
Nieuws van de voorzitter 
Beste Veronleden en radio hobbyisten, na slechts een paar clubavonden zitten we helaas net als vorig jaar 

weer in een lockdown. En weer moeten we met zijn allen meebewegen en is ieder zijn of haar wereldje ko-

mende periode weer een stuk kleiner. Laten we hopen dat met de vaccinatie inhaalrace de situatie in januari 

van het nieuwe jaar weer onder controle is en dat we na twee jaar weer alles kunnen doen zoals voorheen. 

Wat onze hobby betreft; radiosignalen trekken zich niets aan van virussen of landsgrenzen en gaan altijd onze 

planeet en daarbuiten over. Onze hobby biedt een mooie afleiding van alle narigheid en iedereen kan daar op 

zijn of haar manier mee bezig zijn. Of je nu lekker knutselt in je shack, verbindingen maakt op de diverse 

amateur frequenties of 11 meter; het maakt niet uit. Ik wens iedereen fijne feestdagen en vooral een goede 

gezondheid toe voor het nieuwe jaar. Dat we elkaar maar weer snel kunnen ontmoeten tijdens onze vereni-

gingsavond en bij beurzen.  

 

Best ‘73 Ton Rijnen - PA1PXL, voorzitter Veron afd. Tilburg 

 

Clubavond 
De laatste nieuwsbrief van dit jaar is een feit, nog een aantal uren te gaan en het jaar zit erop. We hopen dat 

het jaar 2022 beter gaat worden dan het afgelopen jaar en dat er weer gouw bij elkaar kunnen komen voor 

een clubavond, maar de clubavond van 13 januari 2022 gaat niet door. Hoe we deze verloren avonden gaan 

inhalen gaan we nog bekijken en bespreken met de scouting, de eerst volgende clubavond staat gepland op 

10 februari 2022. 

 

Het voordeel van onze hobby is dat je elkaar toch gewoon kunt spreken, dus zoek elkaar eens wat vaker op; 

onze huisfrequentie is nog steeds 145.400 Mhz. Hopelijk wordt de hele situatie snel weer een stuk beter. Blijf 

lekker met de radiohobby bezig en blijf vooral gezond. 

 

Frans  PA3CAZ   
23/12/2021/ ingekomen stuk / door Frans PA3CAZ 

Op donderdag 23-12-2021 kregen we op de redactie het bericht binnen dat de vader van Frans is overleden. 

Frans was altijd zeer close met zijn vader, ze eten samen, bootschapen doen, de moestuin bij houwen en nog 

veel meer. 

Van iedereen aan deze kant gecondoleerd en veel sterkte met deze dagen, het bestuur.  

Wilt u Frans een berichtje sturen graag via de mail: pa3caz@outlook.com 

 

verders zijn er geen berichten binnen gekomen 

Afdeling A39  Tilburg Vereniging voor 

  Experimenteel 

Radio Onderzoek 

  in Nederland 



Tarief registratie in 2022 naar 46 euro 

Op 4 november is de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2022 gepubliceerd. In de publicatie zijn 

onder andere de tarieven opgenomen die radiozendamateurs moeten betalen voor hun registratie. In 2022 

gaan zij 46 euro betalen. Het tarief is daarmee 2 euro duurder dan in 2021, een stijging van circa 5%. Ook het 

doen van een radio-examen wordt duurder: het door het ministerie vastgestelde tarief voor het afleggen van 

een examen wordt met 1 euro verhoogd van 71 euro naar 72 euro.  

Zendamateurs betalen sinds 2016 weer voor hun registratie. Dit is in lijn met het beleid van de overheid om 

werkzaamheden kostendekkend door te belasten aan de markt. De kosten voor de registratie waren bij de her-

introductie in 2016 nog 31 euro. Gebruikers die geen gebruik meer willen maken van hun registratie kunnen 

ervoor kiezen hun registratie in te trekken. Wanneer dit voor 31 december a.s. gebeurt, zijn geen kosten over 

2022 verschuldigd.  

T a r i e v e n  r e l a i s s t a t i o n s  o m h o o g ,  b a k e n z e n d e r s  o m l a a g 
De tarieven voor relaisstations gaan omhoog van 201 naar 212 euro (per 3 jaar). Daarnaast moer er 83 eu-

ro  per jaar betaald worden voor de in 2021 geïntroduceerde toezichtkosten. Dit was vorig jaar nog 79 euro. 

Voor bakenzenders gelden geen toezichtkosten meer, zoals dit in 2021 nog wel het geval was. De eenmalige 

registratiekosten voor bakenstations bedraagt 117 euro (per 3 jaar).  

 

Jaarlijkse Straight Key Night op 1 januari 2022 

29/12/2021/in Algemeen nieuws/door Poll van der Wouw PA3BYV  

 

De jaarlijkse ARRL Straight Key Night (SKN) keert terug op nieuwjaarsdag, 1 

januari, 0000 – 2359 UTC.Veel radioamateurs kijken uit naar SKN als een van de 

hoogtepunten van het jaar. Het is geen wedstrijd, dus er is geen behoefte aan snelle uitwisselingen. Alles wat 

je nodig hebt is je favoriete seinsleutel of bug. Veel deelnemers stoffen vintage radio’s en seinsleutels af en 

zetten ze elk jaar weer in, speciaal voor SKN. Echter, alle handsleutels, ongeacht hun leeftijd, zijn welkom. 

Straight Key Night 

Het aantal contacten dat je maakt is niet belangrijk. De beloning is dat je veel nieuwe vrienden ontmoet als je 

samen in de lucht bent. Stuur een lijst van de gewerkte stations en eventuele SKN-verhalen en foto’s, samen 

met uw stem voor Beste Hand en Meest Interessante QSO, voor 31 januari 2022. 

 

 

Coronatijd 
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief  kwamen diverse mailtjes op mijn telefoon voor bij, zo laat Ton  

PA1CC weten dat hij ouwe meuk aan het opknappen is. 

 

Ook is het klusteam weer bezig met het maken van de antenne van Franck PE1OYB, deze heeft wat teveel 

vermogen op zijn antenne gezet en is er een spoel uit gefikt. 

 

Natuurlijk hopen we dat er wel wat foto’s worden gemaakt van deze 

activiteiten zodat we in het volgende nieuwsbrief kunnen laten zien 

wat het allemaal is geworden.  

https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa3byv/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2021/12/morsesleutel.jpg


Veron Contest overzicht 
Hierbij het overzicht van de behaalde resultaten van de afdeling Tilburg in de VERON Contest Competitie 

over de afgelopen weken en het totaal aantal behaalde punten dit seizoen. 

 

Resultaat afdeling Tilburg: 

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

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

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

PA6T  RSGB 1.8MHz Contest       84 QSO's en 3 Pnt.(CW)  

PA6T  RSGB Autumm Contest 3.5MHz      71 QSO's en 2 Pnt.(CW)  

PA6T  CQ Worldwide DX Contest CW  1482 QSO's en 31 Pnt.(CW)  

PI4TIL  RSGB FT4 Contest        25 QSO's en 1 Pnt.(DIGI)  

PA6T  RSGB FT4 Contest        50 QSO's en 2 Pnt.(DIGI)  

PA3DZM  ProCW contest       101 QSO's en 4 Pnt.(CW)  

PA3DZM  FT Roundup       125 QSO's en 4 Pnt.(DIGI)  

PE1OYB  FT Roundup         54 QSO's en 2 Pnt.(DIGI)  

PA0RRS  CQ Worldwide DX Contest CW      79 QSO's en 3 Pnt.(CW)   

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

            Periode 2510 QSO's en 64 Pnt. 

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

            Totaal 12980 QSO's en 359 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.  

 

 

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. 

 

Namens de redactie iedereen een goede jaar wisseling en een gezond 2022 

 

Correspondentie: 

Piet van Hilst    

e-mail: a39@veron.nl  

 

 

 

 

mailto:a39@veron.nl

