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Van de redactie 
 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met nieuws over de Locator Contest Cake, uitzending gemist,  
nieuwe vergunningen voor zendamateurs, QSL kaarten en veel meer.  
 
Veel leesplezier! 
 
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw             
kopij vóór 20 april 2017 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
  
Met vriendelijke 73, 
Ronald PA10725 

 
Afdelingsbijeenkomst Veron Walcheren 

Woensdag 12 april om 20.00 uur vindt onze maandelijkse bijeenkomst plaats in het Palet 
(Brede School) in Middelburg-Zuid (tegenover het winkelcentrum).  Op deze avond zullen 
wij de voorstellen van de komende Verenigingsraad (VR) bespreken. 
 
Onze QSL-manager Adri Brasser PA3BWS is aanwezig voor de uitgifte en voor het in ontvangst 
nemen van uw QSL-kaarten. 
 
Verder is er iedere zondagavond een technoronde op 145,225 MHz om 21.00 uur. 
Voor de laatste nieuwtjes is het altijd handig ook met enige regelmaat onze website 
http://www.pi4wal.nl te raadplegen. 
  
Met vriendelijke groet, 
Ben Bousché PD1MRZ 
Secretaris A44 – VERON Walcheren 
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Locator-Contest-cake 2016 uitgereikt én smakelijk verorberd 

 

Zoals bekend heeft het initiatief van de voorzitter van de VRZA ZWN om in 2016 een                
zelfgebakken Locator-Contest-cake te verloten onder de afdelingsleden die in 2015          
tijdens de maandelijkse contesten regelmatig een verbinding met zowel clubstation          
PI4ZWN als voorzitter Karin PD0KM maakten een vervolg gekregen. 

Voor het contestjaar 2016 werd dan ook tijdens de laatste Nieuwjaarsreceptie opnieuw een             
winnend lot getrokken. Na Dan PA1FZH viel deze keer Wim PA0JAW in de prijzen. Tijdens de                
afdelingsbijeenkomst van maart kon Karin dan ook de eerder die dag vers gebakken cake - in                
de vorm van de in Zeeland wereldberoemde "Zeeuwse Knoop" - uitreiken aan de winnaar. 

Inmiddels is de cake smakelijk verorberd en kwam de taartdoos mét een pluim voor de bakker                
weer retour. Wil jij begin 2018 ook in aanmerking komen voor zo'n overheerlijke contestcake en               
de daarbij behorende eeuwige roem? Zorg dan dat je zo vaak als mogelijk je meld in de VHF                  
Locatorcontest, elke tweede dinsdag van de maand wachten PI4ZWN en PD0KM tussen 20 en              
23 uur op jouw QSO's! 

Vernieuwde Nieuwsbrief Agentschap Telecom 
https://magazines.agentschaptelecom.nl/ontwikkelingenindeether/2017/01/index  
 
CQPA maart 2017 
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2017-03.pdf  
 
Veranderingen in 160 meterband vanaf eerste weekend van april 
https://www.vrza.nl/wp/2017/03/28/per-1-april-veranderd-de-60-meter-band/  
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Nieuwe vergunningen voor radiozendamateurs 

Met ingang van 1 april 2017 gaat Agentschap Telecom anders om met 
vergunningaanvragen door radiozendamateurs. 

De belangrijkste wijzigingen zijn: 

● Door efficiënter te plannen  en meer maatwerk is er meer ruimte voor relaisstations. De 

beperking '1 station per dekkingsgebied’ geldt niet meer. De omvang van het 

‘planningsgebied’ wordt variabel, in plaats van de nu vaststaande straal van 50 km of 20 

km rondom het opstelpunt.  

● Er worden zo min mogelijk technische voorschriften aan de vergunningen verbonden: 

vergunningen worden in principe techniekneutraal verleend. De modulatiesoort 

(digitaal/analoog) is doorgaans vrij te kiezen. 

● Onder bepaalde voorwaarden kan het agentschap aan F-amateurs vergunningen 

verlenen die een hoger zendvermogen (max +6 dB) toestaan dan het maximale 

zendvermogen dat met een registratie is toegestaan. De aanvrager moet onder meer 

aantonen dat de veldsterkte niet de EMC-normen en ICNIRP-blootstellingslimieten 

overschrijdt op plaatsen die voor publiek toegankelijk zijn. 

Meer informatie 

Lees meer over vergunningen voor radiozendamateurs en lees de Gedragslijn vergunningen 

radiozendamateurs.  Deze gedragslijn vervangt per 1 april 2017 de beleidsnotitie Onbemand 

frequentiegebruik. Bekijk ook de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over de nieuwe 

vergunningen. 

Voor meer informatie en linkjes over de nieuwe vergunningen en onbemande stations: 

https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2017/nieuwe-vergunningen-voor-radiozendamateurs  
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PI4AA uitzending gemist ? 
Beluister dan de volledige uitzending op een later tijdstip, wanneer het je beter uitkomt.  
 
De crew van PI4AA maakt iedere uitzending beschikbaar in direct online afluisterbaar of voor 
later te downloaden MP3 formaat. Om het overzicht te bewaren hebben zij de uitzendingen per 
seizoen gerangschikt.  
 
Kies via onderstaande link van welk seizoen je één of meerdere uitzendingen terug wilt 
luisteren. 
 
https://www.veron.nl/activiteiten/pi4aa-verenigingszender/pi4aa-uitzending-gemist-mp3/  
 

 
 
PI4VRZ/A uitzending gemist ? 
 
PI4VRZ/A is opgesteld in Radio Kootwijk, locator JO22VE.  
 
Elke zaterdagmorgen (behalve in de maanden juli en augustus en op feestdagen) wordt vanuit              
deze shack door onze crewleden een uitzending verzorgd. 
 
De laatst uitgezonden phone-uitzending en de QSO’s (MP3-bestanden) via onderstaande link: 
 
http://www.pi4vrz.nl/uitzendingen/  
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Ingekomen links 

3e nieuwsbrief inzake Ham Ecc 2018, amateur project voor 2018 waar Leeuwarden/Fryslân 
culturele hoofdstad van Europa zal zijn: https://goo.gl/pbDz81  

C Q - F r i e s e W o u d e n # jrg 29 nr 7 – Maart 2017  
http://www.a63.org/cqfrwden/jrg29/mrt/Mrt-2017.pdf 

Der 36. Bergheimer Amateurfunk Flohmarkt "der Treffpunkt im Westen" öffnet wieder seine            
Türen. Auf über 2500qm findet bestimmt jeder was er sucht. Eine Ausstellerliste sowie das              
Vortragsprogramm finden Sie auf unserer Website. Sichern Sie sich bereits jetzt Ihre            
Eintrittskarte Online... weitere Informationen auf unserer Website. Für alle die noch etwas zu             
verkaufen haben sind auch noch einige wenige Tische verfügbar. Hierzu finden Sie auch alle              
weiteren Informationen auf unserer Website https://flohmarkt.ov-g20.de/  

 
 
QSL kaarten 
  
Van Cor PG9HF ontvingen wij twee mooie bevestigde QSL’s 
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AGENDA  
 
5 april Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
8 april Algemene Leden Vergadering VRZA (landelijk) 
12 april Afdelingsbijeenkomst VERON Walcheren 
22 april 78e Verenigingsraad VERON  
2 t/m 5 juni                  Veldweekend camping boer Dekker Lewedorp (Pinksterweekend) 
19-20 augustus           Lighthouseweekend 
27 augustus                Antennemeetdag 
30 sept + 1 okt            Luisterpostweekend Gorinchem  
20-22 oktober             JOTA weekend 
4 november                Dag voor de Radioamateur Americahal Apeldoorn 
 
Later dit jaar zal de VRZA ZWN stil staan bij het 25-jarig bestaan van de afdeling. 
 
Elke zondag 14.00 uur locale tijd openstelling PI4VLI bunker, Zuidweg 2 te Biggekerke.  
 
Elke zondag 09.30 uur locale tijd 144.285 MHz SSB ronde 
  
Elke zondag 20.30 uur locale tijd 144.060 MHz CW ronde (vertikaal vanuit Walcheren) 
  
Elke zondag 21.00 uur locale tijd 145.225 MHz Technoronde vanuit Middelburg 
  
Elke 2e dinsdagavond Locator contest van 20.00 uur tot 23.00 uur locale tijd waaronder 
PI4ZWN vanuit de clublocatie van de VRZA ZWN te Vlissingen. 
 
Elke 3e woensdag vd maand Techno avond in de clubshack van ZWN vanaf 19.30u tot 22.00u 

Colofon 

Alle jaargangen ASG bulletins (1995-1999) en Delta Loeps (1999-2017) nu via onderstaande link: 
http://pi4zwn.nl/index.php/nl/links-downloads/downloads  

Secretarissen: PI4VLI Jesse Kluijfhout PE1RUI www.pi4vli.nl  
PI4WAL Ben Bousché PD1MRZ www.pi4wal.nl  
PI4ZWN Robert Poortvliet PA3GEO www.pi4zwn.nl  

Opmaak: Michel Bleijenberg PD4AVO  
Eindredactie: Ronald Verburg PA10725  

 
Stuur uw kopij naar deltaloep@gmail.com                          Deadline mei nummer: 20 april 2017 
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