
Clubavond 
De eerste maand januari zit erop, de vooruit zichten worden beter en we mogen steeds meer zoals de club-

avond mag weer doorgang. De eerst volgende clubavond staat gepland op donderdagavond 10 februari 2022, 

en iedereen is weer welkom vanaf 19:00 uur.  

 

Het vele thuiswerken was een goede gelegenheid om onze mooie radiohobby weer wat op te poetsen. En dan 

niet alleen met een schoonmaakdoekje over de transceiver gaan, maar het ding ook weer een keer aanzetten 

en misschien ook weer wat verbindingen maken. We zien dat op HF de condities wat beter worden. Er waren 

in de afgelopen maanden regelmatig mooie openingen op de wat hogere HF frequenties. Zeker op die wat 

hogere frequenties is het met bescheiden middelen (een bescheiden antenne) toch mogelijk om fraaie DX te 

werken, zowel met telegrafie, telefonie en de digitale modes.  
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Coronatijd 

Zoals je weet is het klusteam druk bezig met diverse dingen, zo hebben we de antenne van 

Franck  PE1OYB onder handen genomen en weer opgelapt. Zoals we eerder hebben laten we-

ten had Franck wat teveel vermogen op zijn antenne gezet waardoor er een spoel was door 

gebrand. 

 

Piet  PD3PVH  heeft zijn antenne spoel onderhanden geno-

men en gerepareerd en deze is weer als nieuw. De antenne 

staat inmiddels weer op het dak en werkt weer zoals het 

hoort.  

 

Zo is het klusteam ook bezig bij Tinus  PF7DKW  daar wordt druk gewerkt om PI4TIL om 

te turven naar een contest station  PI4TIL / PA6T.  Franck  PE1OYB  en Erik  PA3DZM zijn 

bezig om een goed draaiend netwerk op te zetten, deze wordt op dit moment getest voor de 

komende PACC contest op 12 en 13 februari. 

 

Ton  PA1CC  zag dit allemaal aan wat we van plan zijn om flink wat punten te gaan scoren 

voor ons station en natuur ook boven in het klassement mee te draaien, dit kon Ton niet laten gebeuren en 

kreeg ook de kriebels en ging thuis  zijn ouwe meuk reviseren. Ton had elders 

een steiger geregeld en samen met Tinus opgehaald en bij hem thuis samen met 

Michiel (zoon) opgebouwd naast zijn bestaande mast. Zo heeft Ton  de oude an-

tenne weer terug in de mast gemonteerd ( Steppir yagi 3-ellements ) deze heeft 

hij eerder deze week opgeknapt. De bekabeling is ook gelijk aangepakt en even-

tueel vervangen. 
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Tjeerd  PE1OJR  heeft ook al nieuwe ideeën om te maken, voor eventueel een velddag 

of een dagje/weekend naar zee. De ideeën moeten nog verder worden uitgewerkt voor 

het makkelijk op en of breken van de antenne. 

 

Dit onderwerp wordt vervolgd in de komende maanden. 

 

 

Nieuw Vademecum! 
28/01/2022/ in Algemeen nieuws / door Fred Verburgh PA0FVH 

Velen hebben ernaar uitgekeken maar na 6 jaar is er weer een nieuwe, de 17e, editie van 

het Vademecum. Onder regie van Remy Denker, PA0AGF, heeft hij intensief samenge-

werkt met leden van het VERON Hoofdbestuur en andere commissievoorzitters om een 

geheel herziene versie van het Vademecum tot stand te brengen. Deze versie is tot 1 ja-

nuari 2022 geheel up to date.  

 

 

PACC contest 
Op zaterdag 12 februari 2022 start de jaarlijkse PACC-contest, waarbij Nederlan-

ders een keer aan de andere kant van de pile-up staan. De contest duurt in totaal 

24 uur en eindigt op zondag 13 februari om 12.00 uur UTC.  

De contest wordt georganiseerd door VERON en alle deelnemers krijgen een 

aandenken in de vorm van het bekende ‘PACC Vaantje’, mits uiteraard het log 

ingezonden wordt. Voor mensen met weinig contest ervaring is het logprogram-

ma van Evert (PA3AYQ) beschikbaar.  
 

 

FT8 Activity Contest nu ook op 23cm 
20/01/2022/0 Reacties/in evenementen, vhf-uhf-shf/door redactie  
 

De FT8 Activity contest vindt voortaan ook plaats op de 23cm band. Gisteren vond de 

eerste editie plaats. Inmiddels zijn er al 40 logs ontvangen van verschillende deelnemers, waaronder 9 Neder-

landse zendamateur. De  contest werd 2 jaar geleden in het leven geroepen om meer activiteit op de 144 en 

432 MHz banden in FT8 te genereren. Dit jaar is daar de 1296 MHz band aan toegevoegd. VERON sloot 

zich aan onder de noemer Dutch Digital Activity Contest.  

 

De contest vindt plaats op de 1e woensdag (144 MHz), 2e woensdag (432 MHz) en 3e woensdag (1296 

MHz) van de maand en duurt van 1700-2100 uur GMT. Op de 23cm band is elke digitale mode toegestaan. 

Op de overige banden alleen FT8. Meer informatie: ft8activity.eu.  

 

 

Harde wind !! 

 

Tijdens het maken van deze nieuwsbrief waaide het buiten stevig en kwamen er diver-

se berichten binnen van omgewaaide bomen maar ook van antennes die zijn omge-

waaid, natuurlijk kijk ik ook af en toe naar mijn 

eigen mast en de antennes die er in hangen maar 

deze gaven geen krimp. 

 

Foto: 

een zendmast die het in de storm heeft begeven. 

https://www.veron.nl/nieuws/nieuw-vademecum/
https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa0fvh/
https://www.veron.nl/vereniging/het-hoofdbestuur/maak-kennis-met-hoofdbestuur/remy-denker-pa0agf/
https://hamnieuws.nl/ft8-activity-contest-nu-ook-op-23cm/#respond
https://hamnieuws.nl/evenementen/
https://hamnieuws.nl/vhf-uhf/
https://hamnieuws.nl/author/admin/
https://ft8activity.vhfdx.ro/received_logs?month=1&band=1296&year=2022
https://www.ft8activity.eu/index.php/en/


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 2022. 

 

Resultaat afdeling Tilburg: 

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

PA3DZM   HA-DX Contest    145 QSO's en 4 Pnt.  

PA3DZM   WW PMC Contest     69 QSO's en 2 Pnt.(CW)  

PA3DZM   ARRL RTTY Roundup  117 QSO's en 4 Pnt.(RTTY)  

PE1OYB   ARRL RTTY Roundup    78 QSO's en 3 Pnt.(RTTY)   

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

            Totaal   409 QSO's en 13 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 of heeft iets te melden voor in de 

nieuwsbrief kan ook. 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP  !!     dit weekend is er geen zondag rond  ( 12 t/m 13 februari 2022 ) 

Correspondentie: 

Piet van Hilst    

e-mail: a39@veron.nl  

 

          PA6T 
ON AIR 

mailto:a39@veron.nl

