
De Helmondse  VARICON  
35e Jaargang nummer 131                                   September  2020 
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 onderstaande agenda vermeld en beginnen om 20:30 uur lokale tijd. 
Frequentie: 145.400 MHz. 
 
De Activiteiten van VERON afd Helmond  in 2020 
 

15 september     Bijeenkomst  Vakantie/Corona belevenissen en onderling QSO. 
Zoals het er nu uitziet zal dit de eerste bijeenkomst zijn na de “Lock-Down”. 
Mocht er alsnog een verzwaring van de Corona maatregelen noodzakelijk zijn, dan zal er een alternatieve  
Corona ronde op 145.400 Mhz zijn. 
22 september      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1256 door Hans   PA0TLM 
29 september      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1257 door Arno   PE2WGV 
 
06 oktober          20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1258 door Paul    PA3BIA 
13 oktober         Lezing of onderling QSO !!!!! 
In verband met verhuur van de blokhut door de Scouting is het niet mogelijk om de blokhut te gebruiken op 
de 3e dinsdag van oktober. 
Vandaar dat de bijeenkomst een week naar voren is geschoven. 
20 oktober         20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1259 door Hans   PA0TLM 
27 0ktober          20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1260 door Arno   PE2WGV 
 
03 november      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1261 door Paul    PA3BIA 
10 november      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1262 door Hans   PA0TLM 
17 november     Lezing of onderling QSO  
24 november      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1263 door Arno   PE2WGV 
 
01 december      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1264 door Paul    PA3BIA 
08 december      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1265 door Hans   PA0TLM 
15 december     Lezing of onderling QSO 
22 december      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1266 door Arno   PE2WGV 
29 december      20:30 uur LT op 145.400 MHz ronde nr 1267 door Paul    PA3BIA 
 
 
Het bestuur van de afdeling Helmond 
mail:  secretaris @ pi4hmd . nl 
 
Alexander Reloe PE2ARL  Voorzitter e-mail: pe2arl @ pi4hmd . nl      tel. 0499-422831 
Vakature    Secretaris e-mail: secretaris @ pi4hmd . nl 
Hans van Rooy     PA0TLM  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 

 



Luisteren op de korte golf. (1) 
 
Mijn naam is Martien van Lieshout. Ook luisterend naar NL5323 en PA3HBY en tel 62 jaarringen. 
Dat wil dus zeggen dat ik uit het tijdperk kom van buizenradio,s en heel veel televisie antennes op de daken. 
We konden thuis vier TV zenders aan. Nederland, Duitsland, België Nederlandstalig en Franstalig. Een tijd 
dat televisie niet de hele dag in de lucht was en je niet aan de radio mocht komen. 
Ook een politiek beladen tijd want we zaten midden in de koude oorlog waar het oosten en westen middels 
alle beschikbare middelen elkaar probeerde af te troeven. 
 
Als kind bracht mijn vader wel eens oude kapotte radio,s voor me mee. Met van die houten of bakkelieten 
kasten en met zo’n kat-oog buis voor de afstemming en sterkte. 
Na het vakkundige amoveren (een meer beschaafd woord voor slopen) bleef er een berg onderdeeltjes 
zonder draden, en wat andere onderdelen over die in zo,n zinken vuilnisemmer naar het gemeentelijk 
centraal magazijn werden vervoerd. De binnenkant van deze radio,s was voor mij erg interessant. De 
grondslag was gelegd, ik had de radioziekte onder de leden. 
 
Ergens begin zeventiger jaren van de vorige eeuw was er op de Nederlandse televisie een serie genaamd 
“Die rotte kapelle” . Een in de tweede wereld oorlog actief sovjet spionage netwerk.  
Voor de communicatie van de verschillende cellen werd gebruik gemaakt van geheime telegrafie zenders. 
Erg spannend en ik keek dan ook elke week trouw naar de zwart-wit afleveringen. 
Nu had ik met mijn verjaardag een draagbare radio gekregen. Een Blauwpunkt met FM en middengolf. Wat 
een genot zo,n eigen radio. In de avonduren kon je luisteren naar stations uit heel Europa. Na het zoeken 
naar een andere zender kwam ik aan het einde van het wijzerplaatje een zender tegen die telegrafie uitzond.   
Geheel in de koude oorlog gedachte moest dit wel een geheime zender zijn als uit de tv-serie. Veel later zou 
ik ontdekken dat dit kuststations waren voor de scheepvaart, maar de interesse was gewekt. 
 
Na een lang gesprek kreeg ik van een oom een oude radio die in de schuur stond. Hij werkte wel maar de 
glazen afstemschaal was kapot en zat er niet meer bij. Dus maar een triplex plaatje ervoor getimmerd. 
Inmiddels had ik in de bibliotheek het boek “korte golf radio ontvangst” van J.Vastenhoud doorgespit dus 
het echte werk kon beginnen. 
Na avonden langzaam naar brom piep en omroepstations geluisterd te hebben, kwam ik opeens een zeer 
sterke zender tegen. De groene kat-oog buis keek me met een groot oog aan. 
De sterke zender had een raar herhalend deuntje. Na een tijdje kwam er een vrouwelijke stem in het Duits 
met de aankondiging “ACHTUNG” gevolgd door FUNUF, DREI, EINZ enz. Na een hele reeks monotoon 
uitgesproken cijfers zei de vrouw “ENDE”. De zender was uit de lucht. 
Dit stond niet in het boek. Wat was het? Wat was het doel van deze uitzending? 
De incubatietijd was verstreken. Ik had de radioziekte te pakken. Niet wetend dat het chronisch zou worden. 
 
Het was duidelijk dat ontvangen zonder afstemschaal niet echt de optimale setup was. 
Dus na een aantal wereldontvangers kwam de BC312 legerontvanger in de slaapkamer. 
Er waren op korte golf buiten omroep en zendamateurs een enorme hoeveelheid andere stations te 
beluisteren. Met enige regelmaat kwam ik ook de nummerstations tegen. Met verschillende intro,s en 
verschillende talen. Allen in AM. Inmiddels had ik ook wel contact met andere radioamateurs en ook zei 
hadden deze stations gehoord. Namen als “Stalen Mina” en de Lincolnshire Poacher (naar het gelijknamige 
Engelse liedje) deden de ronde. 
In een tijd zonder internet, SDR radio,s en goede ontvangers was het lokaliseren van dergelijke zenders 
onmogelijk. Ook wetgeving maakte het niet mogelijk om over deze materie verslag uit te brengen. Toch 
gaven de nummer stations, door fouten soms een deel van hun geheim prijs. 
Er is een geval bekend dat in plaats van de gebruikelijke uitzending een deel van een omroepprogramma 
werdt uitgezonden. Men schakelde meteen over, maar het leed was geschied. 
 
Ondanks dat overheden angstvallig geen informatie gaven over deze stations en dit soms zelfs al 
meteorologische stations werden afgedaan, kwam in 1998 toch een reactie van de CIA. 
Tijdens een inval bleek een Cubaanse spion berichten van een nummer station te decoderen. 
Het incident staat bekend als de “Atention spy case” 



 
Ook is er in een Duitse surplushandel een voice generator gevonden welke ponsbandjes omzet in monotome 
letters….ACHTUNG  FUNUF, EINZ…. Zie het Youtube filmpje. 
https://www.youtube.com/watch?v=KgYoSTyDSmk&feature=share 
 
Men neemt aan dat de getallen of letters een “one time pad” zijn. 
Een one time pad is een reeks getallen welk d.m.v. een codesleutel de uitgezonden getallen of letters kan 
decoderen. Een methode welke tijdrovend maar zeer veilig is. De naam verraad al dat elke pad maar een 
keer gebruikt mag worden wat de decodering onmogelijk maakt. 
One time pads zijn aangetroffen op postzegels en op papier wat na verbranding of onderdompelen in water 
geen sporen nalaat. 

one time pad op de achterkant van een postzegel. 
 
 
 

one time pad in boekvorm. 
 
Deze geheime zenders zonden meestal uit in amplitude modulatie en de gekozen frequentie lag vlak bij 
omroepbanden. Dit wekte dan geen argwaan als de ontvanger een gewone omroep ontvanger met korte golf 
band in huis had. Ook waren er wel stations die in telegrafie hun berichten uitzonden. 
De foto toont een AM/CW spionage ontvanger uit de jaren zestig met kleine batterij buisjes. 
Op de ontvanger staat geen tekst. De frequentieschaal is ge-ijkt in nummers zodat bij het ontdekken de 
frequentie niet prijsgegeven werd. Ook is er geen bandschakelaar aanwezig. Dit gebeurde door de spoelblok 
aan de rechterzijde in een van de vier kanten in de ontvanger te steken. 



In het andere kastje zit aan de binnekant een omreken tabel voor de frequentie. Er zit een oortelefoon, 
antenne en voedingskabeltje bij. In het bakje moet een 9 en 60 Volt batterij. 

Op de foto de MK301 spionageontvanger (collectie PA3HBY) 
 
De algemene gedachten was dat na het vallen van het ijzeren gordijn in december 1989 het wel gedaan zou 
zijn met de meeste nummer stations. Echter het aantal zenders is niet echt verminderd. 
Dertig jaar na de hereniging van oost en west Duitsland zijn er dagelijks diverse zenders in AM, SSB en 
zelfs in digitale modes te ontvangen. 
 
Met de komst van het internet blijkt de wereld ineens heel klein. Met de diverse online webradio,s is het 
natuurlijk heel makkelijk om zenders in grote lijnen te lokaliseren. 
De portabele radio, de smartphone met ingebouwde camera en de diverse yahoo talkgroepen doen de rest. 
Zo staan tegenwoordig verschillende foto,s van zendersite,s gewoon online. 
 
https://internetlawcommentary.com/2015/04/25/was-there-a-numbers-station-in-palm-beach/ 
 
De identificatie van de verschillende stations is natuurlijk wat moeilijk. Immers overheden hullen zich in 
zwijgen. De frequenties zijn niet volgens bandplannen en de spaarzaam uitgezonden callsigns zijn altijd 
fictief dus nergens naar te herleiden. 
Daarom heeft een groep luisteraars de uitzendingen ingedeeld in categorieën. 
Zo zijn er M22, V30 en nog vele andere stations. 
 
Dus we hebben nu de mogelijkheid om stations van Israel , Rusland, Cuba en nog veel meer landen en 
geheime diensten te ontvangen. Welke informatie kunnen we herleiden? 
Uit de inhoud eigenlijk bitter weinig. Hoewel het bekend is dat sommige codeberichten na soms een half 
jaar herhaald zijn??? Ook nieuw in de nummer stations top 100 is de komst van een Noord Koreaans station 
dat na 16 jaar afwezigheid haar uitzendingen hervatte. Psychologische oorlogsvoering of een mogelijk 
spionagenetwerk elders? Ook tijdens spanningen is soms de frequentie van uitzendingen anders. 



 
Wil je nu na deze kleine intro meer weten over deze fascinerende tak van luisteren op de korte golf kijk dan 
eens op de site van Ary Boender die op dit specialistische gebied een site heeft met enorm veel informatie. 
http://www.numbersoddities.nl/files.html 
 
Ook de site van Enigma2000 http://www.signalshed.com/ is veel te lezen. 
 
Lezen is een maar zelf ontvangen is natuurlijk iets heel anders. Het voelt een klein beetje als James Bond om 
s,avonds als het buiten donker is en in de shack lekker warm, naar je ontvanger te luisteren op een 
opgegeven frequentie X en op het aangegeven tijdstip ineens de geheime zender te ontvangen. Wetende dat 
ergens een spion met potlood en papier gewapend ook zit te luisteren en op dit moment life zijn volgende 
instructie krijgt. 
 
Op de site http://priyom.org/number-stations is buiten veel informatie over identificatie ook een 
uitzendschema opgenomen zodat je meteen weet waar de volgende uitzending is. 
Als de propagatie ontvangst niet toelaat dan is een web SDR je beste vriend. 
 

 
Door de FBI in beslag genomen decodeer briefje. 
 
Good hunting 73s Martien van Lieshout. ACHTUNG.  PAPPA ALFA DREI HOTEL BRAVO YANKEE. ENDE 
 

 

De Velddagen 2020 
 
Op 4, 5 en 6 september zijn weer de jaarlijkse velddagen geweest en dit keer op camping aldorum waarvan 
een fotoverslag op de volgende bladzijden. 
Velddag commissie : Hans van Rooy, PA0TLM en Paul Jacobs, PA3BIA 

 
 
  



 









 



Dringende oproep van het bestuur. 
 
Het bestuur van de afdeling is op zoek naar een nieuwe secretaris. Door de coronacrises is het zoeken op de 
achtergrond geraakt. Paul – PA3BIA doet op dit moment Ad Interim nog wat zaken voor ons en verder wordt het 
opgelost door onze voorzitter Alexander – PE2ARL. Toch zouden wij het op prijs stellen als een van onze leden het 
secretariaat zou willen gaan bemannen (of wellicht bevrouwen ). Heeft u interesse dan kunt u zich melden bij de 
voorzitter. Zijn gegevens kunt u vinden op de eerste pagina van deze Varicon. 
 
Namens het bestuur van de VERON afd. Helmond. 
Martien – PD4MB 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is natuurlijk veel leuker als UW artikel in de varicon staat. 
Sterke verhalen over wat U heeft meegemaakt vroeger of tijdens de vakantie zijn altijd van harte welkom. 

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

 
 

 
 
 


