
De Helmondse  VARICON  
35e Jaargang nummer 128                                   januari 2019 
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 3e 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   2019 
 
Op 19 februari vindt de jaarlijkse Jaarvergadering plaats. 
De agenda en het verslag van de jaarvergadering van 2018 worden nog aan de 
leden van de afdeling verzonden. 
 

Nieuwe leden 
 
Er heeft zich weer een nieuw lid bij de VERON ( in onze afdeling ) aangemeld. 
Wij heten hem van harte welkom. 
 
Gezocht 
 
Een ( Hoofd ) redacteur voor het in elkaar knutselen van de VARICON. 
Vind je het leuk om ons afdelingsbulletin te verzorgen stuur dan een berichtje naar  
varicon@pi4hmd.nl  of   bestuur@pi4hmd.nl 
 
 
 
 
 

  



 
Velddagen      1 september en 2 september 2018 
                        op Camping  Grotelse Heide 
 
Het was weer een leuke en gezellige happening. 
Er waren weer meer deelnemers dan vorig jaar, langzaam groeit deze activiteit weer. 
Het weer heeft ons niet tegengezeten dus daar hebben we niet over te klagen. 
Helaas geen foto’s van dit jaar daarom maar een van de vorige keer. 
   
                

 
 
 
 

Oproep voor de JOTA  – JOTI 
 
Dit heeft succes gehad, de groep heeft als PA0TLM/J  aan de JOTA deelgenomen. 
Hans PA0TLM en Adrian PD1AT bedankt voor de reactie. 
Het is een nieuwe activiteit die goed bevallen is, dus volgend jaar weer. 
 

 



 
Excursie naar het Techniek met een Ziel museum. 
 
Gezien het geweldige succes van de vorige excursie is er nog een excursie verzorgd. 
Op 11 november,  nu op een zaterdag,  zodat ook de “werkende “leden konden deelnemen. 
Weer een leuke activiteit met veel “ O ja “ momenten. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
WSJT-X  
 
Sinds half december is er een nieuwe versie uitgegeven. 
Hierbij is oa de mode FT8 aangepast en is het NIET meer mogelijk om met de vorige versie samen te werken. 
Voor diegenen die wel eens met deze mode werken,  haal de nieuwe versie ( 2 ) binnen en het werkt weer. 
Een mode om ook op 2 meter “verre” stations te werken. 
 



De Activiteiten van PI4HMD  in  2019 
 
01 januari            20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1201 door Arno PE2WGV 
08 januari            20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1202 door Rob,  PA3AZM 
15 januari     Nieuwjaarsbijeenkomst 
22 januari            20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1203 door Paul,  PA3BIA 
29 januari     20.20 uur LT op 145.400 MHz ronde nr  1204 door Hans PA0TLM 
 
05 februari          20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1205 door Arno, PE2WGV 
12 februari          20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1206 door Rob,  PA3AZM 
19 februari         Jaarvergadering  
26 februari          20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1207 door Paul,  PA3BIA 
 
05 maart              20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1208 door Hans, PA0TLM 
12 maart              20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1209 door Arno, PE2WGV 
19 maart             Lezing of onderling QSO  
26 maart              20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1210 door Rob,  PA3AZM 
 
02 april                20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1211 door Paul,   PA3BIA  
09 april                20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1212 door Hans, PA0TLM 
16 april               Lezing of onderling QSO  
23 april                20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1213 door Arno, PE2WGV 
30 april                20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1214 door Rob,   PA3AZM 
 
07 mei                 20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1215 door Paul,   PA3BIA 
14 mei                 20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1216 door Hans,  PA0TLM 
21 mei                 Zelfbouwtentoonstelling  
28 mei      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1217 door Arno,  PE2WGV 
 
04 juni                 20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1218 door Rob,   PA3AZM 
11 juni                 20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1219 door Paul,   PA3BIA 
18 juni                Lezing of onderling QSO  
25 juni                 20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1220 door Hans,  PA0TLM 
 
Juli                     Geen Rondes en Bijeenkomst 
 
Augustus           Geen Rondes en Bijeenkomst 
 
 
7 – 8 september   Velddagen op “ onze “ camping Grotelse Heide 
 
 
 
 
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. 
 

 
De Varicon 
 
Afdelingsblad van de VERON afdeling Helmond 
Redactie VARICON 
varicon@pi4hmd.nl 


