
Clubavond 
De clubavond van donderdag 8 september 2022 deze was goed bezocht tw; er waren deze avond 17 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). 
 
Voor zondag 2 oktober is er geen ronde i.v.m. vakantie. Tinus is de Spaanse Costa del Sol aan het bekijken 
en natuurlijk ook voor de zon. 
 
De volgende clubavond staat gepland op 13 oktober 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) gaat ook weer naar Bonaire en heeft voor deze gelegenheid een call aangevraagd, deze is in 
middels binnen gekomen PJ4TB. Wij gaan Tjeerd natuurlijk als het zover is volgen en ook aanroepen op de 
div. frequenties. 
 
Tjeerd heeft de afgelopen week ook niet stil gezeten, hij is druk bezig geweest met het restaureren van een 
variabele condensator voor zijn antenne. Hoe dit in de praktijk gaat werken willen wij gaat van Tjeerd horen 
en misschien met wat foto’s erbij, wordt vervolgt.   
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3Y0J Bouvet Island DXpedition 

26/09/2022/in Algemeen nieuws/door Fred Verburgh PA0FVH 

Bouvetøya of Bouvet Island is een Noors vulkanisch eiland in 
de Zuidelijke Oceaan. Het is ook een van de meest geïsoleer-
de eilanden ter wereld en bijna 90 procent van het eiland is 
bedekt met gletsjers. Het eiland heeft de status van natuurre-
servaat en voor het opzetten van een kamp is een vergunning 
nodig.  
 

Bouvet Island 

Bouvet Island ligt 2500 kilometer ten zuidwesten van Zuid-Afrika. Kortom een groep radioamateurs is volop 
bezig met de voorbereidingen voor een DX-expeditie naar #2 DXCC Bouvet Island.Het eiland meet slechts 
49 vierkante kilometer en is bijna volledig bedekt met ijs. Steile kliffen aan alle kanten van het eiland maken 
het ook extreem moeilijk om daar aan land te gaan. Olavtoppen is de hoogste top van het eiland en ligt 780 
meter boven de zeespiegel. Het eiland maakt geen deel uit van Antarctica. 

 

37ste Radiomarkt Assen op 8 oktober 2022 

29/08/2022/in Aankondiging evenementen/door Fred Verburgh PA0FVH  

 
We hebben besloten om na alle Corona beperkingen, onze 37ste Radiomarkt te houden en wel op 8 oktober 
2022. We hopen met deze datum weer tegemoet te komen aan de wensen van zowel de bezoekers als de 
standhouders.  
De markt is voor radioamateurs, luisterstations en andere geïnteresseerden 
in de radio- en ATV-techniek. Maar ook enthousiastelingen op computer-
gebied, elektronica en zelfbouw komen volop aan hun trekken. Zowel 
nieuwe als gebruikte spullen zullen weer in ruime mate aanwezig zijn. 
Ook zullen er weer stands zijn met demo’s over de mogelijkheden van ra-
dio, elektronica, opleidingen en meer. Natuurlijk is er ook voldoende 
ruimte voor onderling QSO, onder het genot van een hapje en drankje. We 
rekenen weer op een grote opkomst.  
 

Openingstijden en adres 
Onze radiomarkt is voor het publiek geopend van 9.30 uur tot maximaal 15.00 uur. 
Adres: Burgemeester J.G. Legroweg 80, 9761 TD EELDE 

 
Dag voor de RadioAmateur op 29 oktober 2022 ! 
 
Op 29 oktober 2022 vindt de 60e Dag voor de RadioAmateur plaats. Deze dag wordt georganiseerd 
door VERON, Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland. Naast het officiële gedeelte 
met de bekendmaking van de RadioAmateur van het (vorige jaar) 2021, door het wetenschappelijke Radio-
fonds Veder, zijn er diverse lezingen, workshops, de zelfbouwtentoonstelling de AMRATO (commerciële 
handelaren), en natuurlijk de VROM, de VERON Onderdelen Markt (radiovlooienmarkt). Diverse commis-
sies, werkgroepen en verenigingen zullen zich presenteren, zo zal er weer een Jeugdplein ingericht zijn.  

https://www.veron.nl/nieuws/category/algemeen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa0fvh/
https://www.veron.nl/nieuws/category/evenementen/
https://www.veron.nl/nieuws/author/pa0fvh/
https://www.veron.nl/


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: 
--------------------------- 
PA0RRS    CQWWDX Contest                  104 QSO's en      4 Pnt.  
PE1OYB    CQWWDX Contest                  435 QSO's en    10 Pnt.  
PF1SCT    WAE DX Contest SSB              145 QSO's en      4 Pnt.  
 
       ------------------------------------ 
          Week        684 QSO's en    18 Pnt.  
 
         Totaal      9443 QSO's en   254 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  

 

 

 

 

 

    Franck  PE1OYB  op de koffie bij Ton  PA1CC 
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