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Juni 2013                                  JAARGANG 19 NR. 06 

 

VAN DE REDACTIE 

 

Hierbij ontvangt u de juni editie van 2013 met daarin informatie over de velddag welek dit 

weekend zal worden gehouden. 

  

Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw 

kopij voor 20 juni naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  

Iedereen veel leesplezier toegewenst! 

  

Met vriendelijke 73, 

Ronald PA10725 

 

 

 

VELDDAG 2013 

De Familievelddag met Hemelvaartdag is altijd de opening van het buitenseizoen. We hebben 

er een hele winter op moeten wachten, maar daarna gaat het snel.  Zo komen we al snel op de 

“gewone” velddag. 

Datum  : vrijdagmiddag 31 mei – zondagmiddag 2 juni 

Plaats   : Minicamping Buitenhof 

Adres  : Dekkersweg 5, Lewedorp 

Het Walcheren Antenne team heeft de traditionele 3 plaatsen reeds gereserveerd, maar uit 

doorgaans zeer betrouwbare bron is vernomen dat er dit jaar meer dan 3 plaatsen door 

zendamateurs zullen worden bezet. 

 

Lees verder op pagina 2 
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Een velddag zou geen velddag zijn als er niet een aantal antenne-experimenten plaats zullen 

vinden. Dientengevolge gaat in ieder geval de WAL antenne-analyser mee en zijn de volgende 

projecten gepland: 

 Vervolmaken van de WAL-Bug-Beam door Rens “Face” IJF. Dit is een 6 meter 
variant op de bekende Spiderbeam voor 10,15 en 20 meter welke vorig jaar het licht 
zag. 

 Reviseren van de WAL HF dipool antenne die na de inzet met PA60WNR wel wat 
opknapwerk kan gebruiken. 

 De bouw van een coaxiale antenne voor 2 meter en 70 cm. Het prototype zal als 
voorbeeld aanwezig zijn. Voor aluminiumfolie wordt gezorgd. Indien je er zelf ook 
eentje wilt bouwen, dan dien je op voorhand de volgende zaken aan te schaffen: een 
lengte van 2 of 3 meter gele elektriciteitbuis 3/4” (dat is de iets dikkere dan normaal), 
tenminste 1 sok 3/4”, minimaal 4 meter RG58 met een plug voor aan je set, rolletje 
isolatieband. 

 De bouw van een combi-antenne voor 2 en 6 meter naar een ontwerp uit de QST. 
Met dank aan Rob, PA0RBO, die dit ontwerp als eerste op Walcheren bouwde. 
Hiervoor dien je tenminste 3 meter lintlijn 450 ohm mee te brengen, 2 isolatoren (of 
een stukje Trespa) en uiteraard een stukje coax met stekker naar keuze. Ook een 
paar ferrietblokjes om mantelstromen te onderdrukken, zijn wel handig. 

 

Daarnaast is er uiteraard ook de mogelijkheid om zelf met antennes te experimenteren en in het 

uiterste geval zelfs een verbinding te maken. Ook voor niet licentiehouders is dit mogelijk onder 

één van de clubcalls. 

Sets en antennes voor 160 meter – 70 cm zijn standaard aanwezig. Wil je ook experimenteren 

op 23 en 13 cm, laat het dan even weten, dan nemen we ook hiervoor een set en een antenne 

mee. 
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Dit weekend is het ook de IARU contest op V/UHF dus aan tegenstations zal het niet ontbreken. 

Voor de rest gelden de zaken zoals ieder jaar: 

 Leden van de drie samenwerkende afdelingen zijn welkom, maar ook bezoekers van 
daarbuiten. 

 De VERON afdeling Walcheren betaald de toegangsprijs voor de bezoekers; 
mensen die overnachten betalen dit zelf. 

 Antenne-analyser, SWR meters, standaard lengte coaxkabel, soldeerbout en 
“standaard” gereedschap zijn aanwezig. Wil je iets speciaals, laat het even weten, 
dan kijken we wat er nog extra mee gebracht moet worden want het weekend is te 
kort om extra te rijden. Zelf de extra zaken die je nodig denkt te hebben, op 
voorhand meenemen is natuurlijk ook een bijzonder goede optie!! 

 Twee steekworden: Ducttape (voor als iets beweegt wat niet hoort te bewegen) en 
WD40 (voor als iets niet beweegt wat wel moet bewegen). Varianten hierop als 
Gaffertape en IMAL zijn ook toegestaan. 

 De aanwezigheid van een Leatherman tool is niet verplicht maar strekt wel tot 
aanbeveling.  

 We zijn QRV op 145.225 Mhz maar soms zijn we zo ingespannen aan het antenne-
analyseren dat je wellicht 2 x moet roepen. 

 Er is vooralsnog niet voorzien in de preparatie van een gezamenlijke maaltijd, maar 
mocht iemand dit willen organiseren, laat het dan even weten. 

 Als bezoekers zelf een stoeltje en een mok meebrengen, dan is de koffie altijd wel 
ergens aanwezig. Wil je langer blijven, dan graag maar houdt hier dan rekening mee 
met het inpakken van je tas. 

 Ergens zweeft de kreet “bier en nootjes”, maar de herkomst hiervan is onbekend. 

 Ook voor (nieuwe) DRCO leden is dit een leuke gelegenheid om langs te komen, 
kennis te maken, je buitenuitrusting te testen, te oefenen met het nobele 
schiemanswerk (zo zal Cor “BA” PTQ dit jaar op gaan voor de paalsteek) en jezelf 
kaart en kompas meester te maken. Op de DRCO website staan een aantal handige 
factsheets over deze onderwerpen (www.drco.nlHYPERLINK "http://www.drco.nl/" 
www.drco.nl onder techniek en factsheets). Tenminste 2 door de wol geverfde 
knopen- en kaarten experts zullen u hier terzijde staan. 

 Voor het afregelen van een 80 meter vossenjachtontvanger en nog eens oefenen 
met de voor/achter bepaling staat de crème de la crème van het Walchers 
Vossenjachtgilde tot uw beschikking. 

 

Graag tot ziens bij boer Dekker. 

Namens het Walcheren Antenne Team, 

Dan “Hannibal” FZH 

http://www.drco.nl/
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VERON, afdeling Walcheren 

Woensdag 12 juni om 20.00u vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in het Palet 

(Brede School)  in Middelburg-Zuid. (  J. van Reigersbergstraat 2 ) Op deze bijeenkomst zal 

Henk Jenniskens, PE0SSB samen met Han, PA0JEN een lezing houden over een zelfbouw 

SDR tranciever (de HASDR).  Dat beloofd weer een interessante avond te worden. 

 

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.  

HAMbeurs Zeeuws Vlaanderen 

Op Zaterdag 1 Juni 2013 a.s. houdt de VERON afdeling A47 Zeeuws Vlaanderen opnieuw een 

HAMbeurs. 

Wederom op de locatie in het dorpscentrum van Vogelwaarde. De zaal is 350m2 groot en we 

beschikken over veel tafels en er is een ruime parking. In de bar kan met voor de inwendige 

mens terecht. Tafels (120x60 cm) zijn beschikbaar voor EUR 4,- /tafel 

Locatie: Dorpscentrum Vogelwaarde, Populierenstraat 41 , 4581 BR Vogelwaarde 

Tijden:       9.30 uur - 14.00 uur (standhouders kunnen vanaf 8.00 uur terecht) 

 Bar geopend vanaf 8.30 uur 

 Contact en info:  Adri de Bruijne  email: pa3dph@zeelandnet.nl of http://www.pi4zvl.nl/ 

http://www.afdelingscompetitie.nl/
http://www.pi4wal.nl/
mailto:pa3dph@zeelandnet.nl
http://www.pi4zvl.nl/
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Low budget zelfbouw magnetischeloop voor 6 meter 

 

Matriaal = 15 mm Wiku buis 

Wat koperen ringen boutjes en moertjes 

Stukje trespa 

Pvc buis van 40mm dik 1 mtr. lang 

Stukje alu plaat .5 mm dik of dikker. 

UHF chassisch deel ( piraten plug vrouwtje) 

2 rechter handen. 

 

 

 

Diameter=50 cm 

De oppervlakte vd condensator = 20 vierkante cm. ( 5 x 4 cm) 

je komt dan uit op +/- 5 tot 10 pF ( tenminste als je de vorm aanhoud zoals op de foto) 

de gammamatch is het moeilijkste om af te regelen, gebruik hiervoor een ant. analyzer. 

 

Leuke loop voor Europees gebruik. 

Band breedte is 60 kHz ( tenminste mijn Mag.Loop) 

SWR ligt aan hoe je de gammamatch afgeregeld heb 1:1 is goed ;-) 

 

Suc6 Cor van Soelen PG9HF  
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Verslag SOTA expeditie  
Dan PA1FZH en Rens, PA1IJF 

GW/NW-001 Mt. Snowdon in Noord Wales 
op 4 mei 2013 

 
Inmiddels zijn we weer een week in het platte Zeeland. Alle kleding, spullen en rugzakken zijn 
weer schoon en liggen klaar voor een volgend SOTA of IOTA evenement.  
We kunnen terugkijken op een geslaagd weekend in noord Wales. We beginnen de reis vanaf 
station Middelburg. Vol goede moed stapten we in de trein richting Schiphol. Echter de reis 
stopte op station Kruiningen-Perkpolder. Door een ongeval verderop mocht de trein niet verder 
rijden. Honderden mensen verlieten de trein om met alternatief vervoer verder te gaan. Om niet 
al te veel tijd te verliezen belde we de XYL of zij ons per auto verder wilde brengen. Zij was een 
kwartier onderweg toen een collega van Rens voor kwam rijden. Hij was gebeld door 2 
kennissen. Rens sprak hem aan en vroeg of hij nog 2 personen extra kon vervoeren. Om een 
lang verhaal kort te maken: De XYL werd afgebeld en met een uur vertraging konden onze weg 
vervolgen vanaf station Roosendaal. 
De rest van de (vlieg)reis ging voorspoedig en rond half drie schudden we de handen van John, 
G8YDC en Beatrice, G6AJF op het vliegveld van Manchester. Het was weer goed ze te 
ontmoeten. 
In stijl werden we met de Volvo S80 van John naar onze Bed & Breakfast locatie in Llanberis 
gebracht. 
Zaterdag was volgens de lokale weersvoorspeller (zijnde een schoolbord aan de gevel van de 
plaatselijke outdoorshop) de beste dag om een expeditie naar de summit van Mt. Snowdon te 
ondernemen. Zo gezegd zo gedaan. Onze gastheer had lunchpakketten verzorgd die samen 
met de radiospullen, regenkleding en masten in de rugzak werd ingepakt. De lokale 
weersverwachting gaf aan dat het 10 gr C was en bewolkt. Later op de dag zou het opklaren.  
We verzamelden ons bij de bushalte op 50m vanaf de B&B. Na een rit van 15 minuten kwamen 
we aan op het vertrekpunt Penn Y Pass. Vanaf daar trokken we de veters van onze 
wandelschoenen nog eens stevig aan en keken schuin naar boven naar ons wandelpad dat op 
een gegeven moment toch in de wolken verdween. 
Een bordje waarschuwde ons dat er op de berg geen toiletten noch schuilplekken zijn. Kortom: 
je bent op jezelf aangewezen. Met ons vertrokken nog ruim 50 mensen uit dezelfde bus, 
allemaal voorzien van rugzak en beschermende kleding. We waren een kwartiertje onderweg 
toen John een fotostop wilde inlassen. Naar mijn gevoel waren we nog maar net vertrokken en 
was het nog geen tijd voor een pauze. Maar we moeten rekening houden met onze (net 
gepensioneerde) gids John. We moeten 700 
hoogtemeters afleggen en dat gaat ons niet in de 
koude kleren zitten. We liepen in de luwte en 
op 800 meter verdwenen we in de wolken. 
Vanaf die hoogte zagen we goed hoe ieder half 
uur weer een grote groep mensen hetzelfde 
wandelpad op liepen. Het beloofde een 
drukke dag te worden aan de top. Na 4 uur 
klimmen met de nodige fotostops 
arriveerden we om 13.45 uur lokale tijd aan de 
top. Op dat tijdstip kwam het zonnetje door en 
maakte het enigszins aangenaam. Wat bleef 
was de wind. De loeide met ruim 5 Bft rond de 
top. Ook is het 10 graden kouder dan op 
zeeniveau. 
De wind chill factor kun je zelf uitrekenen… 
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Tijd om te rusten was er niet want we waren al 2 uur te laat. De mast werd uitgeschoven, de 
40m halve golf antennedraad uitgehangen en de set klaargemaakt voor gebruik. Voor VHF was 
het makkelijker. Een kwestie van de antenne op een klein mastje aan de rugzak uitschuiven en 
de porto aanzetten op 145.500. Na 1x CQ geroepen te hebben bevond Dan en John zich aan 
de goede kant van de pile up. De contacten op 2 meter FM beperkten zich tot Engeland. Op 
VHF/UHF heeft Dan 20 QSO’s gemaakt, John maakte er 10 en Rens maakte 9 QSO’s op 40m. 
 
Wat een leuk verhaal was dat op een gegeven moment Dan op 70cm wordt aangeroepen door 
een Engels station. Hij vroeg aan Dan of MW/PA1IJF/p ook op Snowdon zat. Hij bedacht dat de 
kans dat 2 Hollanders samen op 1 berg zitten wel erg groot was. De Brit hoorde Rens op 7Mhz, 
maar kon zelf niet uitkomen. Via Dan liet hij weten dat mijn rapport 579 was in de Midlands.  I 
love it when a plan comes together!! 
 
Om niet al te veel af te koelen als je stilzit tijdens het verbindingen maken zochten we een 
luwteplekje op. De antenne opstelling was verre van optimaal. Er moest een plekje worden 
gezocht tussen de mensenmenigte die zich op 
de top had verzameld om de antenne weg te 
spannen. Later bleek dat de draad een gedeelte 
over de grond lag. Jammer. Na een aantal keren 
CQ roepen op 40m CW werd er verbinding 
gemaakt met G, GI, GM, M, MW, ON en PA. 
Na een uurtje draaide de wind en werd het snel 
koud. Ook was het tijd om in te pakken en af te 
dalen. De tocht naar beneden leidde ons langs 
het spoor en zou zo’n 2,5 uur in beslag nemen. 
Het weer klaarde inderdaad op. Ook werd de 
wind aanzienlijk rustiger. 
Toen we eenmaal op het asfalt liepen, werden 
we begroet door Beatrice. Samen liepen we 
terug naar de B&B in het dorpje Llanberis. Daar kregen we een ‘beloning’ van Beatrice in de 
vorm van een T-shirt met de tekst: Snowdon 1085m, I climbed it the hard way. Daar doe je 
allemaal voor!!  
In de lokale gift shop hebben we wat persoonlijke aandenken 
gekocht. Dat betekende het einde van onze Snowdon expeditie. 
 
John werd door Beatrice getrakteerd op een T-shirt van The Three 
Peaks. Hij heeft de drie hoogste bergen van Engeland beklommen. 
Toen we dit zagen werden we strontjaloers. Tijdens het avondeten 
informeerden we over het hoe en wat van de 3 pieken. Resume: 
Voor de komende 2 jaar zijn we onder de pannen omdat we naast 
Snowdon ook Ben Nevis in Schotland en Skafell Pike in het Lake 



 
Deltaloep           Pagina 8 van 12 

District gaan beklimmen. Je doet alles voor een mooi T-shirt nietwaar? 
 
Dan wijst naar Snowdon,Wales 
Rens wijst naar Ben Nevis, Schotland 
John wijst naar Scafell Pike, Lake District 
 
Zondag hebben we het rustig aan en hebben we Barmouth en andere dorpjes aan de kust 
bezocht. Nu is de Engelse presentatrice Julia Bradbury onze grote favoriet. Het “toeval” wil dat 
we een spoorbrug opliepen die ook voorkwam in één van de TV reportages van  
Railways Walks gepresenteerd door Julia. John en Beatrice keken ook zeer vreemd op toen we 
spontaan de biels kusten waar Julia op gelopen moet hebben.  
Het weer aan de kust was goed, maar de bergtoppen waren in wolken gehuld. We hebben de 
goede dag uitgekozen om onze klim te maken. 
Maandag zijn we met een ommetje terug naar het vliegveld gereden, waar we afscheid namen 
van onze gastheer en –dame. We hebben enorm van weekend genoten. 
Op VHF heeft Dan 20 QSO’s gemaakt op V/UHF en Rens 9 QSO’s op 40m.  
 
Inmiddels zijn we onze uitrusting aan het optimaliseren en kijken we al naar het reisschema van 
2014 voor onze reis naar het noorden van Schotland.  
 

 
Ben Nevis here we come. 

 
 
Rens PA1IJF  en Dan PA1FZH 

 

 

NIEUWE IOTA GROEP: AF-109 
 

De RSGB heeft een nieuwe IOTA groep toegekend. Het gaat om de Nile Delta and Sinai 
Region Group in Egypte. Het toegekende nummer is AF-109. Dat maakt de RSGB bekend 
op haar website. 
 
Omdat het een nieuw eiland betreft zijn er nog geen activaties. Het zal wachten zijn tot de 

eerste groep zendamateurs verbindingen vanaf deze nieuwe IOTA groep zal plannen. Meer 

informatie is te vinden op de website van de RSGB. 

 

Kijk op de website via http://www.rsgbiota.org/info/search.php?q=AF-109  

 

 

http://www.rsgbiota.org/info/search.php?q=AF-109
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RESULTATEN ENQUÊTE RADIOZENDAMATEURS 

Radiozendamateurs waarderen Agentschap Telecom als geheel met een 6,9. Dat blijkt uit 
het onderzoek dat DUO Market Research in opdracht van Agentschap Telecom heeft 
uitgevoerd. Ruim 4100 radiozendamateurs (31% van alle geregistreerde radiozend-
amateurs) hebben meegewerkt aan de enquête naar de mate van tevredenheid over de 
dienstverlening van Agentschap Telecom. 

 

Aan het onderzoek, dat grotendeels online (ca. 90%) en voor een klein deel schriftelijk (ca. 
10%) is uitgevoerd, hebben zowel F-registratiehouders als N-registratiehouders meegewerkt. 

Sterke punten 

De informatie op de website van Agentschap Telecom over nieuwe ontwikkelingen en 
wijzigingen in regelgeving voor zendamateurs, de volledigheid van de informatie op de website 
en de dienstverlening bij het melden van frequentiegebruik (registratie) komen als sterke punten 
van het agentschap naar voren. Daarnaast is men (heel erg) tevreden over de bruikbaarheid en 
snelheid van het antwoord op een telefonische vraag en de klantvriendelijkheid van 
medewerkers van Agentschap Telecom bij het melden van een storing. 

Een ruime meerderheid van radiozendamateurs die wel eens een vraag gesteld hebben is (heel 
erg) tevreden over de klantvriendelijkheid van de medewerkers van Agentschap Telecom aan 
de telefoon en via de e-mail. Ook als een vraag gesteld wordt per brief of via de website, is een 
ruime meerderheid van de radiozendamateurs (heel erg) tevreden over de klantvriendelijkheid. 

Verbeterpunten 

Punten die voor radiozendamateurs belangrijk zijn en relatief laag worden gewaardeerd, zijn: 
het toezicht op het gebruik van de amateurbanden door Nederlandse zendamateurs, informatie 
over nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in regelgeving voor zendamateurs via brieven en het 
beleid van Agentschap Telecom omtrent onbemand frequentiegebruik. Ook de afhandeling van 
storingsmeldingen, de vindbaarheid van de informatie op de website en de informatie over 
nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in regelgeving voor zendamateurs via nieuwsbrieven 
wordt minder positief beoordeeld. 

Radiozendamateurs hechten een groot belang aan het toezicht op het gebruik van 
amateurbanden.  De afhandeling van storingsmeldingen wordt als minder belangrijk 
verbeterpunt gezien. Onder de radiozendamateurs die wel eens een storing melden bij het 
agentschap, is dit wel een duidelijk punt. 

Rol landelijke verenigingen 

Bijna tweederde van de radiozendamateurs is lid van één (of beide) van de landelijke 

verenigingen voor radiozendamateurs; VERON en VRZA. De meerderheid van de 

radiozendamateurs voelt zich goed vertegenwoordigd door de twee landelijke verenigingen. 

Ook radiozendamateurs die geen lid zijn, zijn overwegend neutraal of positief over de landelijke 

verenigingen. Daarmee is bevestigd dat de landelijke verenigingen goede gesprekspartners zijn 

voor Agentschap Telecom in het Amateuroverleg. 

 

Klik naar de uitslag van de enquête via onderstaande link: 
 http://www.agentschaptelecom.nl/binaries/content/assets/agentschaptelecom/Radiozendamateurs/resultaten-enquete-radiozendamateurs-agentschap-telecom.pdf  

 

http://www.agentschaptelecom.nl/binaries/content/assets/agentschaptelecom/Radiozendamateurs/resultaten-enquete-radiozendamateurs-agentschap-telecom.pdf
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NIEUWE WEBSITE MET HAMNIEUWS 

 

Er zijn veel websites die nieuws voor zendamateurs bieden. Iedere afdeling van de Veron 

en VRZA hebben een eigen website, de contestclubs hebben een eigen website en veel 

individuele zendamateurs hebben een stek op het Internet. Het ontbreekt echter aan een 

centrale plek die een overzicht biedt van al deze nieuwsberichten. 

 

Niet dat Hamnieuws de stofzuiger van overige websites wil zijn, integendeel. Afdelingsberichten 
zullen gecombineerd worden met eigen nieuws. Nationaal, maar soms ook van over de grens 
wanneer berichten relevant kunnen zijn voor de Nederlandse zendamateur. 
 
Hamnieuws is relatief jong en ontstaan in april 2013 als pilot opgezet. Bij voldoende bezoekers 
en feedback wordt eind van het jaar gekeken of en hoe het initiatief doorgezet gaat worden. Het 
uitgangspunt voor nu is dat gepoogd zal worden om iedere werkdag tenminste een relevant 
bericht te posten. Alle hulp is daarbij welkom. 
 
Kijk op de website via http://www.hamnieuws.nl/  

 

 

Verlengen van onbemande vergunningen niet meer mogelijk 
 
Per 15 maart 2013 is hoofdstuk 3 van de Telecommunicatiewet aangepast. Door deze 
aanpassing komt de huidige verlengingsmogelijkheid voor onbemande stations te 
vervallen.  
 
Voortaan kunnen er alleen nog nieuwe vergunningen worden verleend. De vergunningstermijn 
van drie jaar blijft ongewijzigd, tenzij de aanvrager een kortere termijn wenst. In Nederland zijn 
ongeveer 150 vergunningen uitgegeven voor onbemande amateurstations. Primair zal dit 
beteken dat voor elke repeater per 3 jaar een bedrag van zo’n 150 euro moet worden 
opgehoest.  

 

Gevolgen voor vergunninghouders 
 

Wie na afloop van de vergunningstermijn de frequentie wil blijven gebruiken, kan opnieuw een 

aanvraag doen. Agentschap Telecom kan de vergunning opnieuw verlenen wanneer er geen 

ander verzoek voor die frequentieruimte in dat gebied is ingediend. Voor het overige blijft de 

situatie ongewijzigd; aanvragen voor een vrijkomende vergunning kunnen in de periode tussen 

6 en 12 maanden voor afloop van een vergunning kunnen ingestuurd. De beleidsnotitie 

onbemand frequentiegebruik zal op deze wijziging worden aangepast. Nadere informatie volgt 

binnenkort. 

 

De VERON en VRZA gaan samen met het AT bekijken wat de mogelijkheden zijn om toch voor 

de radiozendamateurs een regeling te treffen waardoor de kosten lager kunnen gaan uitvallen. 

 
http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/Onbemand+frequentiegebruik  

 
http://www.agentschaptelecom.nl/binaries/content/assets/agentschaptelecom/Radiozendamateurs/beleidsnotitie-onbemand-frequentiegebruik.pdf  

 

 

http://www.hamnieuws.nl/
http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/Onbemand+frequentiegebruik
http://www.agentschaptelecom.nl/binaries/content/assets/agentschaptelecom/Radiozendamateurs/beleidsnotitie-onbemand-frequentiegebruik.pdf
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Onderhoudsdag PI2VLI 

Zaterdag 8 juni zal er onderhoud worden gedaan aan de locatie van PI2VLI. 

 

Er zal o.a. een mono antenne worden geplaatst, daarna zal worden bekeken wat de 

mogelijkheden zijn van een APRS ontvangststation. De werkzaamheden starten om 10.00 uur. 

 

QSL kaarten 

Hierbij 2 QSL kaarten. 

Gewerkt en bevestigd: 

 

5X8C  UGANDA 2013 DX-Pedition 

11-02-2013 11:09 15m SSB 

14-02-2013 14:37 15m SSB 

14-02-2013 14:42 17m SSB 

 

 

J52HF  GUINEA BISSAU  Cumura Mission DX-Pedition 

15-02-2013 14:34 15m SSB 

 

YE0M Kaliage Besar Seribu Isl. IOTA oc-177 ORARI DX-Pedition 

09-06-2012 17:30 20m SSB 

 

tx, JRC JST's 245-100 

Ant. OCF (definitieve versie) 

Zepp 

Vy73'  Cor van Soelen PG9HF  
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AGENDA 2013 

Regionale- en landelijke evenementen 2013 

 
31 mei - 2 juni            Veldweekend Lewedorp 
1 juni                          Hambeurs Vogelwaarde zie www.pi4zvl.nl  
17-18 augustus          Lighthouseweekend 
8 september               West Brabantse Radiomarkt Standdaarbuiten 
18-20 oktober            JOTA weekend 
26-27 oktober            CQWW SSB Contest 
2 november               Dag voor de RadioAmateur Apeldoorn 
23-24 november        CQWW CW Contest 
 
  
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. 
 
Elke 4e woensdagavond 80 meter vossenjacht. Raadpleeg de website van 
de VRZA ZWN voor de laatste info http://www.pi4zwn.nl  
 
 
  

 

 

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 2013 

   

Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com  

http://www.pi4zvl.nl/
http://www.pi4zwn.nl/
http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32
http://www.pi4vli.nl/
http://www.pi4wal.nl/
http://www.pi4zwn.nl/
mailto:deltaloep@gmail.com

