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Onderwerpen: Afdelingsnieuws, Nieuwe Yaesu FT-891 op komst, 

Landen met de CEPT licentie, Windows 10 updaten blijft 

spannend, Hoge telefoonkosten door buitenlandse nummers, 

Lachen. 

 

 

Afdelingsnieuws: 

 

Vrijdagavond 13 mei was er weer een afdelingsbijeenkomst. Op 

het programma stond een voordracht, gegeven door Cor PA0VYL. 

Nadat een ieder was voorzien van koffie of thee met 

stroopwafel verwelkomde Jan PA3F allen met een kort 

welkomstwoord en gaf hij daarna snel het woord aan Cor. Cor 

deed zijn voordracht met een power point presentatie. Deze 

avond ging het over zendamateurs in de periode van de Tweede 

Wereldoorlog. 

Cor begon te vertellen dat OM's PA0NP en PA0SE beiden een boek 

hebben geschreven over die tijd. 

In 1940 vielen Duitse troepen Nederland binnen en de 

Nederlandse regering vluchtte naar Engeland. Van het één kwam 

het ander daarmee doelend op mensen die in het verzet gingen. 

Vanuit Engeland organiseerde men verzetsgroepen. Eén van hen 

was Ton van Schendel PA1JF, werkzaam als medewerker van de 

Radio Controle Dienst die beroepsmatig e.e.a. meer kon dan een 

gemiddelde burger. In die tijd ontstonden een aantal 

verzetsgroepen die bepaald niet allemaal op één lijn zaten 

waardoor er nogal eens het e.e.a. mis ging. Ook het onderlinge 

vertrouwen was niet altijd aanwezig, des temeer soms het 

onderlinge wantrouwen of men wel voor de goede zaak stond. In 

de verwachting dat de Duitser wel binnen 1 jaar zouden zijn 

vertrokken werd ook een OD (Orde Dienst) opgericht. Dat het 

vertrek duidelijk niet binnen 1 jaar was bleek wel. 

Verder kwamen een aantal namen van personen voorbij, die 

actief waren in de Tweede Wereldoorlog zoals de namen Jan 

Thijsse die chef werd van de radiodienst, van Braak PA0GA en 

een lijst van OD'ers die SK (Silent Key) zijn. PA0VYL liet 

o.a. een OD ontvanger zien. Medio 1942 waren de OD stations 

operationeel en er waren meerdere OD groepen. Eén van de OD 

mensen uit Delfzijl vaarde met kustvaarders o.a. op Zweden. 

Uit Zweden kwam toen een zender terug. Daarmee wilde de OD 

radioverbindingen maken wat niet gelukte. Uiteindelijk was er 

een primitieve verbinding met Engeland gemaakt onder de naam 

Prins. Deze zender werd op een gegeven moment door de Gestapo 

uitgepeild met als gevolg dat er inbeslagname volgde en de 

betreffende mensen in problemen kwamen. Tijdens de voordracht 

werd een Spy set van Ton van Schendel PA1JF getoond. Vanuit 

Engeland kwamen zenders om de verbindingen te onderhouden. Het 

gevolg was dat met het uitpeilen enz. mensen werden gevangen 

genomen en werden opgesloten in Haaren en Vught. Het 



ondergrondse ging echter gewoon door en ene L.A. Gehrels PA0QQ 

zorgde o.a. voor de financiële middelen voor de XYL's waarvan 

hun mannen op zee waren en niet in Nederland konden komen. Cor 

vertelde meer over de toestanden in die tijd. 

Na de oorlog werd de NVRA in Zuid Nederland opgericht. Ook 

werd een herdenkingsmonument onthuld op 5 mei 1951 ter 

nagedachtenis aan de omgekomen radiozendamateurs. Dit monument 

werd in eerste instantie geplaatst in Radio Kootwijk. Nadat 

deze werd opgeheven heeft het monument op enkele andere 

plaatsen gestaan. Nu staat het op het terrein van KPN 

Broadcast Services in Hilversum (zie nl.tracesofwar.com). 

Na de voordracht werd er tussen Cor en enkele aanwezige over 

en weer gepraat waarbij ook een CW zendontvanger uit het 

fameuze Gladio net werd getoond. In de tijd van premier 

Lubbers is na ontkenning uiteindelijk de zaak in bedekte 

termen toegegeven en is de betreffende apparatuur vernietigd. 

Verder konden de aanwezigen kennisnemen van wat er op de tafel 

uitgestald stond wat in de oorlog werd gebruikt. 

Na de oorlog werden 7 luisterposten, verdeeld opgesteld in 

Nederland een aantal jaren bemand. Deze zijn ondertussen 

allemaal ontmanteld en niet meer actief. De laatste stond in 

het open land bij Goes. In dat voormalige luisterpost 

gebouwtje zitten nu de radiozendamateurs uit die streek. 

Aan het einde van Cor zijn voordracht bedankte de 

afdelingsvoorzitter Jan PA3F Cor PA0VYL voor zijn interessante 

voordracht en overhandigde hem, onder instemmend applaus, een 

pak echte Goudse stroopwafels ook wel Goudse condensatorplaten 

genoemd. 

Er is verder nog onderling door gekeuveld over die tijd door 

diverse aanwezigen. De opkomst was weer goed te noemen. 

 

 

27 mei stond voor de afdeling een onderling QSO gepland. 

Tijdens de bijeenkomst is nog even de aandacht van de 

aanwezigen gevraagd. Jan PA3F en Pim PA5PR vertelde e.e.a. 

over het volgende bouwproject. Het gaat hier om een 

uitbreiding van de 'Forty 9'er' die door een aantal leden is 

gemaakt. Het plan is om nu een VFO versie er van te maken naar 

het ontwerp wat dit jaar in het ARRL blad QST heeft gestaan. 

Pim stelt zich voor dat er tenminste 10 personen eraan meedoen 

dan kan het een afdelingsproject worden genoemd. Er zal vanuit 

de afdelingskas ook e.e.a. worden bijgedragen. Verder kwam aan 

de orde de komende velddag die weer op het weiland bij de boer 

gelegen aan de West Vlisterdijk 9 te Haastrecht zal worden 

gehouden. Na de velddag contest zal er een BBQ worden 

gehouden. Diegene die daaraan wil meedoen wordt verzocht zich 

tijdig op te geven i.v.m. de inkoop van de etenswaren. Voor 

het betalen kan gekeken worden op de afdelingssite waar het 

goede rekeningnummer staat vermeld en waar men ook de laatste 

informatie kan lezen. Hierna is weer verder gegaan met 

onderling QSO. De avond was zeer goed bezocht. 

 

4 en 5 juni 2016 - CW-Velddag en BBQ weer in één weekend 

 

10 juni 2016 - The after party 

 

Of op z'n Hollands: Het feestje achteraf. Op deze laatste 

bijeenkomst van het seizoen willen we nog een keer bijeenkomen 



om terug te kijken naar het afgelopen seizoen, het velddag 

weekend en natuurlijk de BBQ. We hopen op mooi weer zodat we 

gezellig buiten kunnen zitten. 

 

Voor de laatste informatie kunt u het beste de afdelingssite 

bezoeken. De afdelingssite is te vinden op de VERON website: 

http://www.veron.nl daarna kunt u kiezen naar diverse VERON 

onderwerpen. Je kunt er ook direct heen met dit URL: 

http://a17.veron.nl 

 

 

Nieuwe Yaesu FT-891 op komst: 

 

Tijdens de Dayton Hamvention 2016 heeft de firma Yaesu zijn 

nieuwe HF+50 MHz SSB/CW/AM/FM transceiver getoond. Wat opvalt 

zijn de afmetingen. Het gaat hier niet om een opvolging van de 

FT817ND. Yaesu zegt dat het hier gaat om een ultra compact 

ontwerp. De afmetingen zijn 155 x 52 x 218 mm. Het frontpaneel 

is afneembaar en heeft de afmetingen 11 x 2,6 x 7 cm.  

Afstemknop is 41 mm. Het ontvangstbereik begint bij 30 kHz en 

gaat door tot 56 MHz. Zenden gebeurt in de radioamateurbanden 

van 160 tot en met 6 meter met 100 watt output. Heeft een 

69,450 MHz als eerste midden frequent en een 32 bit DSP welke 

op veel punten gelijk is aan die in de FT991 wordt toegepast. 

3 kHz roofingfilter. Yaesu heeft kennelijk geleerd van zijn 

fouten in het verleden en past een groot en goed zichtbaar 

display toe. De volgende accessoires worden bijgeleverd en/of 

zijn separaat verkrijgbaar. Een handmicrofoon MH-31A8J YTS30, 

remote control keypad FH-2 YTS02, externe speaker MLS-100 064, 

PC HP dm1-2002AU CNF027047P, LAN Hub Nec PA-WR8700N-G, DC 

power supply 13,4 V (geen batterij). Meer informatie is te 

vinden op internet o.a. op: http://tinyurl.com/j8sxgp3 

 

 

Landen met de CEPT licentie: 

 

In het aprilnummer 2016 van CQ-DL staan de landen die de CEPT 

overeenkomst hebben ondertekend waar men dan met zijn 

radioamateur apparatuur zijn/haar radiohobby kan bedrijven. 

Ter voorkoming van mogelijk in beslagname apparatuur het 

volgende: Let er wel op dat niet in ieder land dezelfde regels 

gelden als in Nederland. 

CEPT landen: 

Albanië, Australië, Belarus, België, Bosnië en Herzegovina, 

Bulgarije, Canada, Cyprus, Curaçao, Denemarken, Duitsland, 

Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en 

Noord-Ierland, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, 

Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, 

Macedonië (voormalige Joegoslavische republiek), Moldavië, 

Monaco, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Nederland, voormalige 

Nederlandse Antillen (Bonaire, Sint Eustatius, Saba), 

Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Peru, Polen, Portugal, 

Roemenië, Rusland, Servië, Sint Maarten, Slowakije, Slovenië, 

Spanje, Tsjechië, Turkije, USA, Zuid-Afrika, Zweden, 

Zwitserland. 

Deze gegevens zijn samengesteld door Hans DK5JI naar de stand 

op 24-2-2016. 

 



 

Onderstaande twee berichten gelezen in de nieuwsbrief nr. 275 

van PI4EDE en PI4WAG. Aangaande telefoongebruik in het 

buitenland en door vreemde nummers gebeld worden. Het mag 

misschien voor die en gene bekend zijn maar gezien allerlei 

manieren om te proberen u van uw geld af te helpen is het m.i. 

toch nuttig om u toch nog eens een keer er op attent te maken 

nu de vakanties voor de meesten van ons voor de deur staan. 

(Piet PA0POS) 

 

Windows 10 updaten blijft spannend: 

 

Weer vastlopers na update. Bij elke update van Windows 10 is 

het toch altijd weer even de vraag wat wel en wat niet werkt 

na deze actie.  Een deel van de Windows-gebruikers die vorige 

week update KB3140743 installeerden werd geconfronteerd met 

een systeem waarop niet meer ingelogd kon worden. Slechts de 

draaiende balletjes op het bekende blauwe scherm boden enig 

vertier. De oplossing bestaat uit het verwijderen van de 

update via de veilige modus, in dit geval alleen nog te 

bereiken door de computer twee keer achter elkaar geforceerd 

uit te schakelen.  Via het dan geopende menu kunt u via 

Problemen oplossen, Geavanceerd en opstartinstellingen 

opstarten in de Veilige modus en via het Configuratiescherm, 

Programma's en Updates onder "Geïnstalleerde updates" 

weergeven de update verwijderen.  De update - KB3140768 - 

blijkt op diverse systemen niet te installeren.  Feitelijk zou 

je verwachten dat Microsoft Windows 10 - inclusief 

updateprocedures - na ruim 7 maanden toch op orde heeft, niets 

blijkt echter minder waar.  Inmiddels maakt Microsoft zich op 

om in juni de eerste helft van de 'nieuwe Windows 10' 

(vooralsnog Redstone geheten) uit te rollen. Deze 

'tweetrapsraket' wordt in het voorjaar van 2017 voltooid.  Het 

resulterende product dat dan als het een beetje meezit op uw 

computer staat heet - hoogstwaarschijnlijk - nog altijd 

Windows 10 maar is eigenlijk een nieuwe versie van het 

besturingssysteem. 

                                    Bron: Van Duuren Media B.V. 

 

 

Hoge telefoonkosten door buitenlandse nummers: 

 

Je wordt gebeld door een buitenlands nummer dat je niet kent. 

Het is niet duidelijk wie de beller is en er wordt geen 

voicemail bericht ingesproken. Mensen die terug bellen komen 

vaak voor een vervelende verrassing te staan als blijkt dat ze 

onbewust naar een betaalnummer bellen. Een aantal Tele2 

klanten stond echt voor een raadsel toen zij hun 

telefoonrekening binnen kregen en zij volgens provider Tele2 

urenlang voor tientallen euro's naar een buitenlands nummer 

gebeld zouden hebben. 

 

Gemiste oproep: 

Internationale criminele groepen zijn actief in het bellen 

naar Nederlandse mobiele nummers, vaak vanuit landen buiten 

Europa. Je ontvangt een gemiste oproep van een telefoonnummer 

dat je niet kent waardoor de neiging ontstaat om terug te 

bellen. Dan hoor je een bandje of alleen een kiestoon, maar 



zonder dat je het door hebt is de teller flink aan het lopen. 

Deze manier van fraude via buitenlandse telefoonnummers wordt 

ook wel 'Wangiri fraude' genoemd. Er lijkt de laatste maanden 

een piek te zijn geweest in deze manier van misleiding. 

 

Niet terugbellen: 

Advies is dan ook om een vreemd nummer uit het buitenland niet 

op te nemen en ook niet terug te bellen. Dan zou er niks aan 

de hand zijn, zou je zeggen. Toch zeggen een aantal Tele2 

klanten die zo'n vreemde oproep hebben ontvangen, dat zij 

zonder het nummer terug te bellen tóch voor hoge kosten zijn 

komen te staan. Op hun rekening is een verbinding van wel twee 

uur te zien met het buitenlandse nummer, terwijl zij zeggen 

het nummer niet te hebben teruggebeld na de gemiste oproep, of 

zelfs hun telefoon niet eens bij zich hadden op het tijdstip 

dat ze gebeld zouden hebben. Tele2 beëindigt alle oproepen na 

twee uur, dus dit is de maximale tijd dat zo'n verbinding kan 

bestaan. 

 

Vreemde apps of nieuw foefje? 

Internetdeskundige Danny Mekic is te gast om uitleg te geven 

over deze schimmige praktijken. Hoe het kan dat mensen toch 

een rekening ontvangen terwijl zij aangeven niet naar het 

vreemde nummer gebeld te hebben, blijft een raadsel. Mekic 

geeft aan dat sommige apps via het Androidbesturingssysteem 

een reden kunnen zijn voor het opzetten van oproepen die je 

niet zelf doet. Je geeft dan zonder dat je je daar bewust van 

bent toestemming voor het uitvoeren van oproepen vanuit jouw 

telefoon. Het gaat dan vaak om gratis spelletjes apps. Ook kan 

het zijn dat deze criminelen een nieuwe manier hebben gevonden 

om een verbinding tot stand te brengen, waarbij mensen 

wellicht niet doorhebben dat zij contact hebben met een 

duurbetaald nummer. 

 

Wie stelt moet bewijzen: 

Hoe het ook zit, een telecomprovider moet volgens Mekic altijd 

kunnen bewijzen dat de kosten die zij aan klanten doorvoeren 

ook daadwerkelijk gemaakt zijn. Enkel een rekening sturen met 

een specificatie is niet genoeg als de klant zich niet kan 

herkennen in de berekende kosten. Tele2 zou in dit geval via 

een technische specificatie van de zendmast moeten kunnen 

aantonen dat er inderdaad twee uur lang gebeld is vanuit de 

telefoon van de klant. Ook kun je naar de geschillencommissie 

of de rechter stappen als de kosten op de rekening niet rijmen 

met je gebruik. 

 

Zoek het op: 

Het is slim om, als je gebeld wordt door een buitenlands 

telefoonnummer, het nummer via Google of andere daarvoor 

bestemde websites in te voeren om te zien of er meer klachten 

zijn en of dit nummer bijvoorbeeld al bekend staat als 

frauduleus. Het is dan zaak om een nummer te blokkeren en je 

provider op de hoogte te stellen. Providers kunnen criminele 

telefoonnummers uit het buitenland blokkeren zodat geen van 

hun klanten meer door dit nummer gebeld kan worden. 

 

Reactie Tele2: 

Tele2 wilde niet in de studio reageren op de klachten. Zij 



geven aan dat de klant zelf verantwoordelijk is voor het 

gebruik van zijn of haar telefoon. Tele2 laat ons weten 

klanten actief te waarschuwen voor deze criminele praktijken, 

en telefoonnummers waar fraude mee gepleegd wordt te blokkeren. 

                                                    Bron: KASSA 

 

 

Lachen: 

 

Lezen 

Komt een man bij de psychiater. 'Ik heb een steeds 

terugkerende nachtmerrie,' zegt de man. 'In elke nachtmerrie 

sta ik voor een deur waarop iets geschreven staat. Ik duw 

ertegen en ik duw en ik duw, maar hoe hard ik ook duw er is 

heen beweging in die deur te krijgen.' 

'Kunt u zich voor de geest halen wat er op die deur staat?' 

Vraagt de psychiater. 

'Zeker!' Zegt de man. 'Trekken!' 

                                     Bron: Panorama nr.34, 2015 

 

 

Tenslotte: 

 

Kopij kan worden gestuurd naar P.C. van der Post, Spechtstraat 

18, 2851 VL Haastrecht. Men kan ook via de e-mail een 

berichtje sturen. Alias e-mail pa0pos(AT)veron.nl 

 

QSL-kaarten van luisteramateurs worden zeer op prijs gesteld 

en uiteraard beantwoord met een PI4GAZ QSL kaart. 

 

Alle zend- en luisteramateurs een prettige zondag gewenst en 

veel plezier met de hobby. 

 

nnnn 


