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April 2011       JAARGANG 17 NR. 04 

 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep van april, deze maand boordevol met nieuws en 
bijzonderheden van de radiohobby. Iedereen veel leesplezier toegewenst!  
 
Met vriendelijke 73,  
 
Ronald PA10725 

 
VERON, afdeling Walcheren 
 
Woensdag 13 april om 20.00 uur vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in 
het Palet (Brede School), J. v. Reigersbergstraat 2 in Middelburg-Zuid. Op het 
programma voor die avond staat de behandeling van de voorstellen voor de 
Verenigingsraad. Het is van belang dat ook u uw stem laat horen. Alleen dan kunnen 
de afgevaardigden onze afdeling gemotiveerd een stem uitbrengen. De voorstellen zijn 
voor de leden van te voren in te zien op de VERON website.  
 
De Verenigingsraad zelf vindt plaats op 16 april. Na de behandeling van de voorstellen, is er 
plaats voor onderling QSO. Onze QSL manager Adri, PA3BWS, is aanwezig voor de uitgifte 
en voor het in ontvangst nemen van uw QSL kaarten. Voor het laatste nieuws kunt u terecht 
op onze website http://www.pi4wal.nl/   
 
Verder is er iedere zondagavond een technoronde om 21.00u lokale tijd op 145.225 MHz. 
 
Activiteiten in april: 
 
1 en 2 april Time Challenge Hike 
27 april een etentje  i.v.m. het 65 jarig bestaan van de Veron afdeling Walcheren. 
 
Wim de Zwart, PAoWDZ, secretaris 
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Afdeling Walcheren van de VERON bestaat 65 jaar 
 

 
 

Kijkend in de oude Electrons, viel het me op dat de oprichting van onze afdeling 

Walcheren zelfs uitgebreid werd behandeld in de Electron. 

In het april nummer van 1946 lezen we dat men voornemens is om (met name vanwege 

de reisafstanden) een aparte afdeling Walcheren op te richten. 

Een maand later was het reeds zo ver en werd de afdeling een feit met 32 leden. 

De laatste jaren schommelen we vrij stabiel rond de 60 leden. 

Op 27 april vieren we het 65 jarig bestaan met een etentje. De WAL leden zijn hiervoor 

separaat benaderd door onze secretaris. Mocht u nog geen uitnodiging hebben 

ontvangen, laat het dan weten aan Wim, PA0WDZ, onze secretaris. 

 

Graag tot ziens op 27 april, 

 

Namens het bestuur van de afdeling Walcheren, 

 

Dan de Bruijn, PA1FZH, voorzitter 

Wim de Zwart, PA0WDZ, secretaris 
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QSL kaarten 
 

 

-QSL kaart uit  " THE GAMBIA". C5YK heb ik gewerkt op 2 Feb. jl. op 17 mtr. Het Belgian / 
Gambian Amateur radio station, wordt bemand door Andre Bourbon ON7YK 

 
 

 

QSO met de 5R8HL  DXpediton Vanuit Madagascar  Febr. 2011, de opperators waren Eric 
SM1ALH, Al SM4HAK en Andy SM1TRS. 

Deze QSL kaart is een zgn. E-QSL card, zie op: http://www.eqsl.cc/qslcard/index.cfm 

73, Cor van Soelen PG9HF 
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Defecte zekeringhouder 

 

Ben je druk bezig in de shack, kom ik in ene keer deze zekeringhouder tegen. De zekering is 
opgenomen in de 12 volts voeding voor mijn Motorola MC2100 mobilofoon. De mobilofoon 
die ik gebruik voor 2m FM verkeer. De belasting met zenden is dus altijd 4,5A. Hierdoor 
wordt de zekeringhouder te warm met alle gevolgen van dien. Gelukkig ontdekte ik de 
gesmolten houder op tijd. Op de houder staat de tekst: 3A max. Niet voor niets dus. 

Snel heb ik de houder vervangen voor een houder van hard plastic. Nu maar kijken hoe lang 
die het volhoudt.  

Vacature 
 
Er komt een vacature vrij bij Delta elektronika in Zierikzee. 
We zoeken een collega die kennis heeft van electronica of er in ieder geval veel intresse in 
heeft. 
Voor verdere informatie even een email naar  pa7wlh@xs4all.nl 
Met hierin je naam emailadres en telefoonnummer. 
  
73 
Willem PA7WLH 
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Velddagen en Hemelvaartsdag 
 
Ga er maar van uit dat het goed weer is. Als je geen plannen maakt gebeurt er nooit 
wat! Dus pak de agenda en noteer. Leden van de afdeling Veron Walcheren en meer 
precies het Walchers Antenne team initieerde de afgelopen jaren Velddagen op 
camping Buitenhof en de VRZA ZWN bundelde de familie activiteit op Hemelvaartsdag 
aan het Veerse Meer. 
 
Dit jaar komt het zo uit dat aansluitend op de familieveldag op Hemelvaartsdag de HF-
velddagen plaats vinden. Dat is in de 1e week van juni. Een mooie gelegenheid de 
activiteiten van die dagen bij elkaar te zetten. 
 
De activiteiten staan open voor iedereen. Dus zeker ook je familie en de campinggasten. 
(Met Scouting in Kapelle werken we samen een radio-vossejacht uit). Het programma is een 
leidraad en er is genoeg ruimte om spontaan nog wat toe te voegen. Naast luieren in een 
stoel is er ook ruimte voor sport en spel. Neem zeker een bal mee, jeu-de-boules, maak een 
quiz, knippen en plakken, enz.  
 
We zouden ook een kofferbakverkoping kunnen organiseren? Of gaan we wat doen met 
morse? Als je zelf nog andere ideeën hebt, dan proberen we die zeker in te passen. 
En vergeet je fototoestel niet! 
 

  
 

 

 

 
 
 
Voor het velddagstation zijn sets en antennes voor de banden tussen 160 en 0,7 meter 
standaard aanwezig; 0,23 en 0,13 meter alleen op verzoek) maar leuker is om je eigen 
spullen uitgebreid te testen. 
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Donderdag 2 juni 
� In de morgen: Tent of caravan installeren, eerste masten opstellen, radio's testen, 

koffieleuten, sport en spel (nog te specificeren..) 
� 13.30-16.00u. Met zijn allen een wandeltocht 6..10 km vanaf de camping (weer of 

geen weer) 
 
Vrijdag 3 juni 

− 10.00-12.00u. Fietstocht (in kleine groepjes) met opdrachten 

− 13.00u. Vossejacht instructie voor beginners: peilen, kaartlezen en plotten. 
− In de avond: Radio-Vossejacht i.s.m. Scoutinggroep uit Kapelle 

 
Zaterdag 4 juni 

− 9.00u. Opbouwen antennepark en velddagstation.  
− 10.00-11.00u. Kofferbakverkoping? 

− Knutsel W.A.T. 
Uiteraard is de antenne analyser aanwezig (zowel in technische vorm als in know-
how) 

− 17.00u Pannenkoekenfeest (financiële bijdrage nog niet bekend) 

− 19.00u Lezing over de Enigma in de kantine  
 
Zondag 5 juni 

− 09:30u. Zondagochtendronde op 2 meter 

− 11.00u. Fotoshow. Koffieleuten in de kantine en gezamenlijk de foto's van de 
afgelopen dagen bekijken (met een beamer). 

− De laatste radioverbindingen maken en aan het einde van de middag alles opruimen. 
 
Het is dus een activiteit waar ook de familie en de campinggasten aan hun trekken kunnen 
komen! 
Het verplicht tot niets maar met dit voorlopig programma voorstel willen we voorkomen dat 
we alleen maar stil zitten of  enkel antennemasten plaatsen en afbreken. 
 
Kies de tijd maar uit die je vrij kan/wil maken. Overnachten tegen campingtarief is mogelijk 
voor zover er nog plaatsen zijn op de camping. (medio maart was dat nog slechts plaats voor 
een caravan en een paar plaatsen voor een kleine tent). Reserveren kan direct bij boer 
Dekker van Camping Buitenhof. 
Voor daggasten wordt de bijdrage aan boer Dekker door de afdeling VERON Walcheren en 
de VRZA ZWN voldaan zodat ook dit geen drempel hoeft te zijn om te komen. 
 
O ja, komen = meedoen …. toch? 
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Dus: 
Waar: Camping Buitenhof in Lewedorp 
Wanneer: 2 – 5 juni 
Inlichtingen: Jeroen, PE1MWB en Dan, PA1FZH 

 
Verslag IOTA weekend 2011 
 
Op zaterdag 19 maart 2011 om 09:00 sharp was het weer zover; het jaarlijkse konvooi 
richting de IOTA locatie vertrok vanaf het verzamelpunt. 
 
Het leek als vanouds, maar toch waren er een paar zaken anders dan te doen gebruikelijk: 

� Het vertrekpunt was niet het zo welbekende “Resto Vrouwenpolder” maar de 
“Mortiere Boulevard” 

� Het einddoel was niet de welbekende camping “Duinoord” in Westenschouwen maar 
de even zo wel bekende camping “Buitenhof” in Lewedorp. De reden hiervoor is, 
zoals de oplettend lezer zich ongetwijfeld nog kan herinneren uit het verslag van 
2010, dat de “antennevriendelijkheidsfactor” op camping Duinoord weliswaar een 
hoge woordwaarde kent, maar als factor op zich ieder jaar afnam. 

� Olav, PAoHYY reed als afvallige niet meer in een Landrover maar in een Citroën 
(gelukkig geen J**P) 

� Gelukkig werd dit gecompenseerd door Louis, PE1RNT die wel in zijn nieuwe Disco 
reed 

� De HFJ/KM camper ontbrak voor het eerst sinds lange tijd vanwege ziekte van 
Wijnand (hetgeen trouwens meteen in hield dat dit verslag redactioneel geheel op de 
schouders van uw scribent viel) 
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Voor de rest ging het prima en om 09:15 draaiden we camping Buitenhof op. 
“we” zijn in dit geval: Jan, PA3BKZ; Wim, PAoWDZ; Louis, PE1RNT en Dan, PA1FZH. 
Op de camping voegde ook Menno, PD1ML zich (gelukkig ook met een Landrover) bij ons 
en begon het standaard ritueel: 
 

− Uitladen van 1000 kg radio- , voedings- en slaapbenodigdheden (per persoon!) in de 
luxe kantine die dubbel zo groot is als we gewend waren 

− Opzetten van enkele antennemasten 

− Uitstallen van de diverse ontvangers 

− Buiten zetten van de stoelen (uit de wind en in de zon) 
− Nuttigen van koffie en versgemaakte roombroodjes (met dank aan Elna) 

− Doorspreken van de plannen voor dit weekend 
 
Inmiddels waren ook Rinus,PA3APV en Jan, PA2JBA gearriveerd en dat kwam goed uit. 
Want naast het “standaard werk” op HF en VHF hadden we ook het plan opgevat om “iets op 
4 meter” te gaan doen. Wim had al één van zijn bekende DK7ZB antennes gebouwd voor 
deze band (dit keer in de 50 ohm variant) dus die hing al snel in de Clark mast achterop de 
FZH-VC. 
 
Rinus had zijn nieuwe zelfbouwtransverter voor 4 meter meegenomen en Menno een FM 
mobilofoon voor 4 meter en al snel daarna was de eerste “transcampingverbinding” op 4 
meter een feit. 
 
Ook op SSB bleek de zelfbouw transverter van Rinus prima te presteren, dus het wachten is 
nu alleen nog maar op de toestemming. Wim zou Wim niet zijn als hij al tevreden was met 
een SWR van 1 : 1,5. Met een pijpensnijder werden de zo bepalende laatste millimeters van 
straler en reflector verwijderd en kon Wim tevreden kijken en zien dat het goed was. Ook 
werd de bekende referentie dipool voor 2 en 6 meter voorzien van een set nieuwe elementen 
en is deze nu ook geschikt voor 4 meter. 
 
Wim, PAoWDZ verraste zowel Olav als Dan met een mooie actiefoto als aandenken aan de 
first op 500 kHz vorig jaar. Gedurende het weekend stonden ze prominent op de radiotafel, 
maar inmiddels nemen ze een nog prominentere plek in in de beide shack's. 
 
Inmiddels liep het al tegen 12 uur en werd uiteraard de “herdenkingstraditie” gestart. Met 
enig geestrijk vocht werden zij herdacht die vroeger deel uitmaakten van het IOTA team. 
Voor de zekerheid werd echter ook al een voorschot genomen op de toekomst! 
Het geestrijk vocht deed zijn werk als geestverruimer prima en zo kwamen we al snel op de 
term “Camping On The Air” in plaats van Island On The Air. Die houden we er in! 
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Naast het 4 meter gebeuren werden ook de antennes opgezet voor HF, 6 meter en 2/70. 
 
Hoewel Wijnand, PA3HFJ en Karin, PDoKM toch nog even de IOTA cq COTA sfeer kwamen 
opsnuiven, miste we Karin natuurlijk wel enorm als onze standaard operator op HF. Gelukkig 
werd haar plaats ingenomen door Menno, die zich als verse novice amateur in de contest 
stortte en zowaar 35 verbindingen op HF maakte onder de afdelingscall. Het leuke was dat 
hij het merendeel maakte mbv de Yaesu FT-817 met 5 watt en de ZS6BKW antenne. 
Vermeldenswaardig was W6AFA oftewel 8954 Km met QRP. 
 
Ook Louis en Michel, PD4AVO maakten nog diverse verbindingen vanuit de (tegenwoordig 
zeer luxe ingerichte) RNT-VC. Deze wagen is naast de standaard set voor 2/70 
tegenwoordig ook uitgerust met een vaste PC (en een flatscreen monitor) voor de diverse 
digitale modes. 
 
Als bezoeker kwamen Rob, PAoRBO, Elna en Leo, PAoLLV (als oudste amateur op 
Walcheren) alsmede Kim, PD2KIM en Lyanne nog even kijken. 
 

 
 
Wouter, PD1WL, kwam als eveneens verse novice amateur met zijn zelfgebouwde Popovic 
antenne langs. De WAL analyser is onverbiddelijk in dit soort gevallen maar Wouter kon 
tevreden zijn: een prima SWR op beide banden en in de Clark mast kreeg Wouter diverse 
repeaters (waaronder Rotterdam) open. 
 
De traditie schrijft voor dat er op zaterdagavond een Chinese maaltijd wordt gehaald. Gezien 
de locatie werd deze niet bij de Chinees in Haamstede gehaald, maar werd uit praktisch 
oogpunt gekozen voor zijn broer in Heinkenszand. Inmiddels was ook Marcel, de QRP van 
Dan, gearriveerd per nieuwe motorfiets en werd de maaltijd in gepaste sfeer verorberd. 
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Na het eten en de koffie ging de ene verder met de contest en werd door de ander gekeken 
naar de mogelijkheden van Winlink, werden back-up batterijen in de tuner van de TS-50 
vervangen, werd geëxperimenteerd met een SDR ontvanger en werd er uiteraard uitvoerig 
gefilosofeerd over het leven in het algemeen en meer in het bijzonder het radioleven op 
Walcheren. 
 
Ter twaalder ure werden de slaapposities betrokken. Nu we niet meer op camping Duinoord 
waren, moest het territorium opnieuw worden ingedeeld en verdedigd! Olav werd verbannen 
naar de ruimte onder de HF tafel, Dan lag onder de VHF tafel, Jan achter de bar en Wim en 
Louis hadden verder de hele kantine voor zichzelf. Met het rustgevende geluid van een CW 
contest station op de achtergrond keerde de rust snel weder. Kijk: gewone mensen tellen 
schaapjes als ze niet kunnen slapen. Zendamateurs volgen de contestnummers in CW 
(5991451, 5991452, 5991453 etc) en dan wil je wel slapen! 
 
Zondagmorgen liet een grote bedrijvigheid zien. Er werd letterlijk dauw getrapt, eieren 
werden gebakken en we deden mee aan de zondagmorgenronde op 2meter. Menno had 
zich inmiddels weer achter de HF set verschanst en werkte weer vrolijk verder. 
Tegen de middag werden de plannen voor het komende velddagweekend nog 
doorgesproken en daarna werden de masten weer rustig naar beneden gehaald. 
 
Na een bezem door de kantine gehaald te hebben, konden we weer terugkijken op een zeer 
geslaagd weekend. Weliswaar geen IOTA meer, maar COTA zal zeker blijven bestaan. 
 
Uiteraard komt Jan, PA3BKZ als vaste organisator van dit evenement een hoop eer toe maar 
het was ook fijn om alle deelnemers en bezoekers aanwezig te hebben, want zonder 
deelnemers werkt het ook niet. 
 
Graag tot volgend jaar. 
 
Dan de Bruijn, PA1FZH 
 
Redactie: Meer beeldmateriaal van de eerste COTA (2011) is te vinden via de pagina’s : 
 
http://www.pi4wal.nl/bestanden/COTA_2011.HTML    en 
 
http://www.pi4zwn.nl/index.php/nieuwsberichten/3-verslagen/161-eerste-camping-on-the-air-weekend  
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VRZA Zuid West Nederland 
 
De VRZA afdeling Zuid West Nederland heeft iedere 1e woensdag van de maand haar 
maandelijkse bijeenkomst in het gebouw van de HZ aan de 2e binnenhaven.  
Vanaf 20.00 uur begint de bijeenkomst alwaar ook het bestuur en de QSL manager 
aanwezig zullen zijn.  
 
Iedere 2e dinsdag van de maand doet de crew van PI4ZWN mee met de Locator Contest. 
Men is er dan vanaf 20.00 uur, vaak beginnend op 145.225 MHz.  
 
Iedere 3e woensdag van de maand is er de Techno avond alwaar veel ruimte is voor 
technische experimenten en waar de zelfbouwers elkaar kunnen ontmoeten.  
 
Meer info en route op http://www.pi4zwn.nl  
 

VERON Vlissingen 
 
De VERON afdeling Vlissingen heeft iedere 1e zondag van de maand haar maandelijkse 
bijeenkomst in de Bunker aan de Zuidweg te Biggekerke. Vanaf 14.00 uur is de bunker 
geopend.  
 
Normaal gesproken is de bunker overigens iedere zondag geopend vanaf 14.00 uur, tevens 
op andere tijden als er mensen meedoen aan een contest. 
 
Meer info en route op http://www.pi4vli.nl  

 
VERON Zeeuws-Vlaanderen 
 
Op donderdag 28 april is er weer de maandelijkse bijeenkomst van de VERON afdeling ZVL 
in gelegenheid de Boemerang, Mozartstraat 31 te Axel. 
 
Deze keer zal Cor PAoAM zijn ervaringen vertellen over de 500 kHz band. 
 
Daarna zal Steven PA1SH iets vertellen over zijn experimenten op 17 kHz met betrekking tot 
het ontvangen van de mechanische vonkzender Grimeton (SAQ). 
 
Meer info en route op http://www.pi4zvl.nl  

PI6ZVL is de Amateur Televisie Repeater van Zeeuws-Vlaanderen er wordt uitgezonden op 
10.468 GHz.  De locator is JO11wf. Antennes staan op een hoogte van 100 meter. 

Meer info op http://www.pi6zvl.nl  
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Verbod vergunningsvrije antenne   

DAT IS HET RESULTAAT VAN DE UITSPRAAK VAN DE RAAD VAN STATE IN HET 
HOGER BEROEP VAN EEN COLLEGA ZENDAMATEUR IN ELST VORIGE WEEK 
WOENSDAG.IN OKTOBER 2Ø1Ø HAD DE VOORZIENINGEN RECHTER DOOR MIDDEL 
VAN EEN VOORLOPIGE VOORZIENING NOG BEPAALD DAT HET VERWIJDEREN VAN 
DE ANTENNE - ZOALS EERDER IN EEN RECHTZAAK DOOR GEMEENTE ELST TEGEN 
EEN RADIOZENDAMATEUR GEEIST  EEN TE ZWAAR MIDDEL WAS. 

HET GESCHIL GAAT OVER EEN VOOR AMATEUR BEGRIPPEN MIDDELGROTE 
ANTENNE,EEN 4 ELEMENTS HF-YAGI VOOR DE HOGERE HF-BANDEN. DE 
RADIOZENDAMATEUR UIT ELST HAD DE ANTENNE VAN CA. 6M LANG X 7M BREED 
OP EEN 4M HOGE PYLOON OP HET DAK VAN ZIJN VRIJSTAANDE WONING 
GEPLAATST.VOLGENS HET BESLUIT BOUWVERGUNNINGSVRIJE EN LICHTBOUW-
VERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN VAN VAN 13 JULI 2ØØ2 - KORTWEG  ZIJN 
ALLE ANTENNES TOT EEN HOOGTE VAN 5M BOVEN HET DAK VERGUNNINGSVRIJ. 
DE AMATEUR IN KWESTIE HAD DUS GEEN BOUWVERGUNNING NODIG EN VOLDEED 
DUS AAN DE IN NEDERLAND GELDENDE WETTELIJKE REGELS.DE GEMEENTE ELST 
VOND ECHTER DAT DOOR DEZE ANTENNE HET WELSTANDSBELANG WERD 
GESCHAAD EN IS DAAROM EEN PROCEDURE ONDER DWANGSOM GESTART OM DE 
ANTENNE VERWIJDERD TE KRIJGEN. EN MET SUCCES,NAAR NU BLIJKT.  

VOLGENS HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN STATE GAAT IN DIT GEVAL WELSTAND 
BOVEN HET FUNDEMENTELE RECHT VAN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING,ZOALS 
VASTGELEGD IN ARTIKEL 1Ø VAN HET EUROPEES VERDRAG VAN DE RECHTEN VAN 
DE MENS (EVRM).DAT IS SLECHT NIEUWS VOOR DE NOG CIRCA 12ØØØ 
RADIOZENDAMATEURS IN NEDERLAND. JURIDISCH GEZIEN IS EEN NEGATIEF 
WELSTANDSADVIES NU VOLDOENDE OM EEN VERGUNNINGSVRIJE ANTENNE TE 
LATEN VERWIJDEREN. DE STANDAARD WELSTANDBEPALINGEN IN DE MEESTE 
NEDERLANDSE GEMEENTEN STAAN MEESTAL 1 SPRIETANTENNE EN 1 SCHOTEL 
TOE, IN EEN NIET CONTRASTERENDE KLEUR BIJ VOORKEUR DONKER OF 
ANTRACIET GRIJS. (TUI)DRADEN MOETEN ZOVEEL MOGELIJK WORDENVERMEDEN. 
KORTOM, ALS JE ANTENNE HIER NIET AAN VOLDOET EN JE BENT NIET 
GOEDBEVRIEND MET DE WETHOUDER EN DE BEHANDELENDE AMBTENAREN IN JE 
GEMEENTE KAN JE JE SERIEUS ZORGEN GAAN MAKEN. DE UITSPRAAK VAN DE 
RAAD VAN STATE BETREFFENDE HET VERWIJDEREN VAN EEN 
VERGUNNINGSVRIJE ANTENNE IS INMIDDELS SCHRIFTELIJJK ONDER DE 
AANDACHT GEBRACHT VAN DE VOORZITTERS VAN DE GROOTSTE LANDELIJKE 
RADIOAMATEURVERENIGINGEN (VERON EN VRZA) GEBRACHT. DAARBIJ IS 
GEVRAAGD OM DE RADIOAMATEURVERENIGINGEN (VERON EN VRZA) GEBRACHT. 
DAARBIJ IS GEVRAAGD OM DE TREND BETREFFENDE DE IMMER AFNEMENDE 
MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE VAN HET RADIOZENDAMATEURISME BIJ DE 
NEDERLANDSE GEMEENTES OP HOOG AMBTELIJK NIVEAU AAN TE KAARTEN. 
TEVENS IS GEVRAAGD OM DE BETREFFENDE RADIOZENDAMATEUR JURIDISCH BIJ 
TE STAAN IN EEN GANG NAAR HET EUROPESE HOF.OP DE BAR SITE IS EEN POLL 
GESTART OVER DIT ONDERWERP. 

 

 

 

 



Deltaloep  Pagina 13 van 15 

INMIDDELS IS ER EEN REACTIE GEKOMEN VAN MR. GUIDO VAN DEN BERG 
(PAØGMM), DE ADVISEUR VAN VERON EN SCHRIJVER VAN HET 
BOEK'AMATEURRADIO-ANTENNES, EEN JURIDISCHE LEIDRAAD'.DIT IS EEN 
SAMENVATTING VAN ZIJN REACTIE:ER IS GEEN REDEN IS VOOR PANIEK. VOLGENS 
GUIDO HEEFT DE GEMEENTE ELST HEEFT DE WELSTANDSEXCESSENREGELING 
TEN ONRECHTE TOEGEPAST. IN HET HOGER BEROEP IS VERVOLGENS HET FEIT 
DAT DE ANTENNE DOOR DE GEMEENTE EN DE VOORZIENINGENRECHTER ALS 
EXCES IS AANGEMERKT NIET AANGEVALLEN. (DIT LIJKT DUS EEN DURE FOUT VAN 
DE ADVOCAAT VAN DE BETREFFENDE ZENDAMATEUR).BLEEF DAN NOG SLECHTS 
OVER: DE VRAAG OF ART.1Ø EVRM TOELAAT DAT HET RECHT OP VRIJHEID VAN 
MENINGSUITING MAG WORDEN BEPERKT ALS DE INSTALLATIE IN DE CONCRETE 
VORM EN OMVANG ONEVENREDIG BEZWAREND VOOR OMWONENDEN IS. DIT WAS 
VOLGENS DE RAAD VAN STATE HET GEVAL,ZOALS AL JARENLANG WORDT 
GEOORDEELD. WAT DAT BETREFT IS ER VOLGENS GUIDO PAØGMM NIETS 
VERANDERD. 

NAMENS DE VRZA HEEFT MR SPAAS GEREAGEERD.DE STREKKING VAN ZIJN 
REACTIE KWAM OVEREEN MET DIE VAN VERON COLLEGA PAØGMM WIJ ZULLEN DE 
ONTWIKKELINGEN OP DIT GEBIED NAUWLETTEND VOLGEN,ZO MELD WILLEM 
PE2WDO.Ingezonden door: Karel Spaas PA3AKF 

 
 

Zonnevlekken verdwijnen na 2016   

Op de zon zijn regelmatig zonnevlekken te zien. De gouden regel in de astronomie is: 
des te meer zonnevlekken, des te actiever de zon. Toch lijkt hier een einde aan te 
komen. Wetenschappers voorspellen dat het oppervlak van de zon in 2016 vrijwel 
volledig zonnevlekvrij is. De decennia daarna blijven de vlekken mogelijk ook weg. Om 
een zonnevlek te creëren is een sterk magnetisch veld nodig. 

Wetenschappers Matthew Penn en William Livingston van het Nationale 
Zonneobservatorium van Tucson beweren dat een gemiddelde zonnevlek een magnetisch 
veld heeft van 2700 gauss(magnetische fluxdichtheid).In vergelijking: de gemiddelde kracht 
van het magnetische veld van de aarde is minder dan één gauss. De afgelopen jaren daalde 
de gemiddelde waarde van 2700 naar 2200 gauss. Volgens Livingstone en Penn is een 
minimale waarde van 1500 gauss nodig om zonnevlekken te produceren. Van 1645 tot 1715 
waren er ook nauwelijks zonnevlekken zichtbaar op het oppervlak van de zon. 

Wetenschappers denken dat dit kwam door een langdurig zonneminimum met een zwak 
magnetisch veld. Als de lage gemiddelde gauss-waarde een teken is dat er weer een 
zonneminimum nadert, dan heeft dit niet alleen gevolgen voor de zon,maar ook voor de 
aarde en de rest van het zonnestelsel. Zo is het mogelijk dat de temperatuur op aarde 
wereldwijd daalt en dat we in een kleine ijstijd belanden. 'Dit zijn zeer interessante 
observaties', zegt zonnefysicus Scott McIntosh van het National Center for Atmospheric 
Research in Colorado in de Verenigde Staten.'De onderzoekers zijn nauwkeurig te werk 
gegaan en de verwachtingen lijken te kloppen. Bron: Scientias.nl 
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Toelichting op de Beleidsnotitie onbemand frequentiegebruik   
 
Tijdens het laatst gehouden Amateur Overleg op 16 maart, hebben de verenigingen 
het AT gevraagd om een nadere toelichting op het beëindigen, dan wel verlengen van 
de vergunningen voor onbemand frequentiegebruik (voorheen: ATOF).  
 
Het AT beloofde hier zo spoedig mogelijk na het overleg op terug te komen. De verenigingen 
ontvingen daarop bijgaande memo van het AT. De verwachting is dat in de notulen van het 
Amateur Overleg (die op dit moment nog niet zijn vrijgegeven) aanvullende informatie zal 
staan over de communicatiemomenten tussen het AT, de houder van een lopende 
vergunning en een eventuele nieuwe kandidaat-vergunninghouder tijdens het verlenging- of 
beëindigingproces.  

 
Lees meer via   http://www.vrza.nl/amateuroverleg/MemoAO18-03-2011.pdf  

 
To9G5LK Ghana Dxpeditie  
 
Lisa (PA2LS) gaat op dxpeditie naar Ghana van 28 april tot en met 6 mei. Alle activiteiten 
zullen plaatsvinden onder de roepnaam 9G5LK op de 10m, 15m, 17m, 20m, 30m en 40m 
banden. Er zullen vooral QSO's in SSB, PSK31 en RTTY gemaakt worden. 
 

 
 

Aanvraagperiode verlenging commerciële radiovergunningen gestart 

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft besloten de 
commerciële vergunningen voor zowel de FM als de middengolf, die in september 
2011 aflopen, met 6 jaar te verlengen. 

Dit onder de voorwaarde dat de vergunninghouders gaan investeren in digitale etherradio. 
De uitkomsten van de eerder gehouden marktconsultatie over het verlengings- en 
digitaliseringsbeleid voor commerciële radio versterken dit besluit. 

De periode voor het aanvragen van de verlenging voor de landelijke commerciële 
vergunningen is van start gegaan met de op 22 maart 2011 in de Staatscourant bekend 
gemaakte ministeriële regelingen. Agentschap Telecom is verantwoordelijk voor de 
verlenging van de vergunningen. 

Met de verlenging kunnen de huidige vergunninghouders zoals Radio538, Q-Music, Sky 
Radio, Slam!FM, Radio Veronica, 100% NL, BNR Nieuwsradio en anderen 6 jaar langer 
uitzenden. 
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Circuits Forum 

In het Circuits Online Forum kun je vragen stellen over elektronica. Ook kun je antwoorden 
geven op vragen die anderen hebben gesteld. 

Info over HF vind je hier: http://www.circuitsonline.net/forum/section/8  

Andere onderwerpen op het forum vind je op http://www.circuitsonline.net/forum/  

 

 

 
Agenda 2011 
 
1-2 april   Time Challenge Hike    
16 april   72e VERON verenigingsraad 
2-5 juni   Veldweekend camping Buitenhof Lewedorp 
20-21 augustus Lighthouseweekend Westkapelle 
4 september   Antennemeetdag Oranjeplaat 
22 oktober   Amrato Apeldoorn 
 

 

Colofon 
 
Eerdere edities bekijken ?  http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32 
 
 
Redactie        Jesse Kluijfhout   PE1RUI  www.pi4vli.nl  
 
          Wim de Zwart   PAoWDZ www.pi4wal.nl  
 
          Robert Poortvliet  PA3GEO www.pi4zwn.nl  
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