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December 2012                                                                      JAARGANG 18 NR. 12 

 
 

VAN DE REDACTIE 
Hierbij ontvangt u de december-editie van de Deltaloep. Indien u bijzonderheden of leuke 
wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw kopij voor 20 december naar de 
redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst en alvast een mooie kerst(vakantie)! 
  
Met vriendelijke 73, 
  
Ronald PA10725 
 

                      
 
 

mailto:deltaloep@gmail.com
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VERON, A44, afdeling Walcheren. 
 
Woensdag 12 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.  

Misschien tijd om de shack weer eens op te ruimen en kom je dingen tegen die je al jaren aan 
het verleggen bent. We hopen dat iedereen weer wat spullen meeneemt en deze op de 
daarvoor bestemde tafels zal uitstallen. Je mag je spul(len) zelf aanprijzen en verkopen, net als 
vorig jaar. 

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. . 

 

Op de foto de verkoping in 2011  

 
Wim de Zwart, PA0WDZ, secretaris. 
 
 
 

http://www.pi4wal.nl/


 

Deltaloep           Pagina 3 van 12 

 

Vrijdagavond 7 december Nachtvossenjacht 2012  
 
 
Als afsluiting van het vossenjachtseizoen 2012 houden we na een paar jaar afwezigheid 
dit jaar weer een nachtvossenjacht. Nadat de eerste poging gestrand is wegens een 
gebrek aan deelnemers op die datum hebben we nu een nieuwe datum geprikt waarop 
heet aantal deelnemers beduidend groter is. Dit betreft vrijdagavond 7 december a.s. 
 
Hoewel we het een nachtjacht noemen starten we al aan het begin van de avond en gaan we 
per auto op zoek naar een baken (letter B) en daarna  te voet op zoek naar de vos (letter T). 
Bij aankomst van de vos zal er soep zijn en is het altijd een gezellig samenzijn waarbij de 
ervaringen van de deelnemers natuurlijk uitgebreid worden uitgewisseld. 
 
Ook dit jaar zal er voor onderweg voor de jagers een Vervelende Vragen Lijst zijn waarmee zij 
hun algemeen kennis te nutte maken en daarmee bonusminuten kunnen verdienen. 
 
We verzamelen tussen 19:15 en 19:30 op de parking van het ZEP in Middelburg (tussen de 
KFC en Klimavontuur). De  Inpraatfrequentie / noodfrequentie is zoals gewoonlijk 145.225 MHz. 
Het baken wordt om 19:45 bijgezet en de vos pas als de eerste groep bij het baken is. 
 
Iedereen dient naast vossenjachtontvanger, kompas en reserve batterij ook nog een portofoon, 
GSM, zaklamp, stevige schoenen en regenkleding mee te nemen. 
 
Alle zend en luisteramateurs die dit artikel onder ogen krijgen zijn van harte uitgenodigd om aan 
deze jacht deel te nemen. Natuurlijk zijn partners en qrp's ook welkom op deze gezellige doch 
spannende gebeurtenis. 
 
Om te weten hoeveel soep er gemaakt moet worden willen we graag dat de team's zich 
voordien opgeven. Stuur een mail naar Karin pd0km@vrza.nl onder vermelding van het aantal 
teamleden en het nummer van een GSM van één van de teamleden om in eventuele 
noodgevallen te kunnen gebruiken. 
 
Graag tot ziens 
Karin, de vos en het baken 
 

                                                                             
 
 
 
 

mailto:pd0km@vrza.nl
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Voorbereidingen voor PACC 2013 bij PI4VLI 
 
Het weekend van 9 en 10 Februari is het weer zover, het is dan weer tijd voor de jaarlijkse 
PACC, de Nederlandse HF contest.  
 
PI4VLI is van plan weer mee te doen. Hoe we meedoen hangt af van het aantal aanmeldingen. 
Vorig jaar deden we mee met drie stations tegelijk! We zoeken nog deelnemers voor de 
voorbereidingen en voor de contest zelf.  
 
Eerder contest ervaring is niet nodig.  Weten hoe een PACC contest bij PI4VLI verloopt, zoek 
op youtube op PACC PI4VLI.  
 
Aanmelden kan bij Jesse PE1RUI 
 

Inschrijvingen Youngsters On The Air Estland 

 
In de zomer van 2013 zal van 5 t/m 12 augustus Youngsters On The Air in Estland 
plaatsvinden. Dit is in opvolging van voorgaande evenementen in Roemenië en 
Nederland/België.  
 
Gedurende deze week zullen 10 teams uit verschillende Europese landen deelnemen. Een 
team bestaat uit 4 zendamateurs en/of luisteramateurs tussen de 14-25 jaar en een 
teamleider.    
 
In deze week zijn er diverse activiteiten die in het teken van radio amateurisme staan zoals: 
contesten, presentaties, bezoeken aan o.a. radio stations en nog veel meer. Locatie van het 
evenement is Elva in Estland.   Aan de deelnemers wordt enkel een bijdrage gevraagd van 
30% van de reiskosten plus een bedrag van €50. Het grootste gedeelte zal gefinancierd worden 
door  het Youth in Action programma van de Europese Commissie.   Wil je deelnemen aan dit 
evenement stuur dan een mail met motivatie naar: 
  
Lisa Leenders, PA2LS pa2ls@veron.nl  

  
 
 

                                                                     

mailto:pa2ls@veron.nl
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QSL 
 

 
 
PA3GEO ontving een eqsl van D4C, 
De verbinding is gemaakt in de cq ww dx contest 2012. 
73 Robert 
 
 

 
 

 
 

Hierbij bevestigde QSL cards, van 2 gewerkte DX-pedities. 
 
73'  Cor van Soelen PG9HF 
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Landelijk Meetnet Telecom in gebruik genomen 

Donderdag 15 november nam Agentschap Telecom het vernieuwde Landelijk Meetnet 
Telecom (LMT) in gebruik. Chris Buijink, Secretaris-Generaal van het ministerie van 
Economische Zaken opende het landelijk meetnet in het monitoringsstation in 
Amersfoort. 
 
Al sinds het midden van de jaren negentig van de vorige eeuw beschikt Agentschap Telecom 
over een landelijk meetnet. Met het meetnet verzamelt het agentschap continu (24/7) informatie 
over het actuele gebruik van frequenties. Het meetnet is een belangrijk instrument in de 
toezichthoudende taak die het agentschap heeft. Hoofdinspecteur-directeur Peter Spijkerman 
zegt daarover: “Agentschap Telecom beschikt nu over een continue actuele atlas van het 
Nederlandse spectrum. Daarmee kunnen we efficiënt toezicht houden en het gebruik van de 
ether verder optimaliseren.”   

Mogelijkheden Het meetnet verandert de wijze waarop het agentschap haar toezichthoudende 
taak uitoefent. “De handelswijze bij storingsmeldingen is nu reactief. Iemand meldt een storing 
waarop een inspecteur met peilapparatuur op pad gaat om de klacht te onderzoeken. In de 
nieuwe situatie signaleert een data-analist bijzonderheden. Hij stuurt een inspecteur op 
onderzoek uit. De inspecteur kan vanuit zijn auto het meetnet raadplegen en aan de hand van 
actuele gegevens de bron van de verstoring vinden. Dat werkt veel pro-actiever.” 

Uniek Het nieuwe netwerk is uniek in de wereld en state of the art. Het meetnet verzamelt 
doorlopend en automatisch gegevens via twaalf antennes die staan opgesteld over heel 
Nederland. De verkregen informatie wordt volautomatisch verwerkt. Het systeem signaleert zelf 
afwijkingen ten opzichte van vergunde frequenties. De twaalf antennes worden aangevuld met 
drie meetposten die ook in staat zijn de bron van een verstoring uit te peilen. Ook zijn de 
mobiele datacollectiesystemen uit de peilauto’s van het agentschap aan het systeem 
gekoppeld. 

Vervanging In 2010 is Agentschap Telecom gestart met de vervanging van het bestaande 
meetnet. De ontvangers, antennes, infrastructuur en besturingssoftware zijn sinds 2010 volledig 
vernieuwd. De nieuwe apparatuur brengt het frequentiegebied van 20 tot 3.600 MHz 
voortdurend in kaart. Sinds begin 2012 wordt het nieuwe meetnet getest. In de testperiode heeft 
het meetnet al de nodige nieuwe inzichten en resultaten opgeleverd. 
 

 Monitorkamer Amersfoort 
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Amuseum Jan Corver vanaf december weer geopend 
 
Met ingang van zaterdag 1 december 2012 is ons museum weer geopend voor 
belangstellenden. Ditmaal hebben we een expositie ingericht van diverse zelfbouw VHF, 
UHF en SHF zelfbouw apparatuur vanaf de 50er jaren tot en met wat we ook wel noemen: 
"De Japanse revolutie". 
 
Onder meer zijn te zien: De 70 cm apparatuur waarmee in 1950 Piet Neve, PAoPN maar liefst 
315 Km overbrugde. Voor die tijd een ongelofelijke prestatie. Maar ook de veel nagebouwde 
6J6 balans convertor, de Semco Set "Bausteine", de apparatuur waarmee de 
keuringsambtenaar van de RCD de zelfgebouwde zenders kwam keuren en alle mogelijke 
andere apparatuur met een heel hoog "Oh ja" gehalte.   Vanaf de opening zijn we weer iedere 
1e en 3e zaterdag van de maand geopend van 10.00 tot 17.00 uur. U bent van harte welkom. 
Meer info ook via http://www.jancorver.org  
 

 
 

 

http://www.jancorver.org/
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1 t/m 31 december - 200e geboortedag van Hendrik Conscience (B) 
  
Om de 200e geboortedag van Hendrik Conscience te herdenken zullen een aantal van de VRA 
afdelingen (B) hun clubstations activeren van 1 december 2012 tot en met 31 december 2012  
met speciale roepnamen: 
  
Clubstation ON4VRA OS200HC (Steenokkerzeel)  
Afdeling KUST OR200HC (Knokke-Heist) 
Afdeling PRAC OT200HC (Londerzeel)  
Afdeling RACD OO200HC (Deurne-Antwerpen)  
Afdeling TAXA OP200HC (Turnhout)  
Afdeling ZWVR OQ200HC (Zonnebeke) 
 
Let wel dat deze stations NIET permanent QRV zullen zijn; het is dus zaak om regelmatig eens  
te gaan kijken (op het DX-clusters, bijvoorbeeld).  
  
Gezien het onderwerp zal vooral VHF/UHF gebruikt worden en de 80- en 40-meterband.  
Regelmatig gaan luisteren is dus de boodschap.  
Of kijk naar recente info op onze website http://www.vra.be 
  

Een speciale qsl-kaart is voorzien  
 

 

http://www.vra.be/
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Oproep voor deelnemers PACC Contest 9 & 10 februari PI4WAL 
 
Zoals voorgaande jaren zal ook in 2013 het conteststation PI4WAL QRV zijn tijdens de 
PACC Contest. Vanuit Vlissingen zijn de operators op de HF banden in de ether te horen. 

Belangstellenden die mee willen doen als operator kunnen zich opgeven bij Robert PA3GEO. 
Gelieve ook de voorkeur aan te geven welk dagdeel of welke uren je mee wilt draaien.  

Robert zal na 25 januari een inventarisatie maken van de deelnemers, zodat iedereen begin 
februari weet welke uren hij of zij verwacht zal worden. 

Alvast dank voor je deelname, 73 van Robert PA3GEO.  

        

Geslaagde QSO party bij VRZA ZWN 
 
Ieder jaar viert de VRZA haar verjaardag met een gezellig samenzijn in de ether: de VRZA 
QSO Party. Zondag 25 november j.l. werd het feestje weer gevierd en uiteraard was de 
afdelingszender van de afd. Zuid West Nederland daarbij van de partij. Met een aantal 
stations werden er op zowel 80m als 2m leuke QSO's gemaakt. 

Een leuk aspect is overigens ook het bezoek aan de shack waardoor ook dat een gezellig 
samenzijn werd. De twee door Karin PD0KM gebakken "Zeeuwse Knopen" vonden gretig aftrek 
bij de koffie en thee. Ook konden we een nieuw lid verwelkomen. Jos liet zich informeren over 
diverse aspecten van onze veelzijdige hobby en een afspraak om het novice cursusboek langs 
te brengen is reeds gemaakt. Al met al kon een ieder zich uitstekend vermaken zoals ook uit de 
foto's in het fotoboek blijkt! http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/59  

          

http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/59
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Elke woensdag PI4WO (Wereldomroep) QRV  

De PI4WO ronde zal voortaan elke woensdag vanaf 20:30 uur te beluisteren zijn op 7.070 
MHz LSB met als uitwijkfrequenties 7.060 & 7.080 MHz. 
 
Whisky Oscar is een legendarische Nederlandstalige club die reeds meer dan 32 jaar bestaat 
en zijn oorsprong vindt in de eind jaren '70 naar Canada, Amerika, Australië etc. geëmigreerde 
Nederlanders. Inmiddels is Whisky Oscar een hybride club met veel gelicentieerde 
zendamateurs. De club heeft als doel een brug te slaan tussen 11 meter en het gelicentieerd 
zendamateurschap. Whisky Oscar is een zeer actieve vereniging die veel activiteiten ontplooit 
met en voor zijn leden. 

Field Antenna handbook U.S. Marine Corps versie 1999 in PDF   
 
Klik hiernaast voor de link: http://www.onz.be/Gelezen/usmc-antenna-hb.pdf  (4,8 MB) 

 

Belgische roepnamen en bijhorende documenten (BIPT)   
 
Klik hiernaast voor de link: http://www.bipt.be/nl/274/ShowDoc/1470/Radioamateurs/toegekende_roepnamen.aspx  

 
TELEGRAPH INSTRUMENTS OF EUROPE 
 
Klik hiernaast voor de linken: http://www.telegraphsofeurope.net & http://www.telegraphy.eu  

 

 

AGENDA 2012 

  

5 december             Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
7 december                Nachtvossenjacht 2012 (Walcheren) 
12 december           Jaarlijkse verkoping 
19 december           Techno avond VRZA ZWN 

http://www.onz.be/Gelezen/usmc-antenna-hb.pdf
http://www.bipt.be/nl/274/ShowDoc/1470/Radioamateurs/toegekende_roepnamen.aspx
http://www.telegraphsofeurope.net/
http://www.telegraphy.eu/
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AGENDA 2013 

 
Regionale- en landelijke evenementen 2013 
 
8-9 februari                 PACC Contest  
15-17 maart                COTA weekend Lewedorp  
23 maart                     Radiovlooienmarkt Rosmalen 
9 mei                          Familievelddag (Hemelvaartsdag) 
31 mei - 2 juni            Veldweekend Lewedorp 
17-18 augustus          Lighthouseweekend 
18-20 oktober            JOTA weekend 
26-27 oktober            CQWW SSB Contest 
23-24 november        CQWW CW Contest 
  
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 2e dinsdagavond Locator contest van 20.00 uur tot 23.00 uur locale tijd 
waaronder PI4ZWN vanuit de clublocatie van de VRZA ZWN. 
  
 

 

 

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 2012 

   
Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32
mailto:deltaloep@gmail.com
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