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PI4EDE & PI4WAG 

Komende clubavonden 

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 nieu-

we eigenaren  die weer kunnen be-

waren 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 

 

 

Dinsdag 12 december – Eindejaarsavond  

Op 12 december hebben we weer onze traditionele eindejaarsavond.  

Het programma blijft nog even een verrassing, het bestuur heeft de leden 

gevraagd met voorstellen te komen.  

We zijn benieuwd.  

Maar een hapje en een drankje zal ongetwijfeld aanwezig zijn om de stem-

ming te verhogen.  

En natuurlijk is er gelegenheid voor onderling QSO, het inleveren of opha-

len van QSL-kaarten en het lenen van tijdschriften. 

Voor verdere informatie over locatie en tijden: zie onze website: 

www.A43.veron.nl 
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VRZA afd. Zuid-Veluwe VERON afd. Wageningen 

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 

Correspondentieadres 

VRZA afd. 24 Zuid-Veluwe 

p/a Lindelaan 28 

6721 VC Bennekom 

T: 0318-415146 

E: pi4ede@ vrza.nl  
 
Voorzitter 
Wolter Nijmeijer PA5WN 
T: 0318-415146 
E: pa5wn@ vrza.nl  
 
Secretaris 
André van Silfhout PEØAVS 
T: 06-50451360 
E: pe0avs@ vrza.nl 
 
Penningmeester 
 

Vacant=> Vacature !!!! 
 
 
Bestuurslid 
Coen Bakker PF1A 
T: 06-16474257 
E: pf1a@ vrza.nl 
 
Bestuurslid 
 

Vacant=> Vacature !!!! 
 
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  

Correspondentieadres 

VERON afd. Wageningen 

p/a Nijhofflaan 93  

3906 EV Veenendaal 

T: 0318-508856 

E: a43@veron.nl 

 
Voorzitter 

Mans Jansen PAØMBJ 
T: 0317-416964 
E: pa0mb j@veron.nl 
 
Secretaris 
Fred Verburgh PAØFVH 
T: 0318-508856 
E: pa0fvh @veron.nl 
 
Penningmeester 
Geeuwke de Boer PG3B 
T: 0318-555203 
E: pg3b@ veron.nl 
 
Bestuurslid 
Wouter Lingeman PG2W 
T: 06-47082329 
E: pg2w@ veron.nl 
 
Bestuurslid 
Gerrit Plasman PA3DDP 
T: 0318-417197 
E: pa3ddp @veron.nl 
 
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/ 

Colofon 

mailto:pa3ddp@veron.nl
http://pi4ede.datastar.nl
mailto:a43@veron.nl
mailto:pa0mbj@veron.nl
mailto:pa0mbj@veron.nl
mailto:pa3ddp@veron.nl
https://a43.veron.nl/
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 Vorige clubavond  
De oktoberavond stond weer traditioneel in het teken van het  

Meten = weten.  

André (PA3FIS) had gezorgd voor een scala aan exquise meetappara-

tuur zodat er weer gemeten kon worden aan eigenbouw knutsels.  

En inderdaad waren er een aantal zaken die beproefd werden zodat de 

eigenaar wist of hij het (zichzelf) gestelde doel had gehaald. Voor de 

anderen een mooie gelegenheid om intensief in onderling QSO te dui-

ken. En zo werd het weer een gezellige avond.  

Mans PA0MBJ 
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Chinees ruimtestation stort neer op aarde 

Chinees ruimtestation stort neer op aarde, maar niemand weet waar. 

Een Chinees ruimtestation van 8,5 ton dat onbeheersbaar is geworden 

komt steeds dichter naar de aarde en kan over enkele maanden neer-

storten.  

De Tiangong-1 of 'Hemels paleis' werd in 2011 gelanceerd en werd om-

schreven als een 'krachtig politiek symbool' dat China op de kaart zou moe-

ten zetten als ruimtelijke supermacht. Het ruimtestation werd gebruikt voor 

zowel bemande als onbemande missies. Vorig jaar bleek echter dat China 

de controle over het station kwijt was. Het zal naar verwachting tussen ok-

tober van dit jaar en april volgend jaar neerstorten. 

,,Nu het op nog maar 300 kilometer van de aarde is en in dichtere atmos-

feer komt, gaat het verval van het station steeds sneller'', zegt de gereno-

meerde astrofysicus Jonathan McDowell van de Amerikaanse Harvard-

universiteit vandaag tegen het Britse dagblad The Guardian. ,,Ik verwacht 

dat het binnen enkele maanden naar beneden komt.'' 

Het grootste deel van het ruimtestation zal vernietigd worden in de damp-

kring, maar volgens McDowell kunnen toch stukken van 100 kilo op aarde 

terechtkomen. De kans dat iemand daarbij geraakt wordt is klein, maar het 

is onmogelijk te voorspellen waar het station precies zal neerstorten. Vol-

gens McDowell kan een kleine verandering in de atmosfeer de bestemming 

van het station al een zetje geven ,,van het ene continent naar het andere'. 

Er zijn al eerder oncontro-

leerbare ruimteobjecten 

neergestort op aarde, zon-

der dat daarbij iemand ge-

raakt werd. In 1991 kwam 

een ruimtestation van de 

voormalige Sovjet-Unie 

naar beneden boven Argen-

tinië, waarbij brokstukken 

neerkwamen in de stad Ca-

pitán Bermúdez. Het enor-

me 77 ton wegende ruimte-

station Skylab van de NASA stortte in 1979 neer, waarbij een paar grote 

brokstukken buiten Perth in Australië landden. 

Bron: PZC 
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PI2NOS QRT! 

PI2NOS is voor onbepaalde tijd uitgeschakeld… 

Al verschillende keren is de PI2NOS vergunninghouder Stichting Scoop Hob-

byfonds, geconfronteerd met misdragingen door radiozendamateurs en an-

dere personen zonder registratiebewijs. Deze misdragingen hebben inmid-

dels zodanige vormen aangenomen dat de stichting het op dit moment niet 

in het belang van de radio amateurdienst acht om de repeater in de lucht te 

houden. 

De directe aanleiding is het gegeven dat vandaag, zondag 22 oktober, zo-

danig veel ongewenst gedrag is waargenomen dat dit de gewone QSO’s in 

hoge mate heeft overstemd. Dit is geen uitzondering, met name in de 

weekenden vinden dergelijke situaties vaak plaats. 

In de afgelopen jaren zijn door Hobbyscoop een reeks maatregelen geno-

men om dergelijk gedrag in te perken. Deze maatregelen hebben weliswaar 

effect bereikt maar inmiddels is de stichting tot de conclusie gekomen dat 

allereerst een groep radiozendamateurs niet in staat is om de radio-

etiquette binnen enige redelijkheid te hanteren terwijl er daarnaast erg veel 

anonieme verstoorders zijn die te pas en te onpas verbindingen corrumpe-

ren. Hier zijn verschillende aanwijsbare oorzaken voor, maar aan deze dis-

cussie neemt wij als Hobbyscoop niet deel. 

PI2NOS heeft in veel opzichten een grote bijdrage geleverd aan de radio 

amateurdienst. Niet op de laatste plaats was dit de eerste repeater die 

structurele verbindingen tussen noord en zuid mogelijk maakte op een ge-

makkelijke manier, maar ook was het de eerste continentale repeater we-

reldwijd. Daarnaast heeft PI2NOS enorm veel radiozendamateurs bewogen 

om opnieuw actief te worden en evenzoveel nieuwe radiozendamateurs 

aangetrokken. Al deze prachtige positieve zaken blijkt ook een duidelijke 

keerzijde te kennen. 

Stichting Scoop Hobbyfonds beraadt zich momenteel óf en hoé nu met het 

experiment PI2NOS verder gegaan zal worden. De komende week zal de 

repeater in ieder geval uitgeschakeld blijven. Het is niet ons doel om de re-

peater definitief uit te schakelen maar verandering is nodig. Om deze ge-

dachte te ondersteunen zal ‘de Daily Minutes’ van PA0ETE wel te horen blij-

ven, echter, QSO is er helaas niet. 

De stichting beseft zicht terdege dat door de inactiviteit van PI2NOS veel 

goedwillende radiozendamateurs benadeeld worden. De doelstelling is om 

mooie innovatieve experimenten voor de radio amateurdienst te faciliteren; 

Met PI2NOS is een technisch hoogstaande repeater gefaciliteerd die niet 

eerder geevenaarde mogelijkheden biedt. Helaas bestaat dit besef niet bij 

verschillende gebruikers. Wij vragen de Nederlandse radiozendamateur om 

begrip voor deze situatie. 

Zodra verdere beslissingen genomen zullen we via hobbyscoop.nl hierover 

berichten. 

Bron Hamnieuws 

NB. 

In de nacht van zondag 28 oktober op maandag 29 oktober is PI2NOS op-

nieuw geactiveerd. Stichting Scoop Hobbyfonds doet met deze her-

ingebruikname een dringende oproep aan iedereen die van deze prachtige 

repeater wil genieten.  

Het opnieuw inschakelen van Nederlands meest omvangrijke repeater doet 

Hobbyscoop met vertrouwen in de radio-amateurdienst. Over de afgelopen 

week is de stichting overstelpt met steunbetuigingen door radiozendama-

teurs en vele luisteraars waardoor wij ervan overtuigd zijn dat PI2NOS een 

belangrijke rol vervult in radiohobby kringen. Op de achtergrond heeft Hob-

byscoop een aantal veranderingen doorgevoerd waardoor we hopen dat het 

een beetje beter gaat. Het grootste aandeel zal echter van de gebruikers 

van PI2NOS moeten komen. 
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Culinaire seinsleutel van PA1MAR 

Er wel eens over nagedacht een seinsleutel aan te schaffen? Als je je daarin 

verdiept op bijv. het internet zie je 

hele mooie exemplaren voorbijko-

men van bekende merken zoals 

Kent, Bencher, Schurr e.a. Werkelij-

ke mooie sleutels met bijbehorende 

mooie prijzen. Gezien de mechani-

sche bewerking die daarmee ge-

moeid is geweest en de nauwkeu-

righeid daarvan waarschijnlijk ge-

rechtvaardigd.  

Maar dat het ook anders kan laat onze QSL-manager, Marcel PA1MAR, zien. 

Er wordt gebruik gemaakt van de veerkracht van een vork. Veel aandacht 

heeft hij besteed aan de afwerking. Voordeel is dat er voldoende reserveon-

derdelen op voorraad zijn, tenminste als de xyl nietsvermoedend de voor-

raad aanvult !!! 

Mocht je Marcel eens wer-

ken in CW is er alle kans 

dat er een “appetijtelijk” 

QSO volgt. 

De constructie van sleutel 

moge duidelijk worden uit 

de foto’s. De aansluitingen 

zijn weggewerkt in 

zaagsneden aan de onder-

kant van de sleutel. Als je 

zelf zo’n sleutel wilt bouwen voel je dan niet bezwaard om contact op te 

nemen met Marcel. 

Berto, PA2BDV 

Bron: Twente Beam 

Nieuws van Agentschap Telecom over Digi repeater thuis 

Agentschap Telecom heeft recent enkele digipeaters in het APRS netwerk 

onderzocht.  

Uit dit onderzoek bleek dat er mogelijk enige onduidelijkheid bestaat over 

het gebruiken van een digi repeater op basis van de eigen amateurregistra-

tie.  

Vooral het idee dat als je bij de zender aanwezig bent je een repeater op 

een prive call mag gebruiken blijkt door veel zendamateurs als juist te wor-

den gezien.  

Om deze onduidelijkheid weg te nemen, is op de website van het AT de van  

toepassing zijnde regelgeving uitgelegd. 

Bron:Ron PBØANL 

Voorzitter Commissie Machtigszaken. 

Bron:PI4VRZ/A bulletin 
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 PI1NOS is QSY naar 438.475MHz 

Twee weken geleden werd 

Stichting Scoop Hobby-

fonds benaderd door enke-

le amateurs die enthausi-

ast gebruiker zijn van onze 

System Fusion repeater 

PI1NOS. Zij kwamen met 

de mededeling dat storing 

ondervonden werd van een 

andere gebruiker op de in-

gangsfrequentie 

430.850MHz, namelijk 

PI1CJP in Blaricum. Beide 

systemen liggen slechts op 

7 kilometer afstand van elkaar. Enige verbazing bestond hierover bin-

nen Hobbyscoop, immers, het is bij een vergunde frequentie van 

438.450MHz door het Agentschap Telecom geadviseerd (maar niet ver-

plicht) om een offset van -7,6MHz te gebruiken. 

 

De oorzaak is wel goed aanwijsbaar: Sinds de activering van de nieuwe 

“gedragslijn vergunningen voor radiozendamateurs” per 1 april 2017 

heeft het Agentschap Telecom in principe niet langer ingangsfrequenties 

gekoppeld aan de vergunde zendfrequentie. In de basis is iedere ver-

gunninghouder dus vrij om een ingangsfrequentie naar keuze te hante-

ren. Inmiddels is het inzicht ontstaan dat dit tegen verschillende prakti-

sche bezwaren stuit omdat soms onlogische combinaties ontstaan op 

ongewenste frequenties. Daarnaast werkt de nieuwe regeling potentieel 

ondoelmatig frequentiegebruik in de hand. Agentschap Telecom krabt 

zich momenteel achter haar oren en heroverweegt de vrije ingangskeu-

ze, wordt vervolgd… 

 

In het geval van PI1CJP gaat het om een D-star hotspot die al meerdere 

jaren op de frequentie 430.850MHz QRV is. Dat hebben we helaas over 

het hoofd gezien. Het bandsegment 438.400MHz tot 438.500MHz is per 

1-4-2017 extra beschikbaar gekomen, tot dat moment heeft zich dus 

nooit een potentieel probleem voorgedaan. De beheerder van PI1CJP is 

ene Jan, PA3CJP. Per e-mail is kort na de ontdekking van de onderlinge 

interferentie contact met hem opgenomen nadat we hierover door het 

Agentschap Telecom in de communicatiewisseling zijn betrokken. Dui-

delijk is geworden dat PA3CJP erg gesteld is op ‘zijn’ frequentie. Hob-

byscoop daarentegen heeft geen enkele moeite met het wijzigen van de 

QRG, we hebben wel voor hetere vuren gestaan   

 

Dankzij de welwillendheid van het Agentschap Telecom is daarom in 

overleg besloten dat PI1NOS vanaf heden QRV zal zijn op 438.475MHz 

met een shift van -7,6MHz. Alle overige instellingen blijven ongewijzigd. 

Kijk op de systeempagina van PI1NOS voor meer informatie! 

Bron:Hamnieuws 
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 Foto’s 2e velddagweekend 

 



 

 

Nieuwsbrief 289 

 
Nieuwsbrief 289 Pagina 9 

 Nederlands ruimtesnufje Tropomi succesvol gelanceerd 

Het Nederlandse ruimtevaartinstrument Tropomi is vrijdag 13 oktober suc-

cesvol gelanceerd in een satelliet vanaf ruimtebasis Plesetsk in Rusland. 

Demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken reageerde posi-

tief op het nieuws. ,,De Tropomi laat zien hoe we in Nederland met innova-

tie en doorzettingsvermogen grenzen verleggen en oplossingen bieden voor 

mondiale uitdagingen. Met deze Nederlandse innovatie versterken we onze 

positie in de Europese ruimtevaartsector.'' 

Volgens Jasper Wamsteker, woordvoerder namens het team achter Tropo-

mi, zat de spanning er een half uur voor de lancering bij iedereen in. ,,Het 

is natuurlijk het levenswerk van het hele team, dus we hopen op een goede 

afloop. Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen barstte net op het po-

dium uit in het nummer I'm so excited, dat omschrijft de sfeer misschien 

wel het beste.'' Het team keek live mee tijdens een groot evenement waar-

bij onder meer astronaut André Kuipers aanwezig was. 

Luchtkwaliteit 

(Vervolg op pagina 10) 
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Bevrijdingsstraat 40 Wageningnen 

Achterdoelen 8 Ede 

Artist's impression van Sentinel-5p met aan boord het meetinstrument Tro-

pomi. 

De Tropomi kan vanuit de ruimte de wereldwijde luchtkwaliteit in kaart 

brengen en zien waar broeigassen vandaan komen en waar ze naartoe 

gaan.  

Die informatie kan helpen bij de strijd tegen klimaatverandering.   

De Nederlandse ruimtevaartorganisatie NSO noemde het instrument 'een 

bewakingscamera van de atmosfeer'. ,,De atmosfeer is heel dynamisch.  

Een paar jaar geleden zat er ineens een gat in de ozonlaag boven Europa 

en we wisten niet goed hoe die er kwam'', noemde Harry Förster van de 

NSO als voorbeeld.  

De Tropomi kan helpen bij het vinden van het antwoord op deze vraag. 

Het instrument blijft minstens zeven jaar in de ruimte in de satelliet Senti-

nel-5P en levert een enorme hoeveelheid informatie op.  

Na elk rondje rond de aarde stuurt hij alle metingen terug naar de aarde. 

Per keer is dat genoeg data om een dvd mee te vullen. Per dag vult de Tro-

pomi 16 dvd's. Wetenschappers over de hele wereld kunnen er gratis mee 

aan de slag.  

 

Honderden miljoenen 

De hele satelliet kost circa 220 miljoen euro, van ontwerp tot en met lance-

ring. De Nederlandse overheid investeerde rond de 100 miljoen euro in de 

ontwikkeling en bouw van Tropomi.  

Het is een van de grootste Nederlandse ruimtevaartprojecten van deze ja-

ren, samen met het lange verblijf van astronaut André Kuipers in ruimtesta-

tion ISS en de bouw van een grote robotarm voor het ISS, die mogelijk vol-

gend jaar wordt gelanceerd. 

Bron: GLD nieuwsbrief 

 

(Vervolg van pagina 9) 

Sinds kort is Zoetermeer een 70MHz baken rijker. Bakens worden gebruikt 

om de propagatie in een bepaalde richting vast te kunnen stellen. De ont-

vangst van een baken is dan een eerste indicatie dat de band open gaat. 

 

Het baken draait bij Paul PA3DFR en wordt aangestuurd door een Arduino. 

Verdere gegevens van het baken: 

Call                             PI7RAZ 

TX                              GM950 

Frequentie                  70,070 MHz 

Power                         10W 

ERP                            10W 

Mode                           A1A 

Versterking                  0 dB 

Polarisatie                   Horizontaal 

Antenne                      Dipool 

Antennehoogte           10M 

Plaats                          Zoetermeer 

Locatorvak                  JO22FB95UU 

Rapporten zijn uiteraard welkom. 

 

  

70MHz baken PI4RAZ 
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>> 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 

VRZA QSO-Party van 11.00u tot 14.00u op 2 en 40 meter.  

Wordt gehouden in de blokhut bij scouting Tarcisius te Ede. 

Zuurkool met worst en gebak staan op het menu. 

Zo. 26   

>> 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  

Zo 11 
PACC contest 

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

Di.13 20:00 uur Clubavond – NNB 

  

  

>> maart 218 << 

  

  

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

Di.13 20:00 uur Clubavond – NNB 

  

 

Club- & landelijke activiteiten  

NNB = nog nader 

bepalen. 


