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December 2009       JAARGANG 15 NR. 12 
 
VAN DE REDACTIE 

Hierbij ontvangt u de december editie van de Deltaloep met nieuws en bijzonderheden van 
de radiohobby. De redactie wenst u alvast een fijne december maand en een goede 
jaarwisseling. 
  
Iedereen veel leesplezier toegewenst! 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 

Rectificatie 

In de vorige Deltaloep is een foutieve link vermeld in het bericht over Wijziging 
frequentiegebruik  radiozendamateurs op 70 cm (deel 3).  
 
De juiste link moet zijn: 
 
http://www.veron.nl/actueel/download/0909_KW_2201_Reactie_op_Beleidsnotitie_ATOF-beleid.pdf 

 

VERON afdeling Walcheren 
 
Woensdag 9 december is al weer de laatste bijeenkomst dit jaar. Tradititiegetrouw 
vindt -  naast de huishoudelijke mededelingen - de jaarlijkse verkoping plaats. Ook dit 
jaar hopen we weer op volle tafels en natuurlijk een goede verkoop.  
 
Ferry Tadema, PA3BBL, zal als afslager met grote inzet weer trachten vele spulletjes van 
eigenaar te laten veranderen. De maandelijkse bijeenkomst vindt, zoals gebruikelijk, plaats in 
de Brede School (het Palet) aan de Johan van Reigersbergstraat 2 te Middelburg.  
Onze RQM Adri Brasser, PA3BWS, is aanwezig voor ontvangst en afgifte van uw QSL 
kaarten. 
 
De bijeenkomst begint om 20.00uur. 
 
Vergeet niet uw scores behaald tijdens de contesten in het afgelopen periode voor 9 
december door te geven aan pg7v@veron.nl of direct via de website 
www.afdelingscompetitie.nl  Kijk voor de allerlaatste nieuwtjes ook op de website van uw 
afdeling www.pi4wal.nl  
 
Kees Murre, PA2CHM, secretaris. 
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ENQUÊTE 
 
Niet alleen hebben nogal wat Zeeuwse amateurs zijn lezing op de DvdRa in 2008 
bijgewoond maar ook heeft hij in onze afdeling een voordracht over dit boek gegeven 
en diverse mensen hebben het boek van hem gekocht. 
 
Eind vorig jaar is het boek gepresenteerd in De Drukkery te Middelburg waarbij ook enkele 
zendamateurs aanwezig waren. Dit jaar is het boek de prijs van de afd. Walcheren voor een 
winnaar van de komende Kerstpuzzel in Electron. 
 

 
Beste bezoeker, 
 
Vorig jaar, tijdens de Dag van de Radio Amateur 2008, werd mijn boek aangekondigd: 
 

HALLO BANDOENG. NEDERLANDSE RADIOPIONIERS 1900-1945. 
 

De uitgever, Walburg Pers te Zutphen, verwacht dat de eerste druk niet voor eind 2010 
uitverkocht zal zijn. Walburg Pers is niet van plan een tweede druk op de pers te leggen. 
 
In het afgelopen jaar waren verschillende lezers zo vriendelijk mij verbeteringen en 
suggesties voor aanvullingen te sturen. Bovendien is er een aantal nieuwe, onbekende 
illustraties boven water gekomen. Er zit nu een verbeterde en aangevulde versie van de 
tekst in mijn computer, met een selectie van oude en nieuwe illustraties. Als hier genoeg 
belangstelling voor bestaat, ga ik deze versie zelf uitgeven op de moderne manier: via het 
internet. Deze enquête heeft tot doel, de belangstelling voor de herziene versie te peilen. 
Er zijn vier mogelijkheden de herziene versie via het internet bij belangstellenden te krijgen: 
 
 
 
O PRINTING ON DEMAND 
 

Hierbij worden de herziene tekst en alle illustraties digitaal naar een gespecialiseerde  
firma gestuurd die het door een koper bestelde aantal exemplaren drukt, inbindt en 
verstuurt. 
Deze mogelijkheid wordt pas geboden nadat de eerste druk geheel is uitverkocht. 
Richtprijs 17,50 euro. 

 
O TEKST EN ILLUSTRATIES ALS FILE 
 
 De herziene tekst en de oude en nieuwe illustraties worden aan de koper digitaal ter 
 beschikking gesteld in de vorm van een file, die de koper mag downloaden.  

Deze file komt ter beschikking nadat de eerste druk geheel is uitverkocht. Ongeveer 
12 euro. 

 
O TEKST ALS FILE ZONDER ILLUSTRATIES 
 

Alleen de herziene tekst wordt aan de koper ter beschikking gesteld in de vorm van 
een file, die de koper mag downloaden. Er moet in dit geval alleen voor de tekst 
worden betaald. 
Wie een deel van de illustraties wil hebben, b.v. de nieuwe foto's, kan die kosteloos 
via het internet downloaden. 
Deze file komt ter beschikking nadat de eerste druk geheel is uitverkocht. Richtprijs 
10 euro. 
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O IN DE VORM VAN EEN e-BOEK 
 
 Hiervoor moet de koper beschikken over een e-reader om het boek te kunnen lezen.  

Dit vraagt een stevige investering. Deze mogelijkheid wordt genoemd omdat men 
verwacht dat publicatie van e-boeken in de toekomst een grote vlucht gaat nemen. 
Ook hier geldt, dat een e-boek versie pas zal verschijnen nadat de eerste druk geheel 
is uitverkocht. 

 
Ik zou graag van u willen weten of u belangstelling hebt voor voor de herziene en 
aangevulde versie van HALLO BANDOENG. Wilt u uw voorkeur aangeven door het 
desbetreffende rondje aan te kruisen? 
 
Bij voorbaat mijn dank, 
de auteur, Hans Vles 
Middelburg   
bugattix@planet.nl         
 
 
 

Ontvangen QSL kaarten 
 
In de rubriek ontvangen QSL-kaarten ontving Cor (PG9HF) de volgende QSL kaart: 
 

 

QSO werd gemaakt met de, JRC JST245 / 100 watt pep / antenne = 6 bands homebrew 
windom antenne 43 mtr. lang / bal-un TELETRIX 1:6. 
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QSL kaart van de US Coast  Guard 
 
Op verzoek hier het verhaal van een “radio-avontuur”, dat ik enige tijd geleden 
meemaakte. Bij het draaien over de banden met mijn ICOM R 8500 communicatie 
ontvanger hoorde ik op freq. 12.474  Khz. duidelijk faxsignalen. Daar de digitale modes 
mijn grote interesse hebben heb ik programma MixW daar maar eens op los gelaten.  
 
Er kwam een weerkaart tevoorschijn met een leesbare afzender. Het bleek de US Coast 
Guard te zijn uit Chesapeake in de staat Virginia aan de US Oostkust. Kijk maar eens op 
www.uscg.mil/lantarea/camslant . Hoewel het hier natuurlijk niet om een QSO ging, heb ik ze 
toch mijn QSL kaart gestuurd en een E-mail. Ik kreeg algauw een E-mail terug met de vraag 
of ik ook een QSl kaart wilde!!! Natuurlijk wilde ik dat wel! En die kwam dan een tijdje later 
ook, met een leuke brief erbij. 
 

 
 
 
         Groeten, Huib, PD0RLX 
 
 
 

70 MHz in België  
 
De Raad van het BIPT (het Belgische 'Agentschap Telecom') heeft besloten om de houders 
van een A-vergunning voor radioamateurs (HAREC) toestemming te verlenen om de 
frequentie 69,950 MHz op secundaire basis te gebruiken met een vermogen van 10 W EIRP 
en een maximale bandbreedte van 10 kHz. Radioamateurs die op deze frequentie 
experimenten willen uitvoeren, zijn verplicht om dit eerst aan het Instituut te melden. 
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Nieuwe tentoonstelling Rotterdams Radio Museum 

De stichting Rotterdams Radio Museum is in november 1998 opgericht door de oud-
directeur van Correct, de heer H. de Jong. Samen met branchegenoot Peter Ivens 
(oud-directeur Modern en Grundig Nederland) vormt hij het bestuur van de Stichting 
Rotterdams Radio Museum.  

Ook zijn er een groot aantal vrijwilligers bijna dagelijks  bezig aan het onderhouden en 
presenteren van de collectie. Na een intensieve opknapbeurt van het historische pand, een 
voormalige opslagloods van de NS, is de verzameling van zo'n 2000 radio's televisies en 
aanverwante artikelen te bezichtigen. Het Rotterdams Radio Museum is een erkend museum 
en lid van de Nederlandse Museumvereniging.  

 

In het museum vindt u de collectie van de 
heer H. de Jong en giften van verzamelaars 
en ook consumenten die op zolder of in de 
schuur nog een oud exemplaar hebben 
gevonden wat nog ontbrak aan de 
verzameling.  

De verzameling is groot, maar nog niet 
helemaal compleet. Voor aanbiedingen van 
een museum exemplaar kunt u een 
emailbericht sturen aan rrm@correct.net.  

De missie van de Stichting Rotterdams Radio Museum is het exposeren en in stand houden 
van een unieke collectie historische radio-ontvangst, communicatie en registratie-apparatuur.  

De vrijwilligers zorgen niet alleen voor de presentaties en demonstraties, maar ook voor 
restauratie, registratie en documentatie. Wekelijks wordt de nieuw aangeboden apparatuur 
door het bestuur en de vrijwilligers beoordeeld en de collectie geactualiseerd. 

Website: http://www.correct.nl/agendapunt.php?DIRECTORY=museum&PAGE=0  
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PI4VRZ/A start uitzendingen vanuit Radio Kootwijk  
 
Van de huidige eigenaar van de zendgebouwen in Radio Kootwijk, Dienst Landelijk 
Gebied, hebben we (VRZA PI4VRZ/A) toestemming gekregen om gedurende 2 
maanden proefuitzendingen te houden vanuit Zendgebouw A, ook wel bekend als de 
Kathedraal, op Radio Kootwijk. We hopen na de proefperiode de uitzendingen te 
mogen voortzetten en gaan daarover in gesprek met de nieuwe eigenaar, 
Staatsbosbeheer. 

 

Gebouw A - "De Kathedraal" 
(foto: Hendrik Jan PD1ANM)  

We zijn natuurlijk erg blij met de proefperiode en we zijn druk bezig het zendstation daar op 
te bouwen. Als alles volgens plan verloopt, zien de uitzenddagen en tijden er in de komende 
periode als volgt uit:  

• maandag 30 nov.: Centraal Beheer Achmea te Apeldoorn 19.30u  
• maandag 7 dec.: Radio Kootwijk of Centraal Beheer Achmea te Apeldoorn 19.30u  
• zaterdag 12 dec.: De Kathedraal te Radio Kootwijk 10.00u  
• vervolgens wekelijks op zaterdag, m.u.v. 26 december vanuit Radio Kootwijk. 

Tijdens de uitzendingen vanuit Radio Kootwijk zullen we uitsluitend in de lucht zijn op 
3605 kHz (plm. QRM) en 145,250 MHz (vertikaal gepolariseerd).  

Het programma zal er vanaf zaterdag 12 december weer als vanouds uitzien. We starten om 
10.00u met een bulletin in morse, vervolgens om 10.30u een RTTY- of PSK31-bulletin en 
vanaf 11.00u de uitzending in spraak met o.a. How's DX, ingesproken door Geert PAoSNG. 
 
Daarna volgt het tekenen van de presentielijst en we hopen natuurlijk op grote belangstelling. 

73, Ron PBoANL, namens de crew van PI4VRZ/A  
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Agenda 2010 
 
23 april 2010             Time Challenge Hike 
24 april 2010              Time Challenge Hike  
13 maart 2010  Radiovlooienmarkt Rosmalen 
13 mei 2010               Hemelvaartsdag Oranjeplaat 
21 augustus 2010 Lighthouseweekend 
22 augustus 2010  Lighthouseweekend 
6 november 2010      50e Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 

 

 

 
 
 
 
Colofon 
 
Eerdere edities bekijken ?  http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32 
 
 
Redactie        Jesse Kluijfhout   PE1RUI  www.pi4vli.nl  
 
          Kees Murre   PA2CHM www.pi4wal.nl  
 
          Robert Poortvliet  PA3GEO www.pi4zwn.nl  
 
Lay-out en verspreiding      Ronald Verburg   PA10725 

 
Deadline januari nummer: 20 december 2009 


