
Clubavond 
De eerste clubavonden van 9 september zit erop, 16 amateurs hadden de 

stoute schoenen aangedaan om te komen op deze avond. Het weer op deze 

avond was goed, dus kon de buitendeur open en wie wilde kon ook buiten 

zitten. Er waren dan ook zoals altijd de vaste gezichten te zien maar ook 

een nieuw lid die dan ook diverse vragen had over antennes. De avond 

werd zoals altijd verzorgd door Frans en zijn vrouw Ineke. De volgende 

clubavond staat gepland op 14 oktober 2021, aanvang 19:00 uur. 

 

Velddag in 2021 

Ook dit jaar was er weer een velddag contest. Maar dit jaar gaat het mogelijk allemaal een beetje anders dan 

voorgaande jaren. In verband met de maatregelen rond het coronavirus moest iedereen zich aan de geldende 

coronaregels houden. 

SSB : 4 en 5 september van 13:00 UTC tot 12:59 UTC 
 

Ook een 4 tal amateurs van afdeling Tilburg hebben ook mee gedaan tw,  

Tinus  PF7DKW, Eric  PA3DZM, Tjeerd  PE1OJR  en Piet  PD3PVH 

 

Vrijdag 3 september 2021 rond het middag uur kwamen we aan bij camping Petit013 in Tilburg. Piet had zijn 

caravan meegenomen en Tjeerd zijn camper, eenmaal de voertuigen op zijn plek gezet kwam Marion ( baas 

van de camping ) al aan met de sleutel van het sanitair gebouw en natuurlijk het voornaamste de schrobbeler  

een welkoms drankje van de camping. 

Eenmaal alles opgezet wat be-

treft de antennes, deze moesten 

nog wel op de juiste frequen-

ties worden afgesteld konden 

we de middag gezamenlijk 

toch afsluiten met een Chinese 

maaltijd. 

 

Na het eten en nog wat na kletsen over wie op welke band gaat zitten konden we de antennes verder afrege-

len. De voornaamste antennes die we wilden gebruiken en tevens uitproberen waren de Buddipole en de JPC-

7 antennes want deze zijn niet zo groot en snel op te zetten. 

 

Zaterdag morgen tijdens het ontbijt kwamen de eerste 

kijkers al langs, dit was een mooi klusje voor Tinus om 

ze te woord te staan. Eric is de eerste die zijn set ging 

aanzetten en kijken of er al iets te horen was, Tjeerd 

volgde al snel en kon ik ( Piet ) ook niet achterblijven. 
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https://www.veron.nl/nieuws/velddagcontesten-in-2021/


Vrijdagavond waren Eric en Tjeerd druk bezig geweest met de laptop van Tjeerd 

om er wat nieuwe programma's op te zetten die Tjeerd nog niet kende, maar had 

deze al snel onder de knie. Deze middag werden er mooie verbindingen gemaakt 

zoal binnen als ver buiten europa.  

 

Natuurlijk kwamen de trouwe amateurs ook langs zoals 

Rob (PD1RK) en Wil (PA3WB) want deze wilde toch wel 

weten hoe het er aan toe ging op de camping. 

 

Zo kwamen die middag verschillende gezichten voorbij 

die langs kwamen om te kijken, dus Tinus kreeg het ook 

druk met de uitleg van de antennes en de werking. 

 

Rond de klok van 17:30 gingen de laatste kijkers naar 

huis en konden wij ook de tafel buiten klaar maken om te gaan eten ( BBQ ). Rond 

de klok van 18:30 was alles zover en kon de bbq aan en konden we gaan eten, deze 

avond zagen we diverse luchtballonnen over komen die een stukje verder waren 

opgestegen. 

 

Zondag de laatste dag van het weekend begon goed, de zon staat hoog aan de lucht 

en de eerste om te kijken was er al om 9:30 precies op tijd voor de koffie en de da-

gelijkse klets. De dag werd verders goed besteed om nog wat verbindingen te ma-

ken voor de punten, maar hier kwam om circa 15:00 ook een einde aan want er 

moest ook nog opgeruimd worden om naar huis te gaan. 

 

Tjeerd was al iets eerder gaan opruimen want hij wilde de formule 1 zien op tv thuis. Eenmaal alles opge-

ruimd konden we de bbq nog aanmaken om de restjes nog op te maken en het weekend nog eens doornemen 

hoe alles was verlopen. Waar wij alle 4 samen over eens waren was dat het weekend zeer geslaagd was en 

dat dit vervolgd gaat worden, hoe weten we nog niet een keer naar zeeland aan de kust moet volgens Tjeerd 

ook het einde zijn, wie weet !! 

 

 

 

PE1BTF    Jan de Jong  

Even een bericht van mijn kant. Ik heb me aangeboden om de Jota te doen bij de scouting groep Rey de Car-

le. Nu zoek ik nog een paar mensen voor ondersteuning, voorlichting en bezetting van het Jota station.  

 

Voorheen deed de ORB dit onder de leiding van Edmond en Johan PD2JCW. Als enthousiasteling deed ik 

mee en mijn bedrijf sponsort de kantine zodat we van voldoende koffie en voedsel verzekerd zijn. Ik wil een 

boekje maken wat zoal een zendamateur is met een aantal vragen dat ze een prijs kunnen winnen als ze het 

boekje goed doorgenomen hebben en de 10 multi+choice vragen kunnen beantwoorden.  

 

Verbindingen maken op HF, VHF en UHF . als het kan. Robertino en Bart kunnen voor masten zorgen en 

coax. Zelf heb ik ook een en ander en als we 5 banden Hyend fed als slope neerzetten hebben we niet veel 

nodig. Voor VHF en UHF is dit andere koek eventuele geïnteresseerden, Ideeën zijn altijd welkom.  

 

Contact : info@dejongparts.biz  

 

met vriendelijke groeten, PE1BTF, jan de Jong 73's  

 

 

 

 
 

 



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: 

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

                  5H1IP 

PA3DZM WAE DX Contest     126 QSO's en 4 Pnt.(CW)  

PA3DZM RDA Contest     126 QSO's en 4 Pnt.(CW)  

PA3DZM SARTG WW RTTY Contest     78 QSO's en 3 Pnt.(RTTY)  

PE1OYB Russian Radio RTTY WW Contest  101 QSO's en 4 Pnt.(RTTY)  

PA6T Velddag Contest       32 QSO's     1 Pnt.(SSB)  

PA6T CW Ops-CW open       28 QSO's      1 Pnt.(CW)  

PA6T Russian Radio RTTY WW Contest    62 QSO's en 2 Pnt.(RTTY)  

PA3DZM FOC QSO Party       39 QSO's      1 Pnt.(CW)  

PF1SCT WAE DX Contest SSB      50 QSO's      2 Pnt.(SSB)  

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

         Totaal    8315 QSO's en 235 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 donderdag 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 14 oktober 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. 

 

 

Radio- en elektronicabeurs   “De Schalm”   afgelast 

Wegens ziekte van de organisator is de Radio- en elektronicabeurs “De Schalm” in Deventer, die gepland 

stond voor zaterdag 16 oktober, afgelast.  

 

Heeft u nog iets te melden of wilt u iets met ons delen wat je gedaan heb, laat het ons weten. 

         

 Correspondentie: 

       Piet van Hilst    

        e-mail: a39@veron.nl  

 

https://www.veron.nl/nieuws/radio-en-elektronicabeurs-deventer/
mailto:a39@veron.nl

