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Januari 2011       JAARGANG 17 NR. 01 

 
 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de eerste Deltaloep van 2011 met nieuws en bijzonderheden van de 
radiohobby. De redactie wenst u een gelukkig en gezond 2011 toe. 
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst! 
 
Met vriendelijke 73,  
 
Ronald PA10725 
 
 

 
 

Wat kan het zijn ? 
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VERON Afdeling Walcheren 
 
Woensdag 12 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.  
 
Onze RQM Adrie Brasser, PA3BWS,  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. 
 
Kees Murre 
 

 
QSL kaarten 
 
 

 
 

Gewerkt met TX: JRC JST-245  
ANT: 9 bands windom (inclusief 160mtr)  
AMP: Ameritron AL-811. 

73, Cor PG9HF 

 
http://www.pg9hf.nl 
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Uitreiking Gouden Speld aan Dan de Bruijn PA1FZH 
 
Een complete verrassing voor Dan de Bruijn op woensdag 8 december 2010. 
Het gebeurt niet vaak maar Dan was met stomheid geslagen toen tijdens de 
bijeenkomst van de afdeling Walcheren van de VERON plots zijn XYL Elna en een van 
zijn QRP’s binnen kwamen en het HB lid Coen Vermaire, PA5KM het woord nam. 
 
In zijn toespraak somde Coen de vele verdiensten van Dan op. Zo is Dan onder meer bijna 
20 jaar bestuurlid van de afdeling waarvan 14 jaar als voorzitter. Hij is vanaf zijn 
bestuursfunctie coördinator van de N en F cursus; is hij betrokken geweest bij de organisatie 
van het vossenjagen; mede oprichter en actief lid van het Walcheren Antenne Team; eerste 
rondeleider van de Walcherse technoronde op 2 meter op de zondagavond en actief 
betrokken bij DARES, antennemeetdagen etc. 
 
Zonder de initiatieven en actieve opstelling van Dan zou de afdeling wellicht een kwijnend 
bestaan lijden. Het bestuur en leden van de afdeling zijn hem daarom ook dankbaar voor het 
vele werk dat hij voor de afdeling maar ook daarbuiten verzet. 
 
Coen gaf aan dat dit voor het HB de doorslag gaf bij het toekennen van de Gouden Speld 
van de VERON. 
 
Onder luid applaus werd hem de speld door Coen opgespeld.  
Voor de steun die Dan van zijn XYL krijgt ontving zij een fraaie bos bloemen. 
 

 
 
Vlnr Coen Vermaire, PA5KM, Dan de Bruijn, PA1FZH  met gouden speld en zijn  XYL 
Elna.(foto Kees Murre, PA2CHM) 
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Oproep voor deelnemers aan PACC contest 2011 
 
PI4WAL zoekt nog deelnemers voor de PACC contest welke gehouden wordt van 12 tot 13 
februari. Aanmelden kan bij Robert PA3GEO. 
Iedereen is van harte welkom om mee te doen. 
Info: pa3geo@zeelandnet.nl  

 
Nieuwjaarsreceptie VRZA afd. ZWN 
 
Alle leden worden van harte uitgenodigd voor onze nieuwjaarsreceptie. Deze zal 
plaatsvinden op woensdag 5 januari 2011. Vanaf 20:00 uur is ons clubhuis geopend. 
 
We hopen onder het genot van een hapje en een drankje met u het nieuwe verenigingsjaar 
in te luiden. Namens het bestuur wens ik u een goed nieuwjaar toe! 
 
Uw secretaris, Robert PA3GEO. 
 
En zoals bij al onze activiteiten zijn de leden van de Veron afdelingen uiteraard ook van harte 
welkom op onze nieuwjaarsreceptie! 
 

PI4ZWN actief tijdens QSO-Party  
 
Zondag 21 november j.l. werd de jaarlijkse VRZA QSO-Party gehouden. Met deze radio-activiteit 
wordt de verjaardag van de VRZA gevierd. Uiteraard was ook crew van de afdeling Zuid West 
Nederland QRV op zowel 80m als 2m met de clubcall PI4ZWN. 
 
Omdat de ZS6BKW antenne nog van nieuwe lintlijn voorzien moest worden werd er tijdelijk een FD-4 
opgehangen. Daarna werden er diverse verbindingen gemaakt met een aantal stations op 80 meter 
alsmede op 2 meter met voornamelijk lokale amateurs. Zo werd het een gezellig samenzijn in de 
ether, precies de bedoeling van het evenement. 
 
Taart! 
 
Maar ook in de shack was het gezellig, want er was aanloop van diverse amateurs. En voor een nog 
grotere feestvreugde had Ina, de xyl van Jeroen PE1MWB, een heerlijke taart gebakken. Tja, je bent 
jarig of niet! Al met al was het weer een geslaagd gebeuren. 
 
Foto’s zie http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek?gid=41  

 

VERON Vlissingen Nieuwjaarsreceptie 
 
Zondag 2 januari is de nieuwjaarsreceptie van de VERON afdeling Vlissingen in de PI4VLI 
bunker aan de Zuidweg te Biggekerke. U bent welkom vanaf 14.00 uur.  
 

Oproep voor PACC contest 
 
PI4VLI zoekt nog deelnemers voor de PACC contest welke gehouden wordt van 12 tot 13 
februari. Aanmelden kan bij Jesse PE1RUI, Ook als u geen eerdere contest ervaring heeft, is 
dit geen probleem, u bent van harte welkom bij PI4VLI. 
  

Speciale QSL kaart PI65VLI 
Omdat PI4VLI tijdens 2010 ook actief was met de call PI65VLI was het idee ontstaan voor 
een speciale QSL kaart. Om een mooie kaart te kunnen maken roepen we iedereen op die 
één of meerde toepasselijke foto's heeft om deze in te sturen naar Jesse PE1RUI.  
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Burnout 
 
Onlangs kreeg ik te maken met een echte burn-out in mijn windom antenne. 
 
In de choke Bal-un(mantel stroom filter) (zie foto) die onder de Teletrix 1:6 Bal-un hangt.  
 

 
 
Was er in de loop van de afgelopen 4 jaren, langzaam beetje bij beetje water in door 
gedrongen, wat tenslotte resulteerde tot een behoorlijke vonk overslag in mijn choke bal-un. 
De Teflon isolatie vd de 2 buitenste aders was doorgebrand, zodat deze tegen de binnenste 
ader bloot kwam te liggen (zie foto) 
 

 
 
Gevolg: Terugwerking, LF inspraak, en nog erger terugwerking in mijn beide TX set's. 
Waardoor ik mijn vermogen niet hoger kon uitsturen dat 75 WATT PEP. 
 
Arie PAoALV en Rob (geen zendamateur) waren (wederom) bereidt om de windom te laten 
zakken. Geen al te moeilijk karwei, want mijn antenne hangt tussen katrollen, dus is het een 
kwestie van laten vieren, en de antenne zakt zo naar beneden, alhoewel 43 meter lengte. 
Er hing meer draad buiten mijn erf hi. Maar door de draad zo te vieren , kwamen 1 straler de 
bal-un + choke + coax kabel precies binnen mijn erf grenzen. 
 
En werd er een geheel vernieuwde windom antenne opgehangen inclusief de Ecoflex10 
coax kabel, echter zonder de choke. 
 
Een fout die vervelend uitpakte.  
 
In de avond om 18:30 de JRC JST-100 aangezet, om mij in te melden in het Nederlands 
Talig Amateur net.  Na mijn roepletters doorgegeven te hebben,  waren de replay niet vd 
lucht. Vervorming / niet te verstaan was het goedbedoelde commentaar, van de aanwezige 
Om's. 
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De volgende morgen met Arie PAoALV opnieuw wat testjes gedaan, nu met de JRC JST-
245. Het resultaat was, terugwerking in de set etc, duidelijk de choke moest terug vlak onder 
de 1:6 Bal-un (zo kort mogelijk +/-4 cm.) erin terug. 
 
Walter PE1ABR gebeld, tenslotte als er 1 is, die veel van ring kernen en hun toepassingen af 
weet, dan is hij het. Er werd overwogen, om een choke te wikkelen van 50 Ohm coax kabel 
om een pvc buis, maar dit idee werd direct als zijnde te grond stoffelijk door mij afgewezen. 
Omdat ik, het op 1/3 hangend voeding punt minimaal 7 meter boven het aard oppervlak wil 
laten hangen, en zeker niet lager. 
 
De keuze van Walter kwam neer op 2 setjes van elk 4 stuks 4C65/23mm met een spatie van 
2 cm, tussen beide sets. (zie foto). 
Gewikkeld met 3 strengen 50 Ohm dunne Teflon coax kabel. 
Breedbandig, te gebruiken vanaf 160 t/m 10 meter. 
 

 
 
Dag erna werd de choke onder de bal-un gemonteerd. 
Na een reeks van testjes, o.a. met 300 watt PEP, werkte alles weer zoals het bedoeld is. 
Geen terugwerking of LF inspraak, en geen vervorming in het audio. 
 
DX'en maar. 
 
Cor PG9HF 
 

Agentschap Telecom neemt taken STAI over 
 
Agentschap Telecom verzorgt vanaf 1 januari 2011 in opdracht van het Ministerie van EL&I de 
voorlichting over interferentie. Sinds 2001 werd deze voorlichting verzorgd door de Stichting 
Aanpak Interferentie (StAI). Deze houdt per 1 januari 2011 op te bestaan. 
 
Interferentie is storing op het kabelsignaal door de komst van digitale radio en televisie. Deze zenders 
werken op dezelfde frequentie als het signaal dat door de kabel wordt doorgegeven. Het vervangen 
van kabels en stekkers door materiaal met een hogere afscherming lost het probleem in de meeste 
gevallen op. Meer over interferentie, en wat er tegen te doen is, staat vanaf 1 januari op de ATsite.   
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Kidsday op 2 januari 2011 
 
Op zondag 2 januari a.s. is het “Kids Day” in radio land. We willen dan kinderen achter de 
microfoon laten plaatsnemen om ervaringen met radio uit te wisselen. Wij vragen 
zendamateurs hun eigen en/of andere kinderen bij deze gelegenheid uit te nodigen in hun 
shack en hen op deze wijze te interesseren voor onze hobby. 
 
Er is 2 januari a.s. een landelijke ronde van PI4AA 
op: 3715 KHz van 11.00 - 12.00 uur. 
en: 7070 KHz van 12.00 - 13.00 uur. (Nederlandse tijd) 
 
Wij stimuleren afdelingen ook zelf via zendamateurs contacten tussen kinderen te organiseren. Dat 
kan op 2 januari a.s. op de eigen lokale frequenties op 2 meter of 70 cm. Afdelingen kunnen daar ook 
de diverse repeaters voor gebruiken omdat die meestal een groter bereik hebben. 
 
Voor nadere informatie benader Andries Boone (PAoABY) via pa0aby@veron.nl  

 
 

 
 
Meer informatie: www.veron.nl    
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Ontwerpbesluit Nationale Frequentieplan (NFP) wijziging  
 
Het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I) is van plan om in 2010 het 
Nationaal Frequentieplan (NFP) te wijzigen. Enkele van deze wijzigingen moeten op verzoek 
van onder andere de Europese Commissie snel in gebruik worden genomen. Daarom komt het 
ministerie met het 'ontwerpbesluit tussentijdse NFP-wijziging pakket 2010-1'.  In het 
ontwerpbesluit is de tekst op negen plaatsen gewijzigd.  
 
Deze wijzigingen hebben betrekking op de volgende onderdelen:  
 
In de 500 kHz-band wordt early access op secundaire basis voor radiozendamateurs mogelijk 
gemaakt.  
 
In de 400 MHz-band wordt frequentiegebruik ten behoeve van actieve medische implantaten mogelijk 
gemaakt.  
 
Band 1 (61-68 MHz), waarin voorheen analoge TV-omroep plaatsvond, is voortaan beschikbaar voor 
het Ministerie van Defensie ten behoeve van mobiele communicatie.  
 
De ruimte tussen 70.0 MHz tot 70.5 MHz komt beschikbaar voor medegebruik door 
radiozendamateurs.  
 
Vergunningvrij gebruik van frequenties voor mobiele communicatie in de 900 MHz- en de 1800 MHz-
banden wordt voor gebruik aan boord van schepen in de Nederlandse territoriale wateren geregeld.  
 
ENG/OB wordt in de 7 GHz-band bestemd.  
 
Tussen 40.5 GHz en 43.5 GHz worden point-to-point straalverbindingen mogelijk gemaakt.  
 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni/documenten-en-
publicaties/besluiten/2010/12/06/ontwerpbesluit-tussentijdse-nfp-wijziging-pakket-2010-1.html  

 
Tijdschrift Funkamateur niet meer in losse verkoop  
 
Vanaf 1 januari 2011 is het Duitse tijdschrift Funkamateur niet meer in de Nederlandse 
tijdschriften kiosken verkrijgbaar. De losse verkoop van dit blad blijkt dermate laag te zijn 
geworden dat het niet meer mogelijk is om deze nog in de losse verkoop in Nederland aan te 
bieden. Wel kan men er een abonnement op nemen. De abonnee krijgt dan het tijdschrift thuis 
gestuurd. 
 
De Funkamateur is een Duitstalig magazine speciaal voor radio amateurs. Elke maand staan er 
actuele onderwerpen in over elektronica, ontvangst- en zender techniek. Speciaal voor de PA 
amateurs had de uitgever in de maand december een speciale aanbieding. 
 

                      www.darc.de  
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FLOODex: DARES bewijst de taak aan te kunnen  
 
Woensdag 24 november 2010 vond het afsluitende congres van FLOODex 09 plaats. 
FLOODex 09 was een EU gesubsidieerde oefening waarin gesimuleerd werd dat grote delen 
van Noord-Holland Noord overstroomd waren. De geprojecteerde overstroming was zo groot 
dat een beroep gedaan werd op de EU verdragen voor internationale bijstand. Enige honderden 
hulpverleners zijn daarop, uit o.a. Groot-Brittannië, Polen, Estland, Duitsland naar Noord-
Holland gekomen om de gevolgen van de ramp te bestrijden.  
 
Het hoofddoel van de oefening was de logistiek rond binnenkomende buitenlandse hulp en de 
internationale samenwerking te testen en te oefenen. Eén van de aspecten uit het rampscenario was 
dat de GSM en C2000 communicatie zou uitvallen. DARES was gevraagd om hiervoor de back-up te 
verzorgen. Vanuit verschillende veiligheidsregio’s, waaronder ook Zeeland, waren luister- en 
zendamateurs aanwezig bij de oefening in 2009. 
 
Tijdens de twee oefendagen in september 2009 waren er steeds zo'n 1000 man actief, waarvan 300 
figuranten, 250 buitenlandse hulpverleners, 5 helikopters, 20 vaartuigen, tegen de 100 voertuigen en 
70 DARES deelnemers. Alles bij elkaar de grootste rampoefening ooit. Op 24 november j.l. namen 
zo'n 100 belangstellenden en een delegatie van DARES deel aan dit congres waar de lessons learned 
werden gepresenteerd. De rapportage over de inzet van DARES was bijzonder positief. Zeger 
Brinkman, projectleider FLOOdex zegt: "DARES was de meest gemotiveerde deelnemer, die zijn 
kansen zag". Het evaluatieverslag van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vermeldt 
dat de zendamateurs van DARES een rots in de branding waren. Zowel dit verslag als dat van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bevelen aan om ze snel mogelijk met DARES een convenant af 
te sluiten. Eerder dit jaar is dit ook reeds in Zeeland gedaan. 
 
Zie www.nifv.nl/web/show/id=208848 voor de presentaties op dit congres. 

 

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/Frequentiemanagement/De-Staat-van-de-Ether  
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Geslaagde oefening Veiligheidsregio Zeeland en DARES Zeeland 
 
DARES Zeeland heeft donderdagavond 16 december een geslaagde oefening gehouden met de 
Veiligheidsregio Zeeland. Op vier locaties waren noodstations ingericht door zowel mensen 
van DARES Zeeland als van de brandweer Zeeland. 
 
Uniek was de inzet van alle VC2 groepen ( Zierikzee, Arnemuiden en Westdorpe ) die waren ingezet 
nabij het restaurant van de Zeelandbrug, nabij het gemeentehuis in Heinkenszand en nabij de nieuwe 
brandweerkazerne aan de Koegorspolder in Terneuzen. Met de toevoeging van drie mobiele DARES 
groepen waren drie complete noodcommunicatiestations ingericht t.b.v. de overheid. 
 
Vanuit het gebouw van de Veiligheidsregio Zeeland aan de Segeerssingel te Middelburg was het 
DARES Regionaal Coördinatie Centrum (DRCC) operationeel welke in contact stond met de drie 
tijdelijke noodstations in Zeeland. Doel van de oefening was het beoefenen van de onderlinge analoge 
communicatie op zowel VHF als UHF, tevens was er een oefening met het digitale Winlink. 
 
DARES Nederland heeft in augustus 2010 een convenant gesloten met de Veiligheidsregio Zeeland 
waarin opgenomen is dat beide partijen elk jaar minimaal 1 keer samen oefenen.  
 
Beelden en andere verslagen zijn te lezen op http://www.dareszeeland.nl/nieuws.html  

 
 

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 februari nummer: 20 januari 2011 


