
Clubavond 
De clubavond van 14 april deze was matig bezocht tw 12 mensen waren aanwezig op deze avond. Het was 
een clubavond met de bedoeling om gelijk een leden vergadering te houden, maar deze viel in het water om-
dat Ton ( PA1CC ) het liet afweten door omstandigheden kon er geen kascontrole worden gehouden. En er 
waren ook geen ingekomen stukken ingezonden en verders waren er geen vragen of opmerkingen bij de aan-
wezige amateurs. 
 
De clubavond van 12 mei was weer onder ons gezegd gezellig er waren deze avond 16 mensen aanwezig op 
de avond, het weer zat ook mee dus konden we met zijn alle buiten zitten.   
Zoals van oud, er werd weer flink wat gekletst. Ton PA1CC was deze avond ook weer aanwezig en de QSL- 
kaarten werden weer aan ieders uitgedeeld. 

 
Ook Frans (onze barman) werd deze avond goed bezig gehouden, het ene drankje 
naar het andere ging over de toonbank. Het was deze avond wel iets later geworden 
dan de andere avonden “maar wel gezellig”. 
 
De eerst volgende clubavond staat gepland op 
donderdagavond 9 juni 2022, en iedereen is 
weer welkom vanaf 19:00 uur.  
 
 
 
 

Piet van Hilst    Secretaris A39 Tilburg 
 
 
 

 

Jac  PA3ENI 

 
Ik heb te koop voor de knutselaars aan oude radio’s onder ons een cd met 
schemas en fotos van oude radio’s zie de foto . 
 
Prijs €8,-  
 
Mijn e-mail 
 
jacschellekens@outlook.com  
 
 
 

 

Afdeling A39  Tilburg Vereniging voor 
  Experimenteel 
Radio Onderzoek 
  in Nederland 

https://www.veron.nl/nieuws/radiomarkt-bladel-karmarkt-2022/
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Radiomarkt Bladel KARmarkt 3 juli 2022 

De in de regio bekende Kempische Amateur Radioclub (KAR) organi-
seert op zondag 3 juli hun jaarlijkse radiomarkt. Op het terrein verkopen 
diverse standhouders radio gerelateerde artikelen zoals radiosets,  
antennes en veel elektronica onderdelen. 
 
De entree bedraagt € 5,–, kinderen t/m 16 jaar hebben gratis toegang en 
parkeren is gratis.  
 
 
 

 
Velddag Contest CW 4 en 5 juni 2022 
 

Doe mee met de Velddag Contest CW 

Ook dit jaar hopen wij tijdens de velddag op goede weersomstandighe-
den, vooral bij de opbouw van de velddag stations. De VERON velddag 
is nog altijd bijzonder geschikt om de vele aspecten van de radiohobby 
uit te proberen en voorts om je afdeling te promoten of de onderlinge 
band te versterken. Zo kan men in het veld antennes uitproberen maar 
ook ervaring op doen met het deelnemen aan een contest. 

 
 
 
 
12 juni 2022: VERON actief met morse vanaf Openluchtmuseum 
 
In het kader van morse als immaterieel erfgoed is de VERON op zondag 
12 juni actief vanaf het Openluchtmuseum in Arnhem. VERON-leden 
geven museumbezoekers dan informatie over morsecode en demonstre-
ren het gebruik daarvan door radioamateurs. Zij zullen dan op diverse 
banden verbindingen maken met de speciale roepnaam PA6OLM. De 
prefix OLM staat overigens voor “OpenLuchtMuseum”.  

 
 
 
Ham Radio Friedrichshafen 24-26 juni 2022 
 
De 45e Ham Radio in Friedrichshafen, Europa’s belangrijkste vak-
beurs voor amateurradio, gaat dit jaar door, en wel van 24 tot 26 
juni 2022. De organisatoren van Europa’s internationale amateurra-
diotentoonstelling Ham Radio in Friedrichshafen berichten dat de 
45e editie, gesponsord door de Deutscher Amateur Radio Club 
(DARC), dit jaar eindelijk door kan gaan. Ham Radio in Frie-
drichshafen kon de afgelopen jaren niet plaatsvinden vanwege de 
pandemie. Toen was er wel een Ham Radio Online.  
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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    King of Spain Contest              30 QSO's en     1 Pnt.  
PA0RRS     Alessandro Volta RTTY Contest     36 QSO's en     1 Pnt.  
PE1OYB     Alessandro Volta RTTY Contest     81 QSO's en     3 Pnt.  
PA3DZM    CQ-M International DX Contest           100 QSO's en     4 Pnt.  
PF7DKW    RSGB FT4 Activity                  53 QSO's en     2 Pnt.(DIGI)  
PA3DZM    YU DX Contest                       25 QSO's en     1 Pnt.(CW)  
PA3DZM    CQ MM DX Contest                        119 QSO's en     4 Pnt.(CW)  
PA3DZM    DARC HF Ostercontest               75 QSO's en     3 Pnt.(CW)  
PE1OYB     SP DX RTTY Contest                 63 QSO's en     2 Pnt.(RTTY)  
PA3DZM    UA1DZ Memorial Cup                 19 QSO's en     0 Pnt.(CW)  
PA3DZM    Helvetia Contest                    95 QSO's en     3 Pnt.(CW/SSB/DIGI)  
PE1OYB     BARTG Sprint 75                    93 QSO's en     3 Pnt.(RTTY)  
PF7DKW    CQ MM DX Contest                   91 QSO's en     3 Pnt.(CW)    
PF7DKW    PACC Digi Contest                               100 QSO's en     4 Pnt.(DIGI)  
PA3DZM    UK/EI DX Contest                   88 QSO's en     3 Pnt.(CW)  
PE1OYB     ARI DX Contest                                    175 QSO's en     5 Pnt.(CW/SSB/DIGI)  
PA3DZM    ARI DX Contest                      86 QSO's en     3 Pnt.(CW/SSB/DIGI)  
        ------------------------------------ 
 
             Totaal   6369 QSO's en   176 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. 

 
 
 
 

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