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Agenda:
Vrijdag 3 maart
Vrijdag 7 april
Vrijdag 5 mei

Nanne, PA3GIL, met 10MHz standaard
Huishoudelijke vergadering en
zelfbouwtentoonstelling
Marcel Bos met contesten

Kijk regelmatig op: www.a11.veron.nl !
De website is overgedragen aan Teun, PA4TJ, en hij doet er alles aan om de zaak zo
goed mogelijk bij te houden. Dat gaat natuurlijk niet alleen.
Hij heeft ook inbreng van jou nodig en die kun je kwijt op zijn emailadres
teunjuk@gmail.com.
ATTENTIE!
Indien je een nieuwe call hebt of pas een vergunning, of wanneer je verhuisd bent,
zorg er dan voor dat deze informatie doorgegeven wordt aan het Centraal Bureau te
Arnhem. Dan komt dit ook op de adressticker voor het ZOoDtje.
De redactie.
Belangrijke mededeling: Het is de bedoeling dat je dit ZOoDtje ook in jouw
mailbox ontvangt.
Is dat niet het geval, stuur dan jouw emailadres naar:
Albert, paØabe@veron.nl.
2.

AFDELINGSINFORMATIE
Afdelingsbijeenkomsten op de eerste vrijdag van de maand
in het clubgebouw van de boogschietvereniging Sagittarius
(genoemd naar sterrenbeeld Sagittarius = Boogschutter).
Oude Roswinkelerweg 112/D, 7814 RT te Emmen.
Telefoon: 0591 572908
Niet in de maanden juli en augustus.


Beheer van de bar en kantine; Sip Nakken, NL13496.

 RTTYbulletin: op de woensdagavonden zendt PI4ZOD een RTTYbulletin

uit met actuele informatie voor de zend en luisteramateur.
Aanvang 19.30 uur. De frequentie is 145.300 MHz.
Het bulletin wordt verzorgd door: Albert, PAØABE.


Woensdagavondronde. Aanvang 20.30 uur. 145.625 Mhz. Call: PI4ZOD.
Netleiders: Albert, PAØABE, Jan, PAØJBW en Hans, PE1NMM.
Reserve: Teun, PA4TJ



Cursus: Elke dinsdagavond 19.30 uur: cursus Nvergunning.
Locatie: clubgebouw van Sagittarius (Boogschietvereniging) aan de Oude
Roswinkelerweg te Emmen.
Voor info: Albert, PAØABE. Tel. 0591614579.

 Activiteiteitencommissie: Vossenjagen/Contesten e.d.
PAØABE, PD1BK, PA7KY, Sip, NL13496, PDØRR.


Aanroepfrequentie: Veronafdeling ZuidoostDrenthe is :

PI3ZOD, 145.625 MHz. (600 kHz.).
Locatie: Flatgebouw, Hondsrugweg, Bargeres.
 Beheer repeater:

PI3ZOD: PD1BK.

Onze repeater PI3ZOD wordt weinig tot niet gebruikt en het ligt dus in de lijn
der verwachting dat er eind 2018 geen verlenging van de vergunning wordt
aangevraagd.
We proberen echter om het station ook anders te gebruiken, zodat het in de
lucht kan blijven. Graag horen we wat jij ervan vindt, dus laat het ons weten.
Het bestuur.
3.

4.

Aan de leden van de afdeling Zuidoost-Drenthe (A11) van de
Veron.
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de huishoudelijke (jaar) vergadering op
vrijdag 7 april 2017.
Locatie: clubgebouw Sagittarius aan de Oude Roswinkelerweg te Emmen.
Begin: 20:00 uur.
Tijdens de vergadering zal er tevens een zelfbouwtentoonstelling plaatsvinden,
waarover na de vergadering een juryoordeel bekend gemaakt zal worden.
Agenda:
1. opening en vaststellen van de agenda
2. ingekomen stukken en mededelingen
3. notulen van de vorige huishoudelijke vergadering
4. jaarverslag van de penningmeester
5. verslag kascontrole
6. verkiezing kascontrolecommissie
7. behandeling van de ingekomen stukken
8. voorstellen voor de verenigingsraad
9. wvttk
10. rondvraag
11. sluiting
Albert, PAØABE, voorzitter.
Verslag jaarvergadering VERON Afd. 11 Zuid Oost Drenthe d.d. 06012017
1

Opening en vaststellen van de agenda:
Met kennisgeving afwezig André PD3OES en Henk PE7TIM. Op de
presentielijst hebben 32 leden getekend inclusief het aanwezige bestuur. De
voorzitter heet iedereen van harte welkom.
De agenda voor vanavond staat vermeld in het ZOoDtje januari/februari
2017 op pagina 5. Eveneens het verslag van de huishoudelijke vergadering
van 1 april 2016 op pagina 5, 6, 7 en 8 en het jaarverslag 2016 afdeling,
ZuidOostDrenthe (A11) d.d. 8012016 op pagina 8, 9, 10, 11 en 12.
De agenda wordt goedgekeurd.

2

Ingekomen stukken en mededelingen: Berend PD1BK heeft per brief
aangegeven zich kandidaat te stellen voor de functie algemeen lid van het
bestuur. Sjoerd Brouwer heeft eveneens aangegeven geïnteresseerd te zijn
in deze vacature.
André, PD3OES stopt met zijn penningmeesterschap van de stichting,
Teun PA4TJ heeft deze functie overgenomen van André PD3OES.
5.

3

Notulen van de vorige huishoudelijke vergadering:
Pagina 5 geen opmerkingen, 6 hier staat PA7TJ moet zijn PA4TJ. Pagina 7
geen opmerkingen. De vergadering keurt het verslag goed voorzien van de
opmerkingen.

4

Jaarverslag van de secretaris:
De verslagen van het QSL bureau, de antenne plaatsingscommissie en EMC
zaken missen. De verslagen worden alsnog als bijlage bij dit verslag
verstrekt. Pagina 7, 8 en 9 geen opmerkingen, pagina 10 Nvergunning. De
vergadering keurt het jaarverslag goed voorzien van de opmerkingen.
Jan, PAØJBW merkt op dat in de ronde veel mensen met een L inmelden.
Gevolg is dat er weinig gesproken wordt en dit is jammer.
Als het ZOoDtje digitaal wordt blijven de advertenties nog wel nodig?
De advertenties blijven, deze worden digitaal verwerkt in het ZOoDtje.
Jan, PA3CVR in het verslag van de website commissie wordt gesproken
over 77% Windows en 20% Linux. Hoe wordt dit geregistreerd?
Tijdens het klikken op de website wordt dit automatisch geregistreerd.

5

Jaarverslagen van de commissies:
Het jaarverslag van de diverse commissies wordt goedgekeurd.

6

Behandeling van de ingekomen stukken:
Er zijn geen binnen gekomen stukken behalve de brief voor
kandidaatstelling van Berend, PD1BK.

7

Pauze:
Vanwege het vlotte verloop van de vergadering wordt punt 8, de
bestuursverkiezing, voor de pauze gehouden. De punten 7 en 8 van de
agenda worden dus omgewisseld.
Er was weer genoeg te eten en te drinken en alles was weer keurig verzorgd
door Sip waarvoor onze hartelijke dank.

8

Bestuursverkiezing:
Hans, PDØHOL, en Wilma zijn beiden aftredend en weer herkiesbaar.
Tevens is de functie algemeen bestuurslid vacant.
Bij de secretaris hebben zich 2 kandidaten gemeld.
Dit zijn Sjoerd Brouwer en Berend, PD1BK.
Middels stembriefjes wordt er gestemd.
Uitslag is Sjoerd Brouwer 13 stemmen, Berend, PD1BK 19 stemmen, Wilma
22 stemmen en Hans, PDØHOL 26 stemmen.
Berend PD1BK, wordt benoemd als algemeen bestuurslid.
Hans, PDØHOL en Wilma blijven zitten in dezelfde functie.
6.

9

(her)Benoeming van commissieleden:
Adriano, PDØRR, biedt zich aan om mee te helpen met het organiseren van
contesten.
Graag opnemen als ondersteuner van de activiteitencommissie in het
ZOoDtje.
De website heeft een nieuwe beheerder in de naam van Teun, PA4TJ.
Jan, PA3CVR trekt zich terug uit de activiteitencommissie.

10 Voorstellen voor de verenigingsraad:
A11 heeft geen voorstel.
11 Repeater:
PI3ZOD staat geregistreerd op naam van de stichting.
Op 25 november 2015 heeft het Agentschap Telecom 'herverlenging
vergunning onbemand frequentiegebruik radiozendamateur, verleend.
Tijdsbepalingen:
deze beschikking treedt in werking op 29 december 2015 en wordt
ingetrokken op 29 december 2018.
Helaas wordt het station niet genoeg gebruikt. Er zijn mogelijkheden om het
station om te bouwen met een digitale modus, mogelijk is dit aantrekkelijker
voor leden om hier mee te experimenteren.
Negen leden geven aan dit interessant te vinden. Er wordt besloten om Auke,
PD0ADC te vragen om een lezing te geven. Punt wordt doorgeschoven naar
volgend jaar.
12 Wat verder ter tafel komt:
N.v.t.
13 Rondvraag:
Piet, PA3FRZ: “Wat gaat er met het ZOoDtje gebeuren?”
Besloten wordt het blad dit jaar tot en met april zowel digitaal als fysiek per
post te versturen.
In de huishoudelijke vergadering van april wordt dit onderwerp 'afgetikt'.
Albert, PAØABE, zal een stuk schrijven in het ZOoDtje over wat precies
de bedoeling is.
Berend, PD1BK, vraagt of er nieuws m.b.t. de nieuwbouw.
Er is niets nieuws te melden, we hebben hierover niets meer gehoord van
Sagittarius. Het lijkt het niet zo snel te lopen met de 'crowdfunding' .
14 Sluiting:
De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid en dankt een
ieder voor het in het bestuur gestelde vertrouwen.
7.

Samenstelling bestuur:
Albert Bloeming, PAØABE, voorzitter
Wilma Meijering, secretaris
Hans Holkenborg, PDØHOL, penningmeester
Berend Kuiper, PD1BK, lid
Henk Bijker, PE7TIM, lid
Voor Andre, PD3OES, in het stichtingsbestuur is Teun, PA4TJ, in de plaats
gekomen.
Secretaris afdeling A11, Wilma Meijering.
ZOoDtje digitaal
De drukkosten van ons blad zijn aanzienlijk en het is niet aannemelijk dat de goede
financiële positie van onze afdeling tot in lengte van jaren gehandhaafd blijft.
Daarom ligt het voor de hand te denken aan verspreiding via het geautomatiseerde
systeem. Een groot deel van onze leden gaat hiermee akkoord. Wel moet nog een
oplossing worden gezocht voor de leden die niet beschikken over genoemd systeem
(PC met toegang tot het internet+email ontvangst). In de jaarvergadering januari
2017 kwam e.e.a. weer aan de orde en we hebben besloten om toch nog één keer het
blad op papier te laten verschijnen en tegelijkertijd dit tevens per email te verzenden.
Dit is waarschijnlijk het laatste papieren exemplaar dat je in de brievenbus
krijgt!
Heb je dit ZOoDtje niet in jouw mailbox ontvangen, dan moet je jouw e
mailadres even doorgeven aan Albert, PAØABE, zodat je wordt opgenomen in
de verzendlijst.
VLFconvertor.
Voor de ontvangst van VLFsignalen heb je meestal geen ontvanger en dus moet je
iets anders verzinnen.
Nu kun je met bepaalde programma's en de soundcard al een heleboel, maar met een
convertor kun je meer, want dan heb je niet de frequentiebeperkingen van de
soundcard.
Dus heb ik iets in elkaar geknutseld en het schema hiervan zie je hieronder.
Een batterij van 9 volt zorgt voor de voeding.
De antenne is een loop van 39 windingen en ongeveer een meter in doorsnee,
waaraan een versterkertje met een IC is gemonteerd. Deze staat op een hoogte van
twee meter.
De signalen worden door de NE612 omgezet naar een band van 4 MHz en hoger
(en/of lager).
8.

Met mijn FT897 heb ik deze schakeling vergeleken met de ontvangst via de
soundcard en daar zit eigenlijk niet veel verschil tussen.
Echter, ik kan nu ook de signalen bover de 20 KHz horen en eventueel zien in de
waterval van GMFSK, het programma voor digitale modes wat ik gebruik (bij een
WindowsPC zou je daarvoor fldigi of mixwin kunnen nemen).

De stuklijst:
R1 = 500 Ω
C1 = 10 nF
C2 = 10 nF
C3 = 10 nF
C4 = 330 pF
C5 = 220 pF
X1 = 4 MHz
De zener is 5,6 volt.
De antenne is een loop van
negenendertig windingen en een
diameter van ongeveer een
meter, die achter op de schuur
staat en deze is voorzien van een
voorversterker met een opamp.
Een microfoonkabel met twee aders, plus een afscherming zorgt voor de voeding van
de voorversterker en het transport van de signalen naar de shack.
Het is verbazingwekkend hoeveel signalen er op deze erg lage frequenties zitten.
Wel jammer dat het meest datastromen zijn, waar ik geen detector voor heb.
Succes met eventuele nabouw!
Albert, PAØABE.
Hobbyavonden.
De hobbyavonden worden erg goed bezocht en soms hebben we zelfs ruimtegebrek.
Nu kunnen we dat een heel eind oplossen door onze meegebrachte spullen en dozen
een beetje aan de kant te leggen en niet op een der tafels, zodat er meer werkplekken
komen.
Het is er steeds weer erg gezellig en er wordt van alles in elkaar geknutseld en
gerepareerd en afgeregeld en tevens wordt er aan de bar vrolijk over allerlei dingen,
zowel technisch als ook ander zaken, gediscussieerd.
De bar doet ook redelijke zaken, de koffiepot draait overuren en dat is goed voor de
clubkas.
9.

Toongenerator.
Het beschreven instrument is bedoeld om laagfrequente schakelingen te testen en om
middenfrequent versterkers te testen en af te regelen en heeft een bereik van 3HZ tot
800KHz sinus en tot ongeveer 10MHz met blokgolven.

10.

11.

De oscillator is een 'Wienbrug oscillator' en door het gloeilampje L in de emitter van
de derde transistor wordt het geheel gestabiliseerd, waardoor er over het hele bereik
nagenoeg dezelfde amplitude uit komt.
Met de schakelaar in de emitter van de vierde transistor wordt deze flink overstuurd
en is de output in de vorm van een blokgolf.
Het ontwerp dateert uit de zestiger jaren van de vorige eeuw, maar is nog steeds
betrouwbaar en goed bruikbaar bij de zelfbouw en/of reparatie van allerlei
apparatuur.
De bouw is eenvoudig en kan op een stuk gaatjesprint gerealiseerd worden, terwijl
het prototype in “ugly” systeem is gemaakt.
Dat betekent dat alle onderdelen zwevend, met hier en daar een ondersteuning, zijn
gemonteerd.
Dit is een bouwwijze die, als je het goed doet, erg stabiel en betrouwbaar kan zijn.
Zorg er wel voor dat de bedrading zo kort mogelijk is.
De condensator voor de frequenties kun je het best direct op de schakelaar monteren.
Het afregelen geschiedt met R6, waarmee je de instelling van de eerste transistor
regelt en daarmee de versterking van het geheel.
Deze weerstand wordt zodanig ingesteld dat in alle bereiken de oscillator nog
aanslaat en dan nog een klein stukje terug zodat de zaak ook bij een iets lagere
spanning nog werkt.
Het apparaat kan in een klein kastje gemonteerd worden, zoals dat ook bij het
prototype is gedaan.
Hier is gebruik gemaakt van het kastje voor een printeromschakeling.
Stuklijst toongenerator
C1 1uF

R1a/b

50KΩ dualpotmeter

S1 a/b 2 dek5 standen (freq.)

C2 1uF

R2

5KΩ

S2

sinus/ blok

C3 100nF R4

2MΩ

S3

verzwakker 4 standen

C4 100nF R5

4,7KΩ

S4

aan/uit

C5 10nF

R6

5KΩ potmeter

L

lampje 6volt/30à 50mA

C6 10nF

R7

5KΩ

C7 1nF

R8

1,8KΩ

C8 1nf

R9

100KΩ

C9 100pF R10

200kΩ

C1 100pF R11
0

91Ω

12.

C11

1uF

R12 330Ω

C12

100uF

R13 1,5KΩ

C13

500uF

R14 800KΩ

C14

1000uF

R15 2,2KΩ

C15

20uF

R16 1,5KΩ

C16

1000uF

R17 20KΩ potmeter

C17

100uF

R18 56KΩ
R19 5,1KΩ
R20 470Ω
R21 47Ω
R22 470KΩ
Praktijk van het prototype.

Frequentie

Frequentie

Verzwakker

Verzwakking

A

3 – 25 Hz

1

0,001 X

B

8 – 120 Hz

2

0,01 X

C

155 Hz – 1175Hz

3

0,1 X

D

0,7 Khz – 30 KHz

4

1X

E

5 Khz – 300 KHz

Albert, PAØABE.
Verhaal YLclub.
Op vrijdag 3 februari hadden we Mariëtte, PA1ENG en Claudia, PD5AX van de YL
club te gast.
Aan de hand van een powerpoint presentatie kregen we een indruk hoe deze club is
ontstaan en hoe deze zich verder in de geschiedenis heeft ontwikkeld.
Het bleek dat Agnes Tobbe, PA3ADR, indertijd de aanzet had gegeven voor de
oprichting, die enkele jaren later inderdaad doorging.
Na een paar up's en down's is het tegenwoordig eigenlijk een contestgroep, die zo nu
en dan erg mooie resultaten behaalt.
13.

Een heldere kijk op verzekeren
Waanderweg 64
7812HZ Emmen
Tel: 0591645648
www.candor.nl

14.

De lady's zijn terecht erg trots op die resultaten en vertellen er vol enthousiasme
over.
We waren onder de indruk van de drive van de dames, die aan het eind elk een fles
wijn aangeboden kregen, evenals Andre, PD3OES en zijn vrouw, die de dames
gastvrij in hun huis onderdak boden.
Albert, PAØABE.
Foto's hobbyavonden

Een weerbarstige voeding.

Er wordt gesleuteld aan een toongenerator.

15.

De MGradio doet het!

Loop voor ontvangst van VLFsignalen.
16.

PACC 2017.
Vrijdagavond 10 februari, tijdens de hobbyavond werden de laatste afspraken voor
de PACCcontest van het komende weekend gemaakt.
Er werd afgesproken dat op tijd de koffie klaar zou zijn en dat er dan in verdere
besprekingen zou worden bepaald hoe we de zaak gingen aanpakken.
En zaterdagochtend rond negen uur was inderdaad de koffie op tijd klaar en konden
we, na het bakkie leut om wakker te worden, het station opbouwen.
De FT950 werd compleet met eindtrap en tuner opgesteld en Berend, PD1BK,
zorgde voor het instellen van het logprogramma N1MM, zodat we de QSO's
eenvoudig konden loggen.

Berend, PD1BK, vol enthousiasme achter het toetsenbord.
We vonden het wel prettig dat we de permanente antennes konden gebruiken en dus
niet in de kou, met verkleumde handen, masten hoefden opzetten.
Meestal werd er tijdens de vorige contestweekenden nog wel over experimenten met
antennes gesproken, maar gezien de weersomstandigheden was dit deze keer niet het
geval.
We waren ruim op tijd klaar en konden, terwijl we wachtten tot het begin van de
contest, nog wat QSO's maken op verschillende banden en zodoende ook kijken hoe
de condities waren op de banden.
17.

Het was niet daverend. Vijftien en tien meter waren erg stil.
Twintig meter leek wel goed en de lagere banden konden we eigenlijk na
zonsondergang bepalen.
De antennes, een beam voor tien, vijftien en twintig meter en een endfed met een
draad van tweeënveertig meter, bleken goed te werken en dus kon er niets meer fout
gaan.
We gingen nu eerst maar lunchen, want de geur van soep bereikte onze neuzen en
we deden ons te goed aan de soep (eigenbouw van Sip) en de bolletjes met worstjes.
Toch wel lekker om zo met z'n allen aan de bar te eten.
En dan is het tijd om te beginnen. Berend maakt de eerste QSO's en lijkt erg tevreden
met de resultaten.
Intussen is ook Mario, PA1AKM, gearriveerd, tezamen met QRP Kirsten van zo
ongeveer tien jaar.
De kleine meid hebben we reeds eerder in actie gezien en ook nu krijgt ze de
mogelijkheid om QSO's te maken.
We kijken glimlachend toe hoe ze met de conteststations afwerkt.
“Vaif nain nain delta romeo” met een kinderstem vraagt de aandacht van meerdere
conteststations, maar als Berend de microfoon overneemt is het stil….

De jeugd heeft de toekomst…

We vragen ons af wie er het meest geniet, maar de lach op het gezicht van Kirsten
spreekt boekdelen.
18.

Het blijkt dat vijftien meter inderdaad niet al te best is en ook tien meter laat een
oorverdovende stilte horen en dus worden meeste QSO's op twintig en later op de
avond op veertig en tachtig meter gemaakt.
Op die lagere frequenties maken we tevens wat CWQSO's en dat gaat erg goed.
Ik hoor JA en JH op tachtig, kan er echter niet mee werken vanwege de kleine
signalen, maar het laat wel zien dat die endfed prima werk levert.
In een QSO met Jan, PA4JJ, horen we dat die ook klaagt over de slechte condities op
de hogere banden en we concluderen dat iedereen hier last van heeft en het zal de
uitkomsten niet echt veranderen.
Als je zit te wachten terwijl iemand achter de set zit, kun je natuurlijk van alles doen,
zolang het de contesters maar niet stoort en dus worden er schema's van een VLF
voorversterker bekeken, want er zijn om's die zich bezighouden met de ontvangst
van die lage frequenties (o.a. SAQ in Grimeton) en we willen zoveel mogelijk
stations horen en eventueel zien met de waterval van het gebruikte programma.
Berend heeft een Raspberry pi bij zich, waarmee ook allerlei experimenten gedaan
kunnen worden.

De raspberry pi.

We maakten 414 QSO's met 96 multipliers en kwamen zodoende op een totaal van
39744 punten.
We hebben allemaal genoten van dit weekend en kijken uit naar een volgende keer.
19.

De chinees ging er wel in.

Beste adverteerders
Al jarenlang bent u gewend dat uw advertentie in ons ZOoDtje wordt afgedrukt.
In 2017 gaan wij het anders doen, in plaats van een papieren ZOoDtje zult u het
ZOoDtje in de loop van 2017 digitaal ontvangen. Wij zullen er voor zorgen dat uw
advertentie op de gebruikelijke manier wordt geplaatst (als u dat op prijs stelt) maar
u mag ook een andere advertentie aanleveren.
Ook zullen wij het ZOoDtje op onze website a11.veron.nl zetten zodat nog meer
mensen het ZOoDtje kunnen benaderen en de advertenties kunnen lezen.
Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en bedanken u voor uw
financiële ondersteuning.
Namens het bestuur A11,
Albert, PAØABE, voorzitter.

Onze adverteerders:
Candor verzekeringen

www.candor.nl

Veenstra, apparatuur en onderdelen

www.handelsondernemingveenstra.nl

Foto Meilink
www.stuntcorner.nl

Email: stuntcorner@home.nl

The Readshop, R. Boelens
Drukkerij AbbesHummel

Email: info@abbeshummel.nl

Auto Lunenborg, Toyota

Email; info@autolunenborg.nl

20.

