PI4EDE & PI4WAG
Nieuwsbrief nr. 283

Samenwerkingsverband sinds 01-01-2014

Komende clubavonden
Maart 2017

In dit nummer:
Komende
clubavonden
Colofon

Vorige clubavond

Een overval !!

'gedragslijn vergunningen'

QRV op HAMNET

Ledeninformatie

Op dinsdag 14 maart 2017:
Komt Rudi Engelbertink, PA4UNX een lezing houden over propagatie.
Een verschijnsel waar wij allemaal mee te maken hebben bij het uitoefenen
van onze hobby.
Rudi gaat ons uitleggen wat ionisatie in de ionosfeer doet, wat de effecten
zijn overdag en ’s nachts en waarom onze radiogolven zo mooi afbuigen als
zij in de geïoniseerde lagen terechtkomen.
De propagatiesoorten komen aan bod en begrippen als Fo en MUF worden
uitgelegd.
Ook de geomagnetische verstoringen worden besproken en Rudi behandelt ook de
diverse propagatieprogramma’s die beschikbaar zijn om condities aan te geven.
Aan het eind van de avond zal Rudi een
demo geven van VOAPROP, een van de
beschikbare propagatieprogramma’s.
Kortom, het wordt een interessante avond
waar er voor de actieve amateur veel is
op te steken.
De avond wordt gehouden in de kantine van de korfbalvereniging C.K.V
Reehorst, Langekampweg 4, 6715AV te Ede.
Als u voor de eerste keer komt, vertrouw dan niet op uw navigatie apparatuur maar kijk even op het kaartje op de website van PI4WAG.nl.
De ervaring is dat je in de rimboe terechtkomt als je koerst op je Tomtom
of andere merken padvinders.
Mans PA0MBJ

Verslag
PACC contest
van Peter Luiken
PD1PJ
BELEID ONBEMANDE STATIONS

Activiteiten
kalender

Oplage 365
Overname van
artikelen is toegestaan, mits met
bronvermelding

Op dinsdag 11 april zal de VERON-afdeling Wageningen de ingekomen voorstellen voor de Verenigingsraad behandelen.
Om onze gezamenlijke avond met de VRZA- afd. Zuid Veluwe niet teveel te belasten met deze VERON aangelegenheid beginnen we met de behandeling van de
voorstellen om 19:30 uur en hopen we hiermee binnen een uur klaar te zijn.
Daarna zullen er een paar knutselprojecten
gepresenteerd worden die door onze gezamenlijke leden zijn voorgesteld op de februariavond.
D.m.v. een PowerPoint presentatie zullen die
wat worden toegelicht en voorzien worden van
een voorlopige kostprijsindicatie.
Daarna is de inschrijving open en gaan we het
meest gekozen voorstel verder uitwerken.
Verder is er gelegenheid voor onderling QSO, het ruilen van tijdschriften en het
ophalen/afgeven van QSL kaarten.
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.
Op maandag 10 april om 20:30 is er weer de gebruikelijke uitzending van PI4EDE/PI4WAG in de Vallei-ronde op 145,250 MHz.

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: bestuur@ pi4wag.nl

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

Voorzitter
Mans Jansen PA0MBJ
T: 0317-416964
E: pa0mbj@ pi4wag.nl

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

Secretaris
Fred Verburgh PA0FVH
T: 0318-508856
E: pa0fvh@ veron.nl

Secretaris
André van Silfhout PE0AVS
T: 06-50451360
E: pe0avs@ vrza.nl

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

Penningmeester
Vacant=> Vacature

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

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

Bestuurslid
Vacant=> Vacature

Bestuurslid
Gerrit Plasman PA3DDP
T: 0318-417197
E: g.e.plasman@ tele2.nl
Afdelingszender PI4WAG
Vergunninghouder: Fred Verburgh PA0FVH
Bankelatie
IBAN nr. NL47.ING.B.00.01.49.93.76
t.a.v. Veron afd. Wageningen
p/a Varenmos 9 3904 JX Veenendaal
Website
http://www.pi4wag.nl

Afdelingszender PI4EDE
Vergunninghouder: Jaap Zoet PA3BQC
Bankelatie
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: g.e.plasman@ tele2.nl
DOPE Nieuwsbrief
Rikus van Holland PD0IAZ
T:0318-638380
E: h.v.holland@ hetnet.nl
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Vorige clubavond
Verslag van de clubavond op 14 februari 2017
Zowel de VERON als de VRZA hielden op deze avond hun jaarvergadering
in aparte ruimtes. Dankzij de goede voorbereiding door onze VERON secretaris en penningmeester kon de agenda vlot afgewerkt worden en waren we al om 9 uur klaar hiermee. Een tijdje later was ook de VRZA klaar
met hun vergadering en konden we met het gezamenlijke deel beginnen
waarin de invulling van de clubavonden, excursies en knutselprojecten
werd behandeld. De sfeer zat er goed in en daardoor staan er weer een
paar leuke lezingen op het programma, zijn er twee voorstellen voor een
excursie en waren er wel vijf ideeën voor een knutselproject. Twee leden
hadden een zelfbouw ontwerp meegenomen waar veel belangstelling voor
was om na te bouwen. De besturen gaan dit verder uitwerken en komen
met nadere voorstellen. Bianca, onze dame achter de bar werd in het zonnetje gezet met een bloemetje vanwege haar toewijding en zelfgebakken
lekkernijen. En ook Rikus kreeg na afloop een boeket vanwege zijn inzet
voor onze nieuwsbrief. Al met al kunnen we terugkijken op een levendige
avond waarin we ook nog verblijd werden door de komst van een nieuw
VERON lid bij de afdeling Wageningen.
Mans PA0MBJ

Er is een overval geweest.
Op dinsdagavond rond 23:00 uur zaten Riet en ik lekker TV te kijken met
de voetjes op tafel en een borrel in de hand.
(Vervolg op pagina 4)
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Wij hebben s ’avonds de achterdeur altijd op de klip zodat je niet zomaar binnen kan lopen. Je weet nooit.
Er werd plotseling aan de deur gerammeld en op de ramen gebonkt.
Van de schrik bekomen keken wij wat er gebeurde en zagen vier mannen in de tuin staan. Dit waren Gerrit PA3DDP, Wolter PA5WN, Ad PA1Z
en Wouter PG2W met een bos bloemen in de hand.
Omdat ik niet in de gelegenheid was om de jaarvergadering te bezoeken kwamen zij maar naar mij toe.
Er was namelijk besloten om dit jaar twee personen in de bloemetjes te
zetten. Dit waren Bianca, onze barvrouw, en ik zei de gek. Riet en ik
waren zeer verbaasd, maar vonden het wel leuk.
Toen moest bij mij thuis hiervan een foto gemaakt worden.
Dat werd ook een hele operatie.
Alle aanwezigen haalde een telefoon te voorschijn om een foto van de
overhandiging van de bloemen te maken.
Bij de één ging het afdrukken niet goed en bij anderen ging de flitser
niet bij af en bij nog een wilde het helemaal niet.
Dit ging zo een poosje door tot Riet in actie kwam en in één keer een
goede bruikbare foto maakte die je hier in dit stukje ziet.
De foto met Bianca is tijdens de clubavond gemaakt.
Wij willen jullie allemaal van harte danken voor dit leuke gebaar.
Rikus PD0IAZ

Overleg met AT over 'gedragslijn vergunningen'
Komende woensdag 1 februari is er
een overleg gepland met het Agentschap Telecom en de veron over de
nieuwe gedragslijn vergunningen.
Nu zul je je misschien afvragen, wat
dat dan weer is, maar deze gedragslijn is ontstaan vanuit het verouderde beleid rond onbemande amateurstations, oftewel repeaters, bakens en andere onbemande toepassingen.
Overigens staat de naam 'gedragslijn' wat ons betreft nog wel ter discussie, maar het gaat uiteraard vooral om de inhoud.
Wellicht kunnen jullie je nog herinneren dat de vrza graag het verouderde beleid rond onbemande stations wilde herzien, om deze in elk geval
veel techniek neutraler te maken. Immers: als zendamateurs willen we
graag experimenteren met nieuwe toepassingen en tot nu toe is het
best moeilijk om voor zo'n nieuwe toepassing een vergunning te krijgen. Wij kunnen ons nog goed herinneren van een aantal jaren terug,
dat het voor zogenaamde bovenregionale repeaters, zoals als eerste
pi2non, vrij veel tijd kostte om daar een vergunning voor te krijgen. Dat
is natuurlijk voor iedereen die graag met een nieuw experiment aan de
slag wil, heel vervelend. Maar ook voor het at, die natuurlijk zelf ook
graag een richtlijn / gedragslijn wilde hebben om de vergunningen af te
kunnen geven.
In de afgelopen drie jaren hebben er meerdere zogenaamde dialoogsessies met onze vereniging, de VERON en het at plaats gevonden en de
genoemde 'gedragslijn vergunningen' is daar het resultaat van.
Nou ja... bijna. Het overleg van volgende week is bedoeld om het document nog eens goed door te spreken en vooral om (wat ons betreft) de
laatste puntje op de i te zetten.
Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
De commissie machtingszaken (CMZ)
73, Ron PB0ANL, voorzitter.
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In zes eenvoudige stappen QRV op HAMNET!
Ook nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden van HAMNET?
Als je onderstaande stappen volgt kun je, weliswaar via internet, meedoen met HAMNET.
In het kort komt her erop neer dat je met een PC een VPN verbinding
opgebouwd wordt met het HAMNET.
1.

Vraag een ampr.org adres en een configuratiebestand voor
OpenVPN aan bij Rob PE1CHL (pe1chl@amsat.org). Hij heeft hiervoor de volgende gegevens nodig: voornaam, woonplaats, provincie, call

2. Download OpenVPN van
3. Installeer OpenVPN.
4. Zet het ontvangen configuratiebestand van PE1CHL in de OpenVPN
CONFIG map.
5. Lees de INSTALL-win32.txt file welke je in de doc map kunt vinden
en start OpenVPN op.
6. Start Explorer (of een andere browser). Typ in:
http://pa8f.ampr.org/. Als alles goed ingesteld is ben je nu
verbonden met het HAMNET en zie je de website van Fred, PA8F.
Met dank aan Fred, PA8F voor zijn hulp om mij te helpen om op HAMNET te komen.
Voor meer info zie onder andere http://gw-44-137.ampr.org/
Succes, deel vooral je HAMNET ervaringen via ons afdelingsbulletin!
73, Jan Sander, PA3GO
Bron: PI4WNO bulletin
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Ledeninformatie
Welkom nieuw VERON lid:
De ledenlijst van afdeling 43, Wageningen hebben we
uitbreiden met Michael Reissig NL13546.

kunnen

We heten Michael van harte welkom en hopen dat hij het naar zijn zin zal
krijgen bij de “VALLEI” afdeling.
Het bestuur.

Verslag PACC contest 2017
PACC 2017 MET CALLSIGN: PA6A
Zoals afgesproken kwamen dinsdag 24 Januari 2017 alle belangstellenden
voor de PACC contest in de ruimte van Scouting Tarcisius aan de Bosrand in
Ede bij elkaar om te bespreken hoe we alles gingen inrichten en wie wat
mee zou nemen.
Afgesproken was dat we zaterdag 4 februari 2017 rond 10 uur opnieuw bij elkaar zouden komen om plannen die we
eerder hadden gemaakt uit te gaan voeren. We gingen starten van het opbouwen
van de antenne's.
Peter Luiken PD1PJ had een antennemast
van 20 meter meegenomen waar de beam voor de 20 meter band in kwam. De
mast kwam naast de reeds gemaakte toren te staan. Verder gingen we een draadantenne ophangen met als bevestigingspunt de lichtmast van de naast gelegen hockeyclub.
Alle aanwezigen hadden ook lunchpakken meegenomen om die met een
kop koffie te gaan nuttigen. Iedereen was buiten lekker bezig en hielp elkaar daar waar nodig was. Op 11 februari 2017 was het dan zover.
Met 6 personen gingen we de mast verder omhoog schuiven. 3 personen
hielden tuidraden vast om er voor te zorgen dat de beam recht omhoog
werd geleid. Deze touwen werden later aan diverse punten vastgeknoopt.
Binnen werden de sets klaargemaakt en rond 12:00 uur was iedereen klaar
met de opbouw.
We gingen eerst lunchen want op een lege maag kan je natuurlijk niet hard
aan het werk. Om 12.55 uur ging
iedereen achter de set zitten en om
13:00 uur werd het startsein gegeven. Iedereen was hard aan het
werk en werd de ene naar andere
verbinding gemaakt. Er werden in
hoog tempo veel verbinding in CW
gemaakt. Dat ging zo vlug dat de
mensen die voor het eerst meededen het niet bij konden houden. In
overleg werd er gewisseld van de
band. Het was leuk om mee te maken hoe druk iedereen was tijdens deze
PACC contest. We zaten met ons tweeën naast elkaar achter een set.
De een was bezig met maken van de verbinding terwijl de ander het log
aan het invullen was.
Rond 01:00 uur in de nacht waren er nog 4 á 6 mensen over.
We hadden afgesproken dat we paar uurtje gingen slapen. Dit werd van
02:00 uur tot 06:00 uur zodat we rond 07:00 uur weer aan het ontbijt zaten en rond 08:00 uur ook weer achter onze set kropen om verbindingen te
(Vervolg op pagina 7)

Klik op de
afbeelding voor
verdere infomatie.
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maken. De tijd vliegt voorbij en voor
je het weet is het alweer 13:00 uur.
Helaas moesten we stoppen en gingen
we gezamenlijk lunchen. Hierna begonnen we met afbouwen van onze
set, antenne's en masten. We hadden
in totaal 231420 punten behaald. Nadat we alles hadden opgeruimd was
het alweer tijd om naar huis toe te
gaan. We hadden een leuk weekend
achter de rug ondanks dat er in de nacht van zaterdag op zondag veel
sneeuw was gevallen. Ik wil iedereen bedanken voor het mooie en gezellige
PACC weekend en tot volgend jaar.
Groetjes van Peter Luiken PD1PJ

OPVOLGER "BELEID ONBEMANDE STATIONS"
Het Agentschap Telecom heeft aangekondigd de "gedragslijn vergunningen
radiozendamateurs" op 1 maart a.s. te gaan publiceren. Deze notitie is de
opvolger van het tot op heden gehanteerde document "beleid onbemande
station", een bij alle beheerders van onbemande stations bekend document,
dat al jaren door het at wordt gehanteerd.
De nieuwe "gedragslijn" vindt zijn oorsprong in september 2014, toen de
vrza en de veron door het at werden uitgenodigd voor de allereerste
"dialoogsessie". Toen een nieuwe overlegvorm om tussen de geplande amateur overleggen door, bepaalde items extra aandacht te kunnen geven.
Voor de eerste dialoogsessie, die op 11 september 2014 werd gehouden,
stond de herziening van het "beleid onbemande stations" op de agenda.
Onze vereniging heeft toen de kans gegrepen een aantal belangrijke punten
in te brengen. De voornaamste daarvan waren te strikte toetsing op het
beleid, te weinig ruimte voor nieuwe soorten experimenten en de wens het
beleid zoveel mogelijk techniek neutraal te maken.
Wat hiervan uiteindelijk - na een aantal dialoogsessies en amateuroverleggen - in de nieuwe gedragslijn is terug te vinden, kunnen jullie in de
volgende nieuwsbrief lezen!
73, Ron PB0ANL Voorzitter commissie machtigingszaken
Bron PI4VRZ/A bulletin

Achterdoelen 8 Ede

Bevrijdingsstraat 40 Wageningnen
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Club- & landelijke activiteiten
>> maart 2017 <<
11

42e Landelijke radio vlooienmarkt Rosmalen

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

20:00 uur Clubavond – Lezing propagatie Rudi PA4UNX

Do.23

Amateuroverleg Agentschap Telecom / VERON / VRZA

>> april 2017 <<
1

Radiovlooienmarkt Tytsjerk

8

66e VRZA Algemene Ledenvergadering Eemnes

Ma.10 20:30 uur Valleironde PI4EDE en PI4WAG op 145.250 MHz
Di.11

20:00 uur Clubavond – VERON 19:30 uur VR.Voorstellen daarna gezamenlijk bespreken voorstellen jaarvergadering.

Wo.22 78e VERON Verenigingsraad in Apeldoorn

>> mei 2017 <<

Ma.8

20:30 uur Valleironde PI4EDE en PI4WAG op 145.250 MHz

Di.9

20:00 uur Clubavond – NNB

Za. 2054e VRZA Radiokampweek
Zo. 28
Za. 25 53e VRZA Hemelvaartdag Radiomarkt Jutber

>> juni 2017 <<

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

20:00 uur Clubavond – NNB
>> juli 2017 <<

Ma.10 20:30 uur Valleironde PI4EDE en PI4WAG op 145.250 MHz
Di.11

20:00 uur Clubavond – NNB Geen nieuwsbrief

>> augustus 2017 <<

Ma.12 Geen Valleironde i.v.m. vakantie
Di.13

Geen clubavond i.v.m. vakantie Geen nieuwsbrief
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