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Januari 2009        JAARGANG 15 NR. 1 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de januari editie van de Deltaloep. De eerste maand van een nieuw jaar. 
De redactie wenst u een heel gezond en gelukkig 2009.  
  
Iedereen veel leesplezier toegewenst. 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 
 

VERON afdeling Walcheren 
 
Woensdag 14 januari is er de maandelijkse bijeenkomst van de afdeling. Deze keer niet 
zozeer een bijeenkomst maar een officiële jaarvergadering. Hiervoor krijgt u ook een 
schriftelijke uitnodiging. De vergadering vindt, zoals gebruikelijk, plaats in de Brede School 
(het Palet) aan de Johan van Reigersbergstraat 2 te Middelburg. Na de 
bestuursmededelingen en het vaststellen van de jaarverslagen staat deze avond in het teken 
van de jaarlijkse verkiezing van het afdelingsbestuur.  
De RQM is aanwezig voor ontvangst en afgifte van QSL kaarten. 
Voor de laatste nieuwtjes altijd handig ook met enige regelmaat onze website www.pi4wal.nl 
te raadplegen.  
 
De bijeenkomst begint om 20.00uur. 
 
 

Ham Beurs Afdeling 47 van de VERON  
 
Op zaterdag 14 Februari 2009 zal de HAM Beurs van Afdeling 47 van de VERON 
plaatsvinden. Er is al veel verzameld door de afdeling. De beurs zal gehouden worden " De 
Boemerang " aan de Mozartstraat in Axel en is geopend van 10:00 – 16:00 uur. Meer 
informatie op de website van Afdeling 47 - http://www.pi6zvl.nl/beurs/index2.htm 
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Jaarlijkse verkoping weer een succes 
 
MIDDELBURG - Al sinds mensenheugenis is er op de tweede woensdag van de maand 
een verkoiping welke georganiseerd wordt door de afdeling Walcheren. En ook al 
sinds mensenheugenis komen daar de meest vreemde dingen voorbij. Eveneens is het 
een traditie dat onze vaste afslager, Ferry, PA3BBL, ieder jaar weer kans ziet om deze 
meest vreemde zaken van eigenaar te laten wisselen. 
 
Zo ook dit jaar, waar menigeen weer de shack danwel het magazijn van het QRL op z'n kant 
had gezet en het één en ander in de bekende plastic vouwkratten had gestouwd. 
 

   
 
Zo zagen we een hele stapel Motorola mobilofoons voorbij komen, welke geschonken waren 
door de firma Wielemaker. Niet het meest moderne spul, maar wel prima als standby set en 
anders toch zeker voor de onderdelen. Verder een krat vol met hagelnieuwe netsnoeren, 
adaptors (waaronder de Motorola laders), buizen van een eindtrap waar slechts 3 x CQ door 
was geroepen, een prachtige 1 mA meter, een wereldontvanger, een nostalgische 27 Mc 
portofoon, één van de eerste RTTY decoders, antennes, prachtige regelbare voedingen met 
scheidingstrafo, accu's, nieuwe Sennheiser headsets, een ATF2 autotelefoon met 
ombouwset en nog veel, veel meer. 
 
Dankzij het doortastend optreden van Ferry, wisselde er toch veel apparatuur van eigenaar 
(soms met wat lichte overredingskracht, maar toch) en ook al komt het volgend jaar weer op 
de tafels terecht, je hebt er weer een jaar shackvulling aan over gehouden en de 
afdelingskas vaart er wel bij. Ferry ging zelfs zover dat hij het huwelijk van één van de leden 
op het spel durfde te zetten door zelfs de plastic vouwkratten te koop aan te bieden. Als 
voorzitter ben ik erg blij dat niemand op dit aanbod in ging !! 
 
Sommige mensen hadden zoveel zaken gekocht dat er zelfs de WAT terreinwagen aan te 
pas moest komen om e.e.a. naar huis te laten brengen !!! 
 
De WAL service gaat trouwens zelfs zo ver dat de voorzitter gerust een briefje wil schrijven 
voor de (X)YL om aan te geven dat de aankoop echt noodzakelijk was voor het algemeen 
belang. 
 
Bij deze wil ik niet alleen de afslager maar ook de verkopers (die vaak de volledige 
opbrengst aan de clubkas schonken) en vooral de kopers bedanken voor hun aanwezigheid.  
 
Graag tot volgend jaar. 
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Uitschuifbare kantelmast op de bunker 
 

 

Afgelopen weken is er hard gewerkt om de 
uitschuifbare kantelbare mast op de  
bunker weer werkend te maken, dit werd 
gedaan door vrijwel de gehele groep van 
geregelde bunker bezoekers: Edwin 
PD1EVL, Evert PE2TXO,  Gideon, Jesse 
PE1RUI, Piet PEoPDV, Pieter PD5EW,  
Rob PE1KHX en Maurice. 
 

Zo ziet het een en ander eruit nadat alle 
rollen, katrollen en staalkabel  

terug geplaatst zijn. In de top de door 
Maurice gebouwde 70 cm J-pole  

antenne. 

 
 
 

 

Aan Maurice de eer om als eerste 
verbinding te maken via de groene mast en  
zijn eigen gebouwde antenne. Er werd 
gewerkt op 70 cm FM met een Yaesu  
FT-817. 
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VERON afdeling Vlissingen 

 
BIGGEKERKE - Ook in 2009 is PI4VLI van plan mee te doen met de PACC contest, er 
zijn echter nog operator plekken beschikbaar. We willen proberen met een running  
en een multiplier station mee te doen. Meedoen? Aanmelden kan bij Jesse  
PE1RUI. 
 
Komende zondag 4 januari 2009 is de nieuwjaarsreceptie in de bunker. De bunker is  
te vinden aan de Zuidweg te Biggekerke. Net als vrijwel iedere zondag, zal  
de bunker om 14.00 uur open zijn. U bent van harte welkom! 
 
Lokale bulletins op nieuwste Electron CD-ROM 
 
Ieder jaar geeft de VERON een CD-ROM uit met daarop de electrons van het  
afgelopen jaar. Omdat er nog ruimte over was op de CD's zal men vanaf dit  
jaar ook de lokale afdeling bulletins op deze publiceren. Ook de deltaloep  
zal hierop worden geplaatst. 
 
Een extra reden om het archief compleet te houden, en de electron CD-ROM aan  
te schaffen. Daarnaast is het natuurlijk ook leuk om te kijken of andere  
afdelingen interresante projecten hebben, die wellicht hier gereproduceerd  
kunnen worden. De CD-ROM  zal binnenkort verkrijgbaar zijn via het service  
bureau van de VERON. 
 

Uitnodiging deelname PACC-2009 
 
VLISSINGEN - Zoals u allen bekend zal op 14 en 15 februari 2009 de PACC contest 
worden gehouden. Ook dit jaar zal PI4WAL weer deelnemen in de contest. De locatie 
zal het PSD gebouw zijn van club station pi4zwn aan de Hendriksweg te Vlissingen. U 
wordt van harte uitgenodigd om als operator in ssb of cw een paar uren de crew te 
versterken. 
 
De contest begint om 12:00 utc (lokale tijd 13:00 uur) op 14 februari en stopt 15 februari om 
12:00 utc (13:00 uur). Het is dus een 24 uurs contest. Er is een clubzender aanwezig!  
Indien u met eigen zend apparatuur wilt komen kan dat. Wel bent u zelf verantwoordelijk 
voor uw eigen spullen. 
 
VRZA-ZWN is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw eigendommen. 
Helaas hebben we geen pompmast meer ter beschikking,hopelijk kan de beam voor 20,15 
en 10 meter toch naar 1 richting opgezet worden. Ik zal contact opnemen met het WAL 
antenne team om te kijken wat mogelijk is. Als ander antennes zijn er de zs6bkw antenne en 
er zal een fd4 antenne afgespannen worden. 
  
Als u graag mee wilt doen als operator dan kunt u zich aanmelden op het adres: 
pacc2009@zeelandnet.nl 
  
Geef uw call en de datum met de tijden dat u zich wilt inzetten door via het mail adres. 
 Alle info over de contest kunt u vinden op :  http://pacc.veron.nl/ 
  
Best 73,  Robert PA3GEO 
  
Organisatie pacc -pi4wal.  
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Verhuizing PI2VLI een feit 
 
VLISSINGEN - Gedurende de kerstvakantie is de repeater PI2VLI verhuist van zijn oude 
locatie naar de nieuwe locatie. Aan het bereik zal niet veel zijn veranderd, want de 
antenne heeft nog wel dezelfde locatie behouden. De filters zijn meteen opnieuw 
afgeregeld. 
 
De beheerder van de flat waarin PI2VLI sinds jaren is aanwezig is had eerder dit jaar 
aangegeven om een eigen ruimte beschikbaar te stellen aan de SRGW. Voorheen hing de 
apparatuur van PI2VLI in de liftmachinekamer, maar sinds vorige week is de apparatuur in 
een 19” rek geplaatst in een mooie kast welke onlangs is beschikbaar gesteld door de 
Veiligheidsregio Zeeland. Alles SRGW apparatuur staat nu in een eigen ruimte opgesteld. 
 
Komend voorjaar zal hierin de nieuwe controller worden geplaatst welke zal worden getest  
op PI2VLI. Denk hier aan afstandbesturing, rogerbeep en meer handige opties. Een reserve 
VHF repeater zal hier ook worden geplaatst welke kan worden gebruikt bij langdurige uitval 
van de huidige PI3VLI op de Watertoren in Oost-Souburg. In het meerjarenplan PI2VLI staat 
ook de optie van de aanbreng van noodvoeding bij uitval van de normale voeding. 
 
De SRGW dankt ook dit jaar weer de donateurs om bovenstaande mogelijk te maken. 
 
Meer informatie vind u op http://people.zeelandnet.nl/frequentie/index_srgw.html  
 
 
 

Hans Blondeel Timmerman nieuwe president IARU-R1  
 
ARNHEM - Tijdens de IARU-Region 1 conferentie, die van 16 t/m 21 november 2008 in 
Cavtat (Kroatië) werd gehouden, is Hans Blondeel Timmerman (PB2T) met grote 
meerderheid van stemmen tot nieuwe president van Region 1 gekozen. Hans was tot 
voor kort hoofdbestuurslid van de VERON.  
 
De VERON feliciteert Hans met deze verkiezing en wenst hem veel wijsheid. De 
Nederlandse delegatie bestond uit een aantal hoofdbestuursleden van de VERON en 
afgevaardigden van Agentschap Telecom. Namens de VERON waren Bram van den Berg 
(PB0AOK), Sjoerd Ypma (PA0SHY), Coen Vermaire (PA5KM) en Remy Denker (PA3AGF) 
aanwezig. Aart Ballast en George Petersen vertegenwoordigden het Agentschap Telecom. 
 
 

Eerstvolgende zendexamens medio februari 2009  
 
AMERSFOORT - Op 3 december jl. werden de eerste examens afgenomen door de 
nieuwe 'Stichting Radio Examens'. Er deden 32 mensen aan deze examens mee (23 
kandidaten gingen op voor de N- en 9 voor de F-licentie).  
 
De Amersfoortse vestiging van het Regionaal Opleiding Centrum (ROC) Midden-Nederland 
zorgde voor de accommodatie. Ook de Delta-India-Golf DX Group (DIG) was aanwezig met 
haar camper ter promotie van 'de digitale leeromgeving'.  
 
Na februari 2009 is er ook gelegenheid om examen te doen in mei, september en november. 
Bij voldoende aanmeldingen worden de examens in verschillende delen van het land 
afgenomen. Aanmelden is mogelijk t/m 31 januari 2009 via www.radio-examen.nl. Voor 
vragen over de examens: examensecretaris @ gmail.com 



Deltaloep  Pagina 6 van 6 

 
 
 

Expositie 'Geheime Berichten' in Museum Jan Corver  
 
BUDEL - Tot eind februari 2009 kunt u iedere zaterdag de nieuwe expositie 'Geheime 
Berichten' komen bekijken. Een prachtige collectie met apparatuur voor het 
verspreiden van geheime berichten uit de periode vanaf de Tweede Wereldoorlog, via 
de Koude Oorlog tot het heden.  
 
De expositie is samengesteld met objecten uit de eigen verzameling van het museum, 
aangevuld met een groot aantal unieke objecten van andere musea en verzamelaars. U ziet 
spionage-zendontvangers die tijdens de tweede wereldoorlog werden gebruikt door het 
verzet, maar ook de grootste collectie crypto-apparatuur die ooit in Nederland te zien was.  
 
U ziet maar liefst drie verschillende typen van de bekende Enigma-machine, samen met een 
groot aantal accessoires en codeboeken. Maar ook de zeldzame Siemens Geheimschreiber 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog op het allerhoogste niveau van het Duitse leger werd 
gebruikt. Meer informatie: www.jancorver.org 
 

Huidige bepalingen voor zendamateurs  
 
Lees er meer over op onderstaande link van het Agentschap Telecom 
 
http://www.agentschap-telecom.nl/Burgers/radiozendamateurs/Pages/default.aspx  
 
 
 

Agenda 2009 
 
14 februari PACC Contest  
15 februari PACC Contest  
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 februari nummer: 20 januari 2009 


