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

en we mogen weer bij elkaar komen. Een clubavond voor de maand juni zit er nog niet in (te kort dag) maar 

voor de maand september staat deze weer gepland op onze vaste locatie bij de scouting, het gaat er nu even 

over welke dag dat het gaat worden. De dinsdagavond is al bezet voor iemand anders, dus er blijft nu de 

maandag of donderdagavond over. Uit een klein onderzoek gaat de voorkeur naar de donderdagavond, we 

gaan dit nog navragen bij de leden. 

 

Velddag 
De velddag 4/5/6/ juni 2021 mag nog niet plaats vinden onder de naam van de Veron (vereniging verband ) 

dit houd in dat als je iets wilt doen zal dat onder je eigen call zijn. Een paar leden hebben de koppen bij el-

kaar gestoken en gaan op een camping zitten om toch iets te doen, foto’s van deze dagen komen natuurlijk op 

de site met een verslag. De zondagronde om 11:00 uur door Tinus gaat 6 juni niet door maar wie weet spre-

ken we elkaar op de frequentie in deze dagen. 

 

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 wat ik 

hoorde op tv en de radio wordt alles vrij gegeven vanaf 1 september en is alles weer bij het oude, maar blijf 

lekker met de radiohobby bezig en blijf vooral gezond. 

 

Club gebouw scouting 
Zaterdag morgen 29-5-2021 waren we met een aantal mensen van de scouting en twee van 

de Veron tw; Tjeerd (PE1OJR) en Piet (PD3PVH)  om de bestaande antennes weg te ha-

len. Bij aankomst bij de scouting waren deze al druk bezig met het opbouwen van een 

steiger naast de antenne mast, deze steiger gebruikte ze de zelfde middag als klimwand 

voor de jeugd van de scouting. 

Toen de steiger eenmaal op hoogte was konden wij er heel makkelijk bij komen om de 

antennes die in de mast zaten eruit te halen. 

Helemaal boven in de mast zat een CP6 antenne en iets lager zat op een zijbeugel een Dia-

mand X-200N deze werd er als eerste weg gehaald en zag er nog goed uit, als tweede was 

de CP6 aan de beurt dit viel niet tegen de moeren waren zo los te draaien en met twee man 

konden we de antenne van de mast tillen en laten zakken. Eenmaal alles op de grond konden we het geheel 

goed bekijken de X-200N met deze antenne is niets mis en kan zo weer gebruikt worden.  

 

De CP6 antenne was een ander verhaal deze had een 

flinke opdonder van de windt gehad, de spoel bij de 

plug was afgebroken en er misten wat radialen van de 

antenne. Het was rond de klok van 12:00 uur toen we 

weer richting huis gingen met het de overgebleven 

spullen. 
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In gekomen berichten: 

 

Jac   PA1ENI 
28/05/2021/ ingekomen stuk / door Jac Schellekens  PA1ENI 

 

Ik heb een vraag voor de ronde: 

Ik heb deze portofoon nieuw gekocht maar krijg hem niet geprogrammeerd omdat het dmr 

voor mij allemaal nieuw is. 

 

Mijn vraag is nu: 

Is er een zendamateur in deze regio die voor mij 

Deze porto kan en wil programmeren? 

Ondanks dat we allemaal amateurs zijn wil ik niet dat het gratis 

gebeurd, dus krijgt degene die het aandurft van mij 3 oude sein 

sleutels zie de foto. 

 

Bij voorbaat mijn dank, Jac   pa3eni@icloud.com  
 

Franck  PE1OYB 
29/05/2021/ ingekomen stuk / Franck Horio  PE1OYB 

 

Ik bied mijn Ameritron AL811H te koop aan. 

Eind april is deze door Leo Duursma van Hamradio service 

helemaal nagekeken en gemodificeerd naar de laatste 

stand. Deze Ameritron AL811H is voorzien van 4x 572B 

tubes. 

 

Voor meer info contact opnemen met pe1oyb, Franck via 

dit e-mail adres;   pe1oyb@pi4til.nl 

Verders zijn er geen berichten binnen gekomen  

 

Contest University en Hamvention 2021 forums online beschikbaar 
29/05/2021/in Algemeen nieuws /door Poll van der Wouw PA3BYV  

 

De presentaties van de Contest University en de forums van de 

Hamvention 2021 zijn nu online beschikbaar op YouTube. 

Het complete programma van de Contest University is overi-

gens ruim acht uur lang. De Hamvention 2021 forums daaren-

tegen duren bijna 5 uur. Een veelheid aan onderwerpen pas-

seert de revue. Inspirerende sprekers delen hun kennis en erva-

ring over deze onderwerpen, uiteraard allemaal gerelateerd 

aan zendamateurisme. Wel zijn alle presentaties in het Engels.     

 

 

 

 

 

 

Zondag 6 juni is er geen zondagronde 

In verband met de velddag 

mailto:pe1oyb@pi4til.nl
https://www.veron.nl/nieuws/contest-university-en-hamvention-online/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://youtu.be/q-esob7BPtc
https://youtu.be/DZhL979mgas


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  PACCdigi Contest      66 QSO's en 2 Pnt.(DIGI)  

PA3DZM  CQMMDX Contest      88 QSO's en 3 Pnt.(CW)  

PF7DKW  PACCdigi Contest      86 QSO's en 3 Pnt.(DIGI)  

PA3DZM  Helvetia Contest       86 QSO's en 3 Pnt.(CW/SSB/DIGI) 

PA3DZM  ARI International DX Contest  137 QSO's en 4 Pnt.(CW/SSB/RTTY) 

PD1BU  ARI International DX Contest       51 QSO's en 2 Pnt.(RTTY)  

PA3DZM  CQ-M International DX Contest  153 QSO's en 5 Pnt.(CW)  

PA3DZM  King of Spain Contest    203 QSO's en 6 Pnt.  

PA3DZM  YOTA Contest       45 QSO's en 1 Pnt.  

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

                    Totaal 5729 QSO's en 156 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 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

