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December 2011       JAARGANG 17 NR. 12 

 
 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep van december met een aangevulde agenda voor 2012. 
De redactie wenst u een fijn decembermaand en mooie feestdagen. Iedereen veel 
leesplezier toegewenst!  
 
Met vriendelijke 73,  
 
Ronald PA10725 
 

 
Lezing over Bescherming   Bevolking 

 
 
Donderdag 19 januari 2012 is er een unieke lezing. Mark Witte, de voorzitter van de 
Nationale Collectie Bescherming Bevolking (zie www.ncbb.nl), zal dan een toelichting 
geven over de civiele verdediging tussen 1950 en 1980. 
  
Voor ons als DARES en als luister- en zendamateurs is dit juist zo interessant omdat de 
manier van werken veel overeenkomsten heeft met de huidige Veiligheidsregio's maar 
tevens meer in onze lijn ligt als je kijkt naar eenvoud en voorbereiding maar ook improvisatie 
op het juiste moment. 
 
We zien dan de aansturing uit die tijd, maar ook de communicatielijnen, zowel in het veld als 
in de staf. De heer Witte zal naast het algemene deel ook ingaan op de verbindingen in de 
BB tijd, een korte uitleg over het complex Overvoorde en mogelijk ook de destijds in gebruik 
zijnde BB bunkers in Zeeland. 
  
Een aantal luister- en zendamateurs heeft reeds een bezoek gebracht aan de BB bunker in 
Overvoorde en kwam daar erg onder de indruk van terug.  
 
Deze lezing zal worden gehouden op de maandelijkse DARES avond maar is juist nu ook 
toegankelijk voor alle leden van VERON en VRZA. 
 
Aanmelden kan deze maand nog bij Dan de Bruijn PA1FZH via pa1fzh@zeelandnet.nl  
De locatie zal bekend worden gemaakt aan de aangemelde personen. 
 
 

mailto:pa1fzh@zeelandnet.nl
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Voor aanvullende informatie zie internet: www.ncbb.nl  
 
 
 

http://www.ncbb.nl/
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Onbekend antenne installatie 
 
In de vorige Deltaloep werden enkele foto’s getoond van een antenne installatie aan de 
Hoge Duvekotsweg ter hoogte van de kruising met de Pekelingseweg in Oostkapelle.  
 
De redactie ontving 3 reacties van Rob (PAoRPA) Cor (PG9HF) en Huib (PDoRLX) 
 

 
 
 
Rob geeft aan dat de “onbekende antennes“ bij Oostkapelle van de Koninklijke Luchtmacht 
of van Defensie zijn: “Het is een peilinstallatie voor de “airband” frequenties”. En ook Cor 
geeft dat de antennes bestemd zijn voor de luchtvaart navigatie, m.a.w. het zijn navigatie 
bakens (Non Directional Beacons). 
 
Huib schrijft in een reactie over onbekende antennes: “Deze werden door mij reeds in 2002 
"ontdekt" . Ze stonden eerst op houten torens, waarschijnlijk om de best positie uit te testen. 
Ik ben zelfs nog met een geleende frequentieteller gaan meten , maar kon niets waarnemen. 
Op het hek, dat rondom deze antennes staat, staat een telefoonnummer van Woensdrecht, 
maar men wilde mij daar geen info geven. Overleg met andere radio-amateurs bracht ons tot 
het volgende vermoeden . 
 
Het gaat waarschijnlijk om een luchtvaartbaken. Het zou een "high-altitude " baken kunnen 
zijn, dat je op de grond dus niet kunt ontvangen. Een andere mogelijkheid is, dat het baken 
alleen op verzoek van de luchtvaart, dus incidenteel, wordt aangezet.  
Behalve de bakens in de band  van ongeveer  200-400 Khz, waren er op Walcheren met 
enige moeite twee VHF bakens te horen , namelijk HSD, Haamstede op 114.150 en COA  ( 
coast, staat bij Oostende ) op 110.500. Beide frequenties zijn in AM-W. Ik weet niet of deze 
twee nog functioneren”. 
 
Iedereen bedankt voor zijn reactie. 
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Aangeboden 
 
 
Aangeboden gratis antenne mast. Achter de woning van Bram Walraven aan de Kruisweg te 
Middelburg, staat een zeer degelijke en vrijstaande antenne mast hoogte 15.5 mtr en 
voorzien van klim sporten en geschikt voor een toplast van 100kg/m. 
 

 
 
 
Wat verder in de toekomst ziende wil ik van deze mast waar ik overigens vele jaren plezier 
van heb gehad af. Ik kan hem laten afvoeren en verschroten,maar plezieriger zou het zijn als 
deze een plaatsje zou krijgen bij een Club locatie of medeamateur. 
 
 
Dus gratis, maar wel de kosten of moeite voor het weghalen of vervoer. 
 
 
Bram Walraven PE1CLO 
 
bwalraven@zonnet.nl  
 

 
 
 
GRATIS AF TE HALEN 
 
Voordat ik het weggooi, misschien is er nog iemand , die een oude Star LC-10 multi-font 
printer heeft. Ik heb daar nog een users manual voor . Zoals gezegd, na afspraak gratis af te 
halen . 
 
Groeten,   Huib, PDoRLX ( @amsat.org )  
 
 

 
 

mailto:bwalraven@zonnet.nl
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BV100/STOR 
 
Op 9-11-2011, ontving Cor van Soelen per post zijn BV100 Tri-Band Award. 
 
Gewerkte banden zijn: 
 
2 x op 20mtr. SSB 
1 x op 15mtr. SSB 
2 x op 10mtr. SSB 
 

  
 

 
Vanwege het feit dat de Republiek South Sudan onlangs werd/is opgericht. 
Was er een DXpedition 2011 CQ34 ITU 48, met het callsign SToR, on air op de HF banden. 
 
SToR werd door mij gewerkt op: 
 
2 x op 20 mtr. SSB. 
1 x op 17 mtr. SSB 
1 x op 15 mtr. SSB. 
1 x op 12 mtr. SSB. 
 
TX - mix JRC-100 / JST-245 
Ant. 9 bander OCF(windom) 160 t/m 10mtr. 
Coaxiaal gevoed met Ecoflex 10 en 1:6 bal-un. 
 
73, Cor van Soelen PG9HF 
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Afdeling Walcheren 
 
Woensdag 14 december om 20.00u vindt de  maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats 
in het Palet (Brede School)  in Middelburg-Zuid. Op deze laatste bijeenkomst van dit 
jaar, vindt na de huishoudelijke mededelingen de traditionele jaarlijkse verkoping 
plaats. We hopen dat iedereen weer wat spullen meeneemt en deze op de  daarvoor 
bestemde tafels zal uitstallen.  

Tijdens de bijeenkomst is onze QSL manager Adri, PA3BWS, aanwezig voor de uitgifte en 
voor het in ontvangst nemen van uw QSL kaarten.  
Verder is er iedere zondagavond een technoronde om 21.00u lokale tijd op 145.225 MHz. 
 
Voor de laatste nieuwtjes altijd handig ook met enige regelmaat onze website www.pi4wal.nl 
te raadplegen. . 
 
Wim de Zwart, PAoWDZ, secretaris.  
 
 

HF metingen 
 
Komende weken zal er e.e.a. aan HF metingen gedaan worden bij de bunker, om zo 
mogelijke verbeterpunten onder de aandacht te brengen. Informeer bij Jesse PE1RUI voor 
meer informatie. 
 

http://www.pi4wal.nl/
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Aanpassen antenne installatie PI4VLI 
 
Zaterdag 12 november waren een aantal PI4VLI leden actief bij PA25OSK. Behalve de 
goede sfeer en organisatie was het ook nog eens mooi weer, met vrijwel geen wind. Al 
tijden probeert de vaste PI4VLI crew wat te doen aan de 6 elements 20 meter antenne.  
 
De antenne is groot en vergt veel onderhoud. In de praktijk is helaas gebleken dat we niet 
over voldoende mankracht bij het juiste weertype beschikken. Hiertoe is er door de vaste 
crew enkele weken eerder besloten dat we de antenne moeten verkleinen, zodat de 
werkzaamheden met minder mensen uitgevoerd kunnen worden. Vanwege het mooie weer 
op zaterdag en de goede verwachtingen voor zondag lag het voor de hand om te proberen 
de antenne dit jaar nog te kunnen aanpassen. Rob PE1KHX, Gideon, Maurice NL-13355 en 
Jesse PE1RUI waren 's zondags beschikbaar om de antenne aan te passen.  
 
Om 12 uur werd er gestart met de werkzaamheden. Gideon en Maurice verzorgde de 
werkzaamheden in de mast, en Rob PE1KHX en Jesse PE1RUI verleende assistentie vanaf 
de bunker.  De antenne was met behulp van het kraantje in de mast vrij spoedig beneden. 
Met z'n vieren werd hard gewerkt om de boom in te korten, alle elementen te verbeteren, te 
repareren, nameten en weer terug op de boom te plaatsen. De antenne is nu een 4 elements 
monoband 14 MHz beam, naar een ontwerp van ZX-Yagi, met een geclaimde gain van 11,4 
dB, terwijl de boomlengte bijna gehalveerd is. Met behulp van het kraantje werd de  
antenne weer in de mast geinstalleerd. 
 
 

 
 
Jesse PE1RUI en Rob PE1KHX op de bunker met de ingekorte antenne, klaar voor het begeleiden van de 
 antenne tijdens het ophijsen. 
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Maurice NL-13355 en Gideon monteerde de antenne weer in de grote mast. 
 

Tegen een uur of vijf waren we klaar voor de grote test. Aan Maurice NL-13355 de eer om 
met de K2 met 10 Watt in USB enkele verbindingen te maken en de werking van de antenne 
te testen. Gebruik maken van deze antenne, of één van de monoband draad antennes van 
de bunker is mogelijk. De bunker is vrijwel iedere zondag geopend vanaf 14.00 uur. Omdat 
er geen transceivers in de bunker zijn, is het noodzakelijk zelf een transceiver mee te 
nemen, of te informeren of iemand een set mee kan brengen. 
 

 
WSPR demonstratie in de bunker 
 
Binnenkort zal Johan PD1KE in de bunker een demonstratie over WSPR geven, helaas 
is op moment van schrijven nog geen datum vastgesteld.  
 
WSPR staat voor Weak Signal Propagation Report en is geschikt voor zowel zend en 
luisteramateurs. Zend amateurs kunnen met behulp van WSPR hun callsign, locatie en 
power informatie versturen.  Er worden lage vermogens (QRP) gebruikt tot circa 5 Watt. 
Zendamateurs en luister amateurs kunnen deze signalen met behulp van WSPR software 
ontvangen, en zo signaal rapporten genereren.   
 
Meer weten over WSPR?  Houdt de www.pi4vli.nl  website in de gaten, of neem contact op 
met Johan PD1KE of Jesse PE1RUI.  
 
 
 
 
 
 

http://www.pi4vli.nl/
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Nieuw BANDPLAN voor de 6 METERBAND in IARU Region 1. 
 
Voor de 6meter gebruikers komt er een grote wijziging aan in het bandplan. 
Op de site van de UKSMG (de leidende 6m club in de wereld) staat de 
bandplanwijziging uitgelegd in een video. 
 
Het nieuwe bandplan gaat in per 01-01-2012. Het is vrijblijvend, maar het wordt wel 
geadviseerd om daar aan mee te werken. De filminstructie is te zien via:  
http://www.uksmg.org/news.php In het 5 minuten durend filmpje wordt uitgelegd wat de 
verschuivingen zijn van de verschillende modes. Zo komen er 2 bakenbandjes. 
 
Hier een screenshot vanaf de UKSMG site:  
 

 
 
 
 
CU on 6!! 
73 Rens, PA1IJF 
UKSMG #1890 
         K3 # 5803 

 

http://www.uksmg.org/news.php
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50 MHZ weetjes . . . . 
 
 
 

 
 

http://www.mydarc.de/dk7zb/HB9CV/Details-HB9CV.htm  
 
 

 
 

http://www.qrp.pops.net/preamp.asp  
 
 
 

http://www.mydarc.de/dk7zb/HB9CV/Details-HB9CV.htm
http://www.qrp.pops.net/preamp.asp
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QSL kaarten kan het goedkoper? 
 
Onlangs 2 x 1000 QSL kaarten besteld bij 2 verschillende QSL kaart drukkers.  
Bij beide werd het zelfde eigen ontwerp en zelfde formaat 90 x 11 mm. besteld. 
 
ON5UR 
 1000 QSL-kaarten, inclusief verzend kosten. 
 
Eigen ontwerp uitgevoerd in full color en  2 zijdig glanzend papier. 
Prijs : €90.- inclusief verzend kosten. 
Betaling via PayPall of via de bankgegevens van ON5UR 
Info www.on5ur.be  
 
UX5UO 
PA1AW bemiddeld voor QSL-kaart drukker UX5UO 
http://www.pa1aw.nl/ux5uonl/index.html . 
Op de website vermeld PA1AW het volgende. 
 
<quote> 
De interesse voor de QSL kaarten gedrukt door Gena UX5UO blijkt nog altijd groeiende. 
Helaas blijkt regelmatig de communicatie nog een probleem. Vandaar deze website in het 
Nederland's om tenminste een aantal van de vragen te beantwoorden. 
<unquote> 
 
1000 QSL-kaarten, inclusief verzendkosten. 
 
Eigen ontwerp, uitgevoerd in 2 zijdig full color, papier is, 1 zijde glans 1 zijde mat, 
€65.-  all in, binnen 2 weken thuis. 
 
Het papier van UX5UO was in 1 zijde glanzend in 1 zijde mat, uit gevoerd. 
ON5UR leverde de zelfde QSL kaarten in 2 zijde glanzend papier. 
 
UX5UO is goedkoper, de service optimaal, de vormgeving afdruk en kleur vh eigen ontwerp 
zijn perfect. 
 
Betaling aan UX5UO voor geleverde QSL-kaarten, Via de eigen rekening/bank. 
 
73, Cor PG9HF 

 

http://www.on5ur.be/
http://www.pa1aw.nl/ux5uonl/index.html


Deltaloep  Pagina 12 van 16 

Nieuws van de VRZA Zuid West Nederland 

 
 

Het is inmiddels een langjarige traditie: de verjaardag van de VRZA wordt in de ether 
gevierd middels de VRZA QSO Party. Ook vanuit de ZWN clubshack zijn we sinds jaar 
en dag van de partij. Zo ook op zondag 27 november j.l. 
  
Deze keer had de QSO Party een speciaal tintje want de VRZA is dit jaar 60 jaar jong en dat 
moest gevierd worden! En dat vieren gebeurde met een heuse loterij met leuke prijzen, 
waaronder een Yeasu FT857D en een Apple iPad2. De trekking werd live uitgezonden via de 
verenigingszender, voor de gelegenheid omgedoopd naar PI60VRZ/A. 
 
Gezellig druk 
  
Tijdens de QSO Party was de clubshack geopend en werden er via 80 meter en 2 meter 
banden onder de call PI60ZWN verbindingen gemaakt, o.a. met een flink aantal andere 
VRZA clubstations. René PD0EJN had zijn Dstar transceiver meegenomen en deze werd 
door Robert PA3GEO stevig aan de tand gevoeld. Een nieuw facet binnen onze toch al zo 
rijk geschakeerde hobby en een leuk onderwerp om ons tijdens een afdelingsbijeenkomst 
eens nader over te buigen. 
  
Een flink aantal radio-amateurs wist onze shack - al dan niet met aanhang - te vinden en het 
werd daarmee een heel gezellige middag. Daarbij mag niet onvermeld blijven dat de door 
Karin PD0KM gebakken cake extra sfeerverhogend heeft gewerkt. Al met al een middag 
geschikt voor herhaling! 
 
Foto’s zijn te klikken via http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/49  
 

 

http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/49
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DARES Zeeland verbindt overheid en hulpdiensten door de cirkel te sluiten  
 
Met het maken van een verbinding op 17 november 2011 tussen de gemeentehuizen 
van Zierikzee en Tholen en het gebouw van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) in 
Middelburg, werd de cirkel gesloten waarmee alle gemeentehuizen in Zeeland met 
behulp van amateurzenders met elkaar kunnen worden verbonden.  
 
Op aangeven van de Officier van Dienst Meldkamer kan DARES Zeeland opgeroepen 
worden voor communicatieondersteuning tussen gemeenten en hulpdiensten wanneer 
reguliere communicatie via telefoon, portofoon en internet uitvalt bij een ramp (denk bijv. aan 
een overstroming). Hierbij valt te denken aan bv. het leggen van contacten tussen een 
gemeentehuis en dorpskernen (brandweerkazernes), tussen gemeentehuizen onderling, 
maar ook tussen twee of meerdere "losse" locaties. 
  
DARES Zeeland beschikt over een kernteam dat 24 uur per dag beschikbaar is. Alarmering 
vindt plaats per telefoon of P2000. Hiertoe heeft DARES Zeeland naast de landelijke 
alarmeringscodes ook een tweetal alarmeringscodes van VRZ gekregen. 
 
Convenant 
  
In augustus 2010 werd, als derde regio in Nederland, het convenant ondertekend tussen 
DARES Nederland en Veiligheidsregio Zeeland. Hiermee is vastgelegd hoe, wanneer en 
onder wiens verantwoording DARES ingezet kan worden. Ook het oefenen tussen 
Veiligheidsregio, de gemeenten, de VC-2 en DARES Zeeland is hier als een verplichting in 
opgenomen. De DARES Zeeland medewerkers zijn namens DARES Nederland 
gecertificeerd en voldoen daarmee aan de vereisten voor het uitoefenen van hun functie, 
zowel op technisch als op procedureel vlak. 
  
Nadat DARES Nederland in 2007 door het toenmalige ministerie van BZK was erkend, 
kwamen de zaken voor DARES Zeeland in een stroomversnelling. Binnen Veiligheidsregio 
Zeeland zag men het nut van DARES en werden de overleggen gestart om te komen tot 
samenwerking. 
  
Dit resulteerde in de schenking van een aantal oude analoge mobilofoons die door DARES 
Zeeland in eigen beheer werden omgebouwd voor gebruik in de VHF-amateurband. Ook 
kreeg DARES Zeeland een aantal P2000 pagers en werd een kleine bunker in de duinen van 
Westenschouwen ter beschikking gesteld. Deze bunker kan gebruikt worden als hoge locatie 
om verbindingen te ondersteunen, als grotere afstanden moeten worden overbrugd. 
  
Antennes 
  
In november 2008 werd het actiecentrum DARES ter beschikking gesteld in het gebouw van 
de VRZ in Middelburg en er werd een vaste amateurantenne geplaatst op het gebouw aan 
de Segeerssingel. Hierna volgde in mei 2009 de eerste vaste amateurantenne op het 
gemeentehuis in Wissenkerke. Vervolgens ging, na een toelichting voor de ambtenaren 
Openbare Orde en Veiligheid, de bal snel rollen en werden in de periode 2009 – 2011 alle 
gemeentehuizen en ook de nieuwe brandweerkazerne in Terneuzen voorzien van een vaste 
DARES-antenne. De antenne is verbonden met een vaste lokatie in het gebouw waar een 
DARES Zeeland medewerker zijn of haar zender kan aansluiten. De meeste antennes zijn 
door DARES-medewerkers in eigen beheer geplaatst, de kosten werden door de betreffende 
gemeente gedragen. In september 2011 werd de laatste antenne geplaatst; op het 
gemeentehuis van Zierikzee waarmee de cirkel rond is. 
  
Info: secretariaat@dareszeeland.nl  
 

mailto:secretariaat@dareszeeland.nl
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Agenda 2012 
 

4 januari  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
11 januari  Jaarvergadering VERON WAL 
18 januari  Technoavond VRZA ZWN 
19 januari  Lezing Bescherming Bevolking (Goes) 
1 februari  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
8 februari  WAL lezing: Zelfbouw SRD ontvanger door PAoRDT 
15 februari  Technoavond VRZA ZWN 
11+12 februari PACC Contest 
7 maart  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
10 maart  Radiobeurs Rosmalen 
14 maart  WAL lezing: Gebruik digitale modes op HF door PA3GEO 
21 maart  Technoavond VRZA ZWN 
24+25 maart  COTA Lewedorp door PA3BKZ 
4 april   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
11 april  VR voorstellen VERON WAL 
6 t/m 9 april  Paasweekend 
18 april  Technoavond VRZA ZWN 
2 mei   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
9 mei   WAL lezing: Zelfbouw seinsleutels en zelfbouw enigma door PA3GUF 
16 mei   Technoavond VRZA ZWN 
17 mei   Hemelvaartsdag Familiedag Oranjeplaat 
26 t/m 28 mei  Pinksterweekend + Veldweekend Lewedorp 
6 juni   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
13 juni   WAL lezing: Hamshow en LotW door PAoABM 
20 juni   Technoavond VRZA ZWN 
30 juni t/m 12 aug Zomervakantie regio Zuid  
4 juli   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
18 juli   Technoavond VRZA ZWN 
1 augustus  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
15 augustus  Technoavond VRZA ZWN 
18+19 augustus Lighthouseweekend  
2 september  Antennemeetdag 
5 september  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
12 september  WAL lezing: Zelfbouw magnetische loop (vervolg) door PG9HF o.v.v. 
19 september  Technoavond VRZA ZWN 
3 oktober  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
10 oktober  WAL lezing: D-star en Winlink door PE1PLM 
17 oktober  Technoavond VRZA ZWN 
20+21 oktober  JOTA weekend 
3 november  Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 
7 november  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
14 november  Meetavond door PA3APV & PAoLCC 
21 november  Technoavond VRZA ZWN 
5 december  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
12 december  Jaarlijkse verkoping 
19 december  Technoavond VRZA ZWN 
 
Elke zondag 14.00 uur locale tijd openstelling van de bunker, Zuidweg 2 te Biggekerke 
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 2

e
 dinsdagavond Locator contest van 20.00 uur tot 23.00 uur locale tijd waaronder PI4ZWN 

vanuit de clublocatie van de VRZA ZWN. 
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60 meter aanpassingen in de USA  
 
In de Verenigde Staten heeft de FCC wat veranderingen aangebracht aan het gebruik 
van de 60 meter (5 MHz) band voor de General, Advanced, en Amateur Extra Class 
licentiehouders. De volgende "kanalen" zijn nu in gebruik:... 
 
 5330.5 KHz USB (centrale frequentie = 5332.0) 
 5346.5 KHz USB (centrale frequentie = 5348.0) 
 5357.0 KHz USB (centrale frequentie = 5358.5 KHz) Nieuw! 
 5371.5 kHz USB (centrale frequentie = 5373.0) 
 5403.5 KHz USB (centrale frequentie = 5405.0 KHz) 
 
De FCC heeft het kanaal met de frequentie 5366.5 USB (centrale frequentie = 5368.0) uit de 
lijst verwijderd en deze mag dus niet meer gebruikt worden. Daarvoor in de plaats is het 
kanaal met de frequentie 5357.0 KHz USB (centrale frequentie = 5358.5 KHz) gekomen. 
 
Het maximaal toegestane vermogen is nu 100 Watt PEP (ERP) effectieve radiated power ten 
opzichte van een dipool. Als een ander type antenne gebruikt wordt, moet de licentiehouder 
van het station een log bijhouden van óf de gegevens van de leverancier van de 
desbetreffende antenne met betrekking tot de antenneversterking, óf er moeten 
berekeningen van de antenne versterking opgenomen worden in de log. 
 
Upper SideBand Phone, Data of RTTY uitzendingen mogen plaatsvinden op de frequentie 
die het display aangeeft op 1.5 KHz onder de centrale frequentie van het kanaal. 
Uitzendingen mogen niet breder zijn dan de 2.8 KHz bandbreedte van het kanaal. RTTY 
modes zoals PSK31 mogen niet breder zijn dan de 60 Hz benodigde bandbreedte. Data 
modes mogen niet breder zijn dan 2.8 KHz bandbreedte. CW bandbreedte mag niet groter 
zijn dan 150 Hz en de CW frequentie moet op het midden van het kanaal afgestemd worden. 
 
Als laatste zijn automatisch uitzendende digitale stations volgens sectie § 97.221 niet 
toegestaan op deze 5 MHz kanalen. 
 

PI4AA QRV 
 

Donderdagavond 15 december is er weer een nieuwe versie van de tweewekelijkse 
uitzending van PI4AA op 80, 40, 20, 2 meter en 70 cm. Men  zendt uit op de donderdag- 
avond van de even weken. Het tijdstip van aanvang van de uitzending is 20.30 uur 
lokale tijd met o.a. de volgende programmaonderdelen: 
 
Reversebeacon.net 
IARL, wat is dat? 
www.ch73.net 
 
en natuurlijk de vaste rubrieken: 

Kort Radio Nieuws, Nieuws van het HB, 
Boekbespreking en de Prijsvraag.  

Meer info op www.pi4aa.nl  

 
 

http://www.pi4aa.nl/
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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  
 
Lay-out en verspreiding      Ronald Verburg   PA10725 

 
Deadline januari nummer: 20 december 2011 

 
 

Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com 
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