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Juni 2012        JAARGANG 18 NR. 06 

 
 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de juni-editie van de Deltaloep. 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 
 
 

Afdelingsbijeenkomst VERON A44, afdeling Walcheren 
 
Woensdag 13 juni om 20.00u vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in het 
Palet (Brede School)  in Middelburg-Zuid.  
 
Wino Paas, PA0ABM, zal ons tijdens deze bijeenkomst weer aan de tand voelen over DX 
(een DX quiz), dus dat beloofd weer wat. Uiteraard zal hij een uitgebreide toelichting geven 
tijdens het bespreken van de antwoorden. Verder zal hij een DVD draaien  met daarop de 
DX-Peditie van VP8ORK  naar de Orkney Eilanden in 2011.   

 
 

mailto:deltaloep@gmail.com
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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 volop bezig; 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, PA0WDZ, secretaris.  
 

JOTA 2012  (19 tot 21 oktober) 
 
Al enige jaren is de belangstelling onder scoutinggroepen dalend als het om de JOTA 
gaat. Toch hoor ik elke keer weer enthousiaste verhalen van zendamateurs. Ze vonden 
het altijd erg leuk om te doen en vaak geven ze aan dat ze het zo weer zouden willen 
doen. 
 
Na een suggestie vanuit de landelijke JOTA werkgroep is er dit jaar een nieuw initiatief 
ontstaan. 
 
Dit jaar nodigen de zendamateurs de groepen uit. 
 
Wij, de zendamateurs, zoeken een locatie en maken een programma dat op de 
zaterdagmorgen en middag (bij grote belangstelling nog een derde keer) 20 oktober 
aangeboden wordt. Tijdens dit programma worden in workshopvorm diverse activiteiten 
aangeboden waaruit de deelnemende scouts van te voren hun keuze kunnen maken. Zij 
kunnen tijdens hun aanwezigheid 2 activiteiten doen. 
 
Als activiteiten zijn er natuurlijk de oude bekende JOTA activiteiten aangevuld met wat 
nieuwere en modernere. Te denken valt aan:  
 
- verbinding tussen 2 clubshacks (er is dus altijd een tegenstation) 
- Mini 80 meter vossenjacht 
- soldeerproject 
- verbinding met andere JOTA stations (VHF en HF) 
- APRS jacht 
- CW seinen met zelfgemaakte wasknijper seinsleutel  
- seinen met conventionele sleutel via een CW-decoder  
- Beverronde 
- ATV 
- SSTV 
- Speurtocht per portofoon 
- zeeslag op 27 mc of 70 cm 
- keyfinders spel 
 
Als we met een clubje bij elkaar zitten en de oude JOTA boeken erbij zoeken komen we vast 
wel tot veel meer ideeën. 
 
Hoe meer activiteiten en deelnemende zendamateurs, hoe meer scouts er aan het 
programma mee kunnen doen.  
 
 
 
 

http://www.afdelingscompetitie.nl/
http://www.pi4wal.nl/
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Voor de scouts is het voordeel als het op deze manier gaat dat zij zelf geen programma 
hoeven te bedenken. Voor ons er ook een voordeel, we bepalen zelf wat we gaan doen, 
waar we het gaan doen en hoeveel kinderen we willen toe laten. 
We hopen dat dit een nieuwe impuls geeft aan de scoutinggroepen in Zeeland om weer eens 
zelf een JOTA binnen te halen en zo niet dan hebben toch weer een aantal kinderen kennis 
gemaakt met onze hobby en wie weet blijft er iemand hangen en wordt luisteramateur. 
Misschien is de nieuwe opzet wel zo'n succes dat we het een aantal jaar herhalen.   
 
De dag zou er als volgt uit kunnen zien 
 

9.30 uur ontvangst groepen en toelichting programma 

10.00 uur Start eerste workshopronde 

11.00 uur Pauze met limonade en koek 

11.15 uur Start tweede workshopronde 

12.15 uur  afsluiting 

12.30 uur  lunchpauze 

13.30 uur  ontvangst groepen en toelichting programma 

14.00 uur Start eerste workshopronde 

15.00 uur Pauze met limonade en koek 

15.15 uur Start tweede workshopronde 

16.15 uur  afsluiting 

 
Wie wil er meedoen met deze activiteit? 
We zoeken een aantal mensen die mee willen doen met het organiseren van de dag, 
programma technisch en logistiek. En we zoeken mensen die op de dag zelf een ochtend of 
middag willen helpen met een workshop. 
 
Vind je het leuk dat er weer eens initiatief richting de JOTA wordt genomen en wil je graag 
meewerken op één van de boven gevraagde manieren laat meld je dan aan bij Karin PD0KM 
(Scout en zendamateur) pd0km@vrza.nl of via de repeater van Vlissingen.  
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QSL Kaarten  
 
Cor van Soelen PG9HF stuurde de redactie gewerkte en bevestigd DX-pedities en special calls: 
 

 
 
Mayotte Island. 
Italian Jan. 28-01 t/m feb. 5 DX-peditie TO4M (12 mtr.) 
 
Republiek Du Tchad. 
Elvira Simoncini als TT8ES ( 15 mtr.) 
 
Jabal Al Lith Island (Saudi Arabia) 
DXcoffie DX-pedite 7Z7AA .(10 en 15 mtr.) 
 
CV5K (Uruguay) gewerkt op10 mtr. 
 
 
Ontvangen bericht van Benito YL2CF 
 
on June 2 - 3, 2012 YL0WFF will activate Slitere National Park (YLFF - 004) / Slitere Lighthouse 
(ARLHS LAT - 
015). For more info - see YL2CF on QRZ.com . 
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Meer ruimte voor operators bij PI4VLI 
 
De ruimte voor operators binnen PI4VLI tijdens multi-multi operaties was altijd vrij 
beperkt. Vooral voor werkplek 3 en 4 in de praatruimte was weinig ruimte met kleine 
tafels. Dankzij de contacten van Pieter PD5EW en zijn contacten binnen Rode Kruis 
afdeling Walcheren is dit veranderd.  
 
Het Rode Kruis had de beschikking over een aantal mooie grote stevige tafels welke 
overcompleet waren geraakt. Inmiddels zijn de oude tafels in de bunker vervangen door 
deze nieuwe stevige tafels. Ook voor de wat grotere zwaardere sets is er geen probleem. De 
werkplekken zijn nu ergonomisch met voldoende ruimte voor contest werk of homebrew 
projecten. 

Gebruik maken van de vele mogelijkheden van de bunker? Neem dan gerust contact op met 
Jesse PE1RUI, of bezoek de bunker tijdens de bijeenkomsten op Zondag vanaf 14.00 uur. 
De bunker heeft de beschikking over een 4 elements full size monoband 20 meter antenne, 
en full size draad dipool antenne's voor 10, 15, 20, 40, 80 en 160 meter. Uiteraard is zijn er 
ook meerdere antenne's voor 2 meter aanwezig. Een set dient zelf meegebracht te worden, 
zelf geen set? Neem contact op met één van de leden om de mogelijkheden te bespreken, 
vaak is er wel iemand bereid een transceiver mee te nemen.  

 

André Kuipers, PI9ISS, eindelijk kontakt !! 

 
Op verzoek van de redaktie hier een verhaal over mijn belevenissen met het ISS, die 
uiteindelijk leidden tot een kort QSO met André Kuipers. Ik volg het ISS en daarvoor 
de MIR (want die was eerst) al jaren. Dat betekent kijken, luisteren en zenden 
(voornamelijk APRS) Via Internet zijn er vele mogelijkheden om erachter te komen 
waar het ISS zich bevindt. Ik noem er hier twee.  

De site www.n2yo.com vind ik een hele goede. Je kunt daar niet alleen het ISS maar ook alle 
andere satellieten volgen. Verder zit er in het bekende programma HAM Radio DELuxe ook 
een mogelijkheid om satellieten te volgen. De beste mogelijkheid om het ISS te zien is tot 
ongeveer anderhalf uur na zonsondergang. De hemel is dan al donker en het ISS wordt dan 
nog beschenen door de zon. Een van de mooiste waarnemingen, die ik mij kan herinneren is 
die toen de laatste shuttle van het ISS ontkoppeld was en je heel duidelijk twee bewegende 
objekten (namelijk Shuttle én ISS) voor het oog vlak achter elkaar langs de hemel zag 
snellen ( met 28000km per uur ) Wat luisteren betreft , je kunt je via de site www.ariss-
eu.org abonneren op een soort van nieuwsbrief. Om de ruimtevaart te promoten ( is het dat 
vele geld wel waard ? ) worden er kontakten georganiseerd tussen scholen en het ISS met 
behulp van radiozend-amateurs. Als zo'n kontakt plaats gaat vinden en het is in West-Europa 
te horen, krijg je een E-mail en kun je gaan luisteren op de downlink, 145,800 MHz. Een 
frequentie, die je sowieso altijd bij een ISS-passage in de gaten kunt houden, is 143,625 
MHz. Daarop zijn soms Russen te horen . 

Maar nu André Kuipers. Toen bekend werd , dat hij voor lange tijd naar het ISS zou gaan, 
dacht ik dat het dan toch wel een keer mogelijk zou moeten zijn om een QSO met hem te 
maken. Ik had al eens een korte eyeball met hem gehad toen hij in Middelburg was in de 
Volkssterrenwacht in 2005. Ondanks het feit, dat de heren boven het erg druk hebben, 
moest het toch mogelijk zijn om bij het passeren van Nederland door het ISS een paar 
minuten tijd te maken voor een QSO.  

 

http://www.n2yo.com/
http://www.ariss-eu.org/
http://www.ariss-eu.org/
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Ik ben eerst maar eens bij iedere passage van het ISS gaan roepen op 2 meter. Uplink 
145,200 MHz. , downlink 145,800 MHz. Je kunt aanroepen met de US roepnaam van het 
ISS, namelijk NA1SS , maar André Kuipers heeft zelf ook een roepnaam gekregen, namelijk 
PI9ISS . Hij staat ook in QRZ.com. Na een paar weken lang bij vele passages te hebben 
zitten roepen en helemaal NIETS te hebben gehoord, besloot ik het anders aan te pakken. 
Gewoon een E-mail naar ESA in Noordwijk sturen! Ik vond op hun site het E-mail adres van 
de persvoorlichter, een Zweedse dame. Ik kreeg een automatisch antwoord terug , dat ze 
niet op kantoor was. Een paar dagen later, om precies te zijn op 25 februari jl. zat ik weer 
eens klaar om een APRS verbinding met het ISS te maken op frequentie 145,825 MHz. ; de 
tweede VFO van de TM-D700 stond op de downlink, toen ik daar ineens wat hoorde. Was 
het doorspetteren van PI3VLI ? Nee, dat bleek niet het geval.  

 

Het was inderdaad André Kuipers, die zat te roepen !!! Ik natuurlijk terugroepen en ja hoor, 
hoewel er meer roependen waren hoorde ik hem terugkomen met mijn call !! QSO geslaagd 
!! Ik heb hem in die dagen nog wel eens horen roepen, maar daarna werd het stil. Ja, er zijn 
een paar sessies met scholen enz. geweest, maar ik heb André daarna nooit meer horen 
roepen. André blijft tot juni boven . Dus misschien horen we hem nog om afscheid te nemen . 
Tegen die tijd zal ik wel weer eens bij de ESA aankloppen. Want het kan haast geen toeval 
zijn, dat er nadat ik mijn E-mail gestuurd had ineens wél geroepen werd. Trouwens, mijn 
QSO is nog niet bevestigd, hoewel ik natuurlijk een QSL-kaart naar ESA heb gestuurd. Of 
komt mijn kaart pas als André Kuipers weer op aarde is ?? 

Als ik de QSL-kaart heb, laat ik jullie dat zeker, via dit medium, weten. 

All the best, groeten van Huib, PD0RLX 
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Chinese belangstelling 
 
Walter Geeraert PE1ABR kreeg een email van een Chinese inductor (spoelen) fabriek. In 
Hefei, westelijk van Shanghai. 
  
Ze waren voor zichzelf vrijwel alle verkrijgbare documentatie datasheets 
(van alle fabrikanten) aan het verzamelen over ferriet. Blijkt Walter vele jaren terug al gedaan 
te hebben...... Walter heeft er destijds een eenvoudige webpagina erover gemaakt. Die 
hebben ze dus gevonden. 
Mogen we het a.u.b. overnemen "Dear Doctor" ???  ( jaja, ahum...,  dat was de aanhef....) 
mijn eenvoudige opsom tabel versie: http://people.zeelandnet.nl/wgeeraert/ferriet.htm  
 
hopelijk werkt de Chinese link...... 
  
http://www.shiruitech.com/publist.asp?base_id=6 
  
Hun Europese letters ( font dus) komen uit een standaard Chinees font, erg "schraal". 
klikbare items zijn niet direct zichtbaar, bij aanwijzen (hoovering) ze je ze pas. 
(verschil tussen de originele CSS en die van hun) 
 

 

Besluit van BIPT betreffende de frequenties, vermogens en transmissiemodi 

Vrijdag 4 mei is het besluit van de raad van BIPT betreffende de frequenties, 
vermogens en transmissiemodi die mogen worden gebruikt door de radioamateur 
gepubliceerd. 

Hierbij zijn grotendeels de wijzigingen voorgesteld door de UBA opgenomen, met een 
bijkomende uitbreiding voor de ON3's in het CW bereik.  

 In grote lijnen zijn er volgende wijzigingen: 

Voor de houders van een HAREC vergunning: 

Verhoging van het zendvermogen naar 200W (was 150W) en 1500W (was 1000W) mits 
melding, 

Uitbreiding van het 4m segment met het bereik 70,2-70,4MHz met 10W. 

  

 

http://people.zeelandnet.nl/wgeeraert/ferriet.htm
http://www.shiruitech.com/publist.asp?base_id=6
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Voor de houders van een ON2 vergunning: 

Verhoging van het zendvermogen naar 50W (was 10W). 

Voor de houders van een ON3 vergunning: 

Verhoging van het zendvermogen naar 50W (was 10W), 

Beperking van de toegestane frequentiebereiken: 

80m: 3500-3700kHz 

40m: 7000-7100kHz 

30m: 10110-10150kHz 

20m: 14000-14085kHz en 14250-14350kHz 

17m: 18080-18168kHz 

15m: 21040-21100kHz en 21320-21450kHz 

12m: 24900-24990kHz 

10m: 28040-29700kHz 

6m: 50125-52000kHz 

2m: 144000-146000kHz 

70cm: 430000-440000kHz 

Deze wijzigingen zijn geldig sinds 4 mei 2012! 

Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest en de federale overheid 
 
Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, Joke Schauvliege, 
stemde de Vlaamse Regering in met een samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse 
Gewest en de federale overheid over de rol van het BIPT (Belgisch Instituut voor 
Postdiensten en Telecommunicatie) in het Vlaamse beleid over de normen voor 
zendantennes.  
 
De samenwerking betreft de beoordeling van zendantennes (zoals gsm-antennes), de 
uitvoering van metingen en het bijhouden van een online-kadaster met zendantennes. 

http://www.uba.be/sites/default/files/uploads/actual/samenwerkingsakkoord.pdf  

 

 

 

http://www.uba.be/sites/default/files/uploads/actual/samenwerkingsakkoord.pdf
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Olympic Games en Zendamateurs 27 juli - 12 augustus 2012 

Sommige speciale event call's worden geactiveerd om de London 2012 Olympische Spelen 
en de Paralympische Spelen te vieren: 2O12L (Two Oscar One Two Lima) uit London, 
Engeland en 2O12W van Barry, From Wales.  

Het RSGB verleend het 'Inspire merk "voor deze twee stations van de London 2012 Inspire 
programma. 

Het Londense station, 2O12L, georganiseerd door Cray Valley Radio Society, zal actief zijn 
tijdens de duur van de Spelen. Het zal worden gevestigd in het Koninklijk Greenwich District 
Scouts, Avery Hill Activity Centre, Avery Hill Road, New Eltham, Londen SE9 2HE. De 
activiteiten worden gehouden op alle modes, 160m - 2m.  

Volg ze op Facebook op http://www.facebook.com/2O12L  of @2O12L op Twitter.  
Meer informatie op de website www.2o12l.com  

 

http://www.facebook.com/2O12L
http://www.2o12l.com/
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Agenda 2012 
 
3 juni   Afdelingsbijeenkomst VERON VLI 
6 juni   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
13 juni   WAL lezing: Hamshow en LotW door PAoABM 
20 juni   Technoavond VRZA ZWN 
27 juni   Vossenjacht Walcheren 
30 juni t/m 12 aug Zomervakantie regio Zuid  
4 juli   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
18 juli   Technoavond VRZA ZWN 
25 juli   Vossenjacht Walcheren 
1 augustus  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
15 augustus  Technoavond VRZA ZWN 
22 augustus  Vossenjacht Walcheren 
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 
26 september  Vossenjacht Walcheren 
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 
 
 
 
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 2

e
 dinsdagavond Locator contest van 20.00 uur tot 23.00 uur locale tijd  

waaronder PI4ZWN vanuit de clublocatie van de VRZA ZWN. 
 
Elke 4

e
 woensdag van de maand Vossenjacht op 80 meter, info via PI4ZWN 
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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 2012 

 
 

Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com 
 

http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32
mailto:jessevli@zeelandnet.nl?subject=Redactie%20deltaloep
http://www.pi4vli.nl/
mailto:pa0wdz@zeelandnet.nl
http://www.pi4wal.nl/
mailto:pa3geo@zeelandnet.nl?subject=Redactie%20deltaloep
http://www.pi4zwn.nl/
mailto:pa10725@vrza.org?subject=Lyout%20deltaloep
mailto:deltaloep@gmail.com

