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Januari 2008        JAARGANG 14 NR. 01 

 
VAN DE REDACTIE 

Hierbij ontvangt u de januari-editie van de Deltaloep met o.a. informatie over de 
bijeenkomsten en o.a. een artikel over de anatomie van de helical.  
De redactie wenst u een gelukkig en gezond 2008.  
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst. 
 
Met vriendelijke 73, Ronald PA10725 
 
 

VERON Vlissingen nieuwjaarsreceptie 
VERON afdeling Vlissingen houdt op zondag 6 januari 2008 haar nieuwjaarsreceptie in 
de bunker. De bunker zal vanaf 12 uur geopend zijn, tot circa 16 uur. Uiteraard is 
iedereen van harte welkom. De bunker is te vinden aan de Zuidweg te Biggekerke. 
  
VERON Vlissingen jaarvergadering 
 
Op dinsdag 15 januari 2008 houd de VERON afdeling Vlissingen de jaarvergadering in het 
Theo van Doesburg centrum te Vlissingen. Het Theo van Doesburg centrum ligt aan de 
Brouwenaarstraat 2 te Vlissingen. Het bestuur van de afdeling is herkiesbaar, maar uiteraard 
zijn ook nieuwe bestuursleden altijd wel kom 
  
Fijne feestdagen een gelukkig en gezond 2008!  
 
 

VRZA Zuid West Nederland 
Het bestuur van afdeling ZWN wenst iedereen een gelukkig 2008! 
Hopelijk wordt 2008 ook weer een jaar met vele activiteiten binnen- en buitenshuis. 
Natuurlijk gepaard met veel QSO's! 
 
Dan vragen we onze leden even de aandacht voor de aankomende ledenvergadering. 
Die zal gehouden worden op woensdag 6 februari om 20.00 uur in het clubgebouw aan de 
Hendriksweg te Vlissingen. We kijken die avond terug naar alle gebeurtenissen van 2007. 
Ook zal er een planning gemaakt worden van activiteiten in 2008. 
De agendapunten zijn na te lezen op de site, www.pi4zwn.nl 
 
Is er iemand die in het bestuur wil? Je kan je opgeven tot aanvang van de ledenvergadering. 
  
Namens het bestuur van afdeling ZWN, 
  
73 Wendy PA10536 
voorzitster 
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VERON A44, afd. Walcheren 
Op woensdag 9 januari 2008 vindt de huishoudelijke vergadering van onze afdeling 
plaats.  Deze avond bestaat zoals altijd uit een terugblik op het afgelopen jaar middels 
het jaarverslag van de secretaris en (ook niet geheel onbelangrijk) het financiële 
overzicht van onze penningmeester.  
 
Naast het kijken naar het verleden, is het uiteraard ook belangrijk om te kijken naar de 
toekomst en de eerste stap daarin is het kiezen van het bestuur voor 2008.  
Na een zittingsperiode van 9 tot 16 jaar vindt het huidige bestuur het belangrijk om het stokje 
over te dragen aan een nieuw bestuur met (wellicht) een nieuwe blik en nieuwe ideeën.  
Vandaar dat we naarstig op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden.  
 
Kom dus naar de huishoudelijke vergadering en beslis mee over de toekomst van de 
afdeling Walcheren van de VERON !  
 
Uiteraard is onze QSL manager, PA3BWS, aanwezig om de QSL kaarten van de kerst-, 
oudejaars- en nieuwjaarscontesten in ontvangst te nemen en de felbegeerde exotische 
vakantie DX kaarten aan u te overhandigen.  
 
De avond vangt aan om 20:00 uur en wordt gehouden in “de Brede School”, gelegen aan de 
Johan van Reigersbergstraat 2, te Middelburg Zuid.  
 
Deze huishoudelijke vergadering is alleen toegankelijk voor leden van de VERON. 
 

De anatomie van de helical 
Als techneut heb ik, waarschijnlijk zoals vele anderen, de haast onbedwingbare 
neiging om alles wat technisch is te ontrafelen en te kijken hoe het werkt. Dit gebeurt 
met radio’s en zo mogelijk ook met bijvoorbeeld antennes.  
 
Helaas is dit niet altijd mogelijk, maar soms gaat een en ander vanzelf terwijl je van de 
fabrikant wat meer degelijkheid zou verwachten. Dit overkwam mij met een antennetje voor 
een Kenwood TK-3160 UHF portofoon (440 – 470 Mhz) zoals deze aan de Indonesische 
marine geleverd wordt. Die degelijkheid is ver te zoeken. Voor de inmiddels 16 toestelletjes 
zijn onderhand wel ruim een dozijn antennes vervangen. Kortom het gaat haast als vanzelf.  
  
In mijn “Rothhammel “ kwam de helical antenna niet voor, zodat dit een leuke gelegenheid is, 
zonder er een moedwillig voor te hoeven slopen. Het technische design is van een al even 
hoog niveau als de degelijkheid. Hierna volgen de foto’s en de gemeten afmetingen. 
 

   
 
Totale lengte spiraal: 62,40 mm 
Buiten diameter: 7,50 mm 
Binnen diameter:  5,50 mm 
Draaddikte:  1,00 mm 
Aansluiting:  SMA 
 
73, 
 
Ignas Frentrop, PA1IF 
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Gezondheidsraad: geen verband tussen klachten en antennes 
De Gezondheidsraad vindt nog steeds dat er geen verband is aangetoond tussen 
gezondheidsklachten en elektromagnetische velden van antennes voor mobiele 
telefonie. Ook in recent onderzoek dat aan haar is voorgelegd ziet de raad geen 
aanleiding haar standpunt te veranderen.  
 
De minister van VROM vroeg de raad in juni 2007om drie recente onderzoeken te 
beoordelen en aan te geven of deze de raad tot andere inzichten bracht. Op 15 november 
meldde de Gezondheidsraad in een brief aan de Minister dat dit niet het geval is. Wel geeft 
de Gezondheidsraad aan dat verder onderzoek naar dit verband nog steeds gerechtvaardigd 
is. 
 
Staan de elektromagnetische velden veroorzaakt door mobiele telefoons en antennes nog 
steeds in de belangstelling. Voortdurend verschijnen nieuwe wetenschappelijke publicaties 
over dit onderwerp.  
 
De minister van VROM heeft de Gezondheidsraad verzocht om, vooruitlopend op een 
uitgebreidere analyse, een beknopte eerste reactie te geven op drie wetenschappelijke 
publicaties. Deze komen in het maatschappelijke debat vaak naar voren. De 
Gezondheidsraad is gevraagd aan te geven of deze onderzoeken aanleiding geven om 
eerdere conclusies met betrekking tot de mogelijke gezondheidseffecten van mobiele 
telefonie bij te stellen. 
 
Daarnaast heeft de Gezondheidsraad ook een recent artikel meegenomen van een 
onderzoeksgroep uit Nijmegen, dat nogal wat aandacht heeft gekregen in de landelijke 
media. 
 
Wetenschappelijke bewijslast 
 
De vier artikelen worden in de brief kort besproken, evenals de samenvattende conclusie van 
de Gezondheidsraad. Zij is van mening dat er geen oorzakelijk verband is aangetoond 
tussen gezondheidsproblemen en blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van 
mobiele telefoons of basisstations voor mobiele telefonie. De Gezondheidsraad benadrukt 
dat bespreking van individuele artikelen niet  zinvol is, maar dat deze in de brede context van 
al het wetenschappelijk onderzoek moet worden bezien. De conclusie van de 
Gezondheidsraad is gebaseerd op de totale wetenschappelijke bewijslast. In haar komende 
publicaties gaat de Gezondheidsraad verder op dit onderwerp in. 
 
Bron: Gezondheidsraad, 19 november 2007 
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Eerste Nederlandse D-star repeater een feit 
 

Op 5 december 2007 is de eerste Nederlandse D-star repeater operationeel geworden. 
Het idee om een digitale repeater te creëren  is geboren binnen de groep van PI6TV. 
De repeater wordt gesponsord door Konitech Electronics BV, waar de directeur ook 
zelf zendamateur is. 
 
“Wij zijn blij met het initiatief dat de eerste Nederlandse D-star repeater in Nijmegen 
gesponsord wordt door Konitech., daarmee is een begin gemaakt met een landelijk dekkend 
netwerk”  aldus P Steenweg van Amcom. 
 
Volgens B. Konings, PE8ART, is het vanzelfsprekend dat zijn bedrijf hier als eerste instapt: 
”Wij houden van innovatie en zijn hier veel mee bezig. We zijn ook professioneel werkzaam 
in deze markt.”  Momenteel draait de repeater proef in het kleine Limburgse plaatsje Mook. 
In de testfase is hij nog niet gekoppeld aan het D-star net. Bij verlening van de BT zal de 
repeater geplaatst worden op een goede locatie in Nijmegen. Naar verwachting zal dit rond 
eind januari begin februari zijn. De repeater zal in een straal van rond 40 kilometer rond 
Nijmegen goed werkbaar zijn. Hiermee wordt een deel van zuidoost Nederland goed 
bediend. Voor meer info: http://www.vrza.org/info/d-star.htm 
 
 

Kid’s day 2008 
 
Op zondag 6 januari 2008 krijgen jongeren tot 18 jaar voor één dag gelegenheid om 
radioverbindingen te maken op apparatuur van zendamateurs. Daarvoor heeft het 
Agentschap Telecom (Ministerie van Economisch Zaken) nu voor de tweede maal 
toestemming verleend. In de Verenigde Staten wordt al langer een dergelijke Kids Day 
georganiseerd. 
 
Doel is om jongeren kennis te laten maken met de vele mogelijkheden van amateur-
radiozenders. Niet alleen handig voor draadloze communicatie over zeer grote afstanden, 
maar soms zelfs van zeer groot belang bij noodsituaties. Het is ook erg zinvol om praktische 
kennis van elektronica op te doen. In de amateurwereld worden digitale technieken en 
computers intensief toegepast. Via amateurzenders kun je kennis maken met effecten van 
natuurverschijnselen als noorderlicht en meteoren. Zendamateurs hebben eigen satellieten 
in de ruimte. Zelfs directe contacten met bemande ruimteschepen zijn voor zendamateurs 
niet uniek 
 
Nederlandse zendamateurs zullen op deze dag beschikbaar zijn om jongeren te helpen 
onderling verbindingen te maken. Kids Day wordt in Nederland georganiseerd onder 
auspiciën van de twee verenigingen voor radio-amateurs: VERON en VRZA. 
 
Voor meer info: http://www.veron.nl/veron/kidsday.htm 
 
 

60 jaar Transistor 
 
De uitvinding van de transistor heeft een revolutie veroorzaakt in de radio communicatie. Ze 
is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het is de bouwsteen van de 
computerindustrie. Wat werkt er tegenwoordig nog zonder chips ?  
 
Lees verder: http://www.veron.nl/afd/woerden/art/60jaar-transistor.hti 
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Het internet van de 19e eeuw 
 
In het kader van de Erfgoeddag op zondag 13 april 2008 organiseert de cultuurdienst van de 
stad Halle de tentoonstelling "Het internet van de 19-de eeuw" om te tonen hoe de 
telecommunicatie in het midden van de 19-de eeuw van start is gegaan met de telegrafie en 
verder is geëvolueerd met de telefonie, de draadloze telegrafie en de radio.  
 

 
 
Vele prachtige exemplaren van de toestellen uit vervlogen tijden, de meeste van 
museumkwaliteit, komen uit de privé-verzameling van een Hallenaar en worden hier nu voor 
het eerst tentoongesteld. Dit is een unieke mogelijkheid om iedereen, de jeugd in het 
bijzonder, te laten kennismaken met de voorgeschiedenis van het voor velen zo evidente 
internet van vandaag. Deze tentoonstelling wordt tijdens de week van 14 april 2008 
speciaal opengesteld voor de scholen uit Halle.  
 
Er zijn geanimeerde rondleidingen voorzien waarbij experimenten worden uitgevoerd en 
een aantal toestellen gedemonstreerd zal worden. De rondleidingen zijn gratis. 
 
Meer info: http://www.halle.be/nieuws/560/default.aspx?_vs=0_N&id=869 
 
 

IARU Eindrapport WRC 2007  
 
Van 22 oktober tot 17 november had te Genève WRC2007 plaats, de vergadering van de 
ITU (International Telecommunications Union), afdeling van de Verenigde Naties die op 
wereldniveau alle regels betreffende telecommunicatie vastlegt.  
 
Het volledige rapport lezen: http://www.uba.be/actual/pdf/wrc-07-meeting-report-final.pdf 
 
 

Vernieuwde website Stichting Repeater Groep Walcheren  
 
Onlangs heeft de website van de SRGW een nieuwe lay-out gekregen. 
 
De vernieuwde website van PI2VLI & PI3VLI: 
http://people.zeelandnet.nl/frequentie/index_srgw.html 
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Columbus nu uitgerust met amateur antennes 
 
De kogel is door de kerk. Het ARISS antenneproject voor de Columbus ruimtemodule 
nadert het uur van de waarheid. De antennes zijn op de ruimtemodule gemonteerd, 
module die einde dit jaar of begin volgend jaar aan het ISS zal worden gekoppeld.  
 
Reeds in 2005 heeft de UBA, op vraag van Gaston, ON4WF, voorzitter van Ariss (Amateur 
Radio in Space Station) haar beste beentje voorgezet om bij de Europese radioamateurs, 
verenigingen van radioamateurs en andere organisaties en instanties, het nodige geld te 
helpen bijeenhalen voor de realisatie van dit project. Bij deze staat de UBA er dan ook op 
elkeen die bijgedragen heeft aan dit project (klik hier voor de lijst met schenkingen) nog eens 
van harte te bedanken. Het is duidelijk dat ons kleinen landje hierin een zeer voorname rol 
heeft gespeeld, we kunnen daar fier op zijn. 
 

 

Lees verder hierover op de Ariss website: http://www.ariss-eu.org/columbus.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw artikel volgende maand in de Deltaloep ? 
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Agenda 2008  
 
09-02-08 PACC Contest vanaf 1300 uur 
10-02-08 PACC Contest tot 1300 uur 
 
15-03-08 Radiovlooienmarkt Rosmalen 2008 
 
19-04-08 VERON VR Arnhem 
 
01-05-08 Familievelddag Oranjeplaat 2008 
 
07-06-08 HF Veldweekend 1e dag 
08-06-08 HF Veldweekend 2e dag 
 
16-08-08 Lighthouseweekend 2008  
17-08-08 Lighthouseweekend 2008 

 
14-09-08 Ballonvossenjacht 2008 
 
17-10-08 Aanvang JOTA 2008 
18-10-08 JOTA 2008 
19-10-08 JOTA 2008 
 
25-10-08 Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 2008 nieuwe 
datum!! 
 
 

 

 
 
 
Colofon 
 
Redactie        Jesse Kluijfhout   PE1RUI 
 
          Rens Joziasse   PA1IJF 
 
          Robert Poortvliet  PA3GEO 
 
Lay-out en verspreiding      Ronald Verburg   PA10725 

 
Deadline januari nummer: 20 januari 2008 


