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Januari 2012       JAARGANG 18 NR. 01 
 
 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Hierbij ontvangt u het eerste nummer van de Deltaloep van het nieuwe jaar. Namens de 
redactie wensen wij u een goed en gezond 2012. Indien u bijzonderheden of leuke 
wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw kopij tijdig naar de redactie via 
ons nieuwe e-mailadres deltaloep@gmail.com. Iedereen veel leesplezier toegewenst!  
 
Met vriendelijke 73,  
 
Ronald PA10725 
 
 
VERON A44, afdeling Walcheren 
 
Woensdag 11 januari om 20.00u vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in 
het Palet (Brede School)  in Middelburg-Zuid (tegenover het winkelcentrum).  
Deze keer niet zozeer een bijeenkomst maar een officiële  jaarvergadering. Hiervoor 
krijgt u ook een schriftelijke uitnodiging.  
 
Na de bestuursmededelingen en het vaststellen van de jaarverslagen, staat deze avond in 
het teken van de jaarlijkse verkiezing van het afdelingsbestuur. Nadat we het officiële deel 
hebben afgesloten, zullen we proosten op het nieuwe jaar met een hapje en een drankje. 
 
Onze QSL manager Adri Brasser, PA3BWS, is aanwezig voor de uitgifte en voor het in 
ontvangst nemen van uw QSL kaarten.  
 
Verder is er iedere zondagavond: 
 
De CW ronde op 144.060 MHz om 20.30 lokale tijd. 
 
De Techno ronde op 145.225 MHz om 21.00u lokale tijd. 
  
Voor de laatste nieuwtjes altijd handig ook met enige regelmaat onze website www.pi4wal.nl 
te raadplegen. 
 
Wim de Zwart, PAoWDZ, secretaris. 
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Nieuwjaarsreceptie VERON afdeling Vlissingen 
 
VERON afdeling Vlissingen zal haar nieuwjaarsreceptie houden op 8 januari 2012. De 
nieuwjaarsreceptie wordt gehouden in de bunker van PI4VLI, en deze zal open zijn vanaf 
12.00 uur. De bunker is te vinden aan de Zuidweg te Biggekerke. 
 
 
WSPR demonstratie in de bunker 
 
We schreven er vorige maand al over, de WSPR demonstratie die Johan PD1KE zal 
geven.  Toen was de datum echter nog onduidelijk, inmiddels is bekend dat deze zal 
zijn op 8 januari 2012 vanaf 14.00 uur in de bunker.  Dit is aansluitend aan de 
nieuwjaarsreceptie van de bunker.  
 
Om het geheugen even op te frissen, WSPR staat voor Weak Signal Propagation Report en 
is geschikt voor zowel zend en luisteramateurs. Zend amateurs kunnen met behulp van 
WSPR hun callsign, locatie en  power informatie versturen.  Er worden lage vermogens 
(QRP) gebruikt tot circa 5 Watt. 
 
Zendamateurs en luister amateurs kunnen deze signalen met behulp van WSPR software 
ontvangen, en zo signaal rapporten genereren. Deze rapportage kan dan worden gebruikt 
om de propagatie op verschillende banden te bepalen. Tot ziens in de bunker! 
 
PI4VLI in PACC contest 2012 
 
PI4VLI is van plan weer actief mee te doen met de PACC contest. De PACC contest 
wordt gehouden op de verschillende HF banden en vind plaats in het weekend van 11 
en 12 februari 2012.   
 
Waar we andere jaren multi single mee deden, multi operator, één running station en één 
multiplier station willen we dit jaar multi multi meedoen. Dat wil zeggen dat er vanaf de 
tweede set actief meegedaan kan worden, en ook CQ kan worden gegeven. Ook kunnen we 
de dit jaar gebruik maken van de 20 meter beam.  
 
Iedereen die mee wilt doen kan zich voor zondag 29 januari 2012 aanmelden bij Jesse 
PE1RUI, eerdere contest ervaring is niet vereist. 
 
 
Te Koop 
 
Te koop voor de enthousiaste antenne doe het zelver: een aluminium schuif ladder 
 
        Type: 2 x 12 sporten 
        Lengte uitgeschoven: 6 meter 
        Prijs: € 25 
 
        Inlichtingen: Roelof Bakker, PAoRDT 
        E-mail: roelof@ndb.demon.nl 
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10 meter  
 
In de maand oktober stond de 10 mtr. band wijdt open. Helaas is de laaste week de 
conditie op deze band achteruit aan het gaan.  Dit neemt niet weg, dat van de 
gemaakte QSO's op 10 mtr., en de per post verstuurde QSL kaarten. Nu de bevestigde 
QSL kaarten op de deur mat beginnen te vallen. 
 
Als ik van een gemaakte verbinding een QSL kaart verstuur naar het tegen station. 
Doe ik dit vaak per post, in de envelop gaat mijn QSL kaart inclusief, een aan mij zelf 
geadresseerde envelop. 
 
Echter het wordt ook op vaak  op prijs gesteld dat er 1 of 2 dollar meegestuurd worden. 
Zodat het HAM station dat je QSL post/kaart ontvang, de postzegel kan kopen om op je aan 
je zelf geadresseerde envelop te plakken. 
 

 
 
 
Vaak veel te veel, maar men verlangt dit bedrag nu eenmaal. Al kan ik me indenken, dat 
stations die hun post vanaf een eiland versturen.  Aan 2 US dollar net genoeg hebben. 
Stuur maar eens een QSL kaart, naar een station dat een QSL manager heeft, 
Zoals EA7FTR ( http://www.ea7ftr.com/send/ ) 2 US dollar per letter! 
 
Echter onlangs kreeg ik een QSL kaart van JA2KSI bevestigd van een gemaakte verbinding 
op 15mtr., met 1 dollar in de envelop retour. :-) 
 
73' Cor van Soelen PG9HF 
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DX info 
 
6W, SENEGAL 
    Mark,6W/AA1AC, announced to show up from La Sonome from Dec 4-11. 
    QSL via homecall. 
 
BV, TAIWAN, AS-020 
    The special event station BV100 will take part in the upcoming 
    ARRL 160m CW Contest from Taiwan (AS-020). QSL via BV2KI. 
    See also: http://www.bv100.tw/EN 
 
BY, CHINA, AS-102 
    Yuri,N3QQ, plans to activate Kinmen (Quemoy) Island (AS-102) 
    as BW/N3QQ in CW and SSB on 40-10m from Dec 3-6. QSL via N7RO. 
 
F, FRANCE 
    The "Council of Europe Radio Amateur Club" (CERAC-TP2CE) is going to 
    activate the special event station TP50CE on Dec 2-4. Occasion is the 
    50th anniversary of the European Social Charter. QSL via F5LGF. 
    See also: http://ewwa.free.fr 
       --- 
   Roald Amundsen together with his team was the first person to reach 
    the South Pole on Dec 14, 1911. Francois,F8DVD, is going to activate 
    the special callsign TM100SP (WAP 225) mainly in SSB on 10m-40m during 
    December to celebrate this special achievement. QSL via F8DVD. 
 
GJ, JERSEY, EU-013 
    Martin,G3ZAY, Michael,G7VJR, Joe,JA1LZR, Harumi,JF1PJK, and 
    Yutaka,JQ2GYU, will be QRV in all modes on all bands (focus: lowbands) 
    signing GJ6UW from December 2-7. QSL via M0BLF & LoTW. 
 
HH, HAITI, NA-096 
    Pierre,HH2/HB9AMO, is working only in CW during his spare time (evening 
    and weekend) until January 9. QSL via PA7FM, LoTW. 
 
J6, ST LUCIA, NA-108 
    The Buddies in the Caribbean group specialised on DXpeditions with low 
    power and Buddipole. They are visiting St. Lucia again from Dec 4-12. 
    The OPs Budd,J68FF (W3FF), Guy,J68UN (N7UN), David,J6/WD9CMD (WD9CMD), 
    Joe,J6/N7BF (N7BF), Steve,J6/WF2S (WF2S), Tom,J6/K9CJM (K9CJM), 
    Bill,J6/AA40C (AA4OC), and Barclay,J6/WU1B (WU1B), plan to run three 
    stations in CW, SSB, RTTY and PSK on 160m-10m. 
    They will use the callsign J68UN in the ARRL 10m Contest (Dec 10/11). 
    QSLs via homecalls (direct), LoTW, eQSL. 
    You can find more information on the websites: 
       http://suitcasedxpeditions.com 
       http://www.n7un.com 
       http://sites.google.com/site/caribbeanbuddies 
 
JD1/MT, MINAMI TORISHIMA, OC-073 
    Take,JG8NQJ/JD1, plans to show up again on all bands from 
    Minami Torishima (Marcus Island, OC-073) in December. QSL via homecall. 
    Logsearch at: http://dx.qsl.net/cgi-bin/logform.cgi?jd1-jg8nqj 
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KG4, GUANTANAMO BAY, NA-015 
    Norman,AH0AJ, is signing KG4AJ from Guantanamo Bay (NA-015) for the 
    next two years. QSL via homecall. 
 
KH2, GUAM, OC-026 
    Yoshiaki,W3JH/KH2 (JD1BNX), plans to visit Guam (OC-026, USi GU003S, 
    WFF KFF-110, WLOTA 0064) from Nov 30 until Dec 5. 
    He may join the TARA RTTY Melee Contest as well. 
    QSL via JR3QFB, unfortunately only direct. 
 
LY, LITHUANIA 
    Vilmantas,LY3BY, will use the special call LY100SP (WAP-206) mainly 
    in CW on HF from Dec 5-25. QSL via homecall. 
 
LZ, BULGARIA 
    Members of the "Balkan Sports Club" will activate the special callsign 
    LZ1363PTT during December. QSOs are good for the "All Bulgarian Saints" 
    award also. QSL via LZ1KZA. See: http://www.balkanclub.org/awards.htm 
 
PA, THE NETHERLANDS 
    Approaching the end of the 65th anniversary of the International Short 
    Wave League (ISWL) Fred,PA0FAW, will be QRV as PG65ISWL from Dec 1-28. 
    Listen for him mainly in CW/PSK and only little SSB (PAFF-005). 
    QSL via bureau, direct, eQSL, no LoTW. 
    SWL reports are welcome. See also: http://www.iswl.org.uk 
 
SV, GREECE 
    The special event station SX100A celebrates the 100th birthday of the 
    Greek warship "Georgios Averof" from Dec 2-4. The station is operated 
    from the radio shack of the ship. QSL via bureau. 
 
UR, UKRAINE 
    Following special event stations are celebrating 20 years of Ukrainian 
    independence from Dec 1-30: 
       EM20C   (via UX5PC)    EM20L  (via US0LW) 
       EM20LTD (via UR3LTD)   EM20UJ (via UR5UJ) 
       EM20UKR (via UR7UC)    EM20UU (via US7UU) 
       EM20V   (via UR2VA)    EN20C  (via UX7CQ) 
       EN20UO  (via UX5UO)    EN20UP (via UT4UP) 
       EN20UZ  (via UR5UZ)    EN20W  (via UR4WWE) 
       EO20IGN (via US7IGN)   EO20IO (via UX3IO) 
       EO20IZ  (via UX5IZ)    EO20K  (via UR4KWA) 
       EO20M   (via UX7MA)    EO20UD (via UR7UD) 
       EO20UM  (via UT0UM)    EO20UR (via UT7UR) 
       EO20UU  (via UT7UU)    EO20ZZ (via US0ZZ) 
     --- 
   A few members of the Black Sea Contest Club (BSCC) will be active as 
    EM0BSCC/mm from Dec 1 until Feb 28. QSL via UU0JM. 
    More information is available online at: http://www.bscc.in 
 
V5, NAMIBIA 
    A German team will visit Namibia from December until January 2012. 
    Mathias,V5/DJ2HD, Wolfgang,V5/DH3WO, Ulmar,V5/DK1CE, and Ewald,V5/DJ2BQ 
    will be QRV in CW, SSB and RTTY on 160m-10m like this: 
       V5/DJ2BQ  Dec 2 -Jan 16 
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       V5/DJ2HD  Dec 26-Jan 16 
       V5/DH3WO  Dec 26-Jan 5 
       V5/DK1CE  Dec 26-Jan 5 
    QSLs for V5/DK1CE via DH3WO, all other QSLs via homecalls. 
 
VP5, TURKS AND CAICOS ISLANDS, NA-002 
    Dave,W5CW, is still active from Providenciales, North Caicos (NA-002, 
    WLOTA 1476) signing VP5/W5CW until Dec 14. He will also be QRV as VP5CW 
    in the ARRL 160m CW Contest (Dec 2-4) and ARRL 10m Contest (Dec 10-11). 
    QSL via homecall, unfortunately only direct. 
 
XV, VIETNAM 
    Mal,VK6LC, plans to make CW and SSB pile-ups on 20m/17m/12m signing 
    XV2LC from Dec 2-8. QSL via homecall, unfortunately only direct. 
       --- 
   Mike,OM2DX, is working in the embassy in Hanoi and can be found working 
    on the bands as XV9DX or 3W1M. QSL via OM3JW. 
 
ZF, CAYMAN ISLANDS, NA-016 
    If you are still missing ZF you should listen for Bill,K9HZ, who plans 
    to become active as ZF2HZ from Rum Point/Grand Cayman Island (NA-016, 
    WLOTA 1042, Loc. EK99II). QSL via homecall, LoTW. 
 
ZK2, NIUE ISLAND, OC-040 
    Chris,GM3WOJ, has a temporary license for the 60m band as ZK2V for a 
    limited time (5403.5 kHz; Dec 1,1100 UTC, until Dec 8,1100 UTC). 
    See also: http://www.zk2v.com 
 
73, Cor PG9HF 
 
 
Oproep voor PI4WAL PACC Contest 
 
Gedurende het weekend van 11 en 12 februari is er weer de jaarlijkse PACC alwaar Robert 
PA3GEO met zijn crew de nodige verbindingen zal maken vanuit Vlissingen. 
 
Net als voorgaande jaren doet Robert weer een oproep voor operators die willen meedraaien 
in het rooster. Laat even weten bij de aanmelding of je zaterdagmiddag, zaterdagavond, 
zaterdagnacht of zondagochtend wil meedoen. 
 
Iedereen kan zich aanmelden via pa3geo@zeelandnet.nl  
 
Graag tot volgend jaar! 
 
73’s van Robert de PA3GEO 
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Ingezonden 
 

 
 
Ik wens iedereen een uiterst gezonde overstap naar 2012 en dat we een evenzo radio-actief 
jaar mogen beleven.  
 
73 de Ignas , PA1IF 
 
Rinus QRV net nieuwe roepletters 
 
Rinus de Lange (voorheen PA3APV) heeft sinds vorige maand een andere call. Zijn nieuwe 
roepletters staan meer symbool voor zijn eigen initialen. Het is geworden: PA2MDL. 
 
Wij feliciteren Rinus met zijn nieuwe call, en wensen hem veel DX!  
 

    Rinus PA2MDL QRV 
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Agentschap Telecom breidt aanpak etherpiraten uit 
 
Met ingang van medio december breidt Agentschap Telecom de aanpak van 
etherpiraten uit. Vanaf die datum kan de boete voor het illegaal gebruiken van de FM-
band oplopen tot € 45.000,-. Ook is er in de kerstperiode extra inzet van inspecteurs 
om overlast van etherpiraten te voorkomen. 
 
Boete afhankelijk van ernst overtreding 
 
De boete kan oplopen tot € 45.000,- en is mede afhankelijk van de ernst van de overtreding. 
Dit wordt onder andere bepaald door de mate van storing die de etherpiraat met zijn 
uitzending veroorzaakt. 
 
Naast de hogere boete hanteert Agentschap Telecom een lik-op-stuk beleid. De overtreder 
ontvangt bij illegaal uitzenden eerst een waarschuwing. Als binnen een uur geen gehoor 
wordt gegeven aan de waarschuwing kan de inspecteur ter plaatse direct een overtreding 
constateren. Dan zal de inspecteur een Rapport van Bevindingen opstellen en riskeert de 
overtreder de boete. Agentschap Telecom hoopt met deze aanpak overtredingen en overlast 
te voorkomen 
 
Commercialisering en professionalisering 
 
De afgelopen periode signaleert Agentschap Telecom een verschuiving in het type 
etherpiraat. Waren het eerst vooral de ‘zolderkamerpiraten’ (hobbyisten), nu zijn het de 
grotere ‘feesttentpiraten’ die overlast veroorzaken. Zij gebruiken steeds zwaardere 
apparatuur met grotere vermogens en hogere antennemasten. Daarmee hebben ze een 
groter bereik en is de overlast groter. Daarnaast ziet Agentschap Telecom een toename van 
het aantal mobiele masten dat op afstand, vanuit een studio, aangestuurd kan worden. Dit 
soort constructies wordt gebruikt bij uitzendingen vanuit horecagelegenheden, schuurfeesten 
en feesttenten. Vanwege de overlast die deze etherpiraten veroorzaken zal Agentschap 
Telecom zich ook meer op dit soort overtreders richten. 
 
Overlast 
 
Etherpiraten zorgen met hun illegale uitzendingen voor veel overlast. 
In een aantal gevallen wordt het radioverkeer van luchtvaart en het C2000- 
communicatiesysteem gestoord (dit is het communicatiesysteem van ambulancediensten, 
brandweer, marechaussee en politie). Dit kan levensbedreigende situaties opleveren. 
De ontvangst van calamiteitenzenders kan ook in het geding zijn. 
Zij verstoren ook de ontvangst van commerciële en publieke omroepen, waardoor deze 
minder luisteraars bereiken. Daardoor leiden de omroepen economische schade. 
En tot slot ondervinden de luisteraars hinder bij het luisteren naar hun favoriete radiostation. 
 

Tot 30 juni 2012 Special Event station ON44NUTS 

Radio Club des Ardennes RCA te Bastogne zal van 22 december 2011 tot 30 juni 2012 
ON44NUTS activeren, ter nagedachtenis van alle US militairen, gesneuveld voor de 
Belgische vrijheid, maar ook ter herinnering aan het befaamde antwoord “Nuts!” van de 
Amerikaanse generaal McAuliffe tijdens het Ardennenoffensief, toen de Duitse aanvaller de 
overgave van de Amerikanen eisten. QSL via ON4RCA, Meer informaties op qrz.com 
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Storing Turkse BC zenders 10110 en 14210 KHz voorbij 
 
Goed nieuws uit Duitsland. Begin april 2011 waren op de frequenties 10110 KHz en 14210 
KHz Turkse omroep programma's te horen. DARC Bandwacht en de VERON Intruder Watch 
hebben bij de Turkse Ambassades in Duitsland en Nederland geklaagd. Onder andere met 
een brief aan de Turkse Ambassade te Den Haag.  

Met medewerking va de Duitse PTT en de Oostenrijkse Intruder Watch heeft de technische 
dienst van de Turkse Omroep maatregelen genomen. Het betrof een IM 
(intermodulatieproduct).  

 

 

Vocoder en F1B (digitaal) op 21001,5 KHZ gestaakt 
 
Goed nieuws voor de zendamateurs. De dagelijkse uitzendingen vanuit Rusland (locatie 
Jekatrinburg) door het Yakhta systeem (in de modes Vocoder en F1B (digitaal)) op 21001,5 
KHZ zijn gestaakt. Dank aan de DARC Bandwacht (DK2OM en DJ9KR) en de Duitse PTT 
voor het sturen van een officiële klacht naar de Russische Autoriteiten. 

 

Radio Golos Rossiye van 7200 KHz naar 7265 KHz 
 
De VERON IARU Monitoring System (ex-Intruder Watch) werd door vice-voorzitter Uli 
(DJ9KR) van de IARU MS (DARC) geïnformeerd over de Russische omroepzender 
"Radio Golos Rossiye (Voice of Russia)" in St. Petersburg, Rusland.  

De uitzending is op 2 februari 2011 om 12.00 uur geconstateerd op een frequentie van 7200 
KHz, liggende in de 40 meter exclusieve amateur-band. In deze uitzending werd de 
Russische taal gebezigd. Het Agentschap Telecom te Groningen is schriftelijke verzocht een 
officiële klacht te zenden aan de verantwoordelijke autoriteiten in Moskou. 
 
De DARC Bandwacht (IARUMS) heeft een officiële klacht gezonden naar de Ambassadeur 
van de Russische Federatie te Berlijn. De VERON IARU Monitoring System heeft eveneens 
een officiële schriftelijke klacht gezonden naar de Ambassadeur van de Russische Federatie 
in Den Haag.  

 
Mr. Alexsey Vesnin, van de “General Frequency Control” in Moskou heeft de leiding van de 
omroepzender in St. Petersburg opdracht gegeven de frequentie 7200 KHz, liggende in de 
exclusieve 40 meter amateur-band, te verlaten. De uitzendingen zijn nu op 7265 KHz hervat. 

Breedbandige signalen in de 40 meter band gestaakt 
 
De mysterieuze breedbandige signalen op 7000 KHz en 7820 KHz werden veroorzaakt 
door een defecte zender van “All India Radio”in New Dehli op 7410 KHz. 
 
De Duitse toezichthouder, German PTT BnetzA Konstanz heeft door middel van metingen 
het probleem opgelost. Met dank aan alle Hams en speciaal aan de Duitse PTT voor de 
uitstekende samenwerking.  
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National Radio of Afghanistan op 7200 KHz 
 
Sinds kort is op 7200 KHz in de middag de omroepzender "National Radio of 
Afghanistan" te beluisteren. Deze frequentie ligt in de exclusieve 40m amateur band.  

In de uitzending wordt tevens de frequentie 6100 KHz vermeld, echter daar is geen 
uitzending waar te nemen. De Duitse PTT heeft op verzoek van de DARC Bandwacht een 
officiële klacht gezonden. De VERON heeft het Agentschap Telecom (AT) te Groningen 
schriftelijke gevraagd een klacht naar de autoriteiten in Kabul te zenden. En ook de 
Nederlandse tak van IARUMS-R1 heeft een brief aan de Afgaanse ambassadeur op de post 
gedaan. 

 

73 Magazine van 1960 tot 2003 vrij in te zien  
 
De jaargangen van “73 Magazine” van 1960 tot 2003 zijn nu vrij in te zien en te 
downloaden via internet. Het geeft een aardig inzicht in de historie van amateur radio 
in die periode.  

De files zijn vrij te downloaden in verschillende formaten, ondermeer in PDF met de plaatjes 
en foto’s erbij, alleen de teksten of gewoon on-line te lezen. Ga nu snel naar dit archief toe 
via http://www.archive.org/search.php?query=collection:73-magazine&sort=&page=1  

CEPT harmonisering Citizens Band (CB)  
 
De Europese Comissie heeft besloten de CEPT agentschappen te voorzien van 
mogelijkheden om de frequentie band 26.960 - 27.410 MHz voor CB radio apparatuur te 
harmoniseren.  

Deze beslissing is geinitieerd door ETSI TR 102 626 en herzien door de CEPT. De 
technische voorwaarden voor de toekenning aan CB radio gebruikers, zijn besproken binnen 
de ECC waarbij geen frequentie spectrum compatibiliteit of frequentieband deling problemen 
werder geidentificeerd. 
 
Concreet geeft dit (daar waar de lokale overheden dit toestaan) de CB'er mogelijkheden om 
onder andere met 12 Watt PEP in SSB uit te komen. Duitsland is een van de eerste 
Europese landen waar dit ingevoerd gaat worden. Daarmee wordt wel de Duitse grens van 
10W EIRP overschreden waarboven men valt onder de Verordening betreffende de 
Detectiemethode voor het beperken van Elektro-magnetische Straling. In de berichtgeving 
maakt het Duitse BNetzA duidelijk dat er voor CB'ers geen vrijstelling geldt. De radio-
amateur dienst is en blijft wel de enige die zelf hun vast opgestelde stations mogen 
beoordelen op stralingsdichtheid en die gegevens aan mogen leveren bij het BNetzA. Wat 
dat betekent voor vast opgestelde CB stations wordt niet duidelijk gemaakt. 
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Nieuwe Commissie Gehandicapte Radiozendamateurs website  
 
Op 16 december 2011 heeft CGR webmaster Joop (PA1JLG) de vernieuwde website online 
gezet. Wat is er zoals vernieuwd? Een kleine opsomming:... 

• Er is een nieuwe banner gemaakt.  
• De pagina van het bouwproject is vernieuwd.  
• Er is een nieuwe groepsfoto geplaatst.  
• Een fotoalbum toegevoegd van afgelopen reünie Dennenheul.  
• Een pagina over de IPHA en IARU toegevoegd.  
• Een ander menu gemaakt.  
• Alle pagina's aangepast een de huidige bezetting van de CGR.  

Later zullen nog pagina's worden toegevoegd over het ontstaan, de oud-commissieleden en 
het 40 jarig bestaan van de CGR. Wie suggesties heeft of foto's en/of teksten uit het 
verleden, die zijn welkom. Lees meer op http://www.pi4cgr.nl/  

Radiotijd is terug: aantal zendamateurs licenties hoger dan ooit  
 
De nieuwste trend bij communicatie in Amerika is niet een nieuwe smartphone van 
Apple of Google maar een van de oudere pioniers op het gebied van verbindingen:  
De vergunningen voor amateurradio staan in de VS met meer dan 700.000 licenties  
op historisch topniveau, aldus de Federal Communication Commission. 
 
Amateurradio overspoelde de natie bijna honderd jaar geleden voor het eerst stormachtig. 
Afgelopen maand had de FCC 700.314 licenties in de boeken, met ongeveer 40.000 nieuwe 
in de laatste vijf jaar. Vergelijk dat met 2005 toen er nog 662.600 zendamateurs waren en je 
ziet waarom de American Radio Relay League – de organisatie van alles rond 
zendamateurisme – dit een ‘gouden tijd’ noemt. 

Lees meer op http://www.veron.nl/actueel/details/actueel_radiotijd-is-terug.html  

6 jarige haalt machtiging radio amateur  
 
De jeugd heeft de toekomst, en dat geldt zeker voor het zend-amateurisme: afgelopen 
augustus haalde Priscilla Harder haar Amateur Radio examen en kreeg de roepnaam 
KDoPLJ.  
 
De 6 jaar oude Priscilla Harder (KD0oPLJ) uit Newton, Kansas haalde haar Technician Class 
licentie tijdens een examen dat afgenomen werd in de Kansas State Convention. Ze is lid 
van een amateur-radio familie: haar beide ouders hebben een machtiging. Vader Kent is 
NoXOS en haar moeder Dana KBoRAT. Ze heeft nog een jongere zus Phebe, maar die 
heeft nog geen machtiging. Hopelijk haalt die haar machtiging binnen een paar jaar. 
 
De Amerikaanse Technician Class licentie is te vergelijken met onze N-machtiging maar er 
zit verschil in toegestaan vermogen. In Nederland mag een N gelicenseerde met maximaal 
25 Watt werken, in Amerika mogen Technicians een vermogen van maximaal 1.5 KW 
verstoken op de amateurbanden boven 30 MHz en 200 Watt in delen van de 3.5, 7, 21 en 28 
MHz banden. 
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Grootste telescoop ter wereld is een stapje dichterbij  
Zeven nationale regerings- en onderzoeksorganisaties, waaronder de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), hebben de oprichting van de 
SKA-Organisatie aangekondigd. Deze organisatie moet de ontwerpfase van de Square 
Kilometre Array, de grootste radiotelescoop ooit, in goede banen leiden.  

Naar verwachting zullen zich de komende maanden nog meer instellingen bij de SKA 
organisatie aansluiten. Waar de SKA komt te staan, wordt volgend jaar beslist: het wordt of 
Zuid-Afrika (plus buurlanden) of Australië/Nieuw-Zeeland. Zeker is wel dat het instrument, 
dat een slordige anderhalf miljard euro gaat kosten, uit duizenden antennes en schotels zal 
gaan bestaan die een gezamenlijk opvangend oppervlak van één vierkante kilometer heeft. 
 
Deze antennes zullen verspreid over een 3000 vierkante kilometer groot gebied worden 
opgesteld, wat in een zeer grote beeldscherpte resulteert. SKA moet astronomen meer 
inzicht geven in het ontstaan en de evolutie van de eerste sterren en sterrenstelsels in het 
heelal, de rol van kosmische magneetvelden en de aard van de zwaartekracht. Naar 
verwachting zal in 2016 een begin worden gemaakt met de bouw van de Square Kilometre 
Array. De eerste waarnemingen zouden dan in 2019 kunnen beginnen. 

 

Gezellige VRZA QSO party 

Het is inmiddels een langjarige traditie: de verjaardag van de VRZA wordt in de ether 
gevierd middels de VRZA QSO Party. Ook vanuit de ZWN clubshack zijn we sinds jaar 
en dag van de partij. Zo ook op zondag 27 november j.l. 

Deze keer had de QSO Party een speciaal tintje want de VRZA is dit jaar 60 jaar jong en dat 
moest gevierd worden! En dat vieren gebeurde met een heuse loterij met leuke prijzen, 
waaronder een Yeasu FT857D en een Apple iPad2. De trekking werd live uitgezonden via de 
verenigingszender, voor de gelegenheid omgedoopd naar PI60VRZ/A. 

Gezellig druk 

Tijdens de QSO Party was de clubshack geopend en werden er via 80 meter en 2 meter 
banden onder de call PI60ZWN verbindingen gemaakt, o.a. met een flink aantal andere 
VRZA clubstations. René PDoEJN had zijn Dstar transceiver meegenomen en deze werd 
door Robert PA3GEO stevig aan de tand gevoeld. Een nieuw facet binnen onze toch al zo 
rijk geschakeerde hobby en een leuk onderwerp om ons tijdens een afdelingsbijeenkomst 
eens nader over te buigen. 

Een flink aantal radio-amateurs wist onze shack - al dan niet met aanhang - te vinden en het 
werd daarmee een heel gezellige middag. Daarbij mag niet onvermeld blijven dat de door 
Karin PDoKM gebakken cake extra sfeerverhogend heeft gewerkt. Al met al een middag 
geschikt voor herhaling! 

Kijk voor de foto’s op http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/49  
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Agenda 2012 
 
4 januari  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
8 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst VERON VLI 
11 januari  Jaarvergadering VERON WAL 
18 januari  Technoavond VRZA ZWN 
19 januari  Lezing Bescherming Bevolking (Goes) 
1 februari  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
8 februari  WAL lezing: Zelfbouw SRD ontvanger door  
   PAoRDT 
15 februari  Technoavond VRZA ZWN 
11+12 februari PACC Contest 
7 maart  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
10 maart  Radiobeurs Rosmalen 
14 maart  WAL lezing: Gebruik digitale modes op HF door  
   PA3GEO 
21 maart  Technoavond VRZA ZWN 
24+25 maart  COTA Lewedorp door PA3BKZ 
4 april   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
11 april  VR voorstellen VERON WAL 
6 t/m 9 april  Paasweekend 
18 april  Technoavond VRZA ZWN 
2 mei   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
9 mei   WAL lezing: Zelfbouw seinsleutels en zelfbouw  
   enigma door PA3GUF 
16 mei   Technoavond VRZA ZWN 
17 mei   Hemelvaartsdag Familiedag Oranjeplaat 
26 t/m 28 mei  Pinksterweekend + Veldweekend Lewedorp 
6 juni   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
13 juni   WAL lezing: Hamshow en LotW door PAoABM 
20 juni   Technoavond VRZA ZWN 
30 juni t/m 12 aug Zomervakantie regio Zuid  
4 juli   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
18 juli   Technoavond VRZA ZWN 
1 augustus  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
15 augustus  Technoavond VRZA ZWN 
18+19 augustus Lighthouseweekend  
2 september  Antennemeetdag 
5 september  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
12 september  WAL lezing: Zelfbouw magnetische loop (vervolg)  
   door PG9HF o.v.v. 
19 september  Technoavond VRZA ZWN 
3 oktober  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
10 oktober  WAL lezing: D-star en Winlink door PE1PLM 
17 oktober  Technoavond VRZA ZWN 
20+21 oktober  JOTA weekend 
3 november  Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 
7 november  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
14 november  Meetavond door PA3APV & PAoLCC 
21 november  Technoavond VRZA ZWN 
5 december  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
12 december  Jaarlijkse verkoping 
19 december  Technoavond VRZA ZWN 
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Elke zondag 14.00 uur locale tijd openstelling van de bunker, Zuidweg 2 te 
Biggekerke 
Elke zondag 20.30 uur locale tijd 144.060 MHz CW ronde (vertikaal vanuit 
Walcheren) 
Elke zondag 21.00 uur locale tijd 145.225 MHz Technoronde vanuit Middelburg 
Elke 2e dinsdagavond Locator contest van 20.00 uur tot 23.00 uur locale tijd 
waaronder PI4ZWN vanuit de clublocatie van de VRZA ZWN. 
 
Colofon 
 
Eerdere edities bekijken ?  http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32 
 
 
Redactie        Jesse Kluijfhout   PE1RUI  www.pi4vli.nl  
 
          Wim de Zwart   PAoWDZ www.pi4wal.nl  
 
          Robert Poortvliet  PA3GEO www.pi4zwn.nl  
 
Lay-out en verspreiding      Ronald Verburg   PA10725 

 
Deadline februari nummer: 20 januari 2012 

 
 

Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com 
 

 
 

Een mooi radio(be)reik 2012 toegewenst! 


