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Februari 2009       JAARGANG 15 NR. 2 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de februari  editie van de Deltaloep met nieuws en bijzonderheden van de 
radiohobby waaronder radio examens, radiostraling, de IOTA op Westenschouwen en meer.  
  
Iedereen veel leesplezier toegewenst. 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 
 

Vlaams parlement wil norm voor radiostraling verlagen  
 
Het Vlaams parlement heeft de Vlaamse regering unaniem gevraagd er voor zorg te 
dragen dat de federale normen voor radiostraling verlaagd worden. Voor het gebied 
van 10 tot 400 MHz zou de norm van 20 V/m naar 3 V/m verlaagd moeten worden. Dit 
terwijl de huidige internationale norm 28 V/m is. 
 
Een Belgisch onderzoek heeft onlangs uitgewezen, dat er mogelijk schade ontstaat bij ratten 
bij langdurige blootstelling aan GSM-straling. De Belgische Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid heeft daarom geconcludeerd dat "op basis van de huidige 
wetenschappelijke kennis gezondheidsrisico’s bij langdurig en veelvuldig gebruik van de gsm 
niet helemaal uitgesloten kunnen worden."  
 
Instelling van deze norm betekent dat in België voor een dipool, op 13 meter en met 100 watt 
gevoed, de minimale veiligheidsafstand op straatniveau ca. 8 meter moet zijn. 
 

Zendexamens op 4 maart 2009  
 
Tot en met 7 februari a.s. kun je je nog aanmelden voor het F- of N-examen. Daarna is er 
hoe dan ook gelegenheid om examen te doen in mei, september en november 2009.  
 
Bij voldoende aanmeldingen worden de examens in verschillende delen van het land 
afgenomen. Voor vragen over de examens: examensecretaris @ gmail.com 
 
Meer info: http://www.radio-examen.nl   
 

 
 



Deltaloep  Pagina 2 van 11 

QSL Buro’s 
 
Van onze QSL manager, Adri Brasser, PA3BWS, ontving ik het volgende bericht met 
verzoek dit op te nemen in de Delta Loep. 
 
Met de toename van het aantal aangeboden QSL-kaarten van de VERON en VRZA leden 
komt het steeds vaker voor dat er kaarten worden aangeboden van landen (of entities) waar 
geen QSL-buro gevestigd is. Voor die landen  zonder QSL-buro is het in ieder geval nodig 
dat er gebruik gemaakt wordt van een QSL-manager. Het is raadzaam hiervoor de site van 
www.qrz.com te gebruiken. Ook op de site www.ik3qar.it/manager komt u er vaak achter wie 
de QSL manager is van de gewerkte exotische roepnaam of van DX-pedities. 
 
Landen waar geen QSL-bureau is (stand per 1 januari 2009) 
 
3B Mauritius 
3DA Swaziland 
4J Azerbaijan 
7P Lesotho 
9L Sierra Leone 
A3 Tonga 
C2 Nauru 
C5 Gambia 
C6 Bahamas 
CN Marokko  
HH Haiti  
HV Varticaan 
PZ Suriname 
ST Sudan 
SU Egypte 
V3 Belize 
V4 St Kitts en Nevis 
VP2E Anguilla 
VP2M Montserrat 
XY Myanmar 
Z2 Zimbabwe 
 
 
Kees Murre, PA2CHM 
Secretaris afdeling Walcheren. 
 

 



Deltaloep  Pagina 3 van 11 

VERON afdeling Walcheren 
 
Op 14 januari vond bij de afdeling Walcheren van de VERON de jaarlijkse 
huishoudelijke vergadering plaats.  
 
Na goedkeuring van de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester vond de 
bestuursverkiezing plaats. Anders dan vorig jaar ging dit nu in sneltreinvaart… 
Louis Scheele, PE1RNT, had zich niet meer verkiesbaar gesteld. Als dank voor zijn 
jarenlange bestuursfunctie werd hem onder applaus een mooi houten bord met daarop zijn 
roepnaam overhandigd. In zijn plaats werd Rinus de Lange, PA3APV gekozen.  
 
Uw afdelingsbestuur bestaat nu uit: 
 
voorzitter: Dan de Bruijn, PA1FZH,  
secretaris: Kees Murre, PA2CHM,  
penningmeester: Arie Brussaard, PAoBOA,  
leden Rob Boerhorst, PAoRBO en Rinus de Lange, PA3APV. 
 
De Perseus Direct Sampling HF Receiver 
 
Woensdag 11 februari is er weer de maandelijkse bijeenkomst  in het Palet (Brede School) te 
Middelburg.  Op het programma voor die avond staat een lezing en demonstratie door Roelof 
Bakker, PAoRDT, met als onderwerp”De Perseus Direct Sampling HF Receiver. Deze heeft 
een bereik van 10kHz tot 30MHz. De Perseus is de eerste betaalbare geheel digitale 
ontvanger en een mijlpaal op het gebied van de ontvangtechnologie. Met deze ontvanger 
kan een frequentieband tot 1600kHz  breed op een harde schijf worden opgeslagen en later 
kan binnen dit bereik weer geluisterd worden met een vrije keuze van mode, bandbreedte 
enz. 
 
De lezing gaat over de verschillen tussen de tot nu toe gebruikte techniek en het concept van 
Perseus. Deze revolutionaire ontvanger zal uiteraard worden gedemonstreerd. 
Natuurlijk is ook onze QSL manager Adri, PA3BWS, aanwezig. 
Voor de HF contesters onder ons; vergeet niet voor de 15e van de maand uw opgaven in de 
HF contesten van afgelopen tijd door te geven aan pg7v@veron.nl. of direct via de website 
www.afdelingscompetitie.nl  
 
Kees Murre, PA2CHM, secretaris.  
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Delta Loop voor 50 MHz 
 
Uit de CQ-Friesland-Noord haalde Frank Laanen (PE1EWR) het onderstaande artikel. 
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Voorbereidingen voor de PACC contest  
  
Januari stond voor PI4VLI in het teken van voorbereidingen voor de PACC contest, zo werd 
er nog gewerkt aan de groene mast en aan de bunker zelf.  
  
Maurice NL-13355 heeft een draaddipool met coaxbalun / mantelstroom filter gebouwd voor 
de 15 meter band. Via Dan PA1FZH kon VERON Vlissingen de beschikking krijgen over de 
zogenaamde flat antenne welke altijd bij de Kazan de Wolf scouting groep werd gebruikt 
tijdens de JOTA. Maurice NL-13355 en Jesse PE1RUI hebben de antenne aangepast tot 
een fullsize dipool antenne voor de 160 meter band, inclusief coaxbalun / mantelstroom filter. 
Daarnaast wordt er op dit moment gewerkt aan de bouw van coxiale stub filters volgens 
ontwerp van K1TTT. Deze filter hadden we al gezien tijdens ons bezoek aan PI4CC. Deze 
filters komen in de antenne voedingslijn, en filteren aan de zender kant ongewenst signaal uit 
op de andere amateurbanden.  Dit is belangrijk omdat PI4VLI net als vorig jaar mee wil doen 
met een running station en een multiplier station. Met de tweede sets mogen dan alleen 
multipliers gezocht en gewerkt worden, terwijl het running station CQ geeft.  
 

  
 
Bestickerde lichtbak verwelkomt bezoekers van de bunker 

 
Tijdens opruimen van de bunker kwam Pieter PE5EW een lichtbak tegen. De bak was vrij 
groot, en werd nooit meer gebruikt. Weggooien of hergebruiken? Jesse PE1RUI heeft een 
sticker gemaakt, en de lichtbak bestickerd. Pieter PE5EW heeft de lichtbak opgehangen in 
de entree van de bunker, en aangesloten in plaats van de standaard verlichting. Nu is het 
zelfs in het donker (als de bunker open is) duidelijk dat het de PI4VLI bunker betreft.  
  
  
  

Jaarvergadering VERON afdeling Vlissingen 
  
Op 10 februari houdt de VERON afdeling Vlissingen haar jaarvergadering. Deze zal worden 
gehouden in het Theo van Doesburgcentrum aan de Brouwenaarstraat 2 te Vlissingen. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur, en de vergadering zal om 20.00 uur beginnen. 
Het bestuur is aftredend, sommige leden zijn niet herkiesbaar, andere wel. Eduard NL-12469 
heeft na 10 jaar in het bestuur aangegeven wat anders te willen gaan doen. Er is dus een 
vacature in het afdelingsbestuur. Rob PE1KHX en Jesse PE1RUI zijn ook aftredend maar 
wel herkiesbaar. Edwin PD1EVL heeft de afgelopen drie jaar het beheer van de bunker op 
zich genomen, ook hij wil wat meer tijd vrij maken voor andere dingen en is niet herkiesbaar. 
Ook voor bunkerbeheerder is er dus een vacature.  
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Voor beide functies zijn al aanmeldingen binnengekomen, dus dat hoeft geen reden te zijn 
om niet naar de jaarvergadering te komen. Mochten er echter meer kandidaten zich willen 
melden kan dit bij Jesse PE1RUI. Zowel de vergadering als de vacatures zijn alleen open 
voor leden van de VERON afdeling Vlissingen. Zij zullen naast deze publicatie en op de 
website ook een persoonlijke uitnodiging krijgen.  
  
  
 

 
Test opstelling voor de 160 meter antenne, de antenne lijkt goed te werken,  
we zullen hem echter nog verder testen.  

  
  

PI4VLI actief in PACC contest en te volgen via internet!  
  
In het weekend van 14 en 15 februari zal PI4VLI vanuit de bunker meedoen aan de 
PACC contest met een running station en een mulitiplier station. Er zijn dus 
gedurende 24 uur lang twee sets te bedienen. De vaste bunker groep heeft gezorgt dat 
er good werkende fullsize antenne's zijn voor 10 meter (dipool), 15 meter (dipool), 20 
meter (3 el yagi), 40 meter (dipool), 80 meter (dipool) en voor 160 meter (dipool).   
 
Er is echter nog plaats over voor operators. Wilt u meedoen aan de PACC contest bij 
PI4VLI? Dat kan! Aanmelden bij Jesse PE1RUI. Contest ervaring is niet benodigd, de andere 
operators zullen u enthausiast begeleiden. Kunt u niet in de bunker aanwezig zijn tijdens dit 
weekend, alle activiteiten zullen via meerdere webcams te volgen zijn vanaf de PI4VLI 
website, www.pi4vli.net  
 
 

Amidon Toroids te geef 
 
Ik ben in het bezit van een voorraadje Amidon ringkerntjes t.w. uit de serie FT37 de 
typen 2, 6, 43 en 61. Iedereen die er een of een paar kan gebruiken in een bouwproject 
mag ze bij me komen halen op voorwaarde dat wij bij gelegenheid het project te zien 
krijgen op de clubs. 
 
Zelf zal ik me misschien nog wagen aan een swr indicator met LED of aan een  aftakinductie 
voor een tunertje. De voorraad is niet groot, zo’n 20 stuks van elk dus wie eerst komt eerst 
maalt. Rolf pa3gfw@zeelandnet.nl  
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Software Defined Radio online!  
 
Pieter-Tjerk de Boer heeft een nieuwe versie van de SDR-ontvanger ontworpen en 
gebouwd, die tijdelijk online door iedere geïnteresseerde te gebruiken is.  
 
Op de website van de Amateur Radio Club ETGD (PI4THT) kun je de software uitproberen 
op de 20-, 40- en 80-meterband.  
 
Meer info op http://etgd1.el.utwente.nl:8901/websdr.html  
 

 
 
 
 
 
 

 
Ombouw Nokia RD72 
 

Wat is de Nokia RD72? Dit zijn gloednieuwe autotelefoons die bedoeld waren voor het 
noodnet tijdens de milenniumwisseling. Waarschijnlijk slechts éénmaal gebruikt!  
De sets zijn voorzien van antenne en accu en werden gebruikt op een frequentie vlak 
onder onze 70cm band.  
 
Net als de Nokia Mobira, bestaat deze set uit een transceiver en een losse handset die 
vergelijkbaar is met een telefoonhoorn. Aan de voorzijde van de hoorn bevindt zich een 
alfanumeriek display, alsmede de toetsen. In tegenstelling tot de Nokia Mobira, die een 
telefoon was, is de RD72 een communicatie-apparaat voor zowel simplex als duplex 
verbindingen. Om die reden is de hoorn aan de binnenzijde dan ook voorzien van een PTT 
(push-to-talk) schakelaar.  
 
Museum Jan Corver heeft een groot aantal van deze RD72 sets weten te bemachtigen en 
zodra een geschikte ombouwmethode beschikbaar is, zullen deze te koop worden 
aangeboden. Enkele jaren geleden werd een ombouwproject gestart door Till (DL9JT) en 
Christian (DG7PC), maar dat project liep 'vast' door een aantal externe omstandigheden. 
Inmiddels heeft Till de draad weer opgepakt en is het project nieuw leven ingeblazen. Een 
speciaal discussieforum is daarvoor opgezet, waaraan iedereen kan deelnemen. 
 
Meer op http://www.jancorver.org  
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I .O.T.A.: 7 en 8 maart 2009 
 

Ook dit jaar begint het buitenleven weer in maart. Op zaterdag 7 en zondag 8 maart  is voor 
2 dagen  camping  Duinoord  aan  Steenweg nr 16 in Burgh-Haamstede op Schouwen-
Duiveland,  voor zend- en luister -amateurs   de plek waar het gebeurt ! 
 
Zoals we al jaren gewend zijn verzamelen “de kwartiermakers” bij Resto Vrouwenpolder, en 
vertrekken daar om 09.00 uur (lokale tijd). 
 
In tegenstelling tot veel voorgaande jaren wil men deze keer, zoals gehoord in de 
“wandelgangen”, flink gebruik gaan maken van het unieke IOTA nummer van Schouwen-
Duiveland, en dat belooft natuurlijk wat….. 
Vergeet niet dat het tijdens dit weekend mogelijk en toegestaan is om zonder passende 
machtiging, “onder toezicht”, toch verbindingen te maken.  
Voor de nieuwe en “beperkte” vergunningshouders een uitgelezen kans.  
 

 
 
Om dit te kunnen realiseren zijn er talloze en verschillende antennes en opstellingen nodig, 
en zoals ieder jaar zal het mogelijk maken daarvan waarschijnlijk het grootste hoofdstuk van 
het weekend vormen. Neem nu eens eindelijk die gebouwde antenne, of het idee, mee van 
huis en probeer het dit weekend uit! 
 
De camping beheerder roept tenslotte al jaren tegen de bewoners dat af en toe in het 
voorjaar soms vreemde, onverklaarbare dingen op tv of radio te zien of te horen zijn, die ook 
meestal na een dag  weer verdwijnen. 
 
Voor ons een mooie gelegenheid om dat te onderzoeken ……. 
De jarenlange (eigen)wijsheid, vindingrijkheid en ervaringen op antenne-gebied zullen in 
samenwerking met de aanwezige Rothammel en  ARRL antenne-handboeken ongetwijfeld 
voor het nodige vuurwerk kunnen zorgen. De verwachtingen van de antenne-bouwers zijn 
hoog, nu nog het aantal verbindingen……   
 
Dit weekend kan gelijkertijd duidelijk maken welke materialen er nog ontbreken om de 
buiten-activiteiten het verdere jaar verantwoord door te komen en een boodschappenlijst te 
maken voor de vlooienmarkt het weekend later. 
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Natuurlijk is er geen beperking tot de korte golf of 2 meter band. Onze hobby is veelzijdig 
genoeg en misschien is er iemand die  uhf, packet, atv, sstv , aprs, satelliet of een andere 
tak of mode wil beoefenen of promoten? Gewoon doen !  Meldt het vooraf, misschien zijn 
aanvullende voorzieningen nodig. 
 

 
 
Ook op het gebied van “DARES” (noodcommunicatie) zijn er voldoende mensen aanwezig 
en wanneer iemand iets meer er over wil weten (of zien) is dit weekend hier DE plek bij 
uitstek.  Nieuwe DARES deelnemers zijn er nooit genoeg en hard nodig! 
 
De bunker, waarvan Dan, PA1FZH  de beheerder is, met uitkijktoren en op loopafstand van 
de camping  in de duinen  is ook een mogelijkheid om in activiteiten te combineren. 
 
Ook een nachtvossenjacht  kan dit weekend  tot de mogelijkheden behoren, voor de 
Zeeuwse jagers is dit een  “maagdelijk” gebied met onbekende “valkuilen”, dus ongetwijfeld 
een uitdaging.  Neem het initiatief en/of organiseer het, succes verzekerd ! 
 
Voor de verzorging van de inwendige mens dient men zelf te zorgen. Volgens traditie komt 
op zaterdagavond de Chinees langs, maar ook in China regeert de crisis, dus blijft het ook dit 
jaar voor eigen rekening. 
 
Bezoekers zijn altijd welkom, maar “handen uit de mouwen” is gebruikelijk, en vaak 
noodzakelijk.  
 
Als we met z’n allen zorgen dat zondagmiddag de camping netjes wordt achtergelaten en 
gezamenlijk de campingkosten worden voldaan, zijn we volgend jaar zeker weer welkom. 
 
Ik hoop dat dit weekend een bijdrage levert aan de wetenschap dat twee meer weten dan 
één en dat vooral het SAMEN met de hobby bezig zijn voor grotere prestaties en plezier kan 
zorgen dan individueel te bereiken is. 
 
 
Voor op- of aanmerkingen, voorstellen of ideeën : 
e-mail: pa3bkz@zeelandnet.nl    tel. : 0118 469778 
 
73,  
Jan, PA3BKZ 



Deltaloep  Pagina 10 van 11 

 

 
 
 
 
Lees meer op http://www.d-star.nu/  en http://nl.wikipedia.org/wiki/D-STAR  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deltaloep  Pagina 11 van 11 

ANTENNES OP JE DAKKAPEL 
 
 
http://www.xs4all.nl/~faberg/ant/album/index.html  
 
 
 
 
 
 

Agenda 2009 

 

 
14 februari PACC Contest  
15 februari PACC Contest  
07 maart IOTA Westenschouwen 
08 maart IOTA Westenschouwen 
14 maart Radiovlooienmarkt  
21 mei Familie velddag Oranjeplaat  
6 juni Velddagen 
7 juni Velddagen 
15 augustus Lighthouseweekend  
16 augustus Lighthouseweekend  
17 oktober JOTA  
18 oktober JOTA  

 

 
 

 
 
Colofon 
 
Redactie        Jesse Kluijfhout   PE1RUI 
 
          Kees Murre   PA2CHM 
 
          Robert Poortvliet  PA3GEO 
 
Lay-out en verspreiding      Ronald Verburg   PA10725 

 
Deadline maart nummer: 20 februari 2009 


