
Clubavond 
De clubavond van donderdag 13 oktober 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, zender / antenne en de komende JOTA wie wat gaat doen. De 
redactie gaat dit op de voet volgen en langs de div. groepen.  
 
Weet u ook dat de zondag ronde van PI4TIL kunt volgen met internet (SDR radio). 
 
De volgende clubavond staat gepland op 10 november 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 
 
 
 

Tjeerd  PE1OJR 

 
Tjeerd (PE1OJR) zit op dit moment op Bonaire met de call PJ4TB. Tjeerd is samen met zijn vrouw Mary op 
familie bezoek en een kleine vakantie. Tijdens de vrije uurtjes had Tjeerd ook nog tijd voor zijn hobby, want 
hij had daar ook spullen voor mee genomen, natuurlijk hebben wij ook diversie keren verbinding gehad met 
Tjeerd. 
 
Op de foto is te zien dat zijn antenne in de waterlijn staat en dat het water niet omhoog 
komt. 
 
Er was ook tijd om bij de plaatselijke vereniging langs te gaan PJ4G en deze in actie te 
zien tijdens een contest, Tjeerd voelde zich al een beetje ingeburgerd bij de club. 

 
Op de foto : 
 
- PJ4G in actie 
- Bij praten tijdens een clubavond 
- Spaghetti aan de achterkant van de tafel 
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Het weekend van de Jota Joti 2022 

Ieder jaar wordt tijdens het derde volle weekend van oktober wereldwijd de JOTA-JOTI gehouden. Hierbij 
staat JOTA voor “Jamboree On The Air“. En JOTI is eigenlijk soortgelijk. Maar dan “On The Internet“. Zo 
ontmoeten scouts van over de hele wereld elkaar dit weekend. Naast in persoon, ook via de amateurradio en 
het internet.  

Piet (PD3PVH) en Tinus (PF7DKW) zijn vrijdagavond op bezoek geweest bij de scouting de Rendierhoeve, 
Rey de Carle en bij Peerke Donders in Tilburg.  

Kampeerbos De Rendierhoeve 

Vrijdagavond als eerste naar het kampeerbos de Rendierhoeve op de grens Moergestel / Berkel-Enschot ach-
ter de Trappe brewery. Achteraf is het goed dat wij deze locatie als eerste hebben gekozen want het begon al 
donker te worden en we waren alle twee hier nog nooit geweest, dus even zoeken. 

Eenmaal aangekomen op de locatie 
van het kamp was Frank  (PF1SCT) 
al druk bezig met contact te maken 
met andere amateurs op HF onder de 
call.  PC70RH 

Deze avond kwam er ook nog een 
andere scoutinggroep langs die op een andere locatie in dit zelfde kampeerbos kampeerde. De scouts konden 
verbindingen maken op HF met de buitenlandse scouts of andere amateurs en in een andere tent op de diver-
se frequenties op 2 mtr. met andere groepen. Na het verblijf van een dikke uur hebben we afscheid genomen 
om door te gaan naar de volgende groep.   

Rey de Carle 
 
Als tweede scouting kwamen we aan bij scouting Rey de Carle, we konden via de achterdeur 
naar binnen sluipen, het was rustig op dat moment alleen Jan (PE1BFT) en Ton (PD9TDW) 
waren aanwezig. Door ziekte had Arie (PD7AVR) het laten afweten 
Jan had dit jaar ook weer voor een leuke soldeer opdracht gezorgd en een boekje met een aan-
tal vragen waar ze een prijs mee kunnen winnen.  
 

Ook hier bij Rey de Carle kwam een einde aan het bezoek want we hadden er nog één te gaan.  
 

Peerke Donders  
 
Als derde en laatste scouting bezoek was dit bij Peerke Donders bij aankomst was het al flink 
donker en konden we niet goed een foto maken van de toren die zij hadden gemaakt. Eenmaal 
binnen was Tjeerd (PE1OJR) al druk bezig met FT8 op de 20 mtr. en met het 
beplakken van de wereldkaart met rode plakkers wat hij gewerkt had.  
 
De andere amateurs hier zijn Eric (PA3DZM) en Ad (PA1ASP), Eric had zijn 
langdraad antenne weg gehangen en kon knallen op HF. Ad was druk bezig met 
de jota ronde op de 2 mtr.,  

 
 
 
 
 
 

 
We zijn hier nog één uurtje gebleven en toen naar huis gegaan. We zijn 
deze avond bij 3 scoutingclubs langs geweest en alle 3 doen ze het op een 
andere manier maar wel leuk om te zien.  



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. 
                    De trofee voor   PA6T 
Resultaat afdeling Tilburg:                3e plaats PACC 2022 
---------------------------                  CW  LOW 
PE1OYB     JARTS WW RTTY Contest           216 QSO's en     6 Pnt.  
PA3DZM    RDA Contest                           71 QSO's en     2 Pnt.(CW)    
PA3DZM    SARTG WW RTTY Contest            25 QSO's en     1 Pnt.(RTTY)  
PE1OYB     SARTG WW RTTY Contest          227 QSO's en     6 Pnt.(RTTY)  
PE1OYB     WW DIGI DX Contest                131 QSO's en     4 Pnt.(DIGI)  
PA3DZM    FOC QSO Party                        25 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA0RRS      CQWWDX Contest                        104 QSO's en     4 Pnt.(RTTY)  
PE1OYB     CQWWDX Contest                         435 QSO's en   10 Pnt.(RTTY)  
PF1SCT      WAE DX Contest SSB                    145 QSO's en     4 Pnt.(SSB)    
PE1OYB    The Makrothen Contest                    127 QSO's en     4 Pnt.(RTTY)  
        ------------------------------------ 
           
              Totaal      9786 QSO's en   264 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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