
Clubavond 
De clubavond van februari deze was goed bezocht tw 17 mensen 

waren aanwezig deze avond. Het was weer een clubavond zoals van 

oud, er werd weer flink wat gekletst wie nauw wie had gewerkt. 

Ton PA1CC deze was deze avond verhinderd, daarom had Tinus 

PF7DKW de taak van de QSL- kaarten op zich genomen. Er gingen 

deze avond ook heel wat kaarten uit de bak naar de diverse mensen, 

zo antwoorden Tinus dat ruimt lekker op, tot dat er kaarten weren in 

geleverd. In het beging een paar stapeltjes tot dat er één binnen 

kwam met een plastic zak vol met kaarten nog meer dan een schoenen doos vol. 

 

Ook Frans (onze barman) werd goed bezig gehouden 

deze avond, het ene drankje naar het andere ging over 

de toonbank, niemand had wat te klagen tot dat Frans 

riep het is tijd je krijgt niets meer en wijs naar de klok 

(shit, deze deed het weer) de klok deze stond jaren stil 

op 19:45 maar was nu weer gemaakt of de batterij 

vervangen. 

 

De eerst volgende clubavond staat gepland op donderdagavond 10 maart 2022, en iedereen is weer welkom 

vanaf 19:00 uur.  

 

Piet van Hilst 

Secretaris A39 Tilburg 

 

 

 

Storm Eunice 

 

Zoals je weet is het klusteam druk bezig met diverse dingen, waaronder ook het her-

stellen en veranderen van diverse antennes, het was daarom 

een paar spanningen dagen tijdens deze harde wind. Gaat het 

stuk of blijft het heel met deze wind, volgens horen zegen en 

wat ik gezien heb komen wij als afdeling Tilburg goed weg 

met de schade.  

Een paar antennes die wat zijn verdraaid op de mast, bij 

Tjeerd PE1OJR daar was zijn endfed naar beneden gekomen, 

maar deze was heel netjes in zijn aanhanger terecht gekomen 

deze stond toevallig daar langs de muur. 
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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.  

 

Ook onze afdeling deed mee onder de call PA6T en deze hebben in dit weekend 

tw 1385 verbindingen gemaakt, en we denken dat we een goede beurt hebben 

gemaakt dit weekend nu nog afwachten op welke plaats dat we zijn geëindigd. 
 

Griekse postzegels met amateurradio als thema 

Het Griekse postbedrijf ELTA heeft een speciale set van vier postzegels 

uitgebracht met amateurradio als thema. Dat gebeurt ter gelegenheid van 

de opening van het radiocommunicatiestation van het Griekse Algemeen 

Secretariaat voor Telecommunicatie en Post. Het boekje met vier zelfkle-

vende postzegels, waarvan er vijfduizend stuks worden geproduceerd, is 

verkrijgbaar sinds dinsdag 15 februari 2022. 

Dat meldt de Griekse radioamateurvereniging RAAG. 

 

 

 

 

QSO Today Virtual Ham Expo op 12 en 13 maart 2021 

Voor de eerste keer dit jaar is er op 12 en 13 maart een QSO Today Virtual Ham Expo. Net als vorig jaar is 

dit amateurradio-evenement online. Nederlandse radioamateurs kunnen daardoor ook eenvoudig deelnemen: 

reizen is immers niet nodig. De beurs is overigens niet langer gratis, vroegboekers betalen $10,-. 

Ondanks dat de presentaties pas om 16:00 UTC starten en doorgaan tot 24:00 UTC, is het programma ook in 

Europa goed te volgen. De presentaties zijn namelijk nog paar dagen gratis online beschikbaar voor de gere-

gistreerde deelnemers. 

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://raag.org/radioerasitexnismos-ellada-stamps/
https://www.veron.nl/nieuws/virtual-ham-expo-12-13-maart/


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.(CW)    

PA3DZM    REF Contest                          75 QSO's en     3 Pnt.(CW)  

PA6T        EUDX Contest                      318 QSO's en     8 Pnt.(CW/SSB)  

PA6T        PACC Contest                           1385 QSO's en    29 Pnt.(CW)  

PA0RRS     PACC Contest                      478 QSO's en    11 Pnt.  

PE1OYB     CQ WW RTTY WPX Contest       231 QSO's en     6 Pnt.(RTTY)  

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

          Totaal   2632 QSO's en    61 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. 

 

Leden vergadering 
Voor de maand maart staat eigenlijk de ledenvergadering op de planning, we gaan kijken of we deze in de 

maand maart op een later tijd kunnen houden anders wordt het de maand april.  

U wordt hiervan op de hoogte gehouden doormiddel van een mail en op de site van A39 Tilburg. 

 

 

Truckers convoy 
Tijdens het maken van deze nieuwsbrief waren er diverse truckers convoy aan het rijden voor de freeheid, 

tegen alle maatregels van de overheid. Zo was er een convoy “samen sterk voor vrijheid” deze rijden door 

heel het land in een lange stoet (geweldig om te zien) het geheel was te volgen op Zello. De repeater van onze 

afdeling A39 Tilburg staat ook in verbinding met Zello voor de amateurs die verbinding willen maken met 

Zello, er wordt hier goed gebruik van gemaakt. Ik zag ook dat er van onze vereniging leden waren die aan 

een ander convoy Noord Brabant meededen, jongens een goede actie top !! 

 

Correspondentie: 

Piet van Hilst    

e-mail: a39@veron.nl  

 

mailto:a39@veron.nl

