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Februari 2011       JAARGANG 17 NR. 02 

 
 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep van februari met nieuws en bijzonderheden van de 
radiohobby. 
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst! 
 
Met vriendelijke 73,  
 
Ronald PA10725 

 
VERON Afdeling Walcheren 
 
Woensdag 9 februari is er de maandelijkse bijeenkomst van de afdeling. Op het 
programma voor deze avond was de demonstratie gepland van de zelfbouw 
magnetische loop door Cor van Soelen, PG9HF. Deze lezing is echter naar de maand 
juni verschoven. 
 
De 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 QSL kaarten. De afdelingscompetitie is weer begonnen; 
iedereen die op HF actief is doe mee! Zie het reglement in het januarinummer van Electron 
(HF rubriek) of op www.afdelingscompetitie.nl. 
 
Voor de laatste nieuwtjes altijd handig ook met enige regelmaat onze website www.pi4wal.nl 
te raadplegen.  
 
De bijeenkomst begint om 20.00uur. 
 
U doet toch ook mee aan de PACC op 11 en 12 februari! Heeft u thuis geen ruimte en of 
gelegenheid; u kunt altijd mee doen onder de afdelingsroepnaam PI4WAL.  
 
Opgeven bij Robert, PA3GEO! 
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Nieuw bestuur VERON afdeling Walcheren (A44) 
 
Tijdens de bijeenkomst van 12 januari j.l. is er een nieuwe bestuur gekozen.  
Arie Brussaard, PAoBOA en Kees Murre, PA2CHM, waren aftredend en niet meer 
herkiesbaar. 
 
Om die reden kwamen ook de functies van penningmeester en secretaris vacant. 
Gelukkig waren er twee kandidaten zodat het nieuwe bestuur er als volgt uitziet: 
voorzitter Dan de Bruijn, PA1FZH,  
secretaris Wim de Zwart, PAoWDZ, 
penningmeester Ferry Tadema, PA3BBL,  
en de leden Rob Boerhorst, PAoRBO en Rinus de Lange, PA3APV. 
 
Kees Murre, PA2CHM 
ex-secretaris. 
 

QSL kaarten 
 

 
 

Hierbij voor mij een bijzondere QSL  van   PJ4W (RNW) DXpedition.door mij gewerkt op 12 
mtr. Immers met deze QSL bevestiging, werkte ik een nieuw DXCC entity Bonaire IOTA  
SA-006 op 20-10-2010. TX: JRC-JST245 
73'Cor van Soelen PG9HF 
Ant: home brew 9 bands windom/Bal-un TELETRIX 1:6 http://www.pg9hf.nl/temper006.htm 

En ook Frank Laanen heeft zijn eerste verbinding met de Nederlandse gemeente Bonaire 
gemaakt. Het was niet gemakkelijk, grote pile-up! Maar het is toch gelukt, ondanks de 
betrekkelijk beperkte middelen. 
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De Staat van de Ether 

De Staat van de Ether biedt een overzicht van de belangrijkste trends, highlights en 
ontwikkelingen in het radiofrequentiespectrum, zoals Agentschap Telecom die in 2009 
heeft waargenomen. 

De Staat van de Ether over 2009 is voor het eerst openbaar. Het belangrijkste doel van dit 
rapport is het weergeven van het feitelijke gebruik van frequenties. Vanuit het perspectief 
van de uitvoering van wet- en regelgeving en het toezicht op de naleving ervan. Juist deze 
combinatie van kennis maakt het mogelijk om tot een bundeling van deze informatie te 
komen. 

                                     

Deze Staat van Ether bevat verschillende onderwerpen die voor zowel de professional als 
voor de leek interessant zijn, zoals: 

• vergunningvrije toepassingen zoals Wifi, PMR446 en RFID; 
• frequentiegebruik in de korte golf; 
• inzet van radiofrequenties tijdens evenementen; 
• ontwikkelingen van digitale omroep; 
• metingen aan consumentenapparatuur zoals mobiele telefoons, mini FM-zenders en 

plasmabeeldschermen. 

 
http://www.agentschaptelecom.nl/binaries/content/assets/agentschaptelecom/Frequentieman
agement/De-Staat-van-de-Ether  
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Jaarvergadering VRZA ZWN 
 
Woensdag 2 februari vindt de jaarvergadering plaats, in de locatie "PSD gebouw" te 
Vlissingen. De aanvang is om 20:00 uur. 
 
Leden die het bestuur willen versterken kunnen zich opgeven tot aanvang van de 
vergadering. Agenda punten graag tijdig opgeven. Indien u niet aanwezig kunt zijn, dan 
graag een berichtje aan de secretaris.  
 
Dat kan via e-mail: pi4zwn@vrza.nl  of pa3geo@vrza.nl  
 
We zien graag alle afdelingsleden weer terug tijdens de jaarvergadering! 
 
 
 

Agenda 2011 
 
12-13 februari  PACC Contest 
12 maart   36e Radiovlooienmarkt Rosmalen 
19-20 maart   IOTA weekend camping Buitenhof Lewedorp 
1-2 april   Time Challenge Hike    
16 april   72e VERON verenigingsraad 
2-5 juni   Veldweekend camping Buitenhof Lewedorp 
20-21 augustus Lighthouseweekend Westkapelle 
4 september   Antennemeetdag Oranjeplaat 
22 oktober   Amrato 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 maart nummer: 20 februari 2011 


