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De Varicon is de spreekbuis van de Vereniging voor Experimenteel Radio 

Onderzoek Nederland afdeling Helmond en wordt per e-mail gezonden aan de 

leden van de VERON afdeling Helmond. 

De Varicon verschijnt min of meer regelmatig ca. vier maal per jaar en bij 

bijzondere gelegenheden. Bijdragen in de vorm van kopij zijn natuurlijk altijd 

welkom, stuur ook eens een stukje naar de redactie!  

Bijeenkomsten en lezingen worden steeds gehouden op de 3
e
 dinsdag van de 

maand in het gebouw Paulus Scouting  aan de Bakelsedijk 208 in Helmond. 

 Op elke afdelingsbijeenkomst is ook de regionale QSL-manager en de bibliotheek aanwezig. 

De rondes van PI4HMD worden geleid zoals in de agenda vermeld en beginnen om 20:30 uur lokale tijd. 

Frequentie: 145.400 MHz. 

 

Het bestuur van de afdeling Helmond 
mail:  secretaris @ pi4hmd . nl 

 

Alexander Reloe,  PE2ARL,        Voorzitter        e-mail:   pe2arl @ pi4hmd . nl     tel. 0499-422831 

Paul Jacobs,           PA3BIA         Secretaris  e-mail:  pa3bia @ pi4hmd . nl     tel. 0492-541759 

Hans van Rooy,     PAoTLM,       Penningm.       e-mail:  pa0tlm @ pi4hmd . nl    tel.  0492-842313 

Martien Bos ,         PD4MB         Lid               e-mail:  pd4mb @ pi4hmd . nl 

Gerard Hovens ,    PD0PKG        Lid                    e-mail: pd0pkg @ pi4hmd . nl 

 

 

Jaarvergadering   2018 
 

Op 20 februari heeft de jaarlijkse Jaarvergadering plaatsgevonden. 

Helaas waren er maar 15 leden aanwezig maar die hebben dan ook de verslagen van  

de diverse commissies en bestuur kunnen bekijken en beluisteren. 

Hierop waren geen op of aanmerkingen. 

Van het bestuur waren Alexander PE2ARL en Hans PA0TLM aftredend en herkiesbaar 

Er hadden zich geen nieuwe kandidaten aangemeld daardoor blijven Alexander en Hans 

rustig zitten. Onze afdeling werd door twee man op de VERON verenigingsraad  

vertegenwoordigd.  PA0TLM en PD0PKG. 

 

 

 

  



Nieuwe leden 
 

Er hebben zich enkele (4) nieuwe leden zich bij de VERON aangemeld. 

Wij heten ze van harte welkom. 

Zij hebben nog geen Call of Luisternummer maar daar kan nog verandering in komen. 

 

 

 
Velddagen      1 september en 2 september 2018 

                        op Camping  Grotelse Heide 
 

Na het grote succes van vorig jaar ook dit jaar weer een velddag in september. 

Deze zal weer op ons stekje op Grotelse Heide  te Bakel worden gehouden. 

 

Om te kunnen bepalen of er grotere voorzieningen moeten worden geleend, 

tent – verlichting oid, graag van te voren even laten weten of je en wanneer je komt. 

Dit kan bij Hans PA0TLM via pa0tlm@pi4hmd.nl   

          of bij Paul  PA3BIA  via pa3bia@pi4hmd.nl  

 

Er hebben zich al een stel (6) leden aangemeld maar zoals te zien op de foto 

er is plaats genoeg voor nog veel meer deelnemers. 
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Oproep voor de JOTA  – JOTI 

 

De scoutinggroep waar wij onze afdelingsbijeenkomsten houden , scouting Paulus , 

is al enige tijd bezig om ook actief aan de JOTA-JOTI deel te nemen. 

Daarvoor zijn ze bij andere groepen op bezoek geweest om daar te kijken hoe zoiets in zijn 

werk gaat. 

Op de laatste afdelingsvergadering hebben we het verzoek gekregen of wij wilden meewerken 

om dit jaar een actieve JOTA te kunnen houden.  Natuurlijk hebben we onze steun toegezegd. 

MAAR voor een JOTA is een minstens EEN amateur noodzakelijk dit hebben we ook 

duidelijk naar scouting vermeld. 

 

Het is een scouting aangelegenheid en daardoor verwacht ik dat zij zoals bij veel andere 

groepen  het grote werk gaan doen , programma , opzetten antennes enz. 

Technische ondersteuning en apparatuur zal van “ons” moeten komen. 

Wij hebben geadviseerd om rustig te beginnen en niet de volle 30 uur te benutten. 

 

Zij gaan in de groep een “vergadering” beleggen waar de activiteiten van de JOTA 

besproken gaan worden.  Indien nodig zullen Hans 0TLM en Paul 3BIA ter ondersteuning  

hierbij aanwezig zijn. 

 

Daarom de vraag wie wil en kan zijn medewerking verlenen als 

zendamateur bij scouting  Paulus , onze huisbaas ? 
 

Heb je interesse in een leuke en gezellige activiteit die zeer op prijs gesteld wordt, 

laat dat dan weten bij Paul PA3BIA@pi4hmd.nl. 

Wij nemen dan contact op met scouting om een en ander af te stemmen 

 

Omdat ik al mijn medewerking  bij een andere groep heb toegezegd kan ik niet zelf 

deelnemen.    Paul 3bia 
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Excursie naar het Techniek met een Ziel museum. 
 

Gezien het geweldige succes van de vorige excursie is het misschien interessant om nog een  

excursie naar het  Techniek met een Ziel museum in Neerkant te organiseren. 

 

Zij hebben de collectie aangepast dus ook voor diegene die al geweest zijn weer nieuw. 

Als we met meer dan 6 personen zijn gaan ze speciaal voor ons open. 

 

Laat   Gerard  PD0PKG   eens weten of je interesse hebt en of je eventueel als chauffeur wilt 

fungeren. 

 

 

 

 



Zelfbouwtentoonstelling  2018 van de  afd 53 . 
 

Ook dit jaar een zelfbouwtentoonstelling . 

Helaas waren er niet zo veel deelnemers maar zij hadden een variatie aan tentoongestelde 

projecten van zelf gebouwde antenne rotoren , voorversterker , voeding, klok , loop antenne . 

De top 3 bleek uiteindelijk  PA2BV – PE0LOY - PA0TLM ,     

Zij mochten een cadeaubon ontvangen, natuurlijk goed voor toekomstige plannen. 

 

    
 

   
 



 

 
 

En de trofee ging naar de opperknutselaar / zelfbouwer Bart PA2BV 

 

 

 

De Activiteiten van PI4HMD  in  2018 
 

Juli                     Geen Rondes en Bijeenkomst 

Augustus           Geen Rondes en Bijeenkomst 

 

1-2 September   Velddagen 

04 september      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1189 door Arno,  PE2WGV 

11 september      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1190 door Rob,    PA3AZM 

18 september     Bijeenkomst  Vakantiebelevenissen / onderling QSO 

25 september      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1191 door Paul,   PA3BIA 

 

02 oktober          20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1192 door Hans,  PA0TLM 

09 oktober          20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1193 door Arno,  PE2WGV 

16 oktober         Lezing of onderling QSO 

23 0ktober          20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1194 door Rob,   PA3AZM 

30 Oktober         20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1195 door Paul,   PA3BIA  

 

06 november      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1196 door Hans,  PA0TLM 

13 november      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1197 door Arno,  PE2WGV 

20 november     Lezing of onderling QSO  

27 november      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1198 door Rob  , PA3AZM 

 

04 december      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1199 door Paul,   PA3BIA 

11 december      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1200 door Hans,  PA0TLM 

18 december     Lezing of onderling QSO 

25 december      GEEN Ronde ivm kerstmis 



Nog wat artikelen uit de zeer oude doos hoofdzakelijk uit electrons van de vorige eeuw. 

 

Hoe knopen we twee tweemeter antennes aan elkaar. 

 
 

 

 

Voor de mensen met een klein budget en veel fantasie 
 

 
 

 

 

Voor mensen met een al wat oudere transceiver die nog niet voorzien is van een TUNE knop. 

 

Zoiets heb ik , PA3BIA,  ook gemaakt om mijn IC-735 te kunnen afstemmen, het signaal gaat 

in mijn geval via de ACC connector naar de modulator.  maar het gaat ook via de microfoon. 

Door er nu maar een “klein” audio signaaltje in te stoppen komt er maar een beetje HF uit. 



Hier werkt de tuner goed mee en hoef je niet elke keer een vaste mode ( CW AM FM ) te 

kiezen en het vermogen terug te draaien. 

 

Deze schakeling stond in een electron vele jaren terug.          

 

 
 

 
Ik heb maar wat artikelen bij elkaar geknipt en geplakt. 
Het is natuurlijk veel leuker als UW artikel in de varicon staat. 
Dus heeft U iets om te plaatsen stuur dit dan naar de redactie. 
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