarmee op 

67,9% respectievelijk 90,0%.  

 

van inhaalexamens, hebben we alle kandidaten die geen examen konden doen nu alsnog een examenmoge-

lijkheid gegeven.”Het examen in Nieuwegein was het laatste “‘inhaalexamen” van de Stichting Radio Exa-

mens. Henk Vrolijk, secretaris van de Stichting Radio Examens: “Door de COVID-maatregelen was het van 

januari tot begin maart niet mogelijk om examens af te nemen. Door het organiseren   

 

 

FreeDMR voor Nederlandstaligen sinds april 2021 operationeel 
27/04/2021/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV  

 

FreeDMR, gestart op 9 november 2020 is  een snel groeiend, nieuw, open 

en onafhankelijk DMR netwerk. En FreeDMR voor Nederlandstaligen is 

sinds april 2021 operationeel. FreeDMR betekent de vrijheid voor de ra-

dio zendamateur om de volledige controle te hebben over wat er gebeurt. 

Het is, in tegenstelling tot Brandmeister, een volledig Open-Source en 

Multicast netwerk. Het netwerk bestaat momenteel uit 34 servers en is 

snelgroeiend. Bridges naar XLX, YSF, Wires-X, Allstar, Echolink, Pea-

nut etc. zijn ook voorhanden.  

 

 

VRZA radiokampweek ( radiomarkt Oisterwijk ) 
Donderdag 13 mei 2021 

 
Helaas gaat de radiomarkt dit jaar niet door! 

 

De huidige prognose van de corona cijfers en maatregelen laten 

het niet toe om verantwoordelijk een markt te organiseren. Daar-

naast merken we dat, geheel begrijpelijk, een groot aantal stand-

houders een afwachtende houding aanneemt met het aanmelden 

voor deelname aan de radiomarkt. Hierdoor is de planning niet op 

tijd rond te krijgen.  

 

https://www.veron.nl/nieuws/laatste-inhaalexamen-achter-de-rug/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
http://www.radio-examen.nl/
https://www.veron.nl/nieuws/90-jaar-radiozendexamens/
https://www.veron.nl/nieuws/freedmr-voor-nederlandstaligen/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
http://freedmr.nl/


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.(CW)  

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

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

PA3DZM  SP DX Contest      52 QSO's en 2 Pnt.(CW)  

PA3DZM  Yuri Gagarin DX Contest  206 QSO's en 6 Pnt.(CW)  

PA3DZM  PACCdigi Contest     66 QSO's en 2 Pnt. 

PA3DZM  CQMMDX Contest     88 QSO's en 3 Pnt.  

PF7DKW  PACCdigi Contest     86 QSO's en 3 Pnt. 

PA3DZM  Helvetia Contest      86 QSO's en 3 Pnt.  

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

         Totaal   5140 QSO's en 138 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 plaatsen.  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 moge-

lijk 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

