
Clubavond 
De derde clubavonden van 11 november zit erop, er waren net als op de tweede avond iets minder tw 11 

amateurs aanwezig. Het gesprek op deze avond ging vooral over de QR code en wat wel en niet goed gaat 

wat ze in Den Haag beslissen. Maar de hobby kwam natuurlijk ook aan de orde deze avond.  

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

De volgende clubavond van 09 december 2021, deze gaat niet door i.v.m. de sluitingstijd dat het clubge-

bouw om 17:00 uur dicht moet zijn. Voor meer info raadpleeg de website, belangrijke mededelingen ont-

vangt u ook via de mail. 

 

 

Het klusteam  
Het klusteam is ook deze maand weer bezig geweest zo heeft Tinus zijn contest station 

aangepast wat betreft de aansturing van de zender naar de diverse antennes, dit gaat nu 

helemaal automatisch. Zo heeft Tinus (PF7DKW) en Eric (PA3DZM) diverse spullen 

besteld in het buitenland. Eenmaal toen de handel binnen was gekomen hebben Tinus en 

Franck (PE1OYB) de spullen geïnstalleerd en aangesloten onder toezicht van Ton 

(PA1CC), Tjeerd (PE1OJR) en Piet (PD3PVH). Alles liep na behoren met het aansluiten 

van de spullen toch was er een punt waar we niet uitkwamen de “software” aansturing 

van de laptop naar de zender en antennes. Dit probleem werd een paar dagen later door 

Eric op gelost en het geheel werkt nu als een speer. Tijdens het schrijven van dit stukje 

werd de nieuwe opstelling goed uitgetest door Tinus en Eric met de CW WW contest 

onder de call, PA6T. 

 

     

Tjeerd (PE1OJR) had ook een probleem met zijn antennehouder zo 

was er een stekkertje af gebroken van zijn balun en deze zat nog in 

het voetje op de antennehouder van zijn JPC-7. Dit probleem werd 

opgelost door Piet (PD3PVH), de bestaande messing voetjes wer-

den eraf gehaald en vervangen door twee aansluitklemmen met geï-

soleerde kop. Zo kan Tjeerd weer met een gerust hart op vakantie of 

velddag mee doen. 

 

 

      LET OP !!!    

            Donderdag 09 december 2021 

         Geen clubavond 

     Als je toch komt staat je voor een gesloten poort 

Afdeling A39  Tilburg Vereniging voor 

  Experimenteel 

Radio Onderzoek 

  in Nederland 



Tjeerd PJ4/PE1OJR: vakantie op Bonaire  
 

De mensen die me al een tijdje kennen weten dat ik verliefd ben op Bonaire. Ik kom er graag om te duiken en 

neem dan mijn radio mee. Dat doe ik namelijk altijd wanneer ik op vakantie ga.  

PJ4/PE1OJR is dan ook een dx-peditie in holiday-style. Overdag duiken of met Mary op stap, ’s avonds een 

hapje uit eten en tussendoor achter de radio. In dit stukje wil ik jullie meenemen in mijn radioperikelen. 

Sinds de velddag in september ben ik met FT4/8 actief. Het leek me dan ook leuk om vanaf Bonaire  in 

FT4/8 uit te komen.  

Afgelopen zomer heb ik met mijn ic-705 gecombineerd met een lineair van 45W veel verbindingen gemaakt 

in SSB. Voor FT8 vanaf Bonaire zou dat voldoende moeten zijn. Als antenne wilde ik de pac12 dipool mee-

nemen en een endfed met wat draad en een vishengel van 6m zodat ik wat kon experimenteren. Dat was het 

plan. Toen kwam Murphy bij me op bezoek. De usb-poort van de ic-705 raakte defect en kon niet meer tijdig 

worden gerepareerd.  

De avond voor het vertrek kreeg ik een probleem met de dipool, een stekkertje breekt af in de antenne en ook 

die krijg ik niet meer op tijd gerepareerd. Niet getreurd, de rugzak blijkt groot genoeg voor mijn ic-7300 en 

dan kan ik de lineair en antennetuner thuis laten. Hij is wel een stuk zwaarder maar blijft binnen de norm 

voor de handbagage. Als antenne neem ik de pac12 vertical mee en de enfed en zo komt alles toch nog goed. 

Op Bonaire aangekomen eerst de antennes geïnstalleerd en via de repeater (70cm) contact 

gemaakt met de lokale zendamateurs. Via facebook had ik al begrepen dat er sinds kort een 

radioclub op Bonaire was en op woensdag komt die club bij elkaar. Ik word uitgenodigd om 

samen met Mary een hapje te komen eten op de clubavond.  

Zondags ben ik flink aan de slag gegaan met FT8. Via whatsapp aan ama-

teurs laten weten dat ik in de lucht kwam en binnen de kortste keren verbin-

dingen gemaakt met Piet en Tinus. De condities waren goed; Australië, Indo-

nesië, Rusland en veel Amerikanen kwamen op mijn CQ terug. De endfed bleek niet bestand 

tegen 100W en werd warm. Ook de SWR klom flink dus ik moest wat oplossen.  

Dat is gelukt door de draad aan de voet van de vertical vast te maken en met de vishengel in 

een L-vorm weg te hangen. Zo kon ook op 40m worden gewerkt. Tussen de bedrijven door 

heb ik zo 270 verbindingen gemaakt. (43 dxcc, 11 verbindingen op 10m, 12 op 12m, 4 op 

15m, 25 op 17m, 131 op 20m en 87 op 40m)  

Woensdagavond zijn we op bezoek gegaan bij de radioclub. Onder het genot van een hapje en 

een drankje hebben we kennis gemaakt met de zendamateurs. 

De groep is snel aan het groeien. Toen ik de eerste keer op 

Bonaire kwam woonden er 3 amateurs en nu zijn ze al met zijn elven. Het is 

een gemêleerd gezelschap met verschillende meningen en ervaringen. Dat 

maakte dat het een leuke en boeiende avond was. We hebben afscheid geno-

men en beloofd dat we zeker nog een keer terug komen op het eiland. 

mini expeditie in holiday-style 



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: 

 

PF1SCT   PA Beker Contest SSB    82 QSO's en 3 Pnt. 

PI4TIL   WAE DX Contest RTTY  357 QSO's en 9 Pnt.    

PE1OYB   JARTS WW RTTY Contest  202 QSO's en 6 Pnt.(RTTY)  

PA6T   RSGB FT4 Contest     47 QSO's en 1 Pnt.(DIGI)  

PF1SCT   UK/EI DX contest     97 QSO's en 3 Pnt.(SSB)  

PA3DZM   Ukrainian DX Contest     87 QSO's en 3 Pnt.(CW)  

PA3DZM   WAE DX Contest RTTY    30 QSO's en 1 Pnt.(RTTY)  

PA3DZM   OK-OM DX Contest   100 QSO's en 4 Pnt.(CW)  

PE1OYB   WAE DX Contest RTTY    44 QSO's en 1 Pnt.(RTTY)  

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

         Totaal  10909 QSO's en 307 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. 

 
 

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. 

 

 

ACTIVITEITEN 
Tot heden zijn er nog geen evenementen bekend 

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

 

De redactie van afdeling A39 Tilburg wens iedereen van deze kant 

 

         fijne sinterklaasavond en kerstdagen.       

  

 

 

         Correspondentie: 

       Piet van Hilst    

        e-mail: a39@veron.nl  

 

mailto:a39@veron.nl

