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Juni 2011       JAARGANG 17 NR. 06 

 
 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep van de maand juni. Deze maand informatie over 4x4 HAM, 
verslag van de digimode avond, het Lighthouseweekend en meer. Als u nieuws of 
bijzonderheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw kopij tijdig naar de redactie. Iedereen 
veel leesplezier toegewenst!  
 
Met vriendelijke 73,  
 
Ronald PA10725 

 
VERON, afdeling Walcheren 
 
Woensdag 8 juni om 20.00u vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in het 
Palet (Brede School)  in Middelburg-Zuid. Cor, PG9HF, verteld over zijn zelfbouw 
magnetische loop antenne voor HF.  
 
Dit behelst niet alleen het simpelweg buigen van de loop en het aansluiten van de variabele 
condensator, maar ook het berekenen van deze antenne (en de gamma match), het 
ontwikkelen van de besturing van de condensator en het ontstoren van de afstemeenheid. Al 
met al een behoorlijk project. Uiteraard verteld Cor ook wat je zoal met deze antenne kunt 
werken.  
 
Tijdens de bijeenkomst is onze QSL manager Adri, PA3BWS, aanwezig voor de uitgifte en 
voor het in ontvangst nemen van uw QSL kaarten.  
 
De afdelingscompetitie is weer begonnen; iedereen die op HF actief is doe mee! Zie het 
reglement in het januarinummer van Electron (HF rubriek) of op www.afdelingscompetitie.nl. 
 
Verder is er iedere zondagavond een technoronde om 21.00u lokale tijd op 145.225 MHz. 
 
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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LIGHTHOUSE WEEKEND 2011 
 
Op 20 en 21 augustus 2011 is het weer zover: het International Lighthouse Weekend. 
Gewoonte getrouw worden er dan over de gehele wereld vuurtorens bemand door 
zendamateurs of worden amateurstations in de nabijheid van vuurtorens geplaatst. 
Uiteraard zijn er ook veel mensen die "jagen" op deze vuurtorens. 
 
Met de 3 gezamenlijke afdelingen op Walcheren doen we al meer dan 10 jaar mee aan dit 
fenomeen. De afgelopen jaren bevolkten we de hoge vuurtoren (onder de call PI4WAL/LGT) 
en de lage vuurtoren (onder de call PH6WAL) in Westkapelle. 
 
Echter, we zien de belangstelling om als operator mee te doen, door de jaren heen steeds 
wat dalen en het wordt steeds moeilijker om beide torens te bemannen. Voor de veiligheid 
dienen er altijd tenminste 2 mensen per toren aanwezig te zijn. 

   
 
Onze vaste organisator, Leo, PAoULT, kan dit jaar de trappen niet beklimmen en ook het 
WAT kan vanwege het QRL maar slechts zeer beperkt aanwezig zijn. De vraag is dus of er 
dit jaar belangstelling is binnen de ruim 130 amateurs op Walcheren om één of beide torens 
"in de lucht" te brengen. Het mooiste zou zijn om beide torens continue te bemannen vanaf 
zaterdagochtend tot zondagmiddag, maar alleen de lage toren gedurende een paar uur is 
natuurlijk ook mogelijk. 
 
In verband met het aanmelden van de beide torens in het ILLW register (http://illw.net), horen 
we graag wie er dit jaar als operator, op- en afbouwer en mede organisator mee wil doen. 
 
Aanmelden kan (dit jaar) bij Dan, PA1FZH  (pa1fzh@veron.nl). 
Op 15 juni zullen we de balans opmaken en definitief bepalen of Westkapelle dit jaar 
geactiveerd wordt of niet. 
 
73, 
 
Dan, PA1FZH 
 
 
 
 
 
 



Deltaloep  Pagina 3 van 12 

 

WAP contest 2011 
 
Voor zaterdag 18 juni staat de VRZA Worked All Provinces contest weer op het 
programma. Ieder jaar is de afdeling Zuid West Nederland hierbij van de partij onder 
de clubcall PI4ZWN. Robert PA3GEO, Karin PDoKM en Wijnand PA3HFJ zijn tijdens de 
WAP contest sinds jaar en dag "operator van dienst", vaak aangevuld met andere 
amateurs. 
 
Nu is het zo dat Wijnand en Karin voor het eerst sinds lange tijd verstek moeten laten gaan 
i.v.m. een andere belangrijke gebeurtenis, n.l. hun verhuizing die precies op die dag gepland 
staat. Wij willen bij deze dan ook een oproep doen voor operators om mee te draaien met de 
contest. Heb je belangstelling? Meld je dan via een email aan Robert: pa3geo@vrza.nl. Wil 
je eerst meer weten over deze contest? Lees dan verder! Je hebt geen tijd of zin om mee te 
doen, maar je wilt wel een paar puntjes uitdelen aan je eigen afdelingszender?  
 
Lees dan verder via http://www.pi4zwn.nl/index.php/nieuwsberichten/1-afdelingsnieuws/166-wap-contest-2011-doe-jij-mee  

 

 
Digimode avond druk bezocht  
 
Tijdens de afdelingsbijeenkomst van 4 mei j.l. werd er door Robert PA3GEO een 
demonstratie van diverse digitale modes gegeven. De avond werd druk bezocht en 
daaruit mogen we wel afleiden dat het digitale radiogebeuren blijkbaar in de 
belangstelling staat van menig zendamateur.  
 
Het verbinden van de computer aan de transceiver-antenne combinatie geeft weer een 
geheel andere dimensie aan de radiohobby, met veel nieuwe modes. En het lijkt wel of er 
iedere maand weer een nieuwe digimode wordt uitgevonden, want er zijn er tegenwoordig 
nogal wat. 
 
De demonstratie van Robert concentreerde zich voornamelijk op "WSPR" oftewel Weak 
Signal Propagation Reporter. Robert leerde ons dat de mode is gecreëerd door 
nobelprijswinnaar K1JT, niet de eerste de beste dus. Het doel van deze mode is, zoals de 
naam eigenlijk al zegt, het doen van propagatie-onderzoek met minimale zendvermogens. 
Het programma zend in een cyclus een baken uit met gegevens als uiteraard je call en je 
locator, en luistert uit naar bakens van andere stations. Zo kun je met heel weinig vermogen 
blijkbaar toch de wereldbol rond komen! En dat bleek ook tijdens de live demonstratie. Je 
kunt de ontvangen bakens ook automatisch op de WSPR website laten plaatsen zodat je 
daar alle ontvangstrapporten van de stations die jou hebben gehoord terug kunt vinden. 
Meer weten? Even googlen op WSPR en je weet alles! En Robert vertelt je er graag meer 
over . . . 
 
Maar er was meer. Ook de mode JT65HF werd gedemonstreerd. Met deze mode kun je, ook 
weer met kleine bandbreedte en zeer laag vermogen, via de computer QSO's maken. En ook 
de ontvangst van stations is weer te loggen op internet, en dan blijkt dat het demonstratie-
QSO zomaar gevolgd is door een station in Nieuw-Zeeland! 
 
Tot slot demonstreerde Robert nog twee "gouwe ouwe" modes, teweten RTTY en SSTV. O 
ja, de software voor WSPR en JT65 is "open source", vrije en gratis software, dus niets staat 
u meer in de weg om deze modes te gaan exploreren. We horen graag van uw ervaringen 
tijdens een van de komende bijeenkomsten! 
 
Foto’s van deze avond vind je op http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/45  
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Radiozendamateurs en het toezicht van Agentschap Telecom 
 
De afgelopen jaren is het aantal klachten van radiozendamateurs toegenomen. 
Deze klachten betreffen hinder en storingen in het gebruik van de amateurbanden 
en het gedrag van (collega) radiozendamateurs. 
 
Hinder? 
 
Er is geen enkele norm die uitstraling van ongewenste producten verbiedt. 
Hierdoor is het onvermijdelijk dat veel apparaten om ons heen toch wel iets aan 
hoogfrequente energie uitstralen. Daarom spreekt Agentschap Telecom niet alleen 
over storing maar ook over hinder: als er namelijk wordt voldaan aan de 
essentiële eisen dan is er in principe sprake van hinder voor een 
radiozendamateur die dit ongewenste product ontvangt met zijn gevoelige 
ontvangstapparatuur. Aan hinder doet Agentschap Telecom niets! 
 
Storing? 
 
Er is sprake van storing indien apparaten ongewenste producten (signalen) 
uitstralen die de in een geharmoniseerde norm aangegeven limieten overschrijden 
of indien een apparaat aantoonbaar niet voldoet aan de essentiële eisen. In 
sommige gevallen bestempelt Agentschap Telecom storing van een apparaat dat 
niet voldoet aan de norm ook tot hinder1. Dat is het geval als de mate van storing 
onvoldoende leidt tot belemmering bij het uitvoeren van de radiohobby. Dit 
betekent echter niet dat Agentschap Telecom geen actie onderneemt indien een 
productnorm wordt overschreden. Deze actie maakt echter deel uit van het 
handelstoezicht en niet van het behandelen van storingsklachten. Meer informatie 
hierover is te vinden op: www.agentschaptelecom.nl 
 

 
 



Deltaloep  Pagina 5 van 12 

Wat is de oorzaak van hinder en/of storingen? 
 
In Europa is er vrij verkeer van goederen en mensen en hierdoor vinden 
apparaten hun weg door heel Europa. Al deze apparatuur moet voldoen aan de 
essentiële eisen. Een producent mag zijn producten pas op de markt brengen als 
hij zelf verklaart dat zijn apparaat technisch voldoet aan de essentiële eisen en dit 
door het voldoen aan administratieve eisen op en bij het apparaat heeft kenbaar 
gemaakt. Deze eisen worden beschreven in geharmoniseerde normen die altijd 
een compromis zijn tussen redelijke (economische) eisen aan het apparaat en de 
eventueel door dit apparaat veroorzaakte hinder in het radiospectrum. 
 
Wat kunt u zelf doen aan hinder of storing? 
 
1. Sluit uit dat de storing wordt veroorzaakt door een apparaat in uw eigen 
woning. 
 
2. Indien een storing in de onmiddellijke omgeving van de woning wordt 
gevonden, bijvoorbeeld bij de buren, probeer dan door een gesprek met 
deze buren te onderzoeken of er niet in goed overleg voor een oplossing 
kan worden gezorgd. Er onderling uitkomen is altijd beter voor de 
verhoudingen dan er een overheidsdienst op af te sturen. Tact en 
empathie zijn hierbij erg belangrijk! 
 
3. Het komt ook voor dat buren of omwonenden van radiozendamateurs 
klagen over storing op televisie, telefoon, stereo e.d. Agentschap Telecom 
adviseert deze klagers doorgaans eerst zelf met de betreffende 
radiozendamateur in contact te treden. Het onderling regelen is altijd 
beter voor de relatie. 
 
4. U kunt een collega radiozendamateur of amateurvereniging vragen om 
tips om u hierbij te helpen. 
 
5. Als de problemen blijven aanhouden kunt u bij Agentschap Telecom uw 
klacht melden. Benoem het probleem, maar ook de eventuele acties die u 
zelf heeft ondernomen. Deze waarneming is van groot belang voor de 
snelheid waarmee een inspecteur een klacht kan afhandelen. Hierdoor 
wordt voor beide partijen tijdswinst geboekt. 
 
1 Dit is terug te vinden in artikel 3.1.h en 5.4.d van de regeling storingsmeldingen 
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Een mooie verzameling 
 

 
 
 

Nieuwe website voor SDR 
 
Er is een nieuwe website gestart welke volledig gericht is op Software Defined Radio.  
De website, de SDR club is door Adrian 2E0SDR gestart en heeft als doel een wereldwijde 
community te worden voor alles wat met SDR te maken heeft, uiteraard geheel gratis.  
De bedoeling is dat de site vooral door de gebruikers wordt gevuld.  
 
Het adres: www.softwaredefinedradio.co.uk 
 
 

Agentschap Telecom gaat dwangsommen opleggen 
 
Verschillende amateurs hebben inmiddels een dwangsom opgelegd gekregen omdat 
zij hun antenne niet hebben geregistreerd. Enige tijd geleden zijn alle amateurs 
aangeschreven om aan te geven of zij een antenne installatie hebben en waar deze 
opgesteld staat.  
 
Dit vloeit voort uit eerdere wetgeving welke voor een ieder duidelijkheid moet geven over 
waar zendantennes staan en waar deze voor gebruikt worden. Aangezien wij als 
zendamateur geregistreerd zijn als frequentiegebruiker zijn wij wettelijk verplicht gehoor te 
geven aan deze oproep. Ook indien je geen antenne installatie hebt of alleen 
ontvangstantennes hebt. 
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Special Event Call EG1DN ter herdenking van D-Day  
 
In het weekend van 4 en 5 juni zal EB1CAM de Special Event Call EG1DN activeren om  
D-day te herdenken. 
 
 

Radiozendexamen  
 
Op 7 september is er een radiozendexamen in Eindhoven. De sluitingsdatum voor 
inschrijving is 5 augustus voor dit examen. Voor alle informatie en aanmelding zie de website 
http://www.radio-examen.nl  
 

 
 
 

Voorinschrijving opendag PI4CC 
 

Op 10 september 2011 wil PI4CC haar deur open stellen voor belangstellende 

amateurs met interesse voor HF en/of contesten. 

 

PI4CC is een actieve contest club op HF. Om geïnteresseerden in hf contesten, 

antennebouw, zelfbouw en automatisering de gelegenheid te geven een indruk te krijgen wat 

er allemaal bij CC mogelijk is, stellen wij ons clubhuis open. 

 

Wat kan je verwachten:... 

• Een rondleiding door de bunker.  

• Het verhaal achter PI4CC en haar doelstellingen.  

• Bezichtiging van het terrein met de masten en opgestelde antennes.  

• Demonstraties van gebruikte middelen, sets, SDR en netwerk.  

• Voldoende gelegenheid om zelf het antennepark te testen.  

Om ons goed voor te bereiden is aanmelden voor deze dag verplicht.  
Dit kan via www.pi4cc.nl/opendag 
 

Agentschap Telecom in beeld 

In ons dagelijks werk houden wij ons bezig met  het verwerven, uitgeven en beschermen van 
het elektronische communicatiedomein. In dat kader maken wij (inter-)nationale afspraken 
over het gebruik van frequenties. Wil je weten over Agentschap Telecom? Bekijk dan onze 
bedrijfsfilm via de link http://www.agentschaptelecom.nl/organisatie/Agentschap+Telecom+in+beeld  

Roepletterlijst zendamateurs 
 
http://appl.at-ez.nl/callbook/cgi-bin/callboek.cgi?taal=nl  
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RAYNET & Landrover 
 

 
 
 
 
 

 

  
 

Over the last couple of weeks I've fitted a lightbar & four lamps to the roof of the Disco, 

fitted an elastic net & quick release bonnet pins, and most recently fitted a new antenna 

for me 2mtr/70cm Ham radio.  
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The Clarendon Way walk raises money for Naomi House Hospice.  It’s a fun event to help 
organise and RAYNET provides the safety comms every year. 
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GoJLX 
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http://www.ukemergency.co.uk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=95&Itemid=131  

    

MMMMeer informatie en beelden opeer informatie en beelden opeer informatie en beelden opeer informatie en beelden op http://www.4x4ham.com/  
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http://www.amazon.com/ARRL-Antenna-Book-Transmission-

Propagation/dp/0872599876/ref=as_li_wdgt_js_ex?&camp=212361&linkCode=wsw&tag=4x4hamcom-20&creative=391881 

 
Agenda 2011 
 
2-5 juni   Veldweekend camping Buitenhof Lewedorp 
18 juni                        WAP Contest 
20-21 augustus Lighthouseweekend Westkapelle 
4 september   Antennemeetdag Oranjeplaat 
15-16 oktober             54e JOTA / JOTI 
22 oktober   Amrato Apeldoorn 
 

 

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 juli/augustus nummer: 20 juni 2011 

 


