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Januari 2010        JAARGANG 16 NR. 1 

 
VAN DE REDACTIE 

Hierbij ontvangt u de eerste editie van de Deltaloep van 2010 met nieuws en bijzonderheden 
van de radiohobby. De redactie wenst u gelukkig en vooral gezond 2010. 
  
Iedereen veel leesplezier toegewenst! 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 
 

A44 – VERON afdeling Walcheren 
Woensdag 13 januari is er de maandelijkse bijeenkomst van de VERON 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.  
Onze RQM Adrie Brasser, PA3BWS,  is aanwezig voor ontvangst en afgifte van QSL 
kaarten. Begin januari is ook weer de start van de afdelingscompetitie. 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. 
 
 

PI4VLI in de PACC Contest 
VERON afdeling Vlissingen is van voornemen om weer mee te doen aan de 
aanstaande PACC contest. Deze wordt gehouden in het weekend van 13 en 14 
Februari. Helaas hebben zich nog onvoldoende operators aangemeld, zodat we weer 
een dringend beroep op de lezers willen te doen.  
 
Eerdere contest ervaring is niet noodzakelijk, er wordt sowieso twee aan twee gecontest, 
zodat er altijd iemand te hulp kan schieten.  Ook voor de voorbereidingen voor de PACC 
contest zoeken we nog deelnemers. Aanmelden voor beide kan bij Jesse PE1RUI.  
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Nieuwjaarsreceptie VERON Afdeling Vlissingen 
Zondag 3 januari 2010 zal VERON Afdeling Vlissingen zijn nieuwjaarsreceptie houden. Deze 
zal worden gehouden in onze clublocatie, de bunker aan de Zuidweg te Biggekerke. De 
bunker is net als andere zondagen geopend vanaf 14.00 uur. Uiteraard is iedereen van harte 
welkom. 
  
  

Jaarvergadering VERON Afdeling Vlissingen 
In Februari zullen we op een nog nader bekend te maken datum de jaarvergadering van 
VERON Vlissingen houden. Gezien de opkomst van afgelopen jaren is het bestuur van 
voornemen deze te houden in de bunker, in plaats van een speciaal te huren locatie in 
Vlissingen. Mochten er leden zijn die hiertegen bezwaar hebben, vernemen wij dit graag. Dit 
kan door contact op te nemen met Jesse PE1RUI.  
  
 
 

Winkel voor de bouwende amateur 
Van Jeroen PD3JDM ontvingen wij het volgende berichtje 
 
Nu de winkel van Jan Tissink er niet meer is en de onderdelen moeilijk te krijgen zijn hebben 
wij als bouwende amateur een probleem. Nu kwam een collega van mij met de mededeling 
dat er in Middelburg een winkel zat die onderdelen verkoopt. Het is nu niet aan mij om 
reclame te maken maar denk dat het voor de amateurs een aanwinst kan zijn om daar je 
onderdelen te halen. 
 
Het gaat om Paul Zijnen Techniek. 
Adres gegevens: 
 
Dampoortstraat 12  
4332 AV Middelburg  
tel. 0118-612325  
http://www.paulzijnentechniek.nl/                      
 
Doe je voordeel ermee als amateur om daar eens een kijkje te nemen op de website of langs 
te gaan bij hem. Ik moet er zelf ook nog een keer heen. is alleen door de weeks open. 
 
Grtz Jeroen PD3JDM 
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Nieuwjaarsreceptie VRZA Zuid West Nederland 

Zoals al jaren gebruikelijk zal ook de eerste afdelingsbijeenkomst in 2010 in het teken 
staan van de Nieuwjaarsreceptie. De ervaring leert dat dit altijd weer een zéér gezellig 
gebeuren is, waar onder het genot van een hapje en een drankje wordt teruggeblikt op 
het afgelopen jaar en vooral ook wordt vooruit gekeken naar de komende activiteiten 
die we gezamenlijk gaan oppakken.  

Daarom hopen we ook deze keer weer een groot aantal amateurs - al dan niet met aanhang 
- te treffen in onze clubshack, zoals wel bekend in het voormalige PSD-gebouw aan de  
Prins Hendrikweg te Vlissingen.  
 
Op woensdag 6 januari a.s. staan de deuren vanaf 20:00 uur voor je open! Graag tot ziens.  

 
Omroepzendermuseum   
 
Op 29 augustus 2005 hebben een aantal vrijwilligers de handen ineen geslagen en besloten 
zich in te gaan zetten voor het behoud en beschrijving van historische omroepzender 
techniek. Het Omroep Zender Museum is opgericht . . . . . .  
 

 
 
. . . . . lees meer op http://www.omroepzendermuseum.nl/  
 
 

PACC Contest met PI4WAL   
 
Gedurende het weekend van 13 en 14 februari zal weer de PACC contest worden gehouden 
waar bij voldoende operators ook PI4WAL weer zal meedraaien vanuit Zeeland. 
 
Heb je (weer) zin om mee te doen ? Laat het de organisatie op tijd weten, uiterlijk 20 januari.  
 
Deelnemers kunnen zich weer aanmelden bij Robert PA3GEO: pa3geo@zeelandnet.nl  
 

Early Access 500 kHz band  
 
Met ingang van 2010 is het onder voorwaarden mogelijk ook in Nederland voor de periode 
van 1 jaar experimentele uitzendingen te plegen op 500 kHz. In aanloop naar een mogelijke 
definitieve toewijzing voor de amateurdienst op de WRC 2012 is dit dus een uitgelezen 
mogelijkheid om alvast meer kennis te vergaren over de mogelijkheden van 500 khz. Zoals 
bekend was 500 kHz tot voor kort de noodfrequentie voor de scheepvaart, en wordt op dit 

moment nog gebruikt voor NAVTEX en GMDSS. (en.wikipedia.org/wiki/500_kHz) 

 
Meer info staat op: http://www.veron.nl/vereniging/details/vereniging_traffic-bureau.html  
en eveneens te lezen via de website http://www.vrza.nl  
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! ! ! PI3BOZ vanaf heden te bereiken met CTCSS 88,5 ! ! !  
 
De 2m repeater PI3BOZ heeft per 1 januari VOLLEDIG CTCSS toon 88.5 Hz. Dus de ontvanger 
MOET nu aangesproken worden met een toon van 88.5 Hz. De zender van de repeater 
geeft ook een CTCSS toon van 88.5 Hz. mee, maar dat is al vele jaren het geval. 
  
De 70 cm repeater geeft nu al een CTCSS toon van ook 88.5 Hz. mee, maar BLIJFT zo lang 
mogelijk op draaggolfsquelch werken. Aangezien men daar eigenlijk nooit problemen heeft 
met het onterecht opengaan van de repeater verwacht men niet dat ze daar op korte termijn 
ook CTCSS in moeten schakelen. Dus daar ( PI2BOZ ) blijft alles bij het oude........... 
  
De D-Star repeater staat geheel en al klaar op de vergunning van Agentschap Telecom te 
wachten, zodra die afkomt gaat de stekker in het stopcontact en kan men (wel stand alone) 
draaien. ( een internetkoppeling volgt later ). 
 
Zie voor de laatste ontwikkelingen op : http://www.d-star.nl/  . 
 
Meer informatie over de repeaters in Bergen op Zoom: http://repeater.hvde.nl/  
 
Met dank aan Rob PAoRPA  
 

 
 

 
SRGW zoekt technische zendamateur(s)   
 
De Stichting Repeater Groep Walcheren is op zoek naar één of meerdere technische 
zendamateurs die willen meedenken én doen met de experimenten van PI2VLI en PI3VLI.   
 
Willen we de repeaters ook komende jaren op een acceptabele manier in de lucht houden 
dan is op korte termijn uitbreiding van de huidige technische ondersteuning nodig binnen de 
organisatie van de SRGW. 
 
Gedacht wordt aan een of meerdere radioamateurs die verstand hebben van repeaters en / 
of Motorola mobilofoons aangezien onze repeaters daarmee zijn uitgerust. 
 
Belangstellenden zullen een relatief grote bewegingsvrijheid krijgen op technisch  
gebied. Er zal daarom veel ruimte zijn voor experimenten. 
 
Schroom niet en breng uw technische kennis in praktijk en ondersteun ons! 
 
Nadere informatie te verkrijgen bij de SRGW (Stichting Repeater Groep Walcheren) 
 
73’s namens de SRGW  
 
Arjan PE1IAD, Bram PD1ABK en Michel PD4AVO 
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Agenda 2010 
 
13 februari 2010  PACC Contest 
14 februari 2010   PACC Contest  
23 april 2010             Time Challenge Hike 
24 april 2010              Time Challenge Hike  
13 maart 2010  Radiovlooienmarkt Rosmalen 
13 mei 2010               Hemelvaartsdag Oranjeplaat 
21 augustus 2010 Lighthouseweekend 
22 augustus 2010  Lighthouseweekend 
18 september 2010 APRS vossenjacht 
6 november 2010      50e Dag voor de Radioamateur 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 februari nummer: 20 januari 2010 


