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De Varicon is de spreekbuis van de Vereniging voor Experimenteel Radio 

Onderzoek Nederland afdeling Helmond en wordt per e-mail gezonden aan de 

leden van de VERON afdeling Helmond. 

De Varicon verschijnt min of meer regelmatig ca. vier maal per jaar en bij 

bijzondere gelegenheden. Bijdragen in de vorm van kopij zijn natuurlijk altijd 

welkom, stuur ook eens een stukje naar de redactie!  

Bijeenkomsten en lezingen worden steeds gehouden op de 3
e
 dinsdag van de 

maand in het gebouw Paulus Scouting  aan de Bakelsedijk 208 in Helmond. 

 Op elke afdelingsbijeenkomst is ook de regionale QSL-manager en de bibliotheek aanwezig. 

De rondes van PI4HMD worden geleid zoals in de agenda vermeld en beginnen om 20:30 uur locale tijd. 

Frequentie: 145.400 MHz. 

 

Het bestuur van de afdeling Helmond 
mail:  secretaris @ pi4hmd . nl 

 

Alexander Reloe,  PE2ARL,        Voorzitter        e-mail:   pe2arl @ pi4hmd . nl     

Paul Jacobs,           PA3BIA         Secretaris  e-mail:  pa3bia @ pi4hmd . nl     

Hans van Rooy,     PAoTLM,       Penningm.       e-mail:  pa0tlm @ pi4hmd . nl     

Martien Bos ,         PD4MB         Lid               e-mail:  pd4mb @ pi4hmd . nl 

Gerard Hovens ,    PD0PKG        Lid                    e-mail: pd0pkg @ pi4hmd . nl 

 

Jaarvergadering   2017 
 

Op 21 februari heeft de jaarlijkse Jaarvergadering plaatsgevonden. 

Helaas waren er maar 11 leden aanwezig maar die hebben dan ook de verslagen van  

de diverse commissies en bestuur kunnen bekijken en beluisteren. 

Het belangrijkste was de bestuursverkiezing. Rob PA3AZM heeft helaas het bestuur verlaten. 

Er hadden zich geen nieuwe kandidaten aangemeld maar tijdens de vergadering was  

Martien PD4MB  bereid om het bestuur weer te komen versterken. 

De taakverdeling binnen het bestuur is op de volgende bestuursvergadering besproken.  Het 

resultaat is hierboven te zien. 

Verder zal onze afdeling door twee man op de VERON verenigingsraad worden 

vertegenwoordigd.  PA0TLM en PD0PKG. 

 

 
Velddagen   1 september tot en met 3 september 2017 

                   op Camping  Grotelse Heide 
 

Na het grote succes van vorig jaar ook dit jaar weer een velddag in september. 

Deze zal weer op ons stekje op Grotelse heide  te Bakel worden gehouden. 

Om te kunnen bepalen of er grotere voorzieningen moeten worden geleend, 

tent – verlichting oid, graag van te voren even laten weten of je en wanneer je komt. 

Dit kan bij Hans PA0TLM via  pi4hmd.nl @ pa0tlm  

          of bij Paul  PA3BIA  via  pi4hmd.nl @ pa3bia  

   

  

 



                
 

 

Zoals op de bovenstaande foto, van 2016,  te zien is, is er nog plaats voldoende op het  

veld dus ook voor U. 

 

 

 

 

Kofferbakverkoop op de velddag. 

 
Er is het idee geopperd om op de velddag een kofferbak verkoop te organiseren. 

Dit zal dan op de zaterdag plaatsvinden zo rond het middaguur. 

Of dit definitief door gaat is nog niet bekend er moet nog contact worden opgenomen 

met onze campingbaas. 

Wil je aan deze verkoop meedoen dan graag van te voren , liefst zo snel mogelijk , 

aanmelden bij de velddagcommissie. 

 

 

 

 

Excursie naar het Techniek met een Ziel museum. 
 

Gezien het geweldige succes van onze vorige excursie is er weer een gepland  en wel naar het 

Techniek met een Ziel museum in Neerkant. 

Hier zijn allerlei zaken uit het verleden waaronder veel technische te bekijken. 

De excursie zal plaatsvinden op zaterdag 11 november 2017. 

De exacte vertrektijd zal nog worden bekendgemaakt, is mede afhankelijk van het museum. 

Als we met meer dan 6 personen zijn gaan ze speciaal voor ons open. 

 

Graag VOOR 30 september aanmelden bij Gerard  PD0PKG   of je mee wil gaan en of je 

eventueel als chauffeur wilt fungeren. 

 

 

 



 
 

 

 

Zelfbouwtentoonstelling  2017 van de  afd 53 . 
 

Ook dit jaar een zelfbouwtentoonstelling helaas geen foto’s deze keer. 

Het was weer een variatie aan tentoongestelde projecten van zelf gebouwde 

antenne analyzers – transverters , div. kleine zelfgebouwde knutsels  tot een 

vijverpompbesturing en een led-kubus. 

De top 3 bleek uiteindelijk  PD0PKG – PE1ROK - PA0TLM ,     

zij mochten een cadeaubon ontvangen, natuurlijk goed voor toekomstige plannen. 

 

  



De Activiteiten van PI4HMD  in  2017 
 

Juli                     Geen Rondes en Bijeenkomst 

 

Augustus           Geen Rondes en Bijeenkomst 

 

1-2-3 September   Velddagen 

02 september     Kofferbakverkoop op het velddagterrein (Onder voorbehoud ) 

05 september      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1156 door Arno,  PE2WGV 

12 september      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1157 door Rob,    PA3AZM 

19 september     Bijeenkomst  Vakantiebelevenissen / onderling QSO 

26 september      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1158 door Paul,   PA3BIA 

 

03 oktober          20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1159 door Hans,  PA0TLM 

10 oktober          20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1160 door Arno,  PE2WGV 

17 oktober         Lezing of onderling QSO 

21 0ktober          20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1161 door Rob,   PA3AZM 

31 Oktober         20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1162 door Paul,   PA3BIA  

 

07 november      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1163 door Hans,  PA0TLM 

11 november      Excursie naar het Museum Techniek met een Ziel in Neerkant 

14 november     20:30uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1164 door Arno,  PW2WGV 

21 november     Lezing of onderling QSO  

28 november      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1165 door Rob  , PA3AZM 

 

05 december      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1166 door Paul,   PA3BIA 

12 december      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1167 door Hans,  PA0TLM 

19 december     Lezing of onderling QSO 

26 december      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1168 door Paul,    PA3BIA 

 

 

 

JOTA zomerronde weer van start. 
 

De afgelopen tijd zijn Wijnand (PD5WL), Maarten (PG1N) en Thom (PA9T) druk bezig 

geweest met het voorbereiden van de JOTA-JOTI zomerronde.  

Het doel is om scouts tijdens de verschillende zomerkampen met elkaar in contact te brengen. 

De ronde zal eens per week plaats gaan vinden op de bovenregionale repeater PI3UTR op 

145.575 MHz en wel op woensdagavond om 19.30 uur.  

Een uur later zal de Europese ronde plaats gaan vinden op de 80-meter band op 3690 KHz. 

Hij wordt gehouden op de data: 12,19 en 26 juli en 16, 23 en 30 augustus. 

 

Gelezen op PI4VRZ/A RTTY uitzending. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gelezen in de Electron van december 1976 
 

 
 
Ja ja, ik weet het,  dat doen we nu niet meer zo maar voor diegene die geen elektronische of andere 

antenne analyzer hebben is dit een oplossing. 

 

Paul PA3BIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nog een artikel uit de electron.    Ik weet niet welk jaar heb alleen het artikel bewaard  

 

 



Agentschap Telecom over toezicht op gebruikers van PI2NOS 
 

De bovenregionale repeater PI2NOS is technisch een groot succes en daar maken veel zendamateurs 

dagelijks met heel veel plezier gebruik van.  Dit succes heeft helaas ook een keerzijde.  Agentschap 

Telecom (at) heeft sinds het in gebruik nemen van PI2NOS regelmatig meldingen van zendamateurs 

ontvangen over gedragsproblematiek, intruders, gebruikers zonder roepletters, bewuste verstoringen 

en nog andere vormen van ongewenst gebruik.  

Deze zaken leiden tot irritatie en bij tijd en wijle verminderde bruikbaarheid van dit bovenregionale 

relaisstation. In 2017 zijn er nu negen meldingen over deze problemen  

gedaan. Dit is voor at een situatie die dit experiment niet ten goede komt. 

 

In de afgelopen periode heeft at op meerdere momenten meegeluisterd en er gaat gelukkig ook heel 

veel goed. Maar er doen zich zo nu en dan zaken voor die weinig of niets te maken hebben met het 

zendamateurisme. Dit is een complex probleem en de aanpak ervan arbeidsintensief. Naast diverse 

intruders is echter ook opgevallen dat zendamateurs zich zelf ook niet altijd houden aan de 

voorwaarden die hun registratie stelt: 

 

1. niet of onvoldoende vermelden van eigen (complete) roepletters  

2. niet gebruiken van het Nato spellingsalfabet  

3. verbindingen maken met personen die hun roepletters niet noemen, deze ogenschijnlijk niet 

    hebben of roepletters gebruiken die niet bestaan  

4. muziekjes/geluidjes uitzenden tijdens een verbinding  

5. onvoldoende ruimte laten aan deelnemers die zich inmelden  

6. taalgebruik die een zendamateur onwaardig is (niet verplicht, maar lokt sterke reacties uit) 

 

Bovenstaande gedragingen wegen niet allemaal even zwaar, maar door dit gedrag ontstaat er een 

situatie die intruders en zendamateurs die regels minder belangrijk vinden een redelijk anonieme 

omgeving geeft om hun ding te doen. Door het verbeteren van de etherdiscipline en het daardoor 

oppoetsen van de amateur- etiquette, wordt een radio omgeving gecreëerd waar onjuist 

frequentiegebruik nadrukkelijker opvalt en daardoor makkelijker kan worden bestreden.  

 

Om dat te bereiken zullen inspecteurs van at PI2NOS intensiever gaan monitoren en gele kaarten 

uitschrijven bij bovengenoemde gedragingen. Het doel hiervan is het radioverkeer op PI2NOS in lijn 

te brengen met de registratievoorwaarden, waardoor de voedingsbodem voor ongewenst gedag en 

intruders wordt beperkt. Dit lijkt de makkelijkste weg en is dat ook, maar als het radioverkeer op 

PI2NOS volgens de regels gaat dan wordt ongewenst gedrag van zendamateurs en illegale gebruikers 

voor een flink deel bemoeilijkt.  

 

Doet at dan niets meer aan intruders? Nee zeker niet, juist in een dergelijke omgeving wordt het voor 

at makkelijker om op te treden. Wel is daarbij de hulp van zendamateurs onontbeerlijk. Alleen als 

zendamateurs investeren in het vergaren van informatie door op de  

ingang van de repeater te luisteren wanneer er zaken misgaan en die informatie met elkaar en met ons 

delen, is er voldoende gerichte informatie om een goede kans te hebben om een illegale gebruiker te 

lokaliseren.  

 

En dan? Wanneer at een intruder kan lokaliseren zal zij met strafrecht optreden, dit betekent 

inbeslagneming van de gebruikte en andere aangesloten zendapparatuur en het opmaken van proces-

verbaal. Mocht een radiozendamateur haar of zijn registratievoorwaarden overtreden dan zal met een 

gele kaart en bij herhaling een rode kaart worden opgetreden. Dit kan leiden tot een bestuurlijke boete 

of een (tijdelijk) zendverbod. 

 

Wij hopen dat zendamateurs samen het succes van PI2NOS dragen en deze oproep om het goede 

voorbeeld te geven ondersteunen. samen kunnen we hier een verschil maken. 

 

afdeling toezicht       agentschap telecom 



Amersfoortse repeaters vervangen. 
 

Twee van de drie Amersfoortse repeaters zijn vervangen. 

 De oude Storno cqf613 van PI3AMF (145,650) is vervangen voor een Motorola  

mtr2000. Hetzelfde geldt ook voor de AEG teleregent die PI2AMF (430.2500 MHz) in  

de lucht hield. De repeaterbeheerders werken momenteel nog aan het finetunen van de 

controllers. Om over PI2AMF te werken is nu ook sub-audio nodig. Er dient een toon  

van 77 Hz meegezonden te worden. Beide repeaters staan opgesteld op het berghotel in 

Amersfoort-zuid. Naast deze twee repeaters bestaat PI6AMF ook nog. Deze zendt uit op 

1298.5000 MHz. 

 

bron: hamnieuws.nl  

 

 

Mr  Carlson's lab 
 

Rondstruinen op youtube naar leuke video's is iets dat ik de laatste tijd toch wel  

behoorlijk veel gedaan heb, en dat levert soms leuke kanalen op met video's die  

de moeite waard zijn om te delen met de rest van de wereld. 

 

Zo ook het kanaal mr carlson’s lab, een zendamateur die het leuk vindt om oude radio's 

te restaureren en te repareren en hier zeer uitgebreid verslag van doet op youtube.  

En het mooie er aan is dat hij ook de technische achtergronden er bij uitlegt. 

 

Een aantal andere video's die hij gemaakt heeft gaat over het repareren van transceivers, 

waaronder een Yaesu ft-1000. Liefhebbers van dit apparaat, of degenen die er zelf een  

hebben, kunnen hun hart ophalen bij het bekijken van deze twee uur durende video maar  

ook een mooie - sinds kort bestaande serie op het kanaal – heet tech tips tuesdays, welke  

zo goed als elke dinsdag (hoe kan het ook anders) uitkomt. Hierin worden tips voor 

elektronica behandeld. 

 

Kortom, een kanaal dat zeker de moeite waard is om eens te bekijken. omdat de maker  

al een tijdje actief is, is er genoeg te bekijken aan de al gemaakte video's om je een hele  

tijd bezig te houden. 

 

de link naar het kanaal is: 

https://www.youtube.com/user/mrcarlsonslab 

 

bron:   pi4vrz/a    rtty uitzending 

 

 

 

ISS digipeater werkt weer ! 
 

Het amateur radio on the international spacestation (ariss http://www.ariss.org) packet 

digipeater systeem werkt nu weer op vhf -- 145.825 MHz. Door het defect raken van de 

Ericsson vhf portofoon aan boord van het ISS was de ARIIS packetrepeater  

verhuisd naar 70 centimeter. In februari bracht een vrachtraket een nieuwe Ericsson 2-meter 

portofoon naar het ISS ter vervanging van het defect geraakte exemplaar, die in de Columbus 

module gebruikt werd voor verbindingen met scholen en voor amateur radiopacket. 



In de tijd dat de vhf transceiver offline was, verzorgde ariss de school contacten van NA1SS 

met de Kenwood tm-d710 transceiver in de russische service module. Nasa iss amateur 

projectcoordinator Kenneth Ransom, N5VHO, zegt dat de vhf faciliteiten die nu weer 

beschikbaar zijn in de Columbusmodule tegelijk gebruikt kunnen worden met het hamtv 

digitale amateur televisie (datv) systeem, dat op 2.4 GHz werkt.  Internationale ariss 

voorzitter Frank Bauer, KA3HDO, zei recent nog dat ariss verder gaat met de ontwikkeling 

van nieuwe, samen werkende  radiosystemen aan boord van het iss waarvan we hopen dat 

deze de verouderende radio infrastructuur in de Columbusmodule en de servicemodule kan 

gaan vervangen. Packets die in een valide aprs formaat verzonden worden via het iss systeem 

en die opgevangen worden door een internet gateway station worden getoond op de amateur 

radio stations heard via iss http://www.ariss.net/s pagina.  Dat betekent ook dat het weer wat 

lastiger zal zijn om de schoolcontacten te volgen. De tm-d710 had aanzienlijk meer vermogen 

dan de Ericsson portofoon en was dan ook eenvoudig te ontvangen met een portootje als het 

iss overvloog. Daar is nu weer wat meer moeite voor nodig... 

 

bron pi4raz.nl  

 

 

 

 

 

 
Ik heb maar wat artikelen bij elkaar geknipt en geplakt. 

Het is natuurlijk veel leuker als UW artikel in de varicon staat. 

Dus heeft U iets om te plaatsen stuur dit dan naar de redactie. 
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