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Op dinsdag 13 februari 2018 houdt de VERON afd. Wageningen zijn
huishoudelijke vergadering.
Volgens de reglementen is die alleen toegankelijk voor VERON leden van de
afdeling A43 en eventueel door het afdelingsbestuur uitgenodigde andere
VERON leden.
Op deze avond komen bij de VERON de volgende punten aan de orde:
1. het jaarverslag van de afdelingssecretaris, 2. het financieel overzicht van
de afdeling over 2017, 3 voorstellen voor de verenigingsraad, 4. verkiezing
afgevaardigden naar de verenigingsraad, 5. verkiezing bestuursleden, 6.
verkiezing kascontrolecommissie 7. de begroting over het lopende verenigingsjaar.
Omdat onze clubavonden gezamenlijk met de VRZA afd. Zuid Veluwe worden gehouden zullen beide verenigingen het eerste deel van de avond hun
huishoudelijke vergaderingen in afzonderlijke ruimtes houden.
Na afloop komen we weer gezellig bij elkaar voor onderling QSO en het halen en brengen van tijdschriften en QSL-kaarten.
De avond wordt gehouden in de kantine van de korfbalvereniging C.K.V
Reehorst, Langekampweg 6, 6715AV te Ede.
Op dinsdag 13 februari 2018 houdt de VRZA afd. Zuid-Veluwe ook haar
huishoudelijke vergadering. Volgens de reglementen is die alleen toegankelijk voor VRZA leden van de afdeling Zuid-Veluwe en eventueel door het afdelingsbestuur uitgenodigde andere leden. Op deze avond komen bij de
VRZA de volgende punten aan de orde:
1. Welkom , opening en vaststelling definitieve agenda. 2. Jaarverslag 2017 van
de secretaris. 3. Financieel jaarverslag 2017 van de penningmeester. 4. Verslag
van de kascommissie. 5. Bestuursverkiezing 6. Pauze. (indien gewenst)
7. Installatie van het nieuwe bestuur. 8. Benoeming kascommissie voor 2018.
9. Begroting 2018 van de penningmeester. 10. Huisvesting. 11. Activiteiten
2018 12. Rondvraag. 13. Besluitvorming en samenvatting door de voorzitter.
14. Sluiting door de voorzitter.

Op dinsdag 13 maart hebben we weer een interessante lezing. Die wordt verzorgd door Peter Eijlander, PA0PJE, en gaat over de historie van de lancering
van de eerste kunstmaan of satelliet genaamd ‘Spoetnik’.
Die lancering sprak tot de verbeelding en menig amateur heeft in die periode
geprobeerd om de signalen op te pikken. De lezing is een combinatie van historische feiten over die eerste zender in de ruimte, een verhaal over het maken
van dat eenvoudige zendertje en een onderzoek naar de reden dat er destijds zo
geheimzinnig over werd gedaan.
Peter zal ook aandacht besteden aan de activiteiten van een groepje zendamateurs (waaronder Peter zelf) om met replica’s van die zender verbindingen te
maken op de ‘Spoetnikdag’ op 4 oktober en de 21 daarop volgende dagen.
Het wordt dus weer de moeite waard om deze clubavond te bezoeken.
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 A43.VERON.NL of PI4EDE.
Op de maandag voor de clubavond om 20:30 is er weer de gebruikelijke uitzending van PI4EDE/PI4WAG in de Vallei-ronde op 145,250 MHz.
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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
Op dinsdag 9 januari organiseerden de VERON afd. Wageningen en de VRZA
afd. Zuid-Veluwe een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst in de kantine
van de korfbalvereniging C.K.V Reehorst , waarbij het glas werd geheven op
het komende verenigingsjaar. Bij binnenkomst lagen er voor een ieder twee
consumtiebonnen klaar en was er door Bianca voor een versnapering gezorgd in de vorm van twee heerlijke soorten cake. Ook stond de koffie klaar
die deze avond werd deze aangeboden door de verenigingen. Daarna was
er uitgebreid de gelegenheid voor onderling QSO waarna Mans een korte
presentatie gaf over de PA0FRI speech processor. Na een duidelijke uitleg
over de werking van deze speech processor had Mans er zelfs nog een aantal mee gebracht voor verkoop alwaar ondergetekende dankbaar gebruik
van heeft gemaakt. Al met al een geslaagde eerste verenigingsavond wat
mij betreft. Met dank aan Bianca voor de lekkere cake en de beide verenigingen voor de koffie.
Coen de PF1A

Ledeninformatie
Welkom nieuwe VRZA leden:
De ledenlijst van de VRZA afd.Zuid-Veluwe hebben we kunnen uitbreiden
met:

Cor van Londen PD5CVL
Maurice Verdoorn PA3NXW
Jan Crouwens PA4JAN
Niek Kunst PH9ART
We heten Cor uit Veenendaal en Maurice en Jan uit Nijmegen en Niek uit
Ede van harte welkom en hopen dat zij het naar hun zin zullen krijgen bij
de “VALLEI” afdeling.
Het bestuur.
Ad Ploeg PA3EDE is zijn call laten wijzigen in PA1AD
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Wat doen we met Spectre en Meltdown?

Vorige week kwamen twee grote beveiligingslekken in computerchips in het
nieuws, die het mogelijk maken voor aanvallers om wachtwoorden en andere gevoelige gegevens uit te lezen. Sindsdien zijn beveiligingsexperts druk
bezig met puinruimen. Hoe staat het er nu mee?
Doordat de lekken niet in de software maar in de hardware van de computer zitten, is het lastig oplossen. De enige échte oplossing is het maken en
inbouwen van nieuwe chips. Op een gegeven moment zullen nieuwe apparaten dus veilig zijn voor dit probleem, maar dat duurt nog wel even. Vrijwel alle apparaten die nu nog in de winkel liggen zijn kwetsbaar voor één of
beide lekken.
Met of zonder vertraging
Updates voor besturingssystemen en software kunnen wel helpen om de
beveiligingsproblemen in te dammen. Een van de twee lekken, het vooral in
laptops en computers voorkomende Meltdown-lek, is goed op te lossen met
een update. Daarvan kan de computer echter wel trager worden. Microsoft
stelt dat apparten met oudere Windows-versies zoals 7 en 8 en veel servers, merkbaar langzamer zullen worden na updates. Maar Windows 10gebruikers die een computer uit 2016 of later hebben, zouden er nauwelijks
iets van moeten van merken. Heb je Windows 10, maar ook een oudere
generatie Intel-chip, dan kun je wel last hebben van vertraging.
Het Spectre-lek is moeilijker te misbruiken door hackers, maar kan er wel
voor zorgen dat een malafide website bijvoorbeeld gegevens van andere
websites of apps uitleest. Dat lek, dat ook telefoons treft, is lastiger op te
lossen. De software, dus elke app of programma, moet er zelf voor zorgen
dat het niet vatbaar is.
Ook een update voor het programma dat de chip aanstuurt, helpt. Intel
heeft beloofd alle processors die in de afgelopen vijf jaar zijn gemaakt deze
maand een update te geven, die gebruikers binnenhalen bij het updaten
van hun pc. Hoe het met exemplaren ouder dan vijf jaar zit, is onbekend.

Achterdoelen 8 Ede

Apple
Inmiddels heeft ook Apple beveiligingsupdates uitgebracht. Bezitters van
een relatief recente iPhone, iPad of een Mac(Book) kunnen een beveiligingsupdate installeren die een groot deel van de zorgen wegneemt. De
software-update voor iOS bevat onder meer verbeteringen in de mobiele
webbrowser, die ervoor moet zorgen dat websites geen gegevens kunnen
buitmaken.

Bevrijdingsstraat 40 Wageningnen
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Vorige week kwam Microsoft al met een oplossing voor computers met Windows. Toen bleek al dat niet iedereen daar baat bij had, omdat in sommige
gevallen virusscanners de update tegenwerken. Sommige virusscanners
zullen dus eerst moeten worden bijgewerkt, voordat hun gebruikers de update kunnen installeren.
Ook voor het mobiele besturingssysteem Android, evenals het vooral op
laptops gebruikte ChromeOS, is er een update. Veel gebruikers van Android
moeten echter nog even wachten tot de maker van hun smartphone de update overneemt en uitrolt. Sommige Android-telefoons zullen nooit een update krijgen, omdat de oudere modellen niet meer ondersteund worden.
Browsers
Ook updates voor individuele computerprogramma's, die nodig zijn om te
beschermen tegen het Spectre-lek, staan op de rol. De Edge-browser van
Microsoft is al bijgewerkt en moet gebruikers beschermen tegen het Spectre
-lek. Ook de Firefox-browser is bijgewerkt en moet misbruik van het lek
moeilijk maken.
Google Chrome krijgt later deze maand ook een update, maar voor wie zich
zorgen maakt heeft de website Bleeping Computer een beveiligingsmaatregel beschreven die het moeilijk maakt om het lek te misbruiken.
Bron HCC nieuwsbrief

Ingebouwde adblocker vanaf februari in Chrome
Google heeft bekendgemaakt dat het vanaf 15
februari vervelende advertenties automatisch
gaat blokkeren in Chrome. Er was al eerder bekend dat Google aan deze functie werkte. De
adblocker is onderdeel van het 'Better Ads Experience Program,' waarin richtlijnen staan
voor betere advertenties.
Een adblocker kennen de meeste mensen wel.
Dit is veelal extensie van je internetbrowser die
advertenties voor je blokkeert. Op Google
Chrome voor Android zijn er echter nog geen
extensies mogelijk, en dus geen adblockers in
de browser zelf. Nu gaat Google vervelende advertenties standaard blokkeren in Chrome, zo bleek in juni 2017. Er is nu bekend gemaakt dat deze
maatregel vanaf 15 februari 2018 zal ingaan. Eerder werd er nog gesproken
van een periode 'vroeg in 2018.'
Maar waarom zou Google advertenties gaan blokkeren, als dit hun voornaamste inkomstenbron is? Dit komt omdat gebruikers niet zullen klikken
op opdringerige advertenties die het hele scherm in beslag nemen of je telefoon laten trillen. Het probleem van trillende advertenties is in Google
Chrome versie 60 al opgelost, maar opdringerige advertenties bleven bestaan.
Betere advertenties
Om de gebruiker een betere ervaring te geven, is de 'Coalition for Better
Ads' opgericht, inclusief richtlijnen wat een 'goede' advertentie is. Deze
richtlijnen zijn vastgesteld in het 'Better Ads Experience Program.' Van deze
organisatie is Google ook onderdeel. Advertenties die standaard video met
geluid afspelen, advertenties die aftellen totdat de website zelf wordt geopend, pop-ups of paginavullende scrollovers zijn voorbeelden van advertenties die zullen worden geblokkeerd. En ja, ook de eigen advertenties van
Google zullen ook worden gecontroleerd.
Foute advertenties zullen worden gerapporteerd via een speciaal program(Vervolg op pagina 6)
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ma van Google. Mocht je website 30 dagen lang niet aan de richtlijnen voldoen, dan zullen vanaf 15 februari deze advertenties van je website worden
gehaald. Mocht het probleem zijn opgelost, dan kunnen beheerders van
websites een aanvraag indien om wel weer goedgekeurd te worden.
Beschikbaarheid
De adblocker van Chrome zal zowel voor desktop als voor mobiel gaan gelden. Vanaf 15 februari zal de adblocker voor iedereen beschikbaar zijn. Wil
je deze al eerder testen, dan kun je Chrome Canary of Chrome Bèta downloaden.
Bron: HCC Nieuwbrief

AARDWARMTE HEEFT VEILIGHEIDSRISICO’S

Voor duurzame energie is aardwarmte een aantrekkelijke bron, maar heb
wel oog voor de veiligheidsrisico’s, waarschuwt het Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM).
Aardwarmte kan zich verheugen op toenemende populariteit. Want wat is er
mooier dan een eeuwigdurende bron van warmte, hartstikke duurzaam,
maar met een zeer beperkte uitstoot van CO2? Het slaan van diepe putten
in de aarde is voldoende.
En precies op dat punt plaatst het SodM in het vorige week verschenen en
vrij kritische rapport Staat van de Geothermie zijn vraagtekens. Want het
slaan van putten, waarbij gedacht wordt aan dieptes van meer dan 4 km, is
niet zonder risico’s. Wat kan er misgaan bij het boren naar aardwarmte?



Veroorzaken van aardbevingen, vooral wanneer de putten worden
geboord nabij breuklijnen.



Onverwacht aanboren van kleinere gas- of oliereservoirs met risico’s
van een ongecontroleerde spuiter (blow-out)



Vervuilen van diepere zoetwaterbronnen



Vervuilen van het werkterrein

Serieuze ongelukken met het boren naar aardwarmte hebben zich in Nederland niet voorgedaan. Maar, zo signaleert het Staatstoezicht, de instantie
moest er af en toe wel dicht bovenop zitten om te voorkomen dat het mogelijk mis zou gaan.
GROENE WAAS
De grootste klacht van het Staatstoezicht is: in al het enthousiasme voor de
bron van duurzame energie dreigt de veiligheid op de achtergrond te raken.
Wat daarbij ook niet helpt, is dat in de sector bedrijven actief zijn met duidelijk veel minder ervaring dan bedrijven in de olie- en gassector. ‘Er is
sprake van een zwak ontwikkelde veiligheidscultuur bij nogal wat initiatief(Vervolg op pagina 10)
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Is er nog toekomst voor hamradio
Na een jaar actief of niet actief bezig zijn geweest met de radio
hobby, waarin successen en mislukkingen elkaar mogelijk hebben
afgewisseld, zou je kunnen afvragen hoe hobby er in de toekomst
gaat uitzien. Hebben wij nog toekomst of dreigt het internet en de
digitale wereld ons te overspoelen?
Naast de standaard activiteiten als QSO’s maken, deelnemen aan de zondagse ronde, actief mee draaien met contesten, zijn wij actief geweest met
het experimenteren met digitale modules.
Dat radioamateurs wereldwijd verbindingen kunnen maken met mede amateurs is tegenwoordig niets bijzonders. Via de ’sociale media’ echter gaat
dat meestal veel beter en sneller. Wat is dan zo kenmerkend aan de hobby
van de radioamateur? Is het misschien de onafhankelijkheid van openbare
voorzieningen, als telefoon - en kabelnetwerken.
Als die voorzieningen uitvallen, tijdens rampen, wordt vaak een beroep gedaan op radioamateurs om radioverbindingen tot stand te brengen tussen
hulpverleners en slachtoffers.
Wordt het maken van een amateur radioverbinding een achterhaalde hobby? Een amateur QSO kun je maken onder storende condities.

Ook buizen blijven in trek

Een WhatsApp verbinding valt dan uit. De radioamateur gebruikt zijn kennis
om een andere frequentie te kiezen voor het QSO en maakt gebruik van
diverse modulatie methoden en ruisonderdrukkers om onder moeilijke omstandigheden gegevens uit te wisselen. Bij een WhatsApp verbinding kunt
je alleen maar wachten tot de storing opgeheven is. Is het ontwerpen en
bouwen van ontvangers, zenders, antennes, enz., dan uniek voor de radio
amateur?.
Allerlei fraaie transceivers met uitstekende specificaties zijn tegen redelijke
kosten te verkrijgen. Met het zelf bouwen van meet- en radio apparatuur
leer je onder meer welke functies en technieken nodig zijn om van spraak
een gemoduleerde elektromagnetische golf te maken en visa versa.
Kijk eens wat ik heb gemaakt. Je hebt voldoening van werk, een ’Leven
lang leren’. De radio amateur maakte en maakt nog steeds gebruik van een
breed scala aan technieken. Dat gold al voor de amateurs in de begin jaren
van de radio.
In de tweede helft van de 19de eeuw, werd door experimenten van Hughes
en Hertz en theorie van Maxwell het bestaan van elektromagnetische golven aangetoond en bewezen. Vele goed gesitueerden gingen daar toe mee
experimenteren. Het rijkeluiszoontje, Marconi, was geen professionele radio
technicus of wetenschapper, maar een gedreven radio amateur.

Zelfbouw geeft voldoening

Hij ontdekte, tijdens zijn poginen om een trans-Atlantische verbinding tot
stand te brengen, dat je dat met een ’vertical’ moest doen in plaats van
met de onder andere door Faraday gebruikte horizontale dipolen.
Echt experimenteren dus. Het betekende ook dat je mechanische constructies maken die de weergoden konden trotseren. De toekomst van de huidige amateurradio wordt nu bepaald door software en ondersteund door
hardware.
Radioamateurs zullen echter blijven doorgaan met het solderen van componenten en het bouwen van antennes, en dit zal velen een grote voldoening
blijven geven.
We hebben een ongelooflijke toename van nieuwe mogelijkheden gezien,
onder andere in software-gedefinieerde radio apparatuur. Deze verandering
heeft de manier waarop we transceivers gebruiken niet drastisch veranderd.
Hardware is kleiner en toegankelijker dan ooit tevoren.
Dit heeft onder meer de mogelijkheid geopend om complexe modulatie
technieken te gebruiken, waarmee met weinig zendvermogen toch goede
(Vervolg op pagina 8)

Fascinerend die software
gestuurde sets
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verbindingen on storende omstandigheden gemaakt kunnen worden.
Het internet is ook voor radioamateurs gemeengoed geworden. Het forum
heeft een belangrijke plaats ingenomen als communicatie medium voor
technische vraagstukken.
Programma’s voor onze digitale speeltjes halen we nu van het internet. Programmeren is als nieuwe tak van onze radio hobby breed geaccepteerd. Er
zal altijd weerstand blijven tegen verandering.
De ’sleutelaars’ en ’anti-computer’ fanaten zullen altijd een mening hebben.
Hamradio was en zal altijd een medium zijn om ’nieuwe dingen’ te doen.
In plaats van te klagen over verandering, zijn er groepen van gelijkgestemde mensen ontstaan, radioamateurs die vossenjagen, dx-en of uitsluitend
’toetsenbord’ communicatie als RTTY, of WSPR en FT8 gebruiken.

Complexe antennes voor
moonbounce

Hamradio gaat niet alleen over realtime communicatie, experts bouwen onderling verbonden digitale infrastructuren om de bredere amateur gemeenschap te dienen.
De microgolf banden zijn binnen het bereik van de radioamateur gekomen.
Toepassing van digitale technieken maakt breedband toepassingen mogelijk.
Met onder meer moonbounce en meteoor scatter zijn ook in de hogere banden grote afstanden te overbruggen. Een zonnige toekomst: De hobby staat
op het punt om te exploderen door de groei van software- en hardwareplatRadio expeditions naar verre
forms die klaar staan om te worden geimplementeerd als gereedschappen
streken
uit de toolbox van de radioamateur.
Ik hoop dat ik het in het nieuwe jaar en daarna nog kan bijbenen. Een
mens is echter nooit te oud om te leren. (PA0PHB)

Genoeg belangstelling
Bron: PI4WNO Bulletin en Website
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WIFI-APP HELPT BIJ OPSPOREN VAN MENSEN IN NOOD
Ingenieurs van de Universidad de Alicante bouwden een app waarmee een
telefoon is op te sporen, ook als deze geen bereik heeft. Dat kan uitkomst
bieden voor een persoon in nood en die de hulp van reddingswerkers nodig
heeft. De app gebruikt daarvoor het wifi-signaal.
Wie op stap gaat in verlaten gebieden waar je telefoon geen bereik heeft
kan toch nog veel hebben aan zijn smartphone. Raak je in nood, bijvoorbeeld door een ongeluk of door natuurgeweld, dan kan het wifisignaal van
de telefoon je laatste reddingslijn vormen. Tenminste, als de reddingswerkers op hooguit een paar kilometer van je vandaan zijn.

Dat is te danken aan een app die ingenieurs van de Spaanse Universidad de
Alicante hebben ontwikkeld. Die zorgt ervoor dat de smartphone een wifisignaal uitzendt, inclusief de gps-locatiegegevens. De persoon in nood hoeft
alleen de app te activeren als hij of zij in de problemen raakt. Het programma zendt vervolgens periodiek het noodsignaal uit. Dat kan dagen achtereen doorgaan, doordat de app alle andere functies van de smartphone uitschakelt. De app geeft niet alleen de locatiegegevens door, de persoon in
nood laat via tekst ook weten wat er aan de hand is door die in de app in te
toetsen.
WIFI-BEREIK
Een normaal wifi-signaal een maximaal bereik van zo’n 100 m. Hoe kan dat
signaal via de app dan een afstand van enkele kilometers overbruggen?
'Dat heeft te maken met de manier waarop we het wifi-signaal gebruiken',
laat José Ángel Berná Galiano van de polytechnische afdeling van de universiteit desgevraagd weten. ‘Wifi-accesspunten werken met een drempelwaarde: het wifi-signaal moet een bepaalde sterkte hebben voordat het
wordt opgepikt.’

De ontvanger past in een rugtas.
De crux van de reddingsapp zit ’m dan ook in de ontvanger die reddingswerkers bij zich dragen. ‘Die is uiterst gevoelig voor wifi.’ Wat ook helpt is
dat er in verlaten gebied geen last is van stoorsignalen of hindernissen.
‘Vooral op zee en in de bergen werkt het reddingssysteem goed. We hebben
een signaal tot 3 km afstand opgepikt.’ De gemakkelijk te dragen ontvanger
heeft een kleine antenne en is verbonden met de smartphone van de reddingswerker. Zodra er een noodsignaal wordt opgepikt laat die smartphone
een alarm horen.
(Vervolg op pagina 10)
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Apparatuur om een noodsignaal te versturen buiten telefoonbereik bestaat
al langer; voorbeelden zijn de RescueMe of ResQLink. Die maken gebruik
van satellietcommunicatie, en kosten al gauw enkele honderden euro’s. De
app is niet zo duur. ‘Het is goedkoop te installeren, en een smartphone hebben mensen vrijwel altijd bij zich, ook al ze zich helemaal niet op een noodsituatie voorbereiden.’
De app is nog niet verkrijgbaar. 'Het op de markt brengen laten we over
aan commerciële partijen.
Bron: De Ingenieur

Vervolg: AARDWARMTE HEEFT VEILIGHEIDSRISICO’S
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nemers en hun adviseurs en waarnemers’, aldus het Staatstoezicht. Andere
bezwaren zijn dat er te weinig oog is voor het creëren van financiële voorzieningen rond geothermie-projecten, nodig voor tegenvallers en het op
termijn ontmantelen van installaties. Er zitten ook hiaten in de regelgeving,
wat bijvoorbeeld leidt tot het ontbreken van winningsplannen, waardoor het
Staatstoezicht zijn taak niet naar behoren kan uitvoeren.
KLEINERE INCIDENTEN
De website van het Platform Geothermie meldt dat er momenteel in Nederland zestien aardwarmteprojecten zijn. In zijn rapportage meldt het Staatstoezicht bij een aantal van die projecten incidenten:
Bij twee projecten in het glastuinbouwgebied Californië bij Venlo (Wijnen
Grubbenvorst en Californië Lipzig Gielen) is er geboord op een breukvlak.
Op gezag van het Staatstoezicht is er een seismisch meetnetwerk aangelegd. Mochten zich trillingen voordoen, dan wordt de winning direct stilgelegd. Tot op heden hebben die trillingen zich overigens nog niet voorgedaan. In de Noord-Hollandse Wieringermeer wordt geboord (Agriport A7) bij
een locatie waar gasboringen eerder bevingen veroorzaakten. Door interventie van het Staatstoezicht is de bron aangepast en is er een seismisch
netwerk geïnstalleerd. Sommige projecten hadden de lozingsvergunning
voor het boorwater niet geregeld. Bij twee putten bleek het gebruikte staal
dat de boorput moet beschermen, van inferieure kwaliteit.
Bron: De Ingenieur
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De opkomst van FT8 in 2017
Onderstaande grafiek kwam ik tegen op de website van Michael Wells
G7VJR, de man achter ClubLog. De grafiek is gemaakt uit QSO gegevens
van gebruikers die hun log hebben geüpload naar ClubLog. In 2017 hebben
8000 gebruikers van FT8 46000 callsigns gelogd. De grafiek is gebaseerd op
32 miljoen QSOs (alle modes) in 2017, die zijn geüpload naar ClubLog
waarvan 4,8 miljoen FT8 QSOs.
De groene lijn in de grafiek laat heel duidelijk deze toename in FT8 QSOs
zien en de afname in alle andere modes is ook duidelijk zichtbaar.

Klik op de grafiek om naar het oorspronkelijke artikel te gaan.
Voor alle (toekomstige-) gebruikers van FT8 lees de “FT8 Operating Guide”
van Gary Hinson ZL2iFB eens door en zet een vinkje in “Hold TX frequency”
in WSJT-X en verander dit nooit meer (altijd SPLIT werken).
3Y0Z Bouvet DXpedition in FT8 (verkort aanroepen direct met signaalrapport), we gaan het meemaken!
Credit: clublog.org
Fred PA0FVH

DXCC telt 340 landen vanaf 21-1-2018
Op 21 januari 2018 is de “Republic of Kosovo” met prefix Z6 toegevoegd aan de DXCC landenlijst waardoor het totaal aantal DXCC landen
nu op 340 komt.

Klik op het plaatje voor het Z60A artikel
Bron: http://www.arrl.org/news/amendment-to-arrl-dxcc-rules-willexpand-dxcc-list
Fred PA0FVH
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Club- & landelijke activiteiten
>> Februari<<
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 – Huishoudelijke vergaderingen !!

>> maart<<
Wo.07

Radio examens N en F Nieuwegein

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

20:00 uur Clubavond – Lezing Spoetnik door PA0PJE
(Benelux QRP Club)

Za.17

Landelijke radiovlooienmarkt in Rosmalen
PI4EDE zal 2 kramen reserveren

>> april<<
Ma.9

20:30 uur Valleironde PI4EDE of PI4WAG op 145.250 MHz

Di.10

20:00 uur Clubavond – VR voorstellen Veron leden

Za. 21 Morse-examen in Belgie

>> mei<<
Ma.7

20:30 uur Valleironde PI4EDE of PI4WAG op 145.250 MHz

Di.8

20:00 uur Clubavond – Lezing EME door PA3DZL

Za.zo.
5-13

VRZA radiokampweek Oisterwijk

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

20:00 uur Clubavond – NNB

>> juli <<
Ma.9

20:30 uur Valleironde PI4EDE of PI4WAG op 145.250 MHz

Di.10

20:00 uur Clubavond – Onderling QSO
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