
Clubavond 
De clubavond van donderdag 9 juni 2022 deze was goed bezocht tw; er waren deze avond 16 amateurs die 
naar de clubavond zijn gekomen. De avond werd zoals altijd verzorgd door Frans en zijn vrouw. Er werd 
weer heel wat af gekletst over alles en nog wat, vooral over de zender / antenne van Henny PD1BU die hij 
wil aanschaffen.  
 
Tijdens het maken van deze nieuwsbrief ben ik zelf nog met vakantie in Duitsland, maar aan alles komt een 
eind zo ook aan deze vakantie. Maar in de vakantie toch nog goed op de hoogte gebleven met alles wat er zo 
is gebeurt en natuurlijk ook de zondag ronde van PI4TIL goed kunnen volgen met internet ( SDR radio ). 
 
De volgende clubavond staat gepland op 8 september 2022, aanvang 19:00 uur.  
 
Heb jij nog een experiment gedaan wat je ook met alle andere lezers wil delen?  
Stuur je verhaal dan naar  a39@veron.nl  
 
Piet van Hilst    Secretaris A39 Tilburg 
 
 
 

STARLINK 

Op 19 augustus 2022 om 19.21 uur was dit beeld aan de he-
mel te zien in Brabant. GMT lanceerde SpaceX de 56e partij 
van 53 Starlink-internetsatellieten. De Falcon 9-raket is opge-
stegen vanaf het Space Launch Complex 40 (SLC-40) op het 
Cape Canaveral Space Force Station in Florida, VS. Deze 
missie bracht het totale aantal gelanceerde Starlink-satellieten 
op 3.108 stuks.  

Op 28 augustus 2022 om 02.22 uur GMT lanceerde SpaceX 
de 57e partij van 53 internetsatellieten voor de Starlink-

internetconstellatie. Deze missie verhoogt het totale aantal gelanceerde Starlink-satellieten naar 3.161 stuks.  

Hier volgt een korte samenvatting voor degenen onder jullie die nog noot van Starlink gehoord hebben. Star-
link is een heel groot satellietsysteem dat zelfs de meest afgelegen gebieden op aarde gaat voorzien van een 
snelle internetverbinding. Het wordt sinds 2015 ontwikkeld en ge-
bouwd door SpaceX, het bedrijf van Elon Musk. 

De satellieten worden in series in een baan om de aarde gebracht. Op 
dit moment zijn er 13 series de ruimte in gestuurd en er cirkelen nu 775 
op zonne-energie werkende satellieten om de aarde. Uiteindelijk is 
SpaceX van plan om een enorme constellatie van meer dan 12.000 sa-
tellieten te bouwen en dat aantal wordt later mogelijk nog uitgebreid 
naar 42.000. 
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27e Radioamateurbeurs ON6LL in La Louviere (België) 
 
26/08/2022/in Aankondiging evenementen/door Fred Verburgh PA0FVH  
 

De 27e radioamateurbeurs wordt door ON6LL georganiseerd in La Louvière. Zaterdag 17 september 2022 
van 9u tot 16u – LOUVEXPO. 

Alle nieuwe exposanten die voor de eerste maal aan de radioamateurbeurs 
ON6LL willen deelnemen, zijn welkom! 

Voor het overige betekent de ON6LL-beurs nog altijd: 

-  4000 m2 tentoonstelling 
-  Talrijke exposanten vanuit heel Europa, zoals VK, Duitsland, Nederland       
    en Frankrijk 
-  Cafetaria de hele dag open voor een etentje of een glaasje met vrienden 
 
Adres : LOUVEXPO, rue Michel Debauque, La Louvière  
GPS coordinaten: Lat. N50° 29’ 01’’ / Long E04° 10’ 51’’  

 
 
 
     

Forten On The Air 2022 
25/08/2022/in Aankondiging evenementen/door Johan Evers (PE1PUP)  

 
VERON Afdeling A52 (Hoeksche Waard) vraagt aandacht voor de 36e editie van de 
Open Monumentendag. Met traditiegetrouw in het verlengde daarvan ‘Forten on the 
Air 2022’. Het evenement zal plaatsvinden op 10 en 11 september aanstaande.  
Dus hou deze data vrij in de agenda.  

 
 
 

E2WRTC: Team Thailand traint voor Bologna 
Voorbereiding op de WRTC 2023 in Italië. 

Voor het eerst kon een puur Thais team zich kwalificeren voor deelname aan 
een WRTC, het teamwereldkampioenschap voor radioamateurs. Champ, 
E21EIC en Mew, E29TGW, activeren voor deze gelegenheid de speciale 
roepnaam E2WRTC op de kortegolfbanden. 
 

Alle 50 WRTC-teams bestaan elk uit twee radioamateurs, in dit geval E21EIC als Teamleider (TL) en 
E29TGW als Teamlid (TM). Net als de leden van de andere 49 teams op de WRTC 2023, die volgend jaar in 
de Italiaanse regio rond Bologna plaatsvindt, hebben de ervaren deelnemers en DXers zich gekwalificeerd 
door goede plaatsingen in internationale kortegolfwedstrijden. 
De speciale roepnaam E2WRTC is actief sinds 1 juni en tot 30 september 2022. QSL-kaarten voor verbindin-
gen komen automatisch via het QSL-bureau; directe QSL’s zijn ook welkom. Het logboek wordt regelmatig 
ge-upload naar Club Log voor controledoeleinden. 
 

Bij deze gelegenheid moet nog eens aan het WRTC-diploma worden 
herinnerd: Italiaanse speciale stations met het achtervoegsel WRTC zul-
len tot en met 10 juli van dit jaar punten uitdelen. De momenteel actie-
ve stations zijn te vinden met de transmissietypes in het DX-cluster en 
de WRTC-website. 

Bron : Funk Amateur (DL1AX) 
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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    RDA Contest                          71 QSO's en     2 Pnt.  
PA3DZM    SARTG WW RTTY Contest           25 QSO's en     1 Pnt.  
PE1OYB    SARTG WW RTTY Contest          227 QSO's en     6 Pnt.  
PA6VVT    Velddag Contest                   786 QSO's en    17 Pnt.(CW)   (Nw)  
PF7DKW    RAC Canada Day                      25 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DZM    YOTA Contest                         50 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PI4TIL      Batavia FT8 contest               399 QSO's en     9 Pnt.(DIGI)  
        ------------------------------------ 
 
              Totaal   8603 QSO's en   231 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 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 of heeft iets te melden voor in de 
nieuwsbrief kan ook.       

 
 
Ton  (PA1CC)      
 
Ton in de touwen op een hoogte van 30 meter of iets meer  
bij zijn conteststation voor een reparatie aan een antenne. 

 
 

Correspondentie: 
Piet van Hilst    
e-mail: a39@veron.nl  
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