
Clubavond 
De maand augustus zit erop en de vakantie is zo goed voorbij, de clubavonden worden ook weer hervat maar 

deze zullen voortaan op de donderdag avond worden gehouden op onze vaste locatie bij de scouting, aan-

vang van de avond is 19:00 uur en de bar zal worden gedaan door Frans en Ineke, de eerste volgende club-

avond 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 in 2021 

Ook dit jaar zijn er weer de velddag contesten. Maar dit jaar gaat het mogelijk allemaal 

een beetje anders dan voorgaande jaren. In verband met de maatregelen rond het co-

ronavirus moet u zich aan de geldende coronaregels houden. Let daar goed op want de 

maatregelen kunnen per dag en per regio verschillen. 

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

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

Tinus  PF7DKW, Eric  PA3DZM, Tjeerd  PE1OJR  en Piet  PD3PVH 

 

Natuurlijk gaat het niet om het winnen. Maar om het plezier dat je als afdeling en/of team tijdens deze veld-

dagcontesten met elkaar beleeft. Het is ook een mooie gelegenheid om eens te experimenteren met verschil-

lende antennes. Kortom het is meer dan een contest alleen. Daarbij levert 25 verbindingen al een punt op 

voor de afdelingscompetitie. Bovendien gaat het tijdens deze velddagcontest niet alleen om de operator maar 

het gehele team.  

 

Ben je benieuwd of wil je komen kijken “ dat mag altijd “ je ben altijd wel-

kom, het adres is: 

 

Camping Petit013 

Oude lijn 5, 5032 PC,  Tilburg  

 

Vrijdag 3 september  

vanaf 14:00 opbouwen van het onderkomen en de antennes. 

 

Zaterdag 4 / zondag 5 september  

contest SSB op de banden 160 t/m 10 mtr. (ex. WARC banden) 

 

Het team probeert op zoveel mogelijk banden uit te komen onder de call: 

 

     PA6T  
 

Afdeling A39  Tilburg Vereniging voor 

  Experimenteel 

Radio Onderzoek 

  in Nederland 

https://www.veron.nl/nieuws/velddagcontesten-in-2021/
https://a03.veron.nl/ssb-velddag-2018/


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) organi-

seert hun jaarlijkse radiomarkt KARmarkt in Bladel dit jaar op 12 september 

van 10:00 tot 16:00 uur.  Op het buitenterrein van de radiovereniging, Leems-

kuilen 16b, verkopen diverse standhouders radio-gerelateerde artikelen. 

Daaronder onderdelen, complete sets, antennes, electronica en vintage appa-

ratuur.  

 

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. 

 
 

Radio-onderdelenmarkt “De Lichtmis” afgelast 
23/08/2021/in Aankondiging evenementen /door Johan Jongbloed PA3JEM  

 

Vorige week berichtten wij nog dat de Radio-onderdelenmarkt “De Lichtmis”  

(ROM) dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, wel door zou gaan. Helaas heeft de 

ROM-organisatie toch moeten besluiten om het evenement, ook nu weer, vanwege 

coronamaatregelen, af te gelasten. Op hun website melden ze: “Dit jaar geen radio-

markt, de regels die wij moeten hanteren volgens het RIVM en de gemeente Zwolle 

zijn voor de organisatie niet te doen!”  

 

Corona 
Wat is er allemaal gedaan in deze coronatijd door diverse amateurs uit onze afdeling. 

 

Zo zijn er door Tinus PF7DKW, Eric PA3DZM en Piet PD3PVH  diverse aanpassingen 

gemaakt aan de buddipole antennes en uitvoerig uitgetest, dit met succes. 

 

 

Zo werd er ook Piet PD3PVH onderhoud gedaan aan een HYGAIN HAM-VX 

rotor. Het was echt een klus voor een zaterdag, de rotor uit elkaar gehaald en elk 

onderdeel nagekeken en weer opnieuw terug gemonteerd Het was geen overbodi-

ge klus, de rotor kan weer de mast in maar deze moest eerst nog getest worden bij 

Tinus thuis, dit werd dan ook gedaan door Ton PA1CC en Franck PE1OYB en 

goed bevonden. 

  

Zo had Franck PE1OYB ook een probleem met een radial van een antenne die afge-

broken was, hier werd dan ook even een nieuw stukje voor gedraaid en weer op de 

radial geperst zodat deze weer gebuikt kan worden. 

 
Ook Franck PE1OYB was bij zijn eigen thuis ook aan het klussen, zo was 

hij druk bezig met het plaatsen van een nieuwe antenne op zijn dak. 

 

Hoe dit is afgelopen krijgen we nog van 

Franck te horen met wat foto's van het eind 

resultaat. 

 

 

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/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3jem/
https://www.veron.nl/nieuws/radio-onderdelen-markt-lichtmis/
https://stichtingrom.com/


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  RDA Contest     126 QSO's en 4 Pnt. 

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

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

PA3DZM  European HF Championship   304 QSO's en 8 Pnt.(CW)  
 

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

             Totaal 8003 QSO's en 224 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 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. 

 

 

LET OP !! 
Zondag 5 september 2021 is er geen zondag ronde dit in verband met de ssb contest. 

 

 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  

 

 

 

 

Mijn nieuwe aanwinst 

mailto:a39@veron.nl

