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Einde van AM/FM-

Op dinsdag 12 september beginnen we weer met onze clubavonden. En
op deze eerste bijeenkomst gaan we bijgepraat worden over EMC/EMI zaken. Oftewel elektromagnetische compatibiliteit en interferentie. Wij boffen
dat wij twee professionele deskundigen in onze afdelingen hebben, t.w.
Marcel van Dijk, PA3AUV en André Carinus, PA3FIS. Deze twee OM’s zijn
momenteel in onderling overleg hoe zij de presentatietaart gaan verdelen
maar we hebben er groot vertrouwen in dat dit gaat lukken en het een leerzame avond gaat worden.
Op dinsdag 10 oktober organiseren we weer een meetavond.
Het moment om uw knutsels zoals ontvangers, zenders, andere elektronica
schakelingen etc. te laten bemeten op goede werking.
Het is dus belangrijk dat alle leden van tevoren opgeven wat ze gemeten
willen hebben zodat we er voor kunnen zorgen dat de benodigde apparatuur
aanwezig is.
Ook is er uiteraard gelegenheid om uw QSL-kaarten in te leveren of op te
halen en dat geldt ook voor de tijdschriften uit de uitleenbibliotheek.
Belangstellenden zijn altijd welkom om eens kennis te maken met onze
mooie hobby. Kom eens kijken hoe het er op onze gezamenlijke verenigingsavonden aan toe gaat. Kijk voor het adres op de website van PI4WAG
of PI4EDE.
Op maandag 11 september om 20:30 uur is er weer de gebruikelijke
uitzending van PI4EDE/PI4WAG in de Vallei-ronde op 145,250 MHz.
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Verslag van de 13 juni avond
Ondanks het mooie weer en dreigende vakanties was er een goede opkomst.
Veel leden kwamen opdagen om hun pakketje onderdelen en de print voor de XPhase storingsonderdrukker in ontvangst te nemen.
https://a43.veron.nl/projecten/x-phase-storings-onderdrukker/
Wolter, PA5WN opende de avond met de nodige mededelingen en een kort verslag van het zeer geslaagde velddagweekend.
Coen, PF1A deed de plannen uit de
doeken voor het organiseren van mini
contestjes bij de diverse OM’s thuis om
onze leden de smaak te pakken te laten
krijgen van dit deel van onze hobby.
En daarna hield Mans, PA0MBJ een korte presentatie waarin de technische details van de X-Phase schakeling en
bouwaanwijzingen uit de doeken werden gedaan. 21 leden zijn nu aan het
knutselen geslagen.
Voor liefhebbers zijn er nog een paar
printjes over en ook de bijbehorende
onderdelen zijn verkrijgbaar.
Even melden bij Mans (PA0MBJ@VERON.NL).
De rest van de avond werd gevuld met onderling QSO.
In juli is er alleen onderling QSO en in augustus is er geen clubavond. In september beginnen we weer.
Mans PA0MBJ
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Colofon
VERON afd. Wageningen

VRZA afd. Zuid-Veluwe

Correspondentieadres
VERON afd. Wageningen
p/a Nijhofflaan 93
3906 EV Veenendaal
T: 0318-508856
E: a43@veron.nl

Correspondentieadres
VRZA afd. 24 Zuid-Veluwe
p/a Lindelaan 28
6721 VC Bennekom
T: 0318-415146
E: pi4ede@ vrza.nl

Voorzitter
Mans Jansen PAØMBJ
T: 0317-416964
E: pa0mb j@veron.nl

Voorzitter
Wolter Nijmeijer PA5WN
T: 0318-415146
E: pa5wn@ vrza.nl

Secretaris
Fred Verburgh PAØFVH
T: 0318-508856
E: pa0fvh @veron.nl

Secretaris
André van Silfhout PEØAVS
T: 06-50451360
E: pe0avs@ vrza.nl

Penningmeester
Geeuwke de Boer PG3B
T: 0318-555203
E: g.en.e.de.boer@ planet.nl

Penningmeester

Bestuurslid
Wouter Lingeman PG2W
T: 06-47082329
E: pg2w@ veron.nl

Bestuurslid
Coen Bakker PF1A
T: 06-16474257
E: pf1a@ vrza.nl

Bestuurslid
Gerrit Plasman PA3DDP
T: 0318-417197
E: pa3ddp @veron.nl

Bestuurslid

Vacant=> Vacature !!!!

Vacant=> Vacature !!!!

Afdelingszender PI4WAG
Vergunninghouder: Fred Verburgh PAØFVH
Bank-relatie
IBAN nr. NL47.ING.B.00.01.49.93.76
t.a.v. Veron afd. Wageningen
p/a Varenmos 9 3904 JX Veenendaal
Website https://a43.veron.nl/

Afdelingszender PI4EDE
Vergunninghouder: Jaap Zoet PA3BQC
Bank-relatie
IBAN: NL30.ING.B.00.00.94.88.19
t.a.v. VRZA afd. Zuid-Veluwe
p/a Oude Kerkweg 58, 6717 JR Ede
Website
http://pi4ede.datastar.nl

Combinatie uitzending afdelingszenders PI4EDE—PI4WAG
Uitzending elke maandagavond vóór
de 2e dinsdag van iedere maand.
Aanvang: 20:30 uur
Frequentie: 145.250 MHz
Clubavonden
Iedere 2e dinsdag van de maand in de
Kantine korfbalvereniging CKV Reehorst ‘45
Langekampweg 6, 6715 AV Ede (52,02,09 N & 5,38,17 O)
Aanvang 20:00 uur Zaal is om 19:30 uur open
T: 0318-647220
QSL-Manager
Gerrit Plasman PA3DDP
Hof van Putten 8
6721 TL Bennekom
T: 0318-417197
E: pa3ddp @veron.nl
DOPE Nieuwsbrief
Rikus van Holland PDØIAZ
T:0318-638380
E: h.v.holland@ hetnet.nl
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Verslag velddagen 2017 door PA5WN
Op 4 en 5 juni zouden de jaarlijkse velddagen worden gehouden voor de leden van de VERON afd. Wageningen en de VRZA afd. Zuid-Veluwe.
De uitnodiging door Erik PA7ES samengesteld was netjes op tijd verstuurd,
maar de aanmeldingen bleven toch wel wat achter bij de verwachtingen.
Uiteindelijk bleken er 13 personen aanwezig te zijn.
Dit is wel erg, erg weinig als je ziet
hoeveel leden er binnen beide afdelingen zijn. Maar goed, ook met 13 personen zouden we er twee mooie dagen
van maken.
Jaap, PA3BQC en zijn mannen hadden
op de woensdag voorafgaand aan de
velddagen al wat materiaal klaargezet
op het Harnsedijkje zodat dat op de
donderdagavond al kon worden opgepikt en naar Otterlo worden gebracht
door André PA0AVS en anderen.
De lokatie, Mini-camping Nieshof in
Otterlo was al enige weken geleden geinformeerd en wist dat we zouden komen.
Dat is bij Kees overigens nooit een probleem.
Op vrijdag waren Erik PA7ED, Glen PA1GN, Ronald PE1PZW en Marco PD2MN
al op tijd aanwezig om de mast op te trekken met daarin een 6 meter beam.
Andere kleinere antennes werden neergezet of opgehangen waaronder ook
een zelf-volgende satelliet antenne.
Vorig jaar moest de satelliet nog met
de hand worden gevolgd, maar nu was
ook dat geautomatiseerd.
Ondergetekende kwam pas in de vroege avond aan vanwege werkzaamheden op het QRL. Dat was, omdat dat
al verwacht was natuurlijk geen enkel
probleem.
Er was ruimte in overvloed en nadat
André zijn auto iets had verplaatst
was er een mooi plekje gevonden.
Omdat de weergoden, en hoe kan het
ook anders, ons bijzonder goed gezind waren, duurde de avond tot in de late
uurtjes.
Er werden digitale, maar ook andere verbindingen gemaakt.
Ronald PE1PZW had zelfs een compleet ATV station meegenomen.
Zaterdagmorgen scheen de zon al vroeg en was het heet op de velddaglocatie en er kwamen vele bezoekers van beide afdelingen, maar ook andere
belangstellenden even een kijkje nemen.
Dat was zeer gezellig en onder het genot van een bakje koffie werden er heel
veel oude koeien uit de sloot gehaald.
Ongetwijfeld hebben we ook weer nieuwe koeien in de sloot gestopt dit jaar
en dat is dan weer iets voor de komende jaren.
De dag werd verder lekker vol gemaakt met allerlei experimenten, testopstellingen en probeersels. De een kwam wat beter uit de verf dan de andere
maar dat mocht de pret niet drukken.
Zo heel langzaam aan naderde het tijdstip van 18:00 uur.
De tijd dat de BBQ zou gaan beginnen. De slager was mooi op tijd, de BBQ al
lekker heet en het vlees en de salades stonden klaar.
Allen was de XYL van André ietwat de weg kwijt geraakt. Tja, met zo'n snelle
motor ben je zo een weggetje voorbij... Maar toen ook zij vol goede moed
(Vervolg op pagina 4)

Nieuwsbrief
Pagina 4 287
Nieuwsbrief 287
(Vervolg van pagina 3)

was gearriveerd kon de barbeque beginnen.
Die was weer ouderwets lekker en met een drankje erbij was het een en al
gezelligheid. Na afloop werd er nog lekker nagekletst en moesten we steeds
verder het veld op om nog het laatste restje zon mee te pakken.
De avond volgde en er werd, evenals op de vrijdagavond een lekker vuurtje
gestookt. Niet omdat het vanwege de warmte nodig was, maar gewoon omdat het gezellig was.
Overigens was het later op de avond toch wel lekker, zo'n fikkie. Ik heb niet
afgewacht tot het hout op was, maar daar zijn ze nog een heel eind mee gekomen....
Op zondagmorgen heerlijk in het
zonnetje ontbeten en daarna zijn we
heel voorzichtig gaan afbreken.
De masten werden gestreken, de
coax opgerold en opgeruimd.
Omdat we op zondag niet bij de opslag lokatie terecht kunnen is er een
groot deel van het materieel naar
Scouting Tarcisius gebracht om later
naar de opslag gebracht te worden.
Het is wat lastig en zorgt voor extra
werk, maar het is niet anders.
Zelf heb ik welgeteld 1 verbinding
gemaakt op zondag met een Portugees station met een SuperAntenna (een
soort van handmatige ATAS120) gemonteerd op een 3-potig statief. Dat
werkte wonderwel.
De organisatie kan terug kijken op een geslaagd velddagweekend wat dankzij
het goede weer, weer onvergetelijk is geworden.
Met dank aan: Erik PA7ES, Glen PPA1GN, Ronald PE1PZW, Marco PD2MN,
André PE0AVS, Marcel PA3AUV, Rijk PE1PTJ, Geeuwke PG3B, Wolter PA5WN,
Jaap PA3BQC, Piet PA3ANH, Fred PA0FVH, Wouter PG2W, Ad PA2Z en Gerrit
PA3DDP. (en ik hoop niet dat ik iemand vergeten ben !!)
Wolter, de PA5WN
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Leuke Hyperlink
Leuk grappig en leerzaam

https://www.youtube.com/watch?v=Bt9zSfinwFA
Groet Luit PA0LPN
Tip: Uitgebreid weer
Nu de zomer weer begonnen is, betekent dat nog niet
dat alle dagen regenvrij zijn. Om een dagje uit te plannen is een goede weerapp dan ook onmisbaar. Een wel
heel mooie is MeteoEarth. Niet alleen verkrijgbaar voor
Android en iOS, maar ook als browserversie. Dat laatste
betekent dat u ook vanaf de pc de wonderschone weersvoorspellingen (én actueel weer!) kunt raadplegen. Gewoon door met de browser een bezoekje te brengen aan
meteoearth.com.
De dienst is in principe gratis. Via een in-app aankoop kunt u echter voor
een jaar lang de optie om een langere periode vooruit te kijken aanschaffen. Het mooie aan MetoEarth zijn de in- en uitschakelbare lagen. U kunt
echt uw eigen weerman spelen door bijvoorbeeld bewolking, neerslag en
windsnelheden te laten zien. Afzonderlijk voor de duidelijkheid of allemaal
tegelijk voor een totaalbeeld. Temperaturen worden weergegeven door
middel van kleuren. Waarbij geldt: hoe roder, hoe, hoe heter.
Bron:van Duuren Media

Nieuwe leden
PD0ICC D. Timmer Doorwerth 24 Zuid Veluwe nieuw vrza
lid .Was al eens eerder lid.
Jack PA9RF J. Schuurman Ede 24 Zuid Veluwe. Was ook al
eens eerder lid.
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Duitse Bondsdag kiest voor het einde van AM/FM-radio's
Begin juni heeft de Duitse Bondsdag, vrijwel onopgemerkt door het publiek,
met de „vierten Änderung des Telekommunikationsgesetzes“ besloten tot een
heus verbod op het verkopen van „normale radio’s“, en dat hebben ze werkelijk “als een dief in de nacht” gedaan, namelijk om 2 uur ’s morgens...
Wat zit daar achter en moeten we dit verwelkomen als vooruitgang of afwijzen
als betutteling?
Om te beginnen de feiten: bij de vierde wijziging van de Wet op de Telecommunicatie gaat het erom, dat de verbreiding van de digitale radio-omroep zoals bijvoorbeeld DAB , die al decennia lang wordt gepropageerd, bij de bevolking op weerstand stuit. Ongeveer 94 % van de Duitsers luistert ook in 2017
nog stijfkoppig naar de radio via de FM-band en vertikt het om radio’s met de
nieuwste features aan te schaffen. Ze stemmen tegen met de portemonnee.
Zelfs bij de aankoop van een nieuw apparaat kan de digitale radio de consument niet verleiden om iets meer uit te geven (intussen is het prijsverschil
niet eens zo groot meer). Terwijl bij TV elk nieuw technisch snufje meteen
wordt aangeschaft, ligt dat bij radio’s heel anders. Waarom de mensen juist in
dit geval de techniek afwijzen, is moeilijk te zeggen. Waarschijnlijk is FM-radio
gewoon „goed genoeg“ en is de meerwaarde voor de luisteraar niet hoorbaar.
De Bondsdag heeft nu na jarenlange consultaties en onderhandelingen de weg
vrijgemaakt voor een wettelijk verbod op de verkoop van radio’s die geen digitaal ontvangstsgedeelte hebben, dus geen DAB + of Internet-radio ondersteunen. Men vertrouwt er dus niet op dat de betere techniek vanzelf zal winnen. En men heeft zich ook niet afgevraagd, waarom digitale techniek bij radio’s gewoon niet gewild is. Deze werkwijze doet denken aan het motto: wie
niet horen wil, moet maar voelen.
De gevolgen: radio’s worden volgend jaar duurder (op zijn minst iets duurder)
en de definitieve overgang naar digitale techniek in de toekomst wordt denkbaar, want tot nu toe hebben pogingen om FM-zenders uit te schakelen tot
veel protesten geleid, terwijl de wetgever al vaker met zulke plannen heeft
gespeeld. Het blijft de vraag of de bevolking dit keer van gewoonte zal veranderen of dat iedereen gewoon FM-radio blijft luisteren. In de auto is de allesof-niets-keuze bij DAB al als negatief ervaren. En dan? Wordt dan de FMradio-omroep in opdracht van de moefti uitgeschakeld en veranderen alle oude radio’s in elektronica-afval?
We zullen zien…
Bron: Elector

FM-radio’s binnenkort verboden? Afbeelding: Eckhard Etzold / Wikimedia; bewerkt
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Agentschap telecom over toezicht op gebruikers van pi2nos
De bovenregionale repeater PI3NOS 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 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 in melden
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
gecreeerd 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 intruden 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.
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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

De radiokamer van het Aviodrome.
Beste medeamateurs,
Het luchtvaart-themapark Avidrome in Lelystad is op zoek naar 2 vrijwilligers om
de radiokamer te bemannen.
Er is een voorkeur voor zondags, maar als je alleen op andere dagen wilt is dat
ook welkom.
Vereist is een zendmachtiging en
de interesse om voorlichting te
geven, waarbij het zeker ook om
kinderen gaat.
De interesse van bezoekers met
name kinderen blijkt groot te zijn
en er is promotiemateriaal ter
beschikking betreffende onze radiohobby.
Neem voor informatie contact op met Jacob PA3FYE (pa3fye at amsat.org

Hans PA0AAJ, op de foto, is inmiddels op de 26e augustus 2017 overleden.
http://www.pi4rcg.nl/2017/07/09/aviodrome-zoekt-medewerkers-voor-deradiokamer/
Namens:
Rob de Vries PA7RM
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Vind altijd wat je zoekt met deze handige Google-tips

Google is veruit de meest gebruikte zoekmachine op het wereldwijde web, maar
lang niet iedereen gebruikt haar optimaal. Er zijn een hoop handige, maar enigszins 'verborgen' trucjes waarmee je nóg beter kunt vinden wat je zoekt. Radar
zet er een paar op een rij.
Haal het meeste uit je Google-zoekopdracht met deze tips.
Zoeken op een exacte woordcombinatie
Door meerdere zoektermen tussen aanhalingstekens te zetten, zorg je dat
Google alleen resultaten weergeeft met die exacte opeenvolging van woorden.
Bijvoorbeeld: "hoe herken je neprecensies".
Zoektermen uitsluiten
Door een minteken (-) voor een zoekterm te zetten, zorg je dat Google alleen
resultaten vertoont waar die zoekterm niet in voorkomt. Stel dat je een recept
zoekt, maar je wilt een bepaald ingrediënt uitsluiten. Voeg dat ingrediënt dan
toe aan je zoekopdracht, maar met een '-' ervoor: -noten (zonder spatie dus).
Meerdere uitsluiten kan ook: -noten -vlees -champignons, enzovoorts.
Hetzelfde geldt voor websites. Wil je geen verwijzingen zien die anders vaak
zouden voorkomen, bijvoorbeeld naar Marktplaats, als je op een product hebt
gezocht? Vul je zoekopdracht dan aan met: -site:marktplaats.nl. Meerdere sites
uitsluiten kan ook.
Zoektermen verplicht maken
Wil je juist dat een bepaald woord of een cijfer of letter móet voorkomen in de
zoekresultaten? Zet er dan een + voor, wederom zonder spatie. Dit is handig
omdat Google losse cijfers, letters en veel voorkomende woorden als 'het', 'hoe'
en 'en' negeert. Dus ben je specifiek op zoek naar het zesde deel in de Police
Academy-filmreeks? Zoek dan op Police Academy +6 (of op "Police Academy
6").
Zoeken op een bepaalde site
Wil je alleen maar zoekresultaten zien op een bepaalde site, bijvoorbeeld omdat
je zeker weet dat je dat ene goede artikel ooit daarop hebt gelezen? Of simpelweg omdat het je favoriete consumentenprogramma is? Vul je zoekopdracht dan
aan met site:[naam van de site]. Daarna typ je het woord waarop je wilt zoeken. Bijvoorbeeld: airfryers site:radar.avrotros.nl.
Zo krijg je allemaal links naar content met het woord 'airfryer' erin, maar dan
alléén op de Radar-website.
Zoeken op een afbeelding
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Google kan niet alleen zoeken op basis van ingetypte woorden, maar ook
op basis van afbeeldingen. Dat kan handig zijn wanneer je wilt weten hoe
een bepaalde acteur ook alweer heet, of wanneer je benieuwd bent naar
het recept van een maaltijd, maar ook om misbruik van jouw eigen foto's
(of die van anderen) op te sporen.
Om te zoeken op basis van een afbeelding moet je beschikken over een bestand of over een link naar de afbeelding. Klik op de Google-homepage
rechtsboven op Afbeeldingen, klik vervolgens in de zoekbalk op het fotocamera-icoontje en vul een url in of upload een afbeelding.
De website Lifehacker heeft ook nog een paar handige toepassingen voor
'reverse image search'.
Jokers gebruiken
Je kunt in Google ook wildcards gebruiken, oftewel: jokers inzetten. Dit is
handig als je zoekt op een tekst(fragment) waarvan je een deel niet meer
precies weet. Een joker is in Google een asterisk (*). Gebruik die op de plek
van de woorden die je niet weet, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een songtekst: "Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een *", "Heb je * voor
mij", en dergelijke.
Gebruikmaken van automatisch aanvullen middenin een zoekopdracht
Je hebt vast gemerkt dat Google alvast wat voorstellen doet voor het afmaken van je zoekopdracht terwijl je nog aan het typen bent. Je wilt bijvoorbeeld tips zoeken voor het opruimen van je e-mail, dus begin je te tikken:
Hoe ruim ik ... en nog voordat je 'mijn' hebt getypt, doet Google al voorstellen: 'Hoe ruim ik mijn huis op', 'Hoe ruim ik mijn kledingkast op', Hoe
ruim ik mijn iCloud op' et cetera.
Dat kan handig zijn, maar het is niet echt een tip, want dit gebeurt automatisch. Maar wist je dat je ook een woord middenin je zoekopdracht kunt laten aanvullen? Stel dat je van alles wilt weten over vissen, om maar eens
wat te noemen. Je kunt dan bijvoorbeeld zoeken op: 'Hoe slaapt een vis'.
Voordat je op enter drukt kunt je ook een deel middenin je zoekopdracht
deleten en vervangen door een underscore (_): Hoe _ vis. Google vult het
middelste gedeelte dan voor je in en komt met suggesties als 'Hoe slaapt
een vis', Hoe teken je een vis', 'Hoe lang is een vis zwanger' en 'Hoe lang
moet vis in de oven'.
Zoekresultaat op een nieuw tabblad openen
Tot slot: vind jij het ook zo irritant dat wanneer je klikt op een van de links
in de lijst zoekresultaten, deze opent op hetzelfde tabblad en je de lijst
'kwijt' bent? Je moet dan eerst weer terugbladeren om bij de lijst te komen.
Een uitkomst kan zijn om de zoekresultaten op een nieuw tabblad te laten
openen. Dit kan via de rechtermuisknop en vervolgens de optie 'Link openen op nieuw tabblad', of (sneller) door op de link te klikken terwijl de Control-toets (Windows) of de Command-toets (Mac) ingedrukt houdt.
Bron: RADAR: Lifehacker / Google
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Nieuwe website VERON afdeling Wageningen

In navolging van andere afdelingen hebben wij nu ook afscheid genomen van onze website pi4wag.nl en zijn we overgestapt naar de landelijke VERON site als
a43.veron.nl.
Achteraf viel de overstap reuze mee, het was even wennen in de WordPress omgeving maar de ervaring met Joomla heeft zeker geholpen om snel op gang te
komen.
Na het maken van de indeling van de menu’s en het maken van een keuze op
welke manier de artikelen, foto’s en links worden getoond was het veel kopiëren
en plakken van de oude naar de nieuwe site.
Met de aangeboden middelen als type gebruiker ‘redacteur’ in de WordPress omgeving kun je ruimschoots uit de voeten. De nieuwe huisstijl van de VERON is nu
ook bij ons ingevoerd.Heb je nog tips of suggesties voor de nieuwe website?
Laat het me dan weten.
Fred PA0FVH

Tussenstand VERON Afdelingscompetitie 2017
Met nog 4 maanden tot aan het einde van de competitie staat onze afdeling nu op
de 16e plaats met 339 punten en 11926 QSO’s. Om de score van vorig jaar (15e
plaats met 510 punten en 17741 QSO’s) te verbeteren moeten er nog flink wat
contest QSO’s worden gemaakt.
Topscorers binnen de afdeling zijn Ruud PG1R en Eldert PC5Q.
Deelname aan deze competitie is heel eenvoudig, maak minstens 25 verbindingen
in een contest en geef het totaal QSO’s van de contest door op https://afdelingscompetitie.veron.nl/. Aanmelden via score doorgeven voor nieuwe
deelnemers.
Hieronder een overzicht van deelnemers binnen onze afdeling.

Fred PA0FVH
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Vakantie en de loodaccu
Tijdens onze vakantie, als wij een set meenemen, gebruiken we meestal een
loodaccu voor de energie voorziening als er geen stopcontact beschikbaar is.
Soms voldoet die accu echter niet aan onze verwachtingen. Een geheugen opfrissertje.
Loodaccu’s zijn uitgevonden door de Franse natuurkundige Gaston Plante in
1859. Deze vorm van oplaadbare galvanische cel is een van de oudste accutypes.
De belangrijkste kenmerken van loodaccu’s vergeleken met andere typen accu’s,
zijn:
* relatief hoog vermogen per massa-eenheid, circa 30Wh/kg
* relatief hoge energiedichtheid per volume-eenheid,
* relatief goedkoop,
* kunnen hoge stroom leveren, bijvoorbeeld tijdens piekbelasting
van een SSB-zender.
* de hoge spanning van ruim 2,0 volt per cel.
Specifieke kenmerken
* Open klemspanning bij volledig geladen: 12,6 V
* Einde van ontladen: 11,8 V
* Laden met: 13,2-14,4 V
* Bij 14,4 V ontleedt het water in waterstof en zuurstof
* Continu laden met maximaal 13,2 V
* Na volledig opgeladen te zijn zakt de klemspanning snel naar
13,2 V en dan langzaam naar 12,6 V.
* Zelfontlading kan bij een campingaccu tussen 0,5 en de 1% per dag zijn, bij
een gel-accu is dit ongeveer 0,3%. Er zijn verschillende soorten accu’s:
Startaccu’s.
De bekende autoaccu is een startaccu. Ze mogen niet verder dan 20% te worden ontladen. Startaccu’s hebben relatief veel en dunne loden platen. De capaciteit van een startaccu gaat sterk achteruit door sterk ontladen en weer laden,
ten gevolg van
sulfatering. Bij sulfatering ontstaat een harde, onoplosbare
laag op de elektroden, die niet elektrisch geleidend is. Dit
type accu’s is de goedkoopste soort maar minder geschikt voor
onze toepassingen.
Stationaire accu’s of semi-tractie accu’s. Ook wel camping accu’s genoemd. Ze
leveren een lagere stroom dan startaccu’s, maar kunnen dieper ontladen worden, tot 50%. Deze accu’s zijn beter bestand tegen sulfatering.
Tractie-accu’s.
Deze kunnen tot 80% ontladen worden, en hebben een langere levensduur
(uitgedrukt in ontlaad-laad-cycli) dan stationaire accu’s. Echter, vol-tractie accu’s zijn aanmerkelijk duurder dan stationaire accu’s.
Gel-accu’s.
Ook wel genoemd onderhoudsvrije accu. Ze bevatten een elektroliet in gelvorm, en zijn daarmee ook in gekantelde toestand bruikbaar. Deze kunnen langdurig diep ontladen worden, tot 80% en weer snel geladen worden. Gel-accu’s
kunnen minder stroom leveren dan natte accu’s en hebben een lagere capaciteit
bij gelijke afmetingen. Ze zijn gevoelig voor overladen, door knalgasontwikkeling
ontstaan er holtes die niet kunnen ontsnappen waardoor de capaciteit afneemt.
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De duurste van de soorten. Problemen tijdens gebruik.
Hoewel de klemspanning van de door ons gebruikte accu voldoende zou moeten
zijn, blijkt dat in de praktijk niet voldoende te zijn.
In de ontvangst mode is er meestal geen probleem, een doorsnee transceiver
gebruikt in de ontvangstmode in de orde van 1 ampere.
Nauwelijks een belasting voor onze camping accu. Maar zodra de zendknop
wordt aangeraakt vraagt de set 20 tot 25 ampere. Dan stort de klemspanning
van een camping accu ineen tot 10 volt of lager. De transceiver ziet een te lage
spanning en schakeldde zender uit. Daar kan je geen verbinding meet maken.
Gelukkig is voor dat fenomeen een oplossing in de handel.
Bijvoorbeeld een booster, of super, condensator van tientallen farads, zoals in
auto audio installaties wel gebruikt wordt.
Een kleine berekening met de bekende formule delta V = delta T / Farad
leert dat voor contest situatie bij een oproep duur van 10 sec, bij een stroom
van 20 ampere en een toelaatbare spanningsval van 1 volt een capaciteit nodig
is van 2 farad. Dat is te doen.
Wordt de zender voor langere tijd aangezet dan moet veel meer capaciteit worden gebruikt. Voor 100 euro koop je een super capacitor module van 350 farad.
Die condensator moet dan wel in een lange ontvangst periode worden opgeladen.
Let wel dat bij een kortsluiting alles in rook opgaat. Een goede zekering filosofie
is essentieel.
Een alternatief is om een booster-upconverter te gebruiken.
Maar de constant gehouden uitgangsspanning veroorzaakt wel een grotere ontlaadstroom voor de accu, met als gevolg het nog sneller inzakken van de klemspanning en het sneller leeg raken
PI4WNO RTTY bulletin VERON A66 Woerden
van de accu. (PA0PHB)

Meedoen aan contesten !!
Hallo Om's
Het leek ons als bestuur van zowel PI4EDE als PI4WAG een leuk idee om als vereniging mee te doen aan een aantal wat kleinere contesten en op die manier
met zijn allen wat meer actief te zijn met als mooie bijkomstigheid wat contest
ervaring op te doen.
Te denken valt aan contesten als de:
UBA Spring contest met verschillende modus (SSB/CW)
HF-80m CW: 5 maart 2017 (07.00-11.00 uur UTC).
VHF-2m Phone/CW: 12 maart 2017 (07.00-11.00 uur UTC).
HF-80m Phone: 19 maart 2017 (07.00-11.00 uur UTC).
VHF-6m Phone/CW: 26 maart 2017 (06.00-10.00 uur UTC).
Er is nog alle ruimte om dit invulling te geven. Een aantal van onze leden heeft
aangeboden om hun eigen apparatuur en locatie ter beschikking te stellen waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Het scheelt immers het huren van een locatie en de
tijd die nodig is om een station op te bouwen, maar het e.e.a. zal dus afgestemd
moeten worden met elkaar. We kunnen gebruik maken van de club calls van
beide verenigingen PI4EDE en PI4WAG. Mocht je belangstelling hebben om
eens mee te doen met een wat kleinere contest in teamverband of wil je gewoon
wat ervaring op doen, laat het even weten via email pf1a@vrza.nl dan maak ik
een kleine inventarisatie en bij voldoende belangstelling kunnen we wat leuke
contesten uitzoeken.
73's Coen PF1A
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Grote meetfouten bij slimme meters:
Veel elektronische verbruiksmeters voor particuliere stroomaansluitingen, de
zogenaamde ‘slimme meters’, meten het verbruik van bepaalde apparaten
verkeerd. Onderzoekers van de universiteit Twente en de hogeschool van Amsterdam hebben een verzameling meters getest die in de periode 2004-2014
zijn gefabriceerd. UT-hoogleraar frank Leferink schat dat in de meterkasten
van zeker 750.000 Nederlandse huishoudens een meter is geïnstalleerd die
potentieel foute meterstanden aangeeft. Hoewel alle meters voldeden aan de
Europese normen en de daarin voorgeschreven nauwkeurigheid, werden
meetfouten vastgesteld van -30 tot +582 procent. De afwijkingen traden
vooral op bij schakelde apparaten, zoals spaar- en ledlampen. In combinatie
met een dimmer waren de afwijkingen het grootst.
Volgens onderzoekers ligt de oorzaak van de meetfouten bij de gebruikte
componenten in slimme meters. Zogeheten Rogowski-spoelen zorgen in combinatie met de schakelende apparaten voor te hoge meetfouten, Hall sensoren
geven een te lage meetwaarden. De klassieke ‘draaiende’ stroommeters zijn
wat dat betreft duidelijk betrouwbaarder.
Led- en spaarlampen zijn wel populair, maar in veel huishoudens nemen ze
slechts een klein deel van het energieverbruik voor hun rekening. Het is daarom nog maar de vraag of de foute metingen veel invloed op de kostenrekening hebben. De onderzoekers bekritiseren echter terecht de huidige normen
voor slimme meters, omdat die te weinig rekening houden met moderne apparatuur.
Als je graag wil controleren of je eigen slimme meter ook meetfouten maakt,
kun je op de website van de netbeheerder een lijst vinden met type nummers
van mogelijk ‘foute’ meters. Het gaat om diverse modellen Landis- en
Ikra=meters en een Echelon- en Enermet-model. Eventueel kun je contact
opnemen met je energieleverancier en de situatie uitleggen zodat de netbeheerder kan worden geïnformeerd over je zorgen. Zelf maar je meter controleren is niet verstandig: de huidige standaardtests merken de fouten niet op
en de controle is erg prijzig.
Bron: c’t Magazine voor computertechniek nr. 5, 2017
Ik heb voor geïnteresseerden op het internet een lijstje gevonden van mogelijk onbetrouwbare meters (Piet PA0POS)
Netbeheerders hebben nu een lijst opgesteld met typenummers van meters
die kunnen afwijken:
Echelon 83331-1IMAD KAP4
Enermet E420-n(t)(s) P8KM
Iskra MT371-D1A52 ZBEP
Iskra MT171-D2A52 RBEN
Iskra MT382-D2A52 ZBBD
Iskra MT171-D2A52 ZBER
Iskra MT382-D2A52 ZBEV

Achterdoelen 8 Ede

Landis + Gyr ZCF110CBtFs2 E0004
Landis + Gyr ZMF110CBtFs2 E0005
Landis + Gyr ZCF120ABd(F)s2 KAAE
Landis + Gyr ZMF120ABdFs2 ZAEX
Meer interessante informatie kunt u lezen op de volgende site:
https://tinyurl.com/zwyj4cp
Bron: PI4GAZ bulletin

Bevrijdingsstraat 40 Wageningnen
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Club- & landelijke activiteiten
>> september 2017 <<
Wo. 6

Zendexamens N en F te Veldhoven

Zo.10

Ballonvossenjacht

Ma.11 20:30 uur Valleironde PI4EDE en PI4WAG op 145.250 MHz
Di.12
Za

20:00 uur Clubavond – Bijpraten EMC/EMI door Marcel van Dijk,
PA3AUV en André Carinus, PA3FIS
37e HF dag te Apeldoorn
>> oktober 2017 <<

Ma.9

20:30 uur Valleironde PI4EDE en PI4WAG op 145.250 MHz

Di.10

20:00 uur Clubavond – Meetavond

>> november 2017 <<
Za. 4

Dag voor de radioamateurs Americahal Apeldoorn

Ma.13 20:30 uur Valleironde PI4EDE en PI4WAG op 145.250 MHz
Di.14

20:00 uur Clubavond – NNB

>> december 2017 <<

Ma.11 20:30 uur Valleironde PI4EDE en PI4WAG op 145.250 MHz
Di.12

20:00 uur Clubavond – NNB
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