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Maart 2015                               JAARGANG 21 NR. 03 

 

 

 

Van de redactie 

 

Hierbij ontvangt u de nieuwe editie van de Deltaloep met daarin informatie over de radiohobby, 

de nachtjacht 2015, de zelfbouwtentoonstelling en veel meer.  

 

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

kopij vóór 20 maart 2015 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com   

  

Met vriendelijke 73, 

Ronald PA10725 

 

De nieuwe CQPA is weer online na te lezen 

 

CQPA januari 2015 

http://www.vrza.nl/cqpa/CQ-PA_januari_2015.pdf  

 

CQPA februari 2015 

http://www.vrza.nl/cqpa/CQ-PA_februari_2015.pdf  

 

Landelijke websites voor zendamateurs 
 
VERON Nederland 
http://www.veron.nl  
 
VRZA Nederland 
http://www.vrza.nl/  
 

mailto:deltaloep@gmail.com
http://www.vrza.nl/cqpa/CQ-PA_januari_2015.pdf
http://www.vrza.nl/cqpa/CQ-PA_februari_2015.pdf
http://www.veron.nl/
http://vrza.nl/
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Linktip ! ! ! 
 
http://www.qrznow.com/  
 

Mijn mooiste DX met QRP in 2014 
 
Mijn mooiste DX verbinding in het afgelopen jaar 2014 was een QRP CW verbinding op 18 MHz 
met ZL4PW in Nieuw Zeeland. Dat gebeurt niet elke dag. Gewerkt werd met de ELECRAFT K3 
met 5 Watt output. Antenne: Full-Size 2-Element Cubical Quad, Boomhoogte ca. 8 meter, 
antenne richting Noord-Oost (korte pad). 
 

 

 

 
  
Hij gaf mij een 339 rapport en bij mij kwam hij binnen met 579. Ik draaide over de band op zoek 
naar interessante stations en hoorde hem CQ geven. Ik riep hem gelijk aan en bingo! Ik denk, 
dat ik het eerste station was, dat hem aanriep die dag, want na onze verbinding ontstond er 
gelijk een Pile-Up en daar was ik met mijn QRP signaal niet meer aan te pas gekomen. 
  
Niet zo zeldzaam, maar voor mij een First was een 5 W QRP CW verbinding met het Chinese 
station B4H. Dit was tijdens de CQ WW WPX contest op 21 MHz. 
  
Beide verbindingen zijn met een QSL kaart bevestigd. 
  
73, 
  
Rob Boerhorst, PA0RBO 

http://qrznow.com/
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Wie zit waar ? 

 

VERON Vlissingen 

 

Voorzitter:   Edwin van Luijck  PD1EVL 

Secretaris:   Jesse Kluijfhout PE1RUI 

Penningmeester:  Rob Schoondorp PE1KHX 

 

Bunkerbeheer:  Wouter Tiggelman PD1WL 

 

Webmaster:   Evert Lambert  PE2TXO 

 

Bron: http://pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=36   

 

 

 

VERON Walcheren 

 

Voorzitter:   Dan de Bruijn  PA1FZH 

Secretaris:   Ben Bousché  PD1MRZ 

Penningmeester:  Ferry Tadema  PA3BBL 

Lid:    Leo Unlandt  PA0ULT 

 

Webmaster:   Cor de Jonge  PE1PTQ 

 

Bron: http://pi4wal.nl/bestanden/bestuur_door_de_jaren_heen.php  

 

 

 

VRZA Zuid West Nederland 

 

Voorzitter:   Karin Mijnders  PD0KM 

Secretaris:   Robert Poortvliet PA3GEO 

Penningmeester:  Jeroen Slagboom PE1MWB 

 

Webmaster:   Wijnand Mijnders PA3HFJ 

 

Bron: http://pi4zwn.nl/index.php/info/afdelingsinformatie/het-afdelingsbestuur  

 

http://pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=36
http://pi4wal.nl/bestanden/bestuur_door_de_jaren_heen.php
http://pi4zwn.nl/index.php/info/afdelingsinformatie/het-afdelingsbestuur
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COTA 2015 vervallen 

 

Zoals al een aantal jaren gebruikelijk, slaan we ieder jaar in maart (figuurlijk) onze tenten 

op in de kantine van de minicamping van Boer Dekker in Lewedorp. 

Omdat regeren voor een deel bepaalt wordt door vooruitzien, was eind 2014 de afspraak 

voor 14 en 15 maart al met Boer Dekker gemaakt voor het jaarlijks "onder de tafel slaap" 

ritueel. Recent bleek dat Boer Dekker een dubbele afspraak had gemaakt, waardoor ons 

weekend niet door kon gaan. 

 

Omdat er al andere verplichtingen van de diverse deelnemers waren op eerdere weekenden en 

de weekenden erna al vol stonden met o.a. de vlooienmarkt in Rosmalen en een vroege 

Pinksteren, zijn we gaan zoeken naar een alternatieve camping. Helaas bleken de 

minicampings in de omgeving of nog dicht te zijn in maart of niet over een verwarmde centrale 

ruimte te beschikken. 

 

Daarom hebben we moeten besluiten de Camping On The Air dit jaar te laten vervallen. 

Maar uitstel is zeker geen afstel, dus in 2016 zijn we gewoon weer van de partij! 

Uiteraard staat het eenieder vrij om thuis de nacht door te brengen onder de (keuken)tafel, en 

de ontvanger zachtjes op CW te laten pruttelen. Ook is er niets op tegen om op zaterdagavond 

gezellig Chinees te halen en op zondagmorgen eieren te bakken. 

 

Om toch nog een beetje de link met radio te houden in dit weekend, zijn we van plan om de 

(uitgestelde) nachtjacht te houden op zaterdagavond 14 maart.  

 

De Vervelende Vragen Lijst (bij de insiders bekend staand als de VVL) is al klaar en de vos, 

baken en soep zijn al voorbereid. 

 

Wil je, als je mee wil doen aan de nachtjacht, je opgeven bij Michel, PD4AVO? 

Dit kan tot donderdag 12 maart via pd4avo @ zeelandnet . nl  

 

Graag tot ziens op zaterdagavond 14 maart, aanvang 19.30 uur. 

 

73, 

 

Jan, PA3BKZ en Dan, PA1FZH 
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Zelfbouwtentoonstelling 

 

Ook in het afgelopen jaar is er weer het nodige gefabriceerd in menige shack, variërende 

van een handige standaard voor je set, via off-set verzwakkers en antennes naar ???? 

Het is jammer om dit stukje huisvlijt alleen maar in de shack te laten staan. 

Veel leuker is het om te laten zien waar je mee bezig bent, wat jou juist tot dat ontwerp 

bracht en hoe het in de praktijk liep. 

 

En aangezien een bekend (Walchers?) spreekwoord luidt: "leer van andermans fouten, je wordt 

nooit oud genoeg om ze allemaal zelf te maken", nodigen we je uit om te vertellen tegen welke 

problemen je aanliep en hoe het improvisatietalent zegevierde. 

 

We nodigen je uit om ons deelgenoot te maken van jouw Masterpiece Of Engineering en wel 

tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de VERON Walcheren op woensdagavond 11 maart 

2015. 

 

Hoewel het geen officiële meetavond is, kan het natuurlijk wel zo zijn dat je wil weten of jouw 

zelfbouwstukje ook werkt. 

 

Laat in dat geval even weten wat je denkt nodig te hebben. Een kleine signaalbron, voeding, 

antenne-analyser of eenvoudige antenne kunnen we meebrengen. Een elektrisch lasapparaat 

wordt al lastiger en voor een draaibank geeft de Brede School geen toestemming in verband 

met het opgenomen elektrisch vermogen. 

 

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de voormalige Arbeidsinspectie) heeft 

vanwege de arbeidsomstandigheden het sjouwen met grote mobilofoontestplaatsen gelimiteerd 

tot maximaal 1 x per jaar.  

 

Als het goed is, zijn er nu minimaal vijf off-set verzwakkers gereed. Een mooi moment om ze 

eens te vergelijken voordat we er buiten mee gaan spelen. 

 

Zijn ze nog niet klaar? Je hebt nog even de tijd om hem alsnog in elkaar te zetten!! 

Ook K-1 standaards, rolmaat-antennes, VHF Moxon antennes en ontwerpen van 12 volt 

verdeelsystemen in rijdende shacks verwachten we (in grote getale) aan te treffen. Wie weet 

wordt jouw bouwsel wel een inspiratie voor anderen en sta je voor altijd bekend als "de 

grondlegger van ....." 

 

Namens de VERON Walcheren, 

 

Dan de Bruijn, PA1FZH 
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Te koop aangeboden: Ferm generator 2 kW 

 

Hierbij biedt ik mijn Ferm generator aan: 

 

- 230 Volt / 2 kW continue / 2,2 kW piek 

- Viertakt motor, 1 cilinder, luchtgekoeld, draait op euro loodvrij benzine 

- Opgebouwde brandstoftank van 15 liter, goed voor ca. 13 uur continue draaien. 

- Afmetingen 60 x 43 x 44 cm 

- Prima geschikt voor velddagen maar ook uiteraard voor DRCO gebruik. 

 

 
Vraagprijs 140 euro, inclusief volle tank benzine. 

 

Inlichtingen bij Jack van Deelen, NL11753 

jamvdeelen@zeelandnet.nl 

 

 

Beelden P I 6 2 Z R K en Delta Radio Communicatie Ondersteuning 

 

Zaterdag 7 februari was het speciale zendstation PI62ZRK weer QRV vanuit het 

watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Tevens waren er deelnemers van DRCO aanwezig om zich 

te laten zien t.b.v. noodcommunicatie. 

 

Beelden via http://pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/84  

 

 

 

 

 

http://pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/84
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Nieuwe voorzitter bij de VRZA afdeling Zuid West Nederland 

 

De afdelingsbijeenkomst in februari staat altijd in het teken van de jaarvergadering. Ook 

dit jaar was daarop geen uitzondering. Tijdens de vergadering kwamen de gebruikelijke 

onderwerpen ter sprake, zoals de verslagen van de secretaris en de  

penningmeester. 

Eind vorig jaar had de voorzitter van de afdeling, Jan PA3BKZ, al laten weten dat hij na een fiks 

aantal jaren het tijd vond worden voor jonger bloed in het bestuur. Karin PD0KM werd bereid 

gevonden om zich voor de functie verkiesbaar te stellen. De aanwezige leden waren het 

blijkbaar met de kandidaatstelling eens want inmiddels mag Karin zich voorzitter van de VRZA 

afdeling Zuid West Nederland noemen. 

  Karin Mijnders PDoKM 

Tevens werden Robert PA3GEO en Wijnand PA3HFJ als de operators van de clubcall 

PI4ZWN in de VRZA Locatorcontesten in het zonnetje gezet voor de behaalde 

resultaten in 2014. 

Uiteraard werd Jan tijdens de vergadering voor zijn langdurige diensten bedankt en 

Karin wensen wij veel succes met het voorzitterschap! 
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Dialoogsessies primair gebruik radiozendamateurs 70 cm band 

Op 26 januari 2015 hebben de Amateurverenigingen VERON en VRZA en 

Agentschap Telecom gesproken over gedeeld frequentiegebruik. Op 29 januari is 

eenzelfde gesprek geweest tussen Agentschap Telecom en de Stichting DKARS. 

Aanleiding was het nieuwsbericht van het agentschap over gedeeld frequentiegebruik 

en de onrust die hierover is ontstaan binnen de amateurgemeenschap. Tijdens deze 

gesprekken is uitgebreid stilgestaan bij de betekenis van de primaire status van 

radiodiensten en in het bijzonder die van de radiozendamateurdienst in de 70cm 

amateurband. 

In deze band is ook frequentieruimte bestemd voor het gebruik van SRD-toepassingen. 

Denk hierbij aan o.a. afstandsbedieningen van auto's, draadloze garagedeuropeners, 

enzovoorts. Het gebruik van deze apparatuur heeft de afgelopen jaren een explosieve 

groei doorgemaakt en is maatschappelijk erg belangrijk geworden. Het is dus van groot 

belang dat andere gebruikers van deze frequentieband rekening houden met dit SRD-

gebruik in Nederland. 

Tijdens de gesprekken is door het agentschap aangegeven dat er geen intentie is om 

de toewijzing van deze frequentieband aan de amateurdienst, noch de primaire status 

daarvan, te wijzigen. Maar ook de andere gebruikers van het spectrum hebben rechten. 

Agentschap Telecom heeft aangegeven dat ‘primaire status’ daarom niet inhoudt dat 

andere gebruikers alle verstoringen hoeven te accepteren. Zendamateurs moeten, 

gezien de maatschappelijke belangen en de impact van verstoringen op het 

frequentiegebruik met een secundaire status of zelfs non interferentie basis (NIB1 ), hier 

verstandig mee omgaan. Bij normaal gebruik is het mogelijk dat alle soorten gebruik in 

deze frequentieband vreedzaam kunnen samenleven. 
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Het is de verantwoordelijkheid van de radiozendamateur om het gebruik van 

frequentieruimte zo in te richten dat dit niet leidt tot overlast in zijn/haar omgeving. Alle 

partijen zijn het er over eens dat het gebruik van frequenties door radiozendamateurs 

niet los kan worden gezien van de algemene fatsoensnormen en waarden in onze 

hedendaagse maatschappij. Elke zendamateur dient verantwoord om te gaan met zijn 

gebruik van het spectrum, mede gezien de experimentele doelstelling van de 

radioamateurdienst. 

Verantwoord gebruik van deze frequentieruimte is niet alleen in het belang van de 

omgeving maar ook in het belang van de radiozendamateur en het zendamateurisme. 

Overlast kan leiden tot publiciteit die het zendamateurisme schaadt. 

Naast de maatschappelijke waarde van de experimentele doelstelling van het 

zendamateurisme is het een prachtige hobby waar heel veel mensen plezier aan 

beleven. Door omgevingsbewust te zijn en de rechten van andere frequentiegebruikers 

te respecteren, kunnen we samenwerken aan het behoud van het positieve imago van 

het zendamateurisme en maatschappelijke problemen voorkomen. 

  

Open Topo  
 

OpenTopo.nl biedt gedetailleerde actuele kaartbladen waarin het beste uit open geodata 

bronnen is gecombineerd. De kaartbladen zijn vrij te gebruiken. 

 

http://www.opentopo.nl/  

 

Kaarten van Imergis 

 

Je kunt hier rasterkaarten downloaden rondom het thema Fysieke Veiligheid. 

 

http://www.imergis.nl/asp/44.asp  

 

Nieuw: HAMNET nu ook in Zeeland !!! 

 

De doelstelling van Hamnet is het creëren van een autonoom, betrouwbaar 

http://www.opentopo.nl/
http://www.imergis.nl/asp/44.asp
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breedband datacommunicatienetwerk dat in dienst staat van de amateurdienst.  

 

Het netwerk moet in de loop der tijd gaan voorzien in specifieke diensten voor 

zendamateurs waarbij gedacht kan worden aan bijvoorbeeld streaming audio en 

videodiensten, bijvoorbeeld naar ATV- en spraakrelais; remote bediening van 

apparatuur, informatievoorziening via uitsluitend op Hamnet aanwezige websites en 

fora, repeater-koppelingen, Voip voor HAM’s en natuurlijk vele vele andere applicaties.  

 

Waar Hamnet duidelijk niet in zal voorzien is een browser functionaliteit naar het 

Internet. Bovenal heeft Hamnet de doelstelling om op een moderne wijze activiteit te 

genereren voor en door radiozendamateurs en band-gebruik op 2,3GHz, 5,6GHz en 

10GHz te bevorderen…afgelopen week is het zendernetwerk van PI2NOS uitgebreid 

naar Goes. Eerder stond er al een ontvanger in Zierikzee. Om beide locaties met elkaar 

te verbinden, is een HAMNET-link gebouwd vanaf de Alticom toren in Goes naar de silo 

in Zierikzee. Een afstand van circa 16 kilometer. 

 

http://www.hamnet.nl/hamnet-in-zeeland/  

 

De bouw van HAMNET Nederland 

 

http://www.hamnieuws.nl/de-bouw-van-hamnet-nederland/  

 

UHF Repeaters (430 MHz) in Nederland 

 

http://www.hamnieuws.nl/repeaters/uhf-repeaters-430-mhz/  

 

VHF Repeaters (144 MHz) in Nederland 

 

http://www.hamnieuws.nl/repeaters/vhf-repeaters-144-mhz/  

 

DMR Repeaters in Nederland 

 

http://www.hamnieuws.nl/repeaters/dmr-repeaters/  

 

D-STAR Repeaters in Nederland 

 
http://www.hamnieuws.nl/repeaters/d-star-repeaters/  

 

Hobbyscoop anno 2015  
 

Stichting Scoop Hobbyfonds is voortgekomen uit het vroegere NOS radio programma 

“Hobbyscoop”, dat wekelijks uitgezonden werd op het toenmalige Hilversum 2. Dit 

http://www.hamnet.nl/hamnet-in-zeeland/
http://www.hamnieuws.nl/de-bouw-van-hamnet-nederland/
http://www.hamnieuws.nl/repeaters/uhf-repeaters-430-mhz/
http://www.hamnieuws.nl/repeaters/vhf-repeaters-144-mhz/
http://www.hamnieuws.nl/repeaters/dmr-repeaters/
http://www.hamnieuws.nl/repeaters/d-star-repeaters/
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populaire radioprogramma bracht reeds in de jaren ‘70 een veelheid aan informatie over 

technische hobbies. Heel bekend is bijvoorbeeld de door Hobbyscoop geïntroduceerde 

universele taal voor thuiscomputers, genaamd Basicode, en zond regelmatig de bekende 

stereotest uit. 

 

Gedurende het bestaan van het programma is in toenemende mate aandacht besteed aan het 

radiozendamateurisme. Zo werden reeds in het begin van de 70’er jaren door Hobbyscoop de 

welbekende ballonvossenjachten georganiseerd en begonnen de medewerkers in de zomer van 

1986 met het exploiteren van een amateur relaisstation in de 70 cm band. 

 

In de loop van de jaren hebben de medewerkers van Hobbyscoop een omvangrijke hoeveelheid 

bezittingen gebouwd, gekocht en verzameld. Deze bezittingen hadden veelal betrekking op de 

zendhobby. 

 

Toen in 1993 het doek voor het radioprogramma viel is de Stichting Scoop Hobbyfonds 

opgericht met als doel het in eigendom houden van het erfgoed van het radioprogramma. De 

oprichter van de stichting was destijds Hans Janssen, PE1CRC (foto links). Het 

radioprogramma Hobbyscoop is maar liefst 23 jaar te beluisteren geweest op de Nederlandse 

radio. 

 

De Stichting Scoop Hobbyfonds heeft de missie om haar bezittingen, de zendapparatuur in de 

Alticom communicatietoren te Hilversum, in stand te houden en hiermee het 

radiozendamateurisme in een groot deel van Nederland te stimuleren. Als afgeleide missie 

onderzoekt de stichting mogelijkheden om haar activiteiten uit te breiden en te voorzien in de 

radiocommunicatie behoefte voor de Nederlandse radiozendamateurs. 

 

Stichting Scoop draagt bij aan de volgende repeaters: 

 

● PI2NOS TX: 430.125 MHz - Shift: +1.6 MHz - CTCSS uit: 88.5 Hz, CTCSS in: geen 

● PI6NOS TX: 1298.375 MHz - Shift: -28 MHz - CTCSS: geen 

● PI3UTR TX: 145.575 MHz - Shift: -0,6MHz - CTCSS uit: 77Hz, CTCSS in: 77Hz 

● PI6TEN TX: 29.690 MHz - Shift: -100kHz - CTCSS: geen 

 

 

Meer informatie via http://hobbyscoop.nl/  

 

 

 

 

 

Downloads van de VERON website (naslagwerk)  
 

https://www.veron.nl/downloads/naslagwerk/  

 

http://hobbyscoop.nl/
https://www.veron.nl/downloads/naslagwerk/
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Downloads van de VERON website (brochures) 

 

https://www.veron.nl/downloads/brochures/  

 

VERON Repeaterkaartje editie 2015 

 

https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2014/01/Repeater-220115.pdf  

 

Verslaglegging van het Amateur Overleg 2008-2014 

 

https://www.veron.nl/downloads/amateur-overleg/  

 

Kenwood 

 

http://www.kenwood.nl/comm/  

 

Yaesu 

 

http://www.yaesu.com/  

 

Icom 

 

http://www.icomuk.co.uk/  

 

Alinco 

 

http://www.alinco.com/usa.html  

 

Baofen 

 

http://www.baofengradio.com/en/  

 

Wouxun 

 

http://www.wouxun.com/  

 

 

 

https://www.veron.nl/downloads/brochures/
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2014/01/Repeater-220115.pdf
https://www.veron.nl/downloads/amateur-overleg/
http://www.kenwood.nl/comm/
http://www.yaesu.com/
http://www.icomuk.co.uk/
http://www.alinco.com/usa.html
http://www.baofengradio.com/en/
http://www.wouxun.com/
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         Jan Ottens PA0SSB 
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Veiligheidsmaatregelen Gerbrandytoren: amateursystemen weg uit reportagecabine 

 

In zendamateurkringen is algemeen bekend dat de Gerbrandytoren te IJsselstein 

onderkomen biedt aan een aanzienlijke reeks systemen die in gebruik zijn voor de 

amateurdienst. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de zogenoemde reportagecabine die 

zich bevindt op een hoogte van 220 m en daarmee een unieke opstelplaats is voor 

spraakmakende experimenten. 

Veiligheidsaspecten 

Enkele maanden geleden is door Alticom, eigenaar van de Gerbrandytoren, een 

vooraankondiging gedaan dat lokale overheden en de veiligheidsregio Utrecht met Alticom in 

gesprek zijn teneinde nieuwe veiligheidsaspecten onder te brengen in een convenant die de 

veiligheid in en om de toren verder moet waarborgen. Eén en ander heeft een indirecte relatie 

met de incidenten die op 15 juli 2011 plaatsvonden in zowel Smilde als ook in IJsselstein. 

Reportagecabine 

In een gesprek met Paul Adriaanse (PE1RJV) en Mischa van Santen (PA1OKZ) heeft Alticom 

vandaag kenbaar gemaakt dat de besluitvorming hieromtrent niet zonder gevolgen kan zijn voor 

de radiozendamateur activiteiten in de reportagecabine. Met de komst van dit nieuwe convenant 

wordt de algehele buismast, inclusief cabine, aangemerkt als “bijzondere gesloten ruimte” en 

gelden verscherpte eisen voor veiligheid. Dit impliceert dat het niet langer toegestaan is om 

actieve apparatuur (simpel gezegd ‘alles met een steker’) in de buismast of cabine te gebruiken. 

Dit betekent dat de amateursystemen in de reportagecabine van de Gerbrandytoren na 18 jaar 

actieve dienst moeten worden verwijderd. 

Nieuwe opstelplaats 

Alhoewel deze beslissing een diepe indruk heeft achtergelaten bij de beheergroep van de 

amateursystemen betekent dit niet dat hiermee aan alle prachtige experimenten een einde 

gekomen is. Binnen duidelijke kaders is Alticom bereid om opnieuw een opstelplaats te 

faciliteren in de betonnen toren waarbij nog steeds mogelijkheden bestaan om antennes te 

gebruiken aan de buismast en de cabine. We kunnen hierdoor in ieder geval vooruitkijken en 

tenminste een deel van de apparatuur opnieuw gaan gebruiken. 

Nog enkele maanden 
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De verwachting bestaat dat de huidige apparatuur in de reportagecabine reeds binnen enkele maanden 

moet worden uitgeschakeld. De verschillende werkgroepen zitten de komende dagen daarom in 

spoedzitting samen om de (on)mogelijkheden te bespreken en een plan uit te werken. Bij goedkeuring 

door Alticom kan voorts in de maanden erna stapsgewijs worden gewerkt aan de realisatie dan wel her 

ingebruikname van verschillende systemen. 

Het zal duidelijk zijn dat de ontmanteling van de vier 19 Inch racks in de reportagecabine een zeer 

omvangrijke klus is en de eventuele nieuwbouw des te meer, om maar te zwijgen over bekabeling door 

de buismast. Eén en ander zal daarom zonder meer gepaard gaan met het tijdelijk QRT gaan van 

verschillende diensten. 

De volgende systemen zijn door de maatregelen getroffen: 

·       De multimedia ATV repeater PI6ATV, zowel het algehele analoge als digitale systeem 

·       Bovenregionale 2m repeater PI3UTR 

·       D-star repeater PI1UTR & DMR repeater PI1UTR 

·       De RX co-locatie voor 70cm repeater PI2NOS 

·       De RX co-locatie voor 10 meter repeater PI6TEN 

·       De vier Hamnet toegangspunten en voorziene link-verbindingen 

 

Financiële steun 

Op dit moment is niet inzichtelijk welk kostenplaatje deze omvangrijke operatie met zich mee zal brengen, 

maar dat deze kosten aanzienlijk zullen zijn staat op voorhand vast. De scenario’s om één en ander te 

realiseren worden op korte termijn in kaart gebracht en mogelijk wordt een beroep gedaan op de 

amateurgemeenschap, dan wel in middelen, dan wel in financiële steun. 

Vertrouwen 

Het wegvallen van de faciliteiten in de reportagecabine in de Gerbrandytoren heeft nogal vérstrekkende 

gevolgen voor de amateurdienst. In de komende maanden zal héél veel werk verzet moeten worden om 

tenminste een gedeelte van de faciliteiten opnieuw aan te kunnen bieden. Tegelijk zien wij in een nieuwe 

opstelplaats ook mooie technische uitdagingen en zien wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet. 

Namens het hele team van PI6ATV, PI3UTR, PI1UTR, PI2NOS, PI6TEN en Hamnet, 

Vriendelijke groet, 

Paul Adriaanse – PE1RJV 

Mischa van Santen – PA1OKZ 
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AGENDA 2015 

 
12 maart                   Uiterlijk opgeven Nachtjacht, zie oproep!  
14 maart                   Nachtjacht 2015, start nieuw seizoen 
21 maart                   40e Radiovlooienmarkt Rosmalen 
11 april                      ALV VRZA Hilversum 
18 april                     Verenigingsraad VERON  
14 mei                      Familievelddag (Hemelvaartdag) 
6-7 juni                     Velddagen 
15-16 aug                 Lighthouse weekend 
30 augustus             Antennemeetdag (Info WAT) 
17-18 okt                  JOTA 
7 november              Dag voor de Radio amateur 
 
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 kijken? Ruim 6 jaargangen via  http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32  

Secretarissen:         Jesse Kluijfhout     PE1RUI              www.pi4vli.nl  

                                      Ben Bousché             PD1MRZ            www.pi4wal.nl  

     Robert Poortvliet        PA3GEO            www.pi4zwn.nl  

Opmaak:   Michel Bleijenberg PD4AVO  

Eindredactie:   Ronald Verburg PA10725 

  

Deadline februari nummer: 20 maart 2015 

   

Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com 
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