
Clubavond 
De clubavond van donderdag 8 december 2022 deze was zeer rustig tw; er wa-
ren deze avond 10 amateurs die naar de clubavond zijn gekomen. Een aantal 
van de vaste kern waren er deze avond niet, de avond werd zoals altijd ver-
zorgd door Frans en zijn vrouw. Er werd weer heel wat af gekletst over alles en 
nog wat, zender / antenne en alles wat er aan vast hangt. 
 
Weet u ook dat de zondag ronde van PI4TIL kunt volgen met internet (SDR radio). 
 
De eerste clubavond van het nieuwe jaar staat gepland op 12 januari 2023, 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 
 
 

Franck  PE1OYB 
 
Franck heeft een aantal amateurspullen te koop tw; 

 
1x Cushcraft MA5B antenne compleet. De originele balun is er niet bij, wel 
een nieuwe 1115U/U (3Kw) balun van Balun desings, speciaal voor MA5B. 
 
1x Rotor staatstuk met voetplaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast heeft Franck nog 2 HP Eny laptops te koop: 
Type 13n010nd de een met: 
- 13,3” FHD IPS ontspiegeld beeldscherm 
- 240GB M2-SSD harde schijf 
- 4GB DDR3 SDRAM 
- Bang&Olufsen luidsprekers 
 
De andere met dezelfde specificaties maar met een 128GB M2-SSD harde schijf. 
 

Belangstellende kunnen contact opnemen via: pe1oyb@pi4til.nl 
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Nieuwe naam voor Agentschap Telecom per 1 januari 2023  
(Bron: Agentschap Telecom Website)  
 

Op 6 november maakte minister Adriaanse van Economische Zaken 
en Klimaat officeel de nieuwe naam van Agentschap Telecom bekend. 
Dat deed zij via een korte tijdreis in Virtual Reality, tijdens een bijeen-
komst bij Agentschap Telecom in Amersfoort. Ook burgemeester  
Bolsius van Amersfoort was daarbij aanwezig. 
 
Vanaf 1 januari gaat de toezichthouder verder als Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (afgekort RDI). 
 
 

De toenemende digitalisering verandert maatschappelijke opgaven 

Inspecteur-generaal Angeline van Dijk: “Er is sprake van een toenemende 
digitalisering. Dat is een voorwaarde voor een duurzame economische ont-
wikkeling en brengt ons land verder. Tegelijkertijd brengt het nieuwe kwets-
baarheden en risico’s met zich mee. Maatschappelijke belangen kunnen daar-
door onder druk komen te staan. Dat heeft de maatschappelijke opgave van 
Agentschap Telecom in de loop der jaren veranderd.”  

 

Investeren en intensiveren toezicht 

De nieuwe Rijksinspectie Digitale Infrastructuur behoudt de taken van het huidige agentschap. Daarnaast zal 
de RDI nadrukkelijker investeren in de digitale veiligheid van Nederland. Bijvoorbeeld door intensie-
ver toezicht te houden op netwerken en de digitale veiligheid van slimme apparaten.  
 

Nieuwe naam dekt lading 

De toezichtstaken zijn de afgelopen jaren al sterk toegenomen. De verwachting is dat die groei zich de ko-
mende jaren voort zal zetten. De naam 'Rijksinspectie' sluit goed aan bij die ontwikkeling. In verband met de 
verbreding van het werkveld dekt de benaming 'Telecom' de lading niet meer. 'Digitale infrastructuur' doet 
dat wel. 
 
 

Yaesu update 
 
Yaesu liet op woensdag 28 december 2022 weten dat ze gaan stoppen met de productie van de serie FTM-
400 en de serie FT-818, dit waren de woorden van Join John Kruk ( N9UPC ) National Sales Manager. 
De rede voor de FTM-400 was de nieuwe serie FTM-200 en FTM-300 en deze zijn beter uitgerust dan de 
FTM-400. Voor de FT-818 (QRP) dit is gewoon een uitlopend model geworden. 

 



Een wonderbaarlijk antenne ongeval  
 
Wat kan er mis gaan met het vervangen van de antennes in de constructiemast van een radiozendamateur? 
Het is een komisch verhaal dat al een poosje rond gaat, maar het blijft leuk om te lezen. Het bevat ook een 
paar wijze lessen, waarvan de belangrijkste is: eerst denken en dan pas doen...  

 
Een zendamateur zit in z’n shack om een e-mail van z’n verzekeringsmaatschappij te beant-
woorden... Op verzoek stuur ik u aanvullende informatie betreffende de toedracht, blok 1 van 
het door mij ingevulde schadeformulier. Als antwoord op de vraag heb ik ‘slechte planning’ 
ingevuld als oorzaak van het ongeval. U heeft om verduidelijking gevraagd. Ik hoop dat on-
derstaande beschrijving voldoende is.  
 

Ik ben een gelicenseerd radiozendamateur. Op de dag van het ongeval werkte ik alleen in het hoogste gedeel-
te van mijn 26 meter hoge antennemast, een zogenaamde vakwerkmast, om mijn HF- en VHF-antennes te 
vervangen.  
 
Toen ik het werk af had, ontdekte ik dat ik gedurende verschillende klimpartijen naar schatting 
zo’n 150 kilo aan gereedschap en antennematerialen naar boven had gebracht, wat nu allemaal 
op het platform bovenin de mast lag. Om dit gereedschap en antennemateriaal niet met de hand 
naar beneden te hoeven brengen besloot ik het neer te laten in een emmer aan een touw dat door 
een katrol liep die boven aan de top van de mast was bevestigd. Ik maakte beneden aan de 
grond het touw vast, klom naar boven naar de top van de mast en laadde de gereedschappen en 
restmaterialen in de emmer. Daarna klom ik weer naar beneden en maakte het touw los, waarbij 
ik dit stevig vasthield om de emmer met 150 kilo materiaal langzaam naar beneden te laten zak-
ken.  
 
Zoals onder vraag 12 van het schadeformulier is ingevuld is mijn gewicht slechts 73 kilo. Omdat ik tot mijn 
verassing plotseling van de grond werd getild verloor ik de tegenwoordigheid van geest en vergat het touw 
los te laten. U zult begrijpen dat ik met hoge snelheid langs de mast naar boven werd gesleurd. Ongeveer hal-
verwege de mast ontmoette ik de emmer op z’n weg naar beneden. Dit verklaart mijn schedelbasisfractuur en 
gebroken nekwervel. Enigszins afgeremd vervolgde ik mijn weg naar boven, om uiteindelijk te stoppen op 
het moment dat de vingers van mijn rechterhand tot over de knokkels in de katrol staken. Gelukkig hervond 
ik toen de tegenwoordigheid van geest en was ondanks alle pijn bij machte het touw te blijven vasthouden.  
 

Ongeveer tegelijkertijd echter, kwam de emmer met gereedschap met een klap op de grond terecht. Hierdoor 
sloeg de bodem eruit. Ontdaan van het gewicht van het gereedschap woog de emmer nog slechts een paar 
kilo. Ik maak u nogmaals attent op mijn gewicht, zoals ingevuld onder vraag 12.  
 
U kunt zich voorstellen dat ik aan een snelle afdaling langs de mast begon... Op een hoogte van ongeveer 13 
meter kwam ik de emmer weer tegen, nu op z’n weg naar boven. Dit verklaart de twee gebroken enkels en 
schaafwonden aan mijn onderbenen en rug.  
 
Gelukkig vertraagde de ontmoeting met de emmer mijn val voldoende zodat ik niet al te hard terecht kwam 
op de berg gereedschap en materialen. Slechts mijn staartbotje werd gebroken.  
 
Helaas moet ik echter rapporteren dat ik, liggende op de stapel gereedschappen, niet in staat was direct op te 
staan en ik kon slechts kijken naar de lege emmer aan het touw 24 meter boven mij. Ik verloor het bewustzijn 
en liet het touw los …  
 
 



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 van seizoen 2022. 
                     
Resultaat afdeling Tilburg:                 
 
PA3DZM     LZ DX Contest                       125 QSO's en     4 Pnt.(CW)  
PF1SCT     PA Beker Contest SSB                  98 QSO's en     3 Pnt.(SSB)  
PA3DZM     CQ Worldwide DX Contest CW         62 QSO's en     2 Pnt.(CW)  
PA6T       CQ Worldwide DX Contest CW     1240 QSO's en    26 Pnt.(CW)  
PA3DZM     CWT contest                             25 QSO's en     1 Pnt.(CW)    
PA3DZM     ProCW contest                        189 QSO's en     5 Pnt.(CW)     
PA3DZM     ARRL 10 meter Contest               138 QSO's en     4 Pnt.  
                ------------------------------------ 
           
           Totaal       12380 QSO's en 327 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.       
 
 

evenementen nieuws 
 
Voor de maand januari zijn er geen evenementen of beurzen bekend. 
             
RF-webinar op 8 januari : Netwerk en antenne analysers 
 

Een webinar is een online presentatie op het web; een RF Webinar is een online presentatie in 
het kader van het RF Seminar op het web. De RF Webinars zijn ontstaan nadat fysieke bijeen-
komsten van het RF Seminar door de corona pandemie niet langer mogelijk waren. Iedere twee-
de zondag van de maand proberen we weer een interessante lezing over een ander thema te pre-
senteren. 

Het RF webinar begint om 15:00 CET, en duurt ongeveer anderhalf uur. Inloggen om te testen is mogelijk 
vanaf 14.00u. ( inloggen via de site van RF Webinar ) 
 
 

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

