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Activiteiten

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 9 oktober om 20:30 uur is er weer de gebruikelijke uitzending van PI4EDE/PI4WAG in de Vallei-ronde op 145,250 MHz.

Op de clubavond van dinsdag 14 november is het weer tijd om uw overtollige kastjes, onderdelen en draderige zaken mee te nemen naar de
clubavond.
In onze jaarlijkse verkoping kunnen
dan die mooie radiospullen weer van
eigenaar verwisselen zodat de nieuwe eigenaren die weer kunnen bewaren tot de verkoping van volgend
jaar….
Maar alle gekheid op een stokje: we
gaan het weer gezellig maken. Kijk
ook even of u nog een leuk nostalgisch antiek stuk zender of ontvanger heeft staan, liefst met een verhaal erbij, om die te laten zien aan de collega amateurs.
Wie heeft er nog een Semcoset bijvoorbeeld. Kort en goed: we vragen
iedereen om eens goed in zijn shack rond te kijken en de auto of bakfiets
vol te laden. Voor verdere informatie: zie onze website: A43.veron.nl
Mans PA0MBJ

kalender

Nieuwe lid
Oplage 365
Overname van
artikelen is toegestaan, mits met
bronvermelding

De VERON afdeling A43 Wageningen kan weer een nieuw lid begroeten.
Het is:

Kees Troost PE1INM uit Rhenen

Kees hartelijk welkom bij de afdeling. Wij hopen dat je veel plezier
zult beleven bij de afdeling.
Het bestuur.
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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: pg3b@ veron.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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Vorige clubavond
De eerste clubavond van het nieuwe seizoen werd goed bezocht.
We hadden dan ook een interessante lezing op het programma staan
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 Canrinus, PA3FIS.

Deze twee OM’s hadden een leerzame presentatie voorbereid waarin
veel duidelijk werd over de regelgeving t.a.v. eisen waaraan apparaten
moeten voldoen, zowel qua uitgestraalde signalen als voor immuniteit
voor uitstralingen van andere apparaten.
Tijdens de presentatie kwamen ook een aantal vermakelijke en leerzame anekdotes voorbij over “onverklaarbare” storingen bij zend- en ontvang amateurs.
Hieruit bleek maar weer eens dat in het vakgebied waarin onze twee
sprekers werkzaam zijn het behoorlijk moeilijk kan zijn om de juiste
diagnose te stellen.

Het was een geanimeerde avond waarbij de deuren van het clubhonk
pas na half elf werden gesloten.
Mans PA0MBJ
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Onderzeese internetkabel

Microsoft en Facebook ronden aanleg onderzeese internetkabel af
Techbedrijven Microsoft en Facebook hebben een onderzeese internetkabel
aangelegd tussen het Amerikaanse Virginia en het Spaanse Bilbao.
Dat hebben de techbedrijven bekendgemaakt. De hogecapaciteitskabel
Marea is aangelegd samen met het infrastructuurbedrijf Telxius.
De nieuwe kabel legt een internetverbinding tussen Europa en Amerika. Het
is de eerste Amerikaanse kabel die verbinding met specifiek Zuid-Europa
maakt. Daarmee willen de techbedrijven de groei van cloud- en onlinediensten ondersteunen.
160 terabit
De kabel heeft een maximale bandbreedte van 160 terabit per seconde. Dat
is volgens de techbedrijven ook nodig, omdat transatlantische internetkabels inmiddels 55 procent meer data verplaatsen dan kabels in de Grote
Oceaan.
Het kabelproject werd twee jaar geleden gestart door de techgiganten. Ze
begonnen ongeveer vijf maanden geleden met de daadwerkelijke aanleg
van de internetverbinding.
Door: NU.nl

Radiostoringen door LED-lampen
De DARC (Deutscher Amateur-Radio-Club) heeft in een recent verschenen
persbericht geklaagd over de duidelijk toenemende storingen in het radioverkeer, draadloze diensten en zelfs in de DAB-ontvangst. Als schuldige wijzen ze niet correct ontstoorde LED-lampen aan. En de politiek, die dit thema verwaarloost en geen goede voorschriften uitvaardigt.
Volgens DARC zijn hun bezwaren bij het tot stand komen van de wet over
elektromagnetische communicatie eenvoudig genegeerd. Het gevolg zou
zijn, dat er LED-lampen verkrijgbaar zijn en ook gebruikt worden, die erg
veel storende radiogolven opwekken. Ook de Bayerische Rundfunk heeft op
dit probleem gewezen. Slecht of te goedkoop ontworpen LED-lampen hebben een geïntegreerde schakelende regelaar, die door zijn snelle schakelflanken elektromagnetische straling met een breed HF-spectrum uitstraalt.
Ook de zogenaamde „elektronische trafo’s“ voor verlichtingssystemen op
laagspanning zijn elektrisch gezien met geen pen te beschrijven, want ze
genereren aan de uitgang blokgolven in het kHz-bereik, die via soms meterslange, als antenne werkende, aansluitdraden aan de lampen worden

Nieuwsbrief
Pagina 5 288
Nieuwsbrief 288

aangesloten. Zulke minderwaardige producten zouden gewoon verboden moeten worden. Daar komen dan nog de storingen bij die
worden veroorzaakt door elektronische reclameborden en met
LED’s uitgeruste verkeerslichten
enzovoort.
De onwetende consument geeft
de schuld voor slechte ontvangst
ten onrechte aan de fabrikant van
zijn radio. De politiek heeft het
probleem onderschat, omdat in
hun opinie toch al bijna alle radioomroep per kabel of satelliet gaat
en gedigitaliseerd is. De kritiek is
vooral gericht tegen de huidige Duitse regering, die bij het tot stand komen
van de wet een anders gebruikelijke hoorzitting met neutrale experts heeft
afgewezen. Volgens DARC schendt de Bondsregering daarmee het internationaal recht en overtreedt ook nog het EU-handvest.
Bron Elector

Gebruik van mobieltjes in noodsituaties
Als in noodsituaties de publieke netwerken uitvallen zijn onze mobieltjes
per definitie niet waardeloos dankzij een nieuw app.
Goedkope mobieltjes zijn overal gemeengoed geworden, vooral in ontwikkelings- landen.
IBM zegt dat het een manier heeft ontwikkeld om ze in een systeem
te weven om noodmeldingen over weer tijdens natuurrampen te verspreiden, zelfs wanneer mobiele netwerken overbelast zijn of niet functioneren.
Die technologie is ingebouwd in een nieuwe app die de Weather Company, een IBM bedrijf, binnenkort zal vrijgeven, die gericht is op Androidapparaten in ontwikkelings- landen. Het stelt telefoons in staat om
Bluetooth en Wi-Fi te gebruiken om waarschuwingen door te geven over
problemen zoals stormen, overstromingen of tsunami’s, in plaats van
via een verbinding met een cellulair netwerk. Berichten kunnen daarmee over grote afstanden overgebracht worden door middel van tussenstappen over meerder tussen apparaten.
De Weather Company zal aanvankelijk de maas netwerkfunctie activeren voor gebruikers van de app in India. Daarna is het van plan om het
geleidelijk aan in te zetten in meer van de 41 landen in Azië, Afrika en
Latijns-Amerika, als daar de Android app beschikbaar is.
Het gebruik van een zo’n maasvormig netwerk is al eerder onderzocht
en gebruikt.
De app FireChat werd bijvoorbeeld gebruikt door demonstranten in
Hong Kong, die bang waren dat de overheid de mobiele netwerken zou
afsluiten en het is ook populair op het Burning Man-festival in de woestijn van Nevada.
Android is momenteel niet optimaal geschikt voor maas netwerken.
Er zal dus nog enige druk op Google uitgeoefend moeten worden om
Android telefoons daarvoor geschikt te maken. (MIT)
Bron: PI4WNO bulletin
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Windows 10 update beschikbaar vanaf 17 oktober
De volgende grote update voor Windows is vanaf 17 oktober beschikbaar.
Dat heeft Microsoft tijdens de IFA bevestigd.
Terry Myerson, executive vice-president voor Windows en Devices bij Microsoft, onthulde tijdens zijn keynote op IFA dat de Fall Creators Update op 17
oktober verschijnt.
Mixed reality
De voornaamste nieuwigheid is de ondersteuning voor mixed reality headsets. Die was er al sinds april voor ontwikkelaars. Maar die wordt nu ook
beschikbaar voor consumenten. Myerson demonstreerde de functies met
behulp van een headset van Acer, maar ook Lenovo, Dell en Asus bieden
een dergelijke headset.
"We zien technologie van Hololens nu doorstromen naar andere fabrikanten, zoals Acer. Het is eenvoudig, je hoeft geen camera's in je kamer op te
stellen en een headset zul je al kunnen kopen vanaf 299 dollar." Daarmee
verwijst Myerson naar de HTC Vive, al biedt die een volledige immersive
ervaring waar alles virtueel is.
Mogelijk oogbesturing
Andere nieuwigheden in de Fall Creators Update zijn een betere beveiliging,
enkele opties voor gamers zoals de functie om bij het streamen standaard
enkel gamegeluid mee te sturen (en dus niet het geluid van je eigen microfoon).
Maar het interessantste is mogelijk de oogbesturing. "Windows moet inclusive by design zijn, daarom kan je vanaf de Fall Creators Update Windows
10 besturen met je ogen." De mogelijkheid moet onder meer mensen met
ALS toelaten om Windows 10 te gebruiken.
Bron HCC nieuwsbrief

DUITSERS GAAN MOBIELEN VERBIEDEN.
Voor het zogenaamde mobiele telefoonverbod tijdens het rijden hebben het
Duitse ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Milieu
aan de Federale Raad een ontwerpverordening voorgelegd, waarin voorgesteld wordt om het belverbod in de toekomst uit te breiden met alle technische apparaten voor communicatie, informatie en entertainment elektronica.Tot nu toe ging het uitsluitend om mobiele- en autotelefoons. Dat meldt
het blad FM-Funkmagazin in een recente uitgave. In het voorstel wordt bijvoorbeeld expliciet 27MHz apparatuur genoemd, zodat je mag aannemen
dat het omstreden voorstel ook voor amateur apparatuur geldt. De redenering luidt als volgt, citaat: "Onder de genoemde apparatuur vallen alle mobiele telefoons, smartphones, mobilofoons en CB-apparatuur, ook als die
alleen maar een PTT schakelaar hebben, tablets, touchscreens, elektronische organizers, dictafoons, e-readers, MP3-spelers, personal computers,
DVD en Blu-Ray spelers, cr-rom spelers, Smartwatches, walkman, discman
en notebooks. De voorzitter van het Ronde Tafel Amateuroverleg RTA,
Christian Entsfellner, DL3MBG, wijst erop dat deze wijziging ook gevolgen
gaat hebben voor andere radio gebruikers, zoals bedrijfsmobilofoongebruikers, taxi's, motorrijscholen, wegonderhoud, CB-clubs enz. Daarom heeft
het RTA al contact gelegd met verschillende CB-radioclubs en professionele
chauffeursorganisaties. De veranderingen in de verkeerswetgeving worden
op 21 juni onder punt 9 in de Federale Raad besproken. Omdat de beslissing daar genomen wordt, heeft het RTA al de eerste contacten gelegd met
leden van het Europees Parlement en de commissievoorzitters.
Bron PI4VRZ/A bulletin
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Nieuwste versie Windows-app CCleaner geïnfecteerd
Onbekende hackers hebben een achterdeurtje ingebouwd in de populaire
Windows-applicatie CCleaner. Dat programma gebruiken veel eigenaren van
Windows-systemen om hun
computer op te schonen.
Wie de 32bit-versie van de
nieuwste versie van CCleaner
heeft gedownload tussen 15 augustus en 12 september heeft
ongemerkt ook het achterdeurtje geïnstalleerd, schrijft beveiligingsbedrijf Talos Intelligence.
Die versie van CCleaner is ook
geschikt voor oudere systemen.
Ook CCleaner Cloud, waarmee
computers op afstand kunnen
worden beheerd, is getroffen.
Piriform, de ontwikkelaar van
CCleaner, heeft het nieuws volgens Reuters bevestigd.
Volgens de ontwikkelaars van
CCleaner is het programma al 2 miljard keer gedownload, 130 miljoen mensen gebruiken het programma actief. Tegenover Forbes zegt CCleanereigenaar Avast dat bijna 2,3 miljoen mensen het prorgramma in de gewraakte periode gedownload hebben.
Onduidelijkheden
Wie het achterdeurtje heeft aangebracht, is onbekend. Ook is onduidelijk
waarvoor het was bedoeld. Een achterdeurtje op een computer kan worden
gebruikt om het apparaat later instructies te geven, bijvoorbeeld het versturen van informatie of zelfs het aanvallen van andere computers.
Het lijkt erop dat de aanvallers toegang hebben weten te krijgen tot de omgeving waarin CCleaner wordt ontwikkeld. De versie met het achterdeurtje
lijkt op het oog namelijk geheel legitiem: de digitale handtekening van het
programma is gewoon aanwezig.
Bovendien is er op dit moment maar één virusscanner die het achterdeurtje
detecteert. Alleen gebruikers van het vooral op Linux populaire ClamAV zijn
beschermd.
Niet automatisch
De nieuwste versie van CCleaner, die op 12 september beschikbaar werd,
bevat geen achterdeurtje. Wie de gekraakte versie heeft geïnstalleerd, kan
volgens de beveiligers van Talos het beste een backup van voor 15 augustus terugzetten of zijn computer opnieuw installeren. Piriform adviseert gebruikers van CCleaner versie 5.33.6162 en CCleaner Cloud versie 1.07.3191
om nieuwe versies van de software te downloaden. De programma’s updaten niet automatisch.
De manier waarop het achterdeurtje is aangebracht doet denken aan de
NotPetya-virusaanval van deze lente. Daarbij braken aanvallers in bij de
ontwikkelaars van een Oekraïens boekhoudpakket en infecteerden de klanten. Dat leidde tot grote problemen, onder meer bij de containerterminals
van APM in Rotterdam.
Bron HCC nieuwsbrief
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Nieuws PI4VRZ/A
Voordat ik ga besluiten met u hiervoor een goede ontvangst en veel leesplezier toe te wensen moeten we helaas als PI4VRZ/A ook nog wat minder
goed nieuws melden. Helaas kregen wij namelijk ongeveer twee weken geleden het bericht van Staatsbosbeheer dat wij zeer waarschijnlijk per eind
december 2017 de watertoren moeten gaan verlaten en dat de antennes
dus weg moeten. Het was reeds langere tijd bij ons bekend dat dit een keer
ging gebeuren, de watertoren moet namelijk een renovatie ondergaan. Na
afloop van deze renovatie mogen de antennes niet meer opnieuw geplaatst
worden.
Echter, het ziet er op dit moment naar uit dat naast de watertoren wij tevens per eind december ook onze radiohut in Radio Kootwijk moeten gaan
verlaten, zo kregen wij van Staatsbosbeheer te horen.
Dat bericht is zorgelijk omdat dit zou betekenen dat daarmee ons bestaan
op Radio Kootwijk op de tocht staat.
Hoewel een en ander op dit moment nog niet definitief is, willen we als
zendstation niet zonder meer afwachten tot het moment dat dit wel het geval is. Op dit moment zijn wij in gesprek voor een mogelijk ander onderkomen in Radio Kootwijk, maar de mogelijkheden hiervoor zijn waarschijnlijk
beperkt en helaas verre van zeker.
Kortom, de kans is aanwezig dat PI4VRZ moet gaan verhuizen.
Waarheen? Het liefst een lokatie die zendstation-vriendelijk is, het liefst in
de omgeving van Apeldoorn en/of de Stedendriehoek (hier wonen namelijk
de meeste van onze operators in de omgeving), mogelijkheden heeft voor
antennes en een shack en zo staan er nog wat meer wensen op de verlanglijst. Affijn, als luisteraars en/of lezer van dit bulletin zal u vast begrijpen
wat wij zoeken.
En ik zou iedereen bij deze graag willen oproepen om met ons mee te denken. Heeft u in uw omgeving of netwerk een idee, een mogelijkheid of een
ruimte? Wij horen het uiteraard graag! Want dat we ook na december dit
jaar graag met het verenigings-zendstation door willen gaan met de uitzendingen staat natuurlijk buiten kijf. Daar kunnen we ieders hulp goed bij gebruiken.
Wilt u een reactie geven naar aanleiding van het bovenstaande?
Die zien we het liefst per mail op pi4vrz (at) vrza.nl.

Achterdoelen 8 Ede

Bevrijdingsstraat 40 Wageningnen
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Club- & landelijke activiteiten
>> oktober 2017 <<

Ma.9

20:30 uur Valleironde PI4EDE of PI4WAG op 145.250 MHz

Di.10

20:00 uur Clubavond – Meetavond

20-22
okt

JOTO en JOTI

>> november 2017 <<
Za. 4

Dag voor de radioamateurs Americahal Apeldoorn

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

20:00 uur Clubavond – Verkoopavond

>> december 2017 <<

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

20:00 uur Clubavond – Jaarafsluiting (Wie oh Wie)

>> Januari 2018 <<

Ma.8

20:30 uur Valleironde PI4EDE of PI4WAG op 145.250 MHz

Di.9

20:00 uur Clubavond – NNB

>> Februari 2018 <<
Za 10

PACC contest

Ma.12 20:30 uur Valleironde PI4EDE of PI4WAG op 145.250 MHz
Di.13

20:00 uur Clubavond – NNB
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