
Clubavond 
De maand juni zit erop en de vakantie komt in zicht of je nu in Nederland blijft of naar het buitenland gaat 

we mogen en kunnen steeds meer. Er wordt steeds meer vrij gegeven maar we moeten wel de regels nog 

goed nakomen wat er van ons verwacht wordt. 

Voor de maand augustus komt er geen nieuwsbrief dit in verband met de vakantie, de clubavonden worden 

ook weer hervat maar deze zullen voortaan op de donderdag avond worden gehouden op onze vaste locatie 

bij de scouting, aanvang van de avond is 19:00 uur en de bar zal worden gedaan door Frans en Ineke, de eer-

ste volgende clubavond zal plaats vinden op donderdag 9 september 2021 en ik ga ervan uit een uit verkocht 

huis na al die tijd we hebben elkaar dan ook genoeg te vertellen wat we hebben gedaan. 

 

 

Velddag / Buddipole antennes /  Piet  PD3PVH 
De velddag van 4/5/6/ juni 2021 is in een mini verband gedaan door Tinus (PF7DKW), 

Eric (PA3DZM) en Piet (PD3PVH) met als onderwerp Buddipole antennes, het was een 

mooi weekend om het één en ander uit te proberen. 

Na wat voor bereiding en aanpassingen aan de antennes was het 

weekend gekomen, we waren neergestreken op een camping in 

Udenhout niet ver van huis. Aan gekomen op de camping en de 

caravan en de spullen uitgestald eerst een bak koffie en daarna het opzetten van de 

diverse antennes door Tinus en Piet, Eric was druk met het uitstallen en aansluiten 

van de zenders en de computer ( ieder zijn werk).  

Een maal alles opgezet en aangesloten werd de frequentie analyzer aangesloten op de 

diverse antennes en afgeregeld op de juiste frequentie, dit ging buiten verwachting 

supersnel en Eric kon al snel aan de slag met het testen van de antennes. Eenmaal de 

gang erin werd Hamspot bij gezet om te zien waar wij gehoord werden, dit was bui-

tengewoon boven onze verwachting het signaal was ver buiten Europa te horen. 

Voor de vrijdagavond zat het weer niet erg mee, het regende bijna de hele avond en Eric zat steeds aan de 

knoppen van de antenne tuner te draaien met als antwoord de swr veranderd steeds en de computer krijg ook 

inslag van een antenne die voor de tent staat. Een klusje voor morgenvroeg dan zien we meer, maar nu eerst 

één biertje of twee. 

Zaterdag morgen eerst een ontbijtje met koffie, daarna kon de klus begingen om het een en an-

der te veranderen wat betreft de antennes. De antenne van de 20 

mtr. werd verplaats naar de achterkant en een stuk hoger uitgescho-

ven, de andere antenne werd omgebouwd naar een wing model 

maar deze werd ook naar achter geplaatst. Tijdens het veranderen 

van de antennes kwamen we erachter de het vocht op de open 

spoelen de oorzaak vrijdagavond was, spoelen eenmaal droog ge-

maakt en de oorzaak was verholpen ( weer iets voor de volgende aanpak ). De 

zaterdag moest alles op tijd klaar zijn voor Eric want deze ging mee doen aan de 

CW-contest, ondertussen hadden wij ( Tinus en Piet ) tijd om nog wat andere antennes op te zetten zoals een 

endfed voor de 40 en 80 mtr. 
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Tijdens het veranderen en opzetten van de antennes werd het steeds drukker op de camping en hadden wij 

genoeg bekijks van alle kanten, er kwamen zelfs mensen kijken wat wij aan het doen waren. Dat was echt 

een klusje voor Tinus om deze mensen te woord te staan en uit teleggen waar dit allemaal voor was en wat 

wij aan het doen waren ( tip voor de volgende keer foto’s en wat Veron Electrons meer te nemen ).  

 

Rond de klok van 17:00 uur begonnen 

we toch wel honger te krijgen en moest 

de bbq te voorschijn komen en werd de 

tafel klaar gemaakt om te eten en te 

drinken. Tinus nam het voortouw en 

ontfermde zich over de bbq.  

 

 

Eric kon het toch niet laten en moest een aantal keren toch bij de zender gaan kijken of het goed ging, want er 

moeten ook nog punten worden behaald. Zo werd er ook nog contact met Tjeerd ( PE1OJR ) gelegd via de 

mail om een frequentie af te spreken. Tjeerd zat dit weekend in Cadzand met de camper en had ook de zender 

en andere spullen mee, maar het ging niet lukken om met elkaar verbinding te krijgen ( jammer ). 

 

Zondag onze laatste dag van het veld weekendje de zon deed al vroeg zijn 

best en Eric had al vroeg de gang en had de koptelefoon opgezet zodat 

niemand last van hem had, ondertussen zaten Tinus en ik nog wakker te 

worden in de zon en te wachten tot de koffie was doorgelopen voor ons 

zondagsontbijt. De zondag werd voor de rest goed besteed aan de diverse 

verbindingen en wat gepruts aan de antennes wat er nadien aangepast kon 

worden om de volgende keer nog beter uit te komen. 

 

Rond de klok van 17:00 gingen we langzaam alvast wat op ruimen wat we niet 

meer nodig hadden, dit gelde niet voor Eric want die moest verplicht nog door-

gaan om punten te scoren onder PA6T. Rond de klok van 18:30 was als zowat 

opgeruimd en konden deze avond afsluiten met de bbq wat over was gebleven 

van zaterdag. Zo konden wij dit mini veld weekend met een zeer goed gevoel af-

sluiten om weer naar huis te gaan met wat huiswerk ( aanpassingen ) en uit te kij-

ken naar weer een nieuw uitdaging. 

 

 

Radiomarkt Bladel KARmarkt 12 september 2021 
16/06/2021/in Aankondiging evenementen /door Poll van der Wouw PA3BYV  

 

De in de regio bekende Kempische Amateur Radiovereniging (KAR) orga-

niseert hun jaarlijkse radiomarkt KARmarkt in Bladel dit jaar op 12 sep-

tember van 10:00 tot 16:00 uur.  Op het buitenterrein van de radiovereni-

ging, Leemskuilen 16b, verkopen diverse standhouders radio-gerelateerde 

artikelen. Daaronder onderdelen, complete sets, antennes, electronica en 

vintage apparatuur.  

 

 

Jaarlijkse radiobuitenmarkt van de Kempische Amateur Radiovereniging ‘KARmarkt’ 

12 september 2021 van 10.00 – 16.00 uur 

KAR-terrein: Leemskuilen 16b, 5531 NL Bladel 

De entree bedraagt € 4. Kinderen tot en met 16 jaar gratis. 

Parkeren is ook gratis. 

 

 

 

https://www.veron.nl/nieuws/radiomarkt-bladel-karmarkt-2021/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/nieuws/kort-radioamateurnieuws-week-35/


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: 

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

PA6T   GACW WWSA CW DX Contest   114 QSO's en 4 Pnt. 

PA3DZM   Ukrainian DX Classic RTTY Cont     25 QSO's en 1 Pnt. 

PA3DZM   All Asian DX Contest       35 QSO's en 1 Pnt.  

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

PA3DZM   YOTA Contest        45 QSO's en 1 Pnt.(CW)  

PA3DZM   Baltic Contest        27 QSO's en 1 Pnt.(CW)  

PA3DZM   CQ WW WPX Contest CW    242 QSO's en 6 Pnt.(CW)  

PA0RRS   CQ WW WPX Contest CW    151 QSO's en 5 Pnt.(CW)  

PA6T   Velddag Contest      208 QSO's en 6 Pnt.(CW)  

PA3DZM   GACW WWSA CW DX Contest   104 QSO's en 4 Pnt.(CW)  
 

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

                                     Totaal   6635 QSO's en 184 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 of kom op 9 september 2021 op de clubavond . 

 
 

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. 

 

 

 

Van deze kant iedereen alvast een fijne vakantie en wie weet spreken we 

elkaar van het vakantie adres of anders tot 9 september 2021 ( club-

avond ).  

 Voor meer info, kijk op de site :   a39.veron.nl    

 

 

        Correspondentie: 

           Piet van Hilst    

           e-mail: a39@veron.nl  
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