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Mei 2008       JAARGANG 14 NR. 05 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de mei-editie van de Deltaloep met o.a. aandacht voor de velddag 2008 
georganiseerd door het Walcheren Antenne Team en heel veel meer. 
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst. 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 

Komende donderdag familie velddag 2008 
 
Aanstaande donderdag 1 mei is er weer de jaarlijkse familie velddag aan de 
Oranjeplaat waar menig luister- en zendamateur met of zonder familie zal neerstrijken 
voor een heerlijk dagje vermaak langs het water. 
 
Iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn, al dan niet met of zonder caravan, 
camper, aanhanger of tent. Men kan aanroepen via PI3VLI op 145.7875 MHz. 
 
Nat als voorgaande jaren zullen antennemastjes en antennes niet ontbreken maar is er ook 
genoeg ruimte voor onderling QSO en wellicht een duik in het water! 
 
Beelden van 2007 vind u hier > > http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek?gid=3  
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VERON, afdeling Walcheren 
 
Woensdag 14 mei vindt de maandelijkse bijeenkomst plaats in het Palet (Brede 
School) te Middelburg.  We kijken die avond o.a. terug op de afgelopen 
Verenigingsraad van de VERON, doen we verslag van de demonstratie van de 
“slimme” Wattmeters van Delta en komt aan de orde over het al dan niet plaatsvinden 
van een (alternatieve) velddag.  
 
Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor onderling QSO. Ook onze QSL manager Adri, 
PA3BWS, is aanwezig.  
 
Noteer alvast in uw agenda; op woensdag 11 juni komt Wino Paas, PA0ABM, die ons die 
avond twee interessante onderwerpen voorschotelt. 
 
Voor de HF contesters onder ons; vergeet niet voor de 15e van de maand uw resultaten in de 
HF contesten van afgelopen tijd door te geven aan pg7v@veron.nl. of direct via de website 
http:///contest.leisink.net . Inmiddels hebben wij als afdeling al bijna net zoveel punten als het 
hele jaar 2007! 
 
Vragen op technisch gebied…of gewoon uit (technische) interesse, verzuim dan niet in te 
melden in de technoronde. Iedere zondagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.225MHz.  
 
Kees Murre, PA2CHM, secr. Afd. Walcheren 
 

Stemmen afdeling Walcheren van de VERON t.b.v. 69e V.R. (19 april 2008) 
 

Nr Afd Voorstel WAL V.R. STEM 

1 A40 Wijziging datum indienen VR voorstellen 
 

Voor  Ingetrokken 

2 HB Opheffing bibliotheek commissie 
 

Voor  Aangenomen 

3 HB Instellen orgaan voor afnemen amateur 
examens 

Voor Aangenomen 

4 A18 Contributieverhoging ten gunste van de 
afdelingen 

Tegen Verworpen 

5 A43 Contributieverhoging ten gunste van 
ondersteuning BT's 

Tegen Verworpen 

6 A29 Gratis CD rom met jaargang Electron 
 

Tegen Verworpen 

7 A22 Best practice voor afdelings 
bank/girorekeningen 

Tegen Verworpen 

8 A13 Database met overzicht amateur-
infrastructuur 

Is er een afd. die dit 
op zich neemt? 

Verworpen 

9 A04 Verplaatsen monument voor de gevallen 
zendamateurs naar Dwingeloo 

Tegen Verworpen 

10 A40 Toevoegen 160 m. aan PA beker contest 
 

Tegen  Verworpen 

11 A43 Lijsten met call en locator uitgeven 
 

Is juridisch niet 
mogelijk  

Ingetrokken 

 
Stemmen: ● Aantal stemmen   : Walcheren 3 stuks   Vlissingen 2 stuks  ● Afgevaardigde namens Walcheren : Kees, PA2CHM en Rob, PA0RBO ● Afgevaardigde namens Vlissingen : Geen 
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VELDDAG 2008 
 
Ook dit jaar organiseert het Walcheren Antenne Team de jaarlijkse velddag. 
 
Datum: vanaf vrijdagavond 6 juni t/m zondagmiddag 8 juni 2008 
Plaats: minicamping Buitenhof 
Adres: Dekkersweg 3, 4456 NT  Lewedorp 
RD grid: 4020 3900 
 
De trouwe velddagganger weet natuurlijk na meer dan 15 jaar wat hij/zij kan verwachten, 
maar voor de nieuwe leden volgen hierbij een paar steekwoorden. Lees het, laat het tot je 
doordringen en handel dienovereenkomstig bij het inpakken van je spullen: 
 
Alle banden vanaf 160 tot en met 0,7 meter (0,23 en 0,13 meter op verzoek), antennes 
(ZS6BKW), koffie, antennes (Popovic), bier, antennes (E-H), nootjes, antennes 
(vreemdsoortige draad), zelfbouw, antennes (mobiel), verbindingen onder eigen call, 
antennes (80 meter vertical experiment), verbindingen onder de clubcall PI4WAL, antennes 
(NVIS), analysers en bakenzenders, antennes (halve golf), (vossenjacht (op verzoek), 
antennes (uw eigen ontwerp), DARES experimenten. 
 
Vanwege het geringe aantal aanmeldingen, heeft het WAT slechts 1 plaats gereserveerd 
maar boer Dekker heeft nog een aantal plaatsen over. Belangstellenden dienen zelf contact 
op te nemen met boer Dekker indien ze willen blijven overnachten. (tel.: 0113-612305). N.b.: 
het terrein is (plus of min de traditionele regen) rolstoeltoegankelijk. 
Uiteraard staat er het gehele weekend een Popovic antenne en een DARES mobilofoon 
standby op 145.225 MHz. 
 
Het is traditie dat we op de velddag een antenne opbouwen vanaf nul tot en met het leggen 
van de eerste verbinding. Mocht iemand een leuk idee hebben, laat het weten. Niets is 
onmogelijk maar het verkrijgen van tertiaire arbeidsvoorwaarden duurt soms wat langer. 
Mocht er belangstelling zijn voor experimenten op de SHF frequenties, een 80 meter 
vossenjacht of een BBQ, laat het eveneens weten, dan nemen we de benodigde sets en 
antennes mee. 
 
Namens het Walcheren Antenne Team, 
 
Rens, PA1IJF en Dan, PA1FZH 
 

 Cor, PE1PTQ QRV 
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Agentschap Telecom haalt satellietoperator naar Nederland  

Agentschap Telecom heeft voor satellietoperator ONDAS Media SA twee 
satellietposities in de ruimte geclaimd. Ook de daarbij behorende frequentiebanden 
worden door het agentschap geclaimd via internationale procedures. ONDAS Media 
gaat als eerste satellietoperator in Europa satellietradio aanbieden. Vanwege de 
dienstverlening van Agentschap Telecom kiest ONDAS voor Nederland als 
vestigingsland.  

De overeenkomst met Agentschap Telecom heeft voor Nederland economische voordelen. 
ONDAS Media vestigt in Nederland een eigen kantoor, een satellietbesturing- en monitoring 
faciliteit én een programmaproductiebedrijf. Daarnaast werkt ONDAS Media aan de opbouw 
van een gezamenlijk Nederlands netwerk en aan de Europese distributie van radiokanalen. 
 
ONDAS Media bouwt een satellietnetwerk met een goede dekking in Europa. Daarbij worden 
satellieten gecombineerd met zenders op de grond. Samen vormt dit een zogenaamd 
'hybride' netwerk. De satellieten maken satellietradio mogelijk in auto's maar ook in 'hand-
held' radio's en applicaties. De zenders op de grond worden aangestuurd door 2 satellieten 
die op een vast punt in de ruimte met de aarde meedraaien (geostationair). Daarvoor verricht 
Agentschap Telecom nu de coördinatie en afstemming met naburige satellietnetwerken.  
 
"Satellietradio" is momenteel 'hot' in de VS. ONDAS is de eerste satellietoperator in Europa. 
In de Verenigde Staten is satellietradio een algemeen geaccepteerd verschijnsel. Alle auto's 
worden standaard uitgerust met een in het dak geïntegreerde satellietantenne. Een abonnee 
heeft de beschikking over ruim 170 radiozenders. Het gaat dan om themakanalen (Klassiek, 
Country, Pop etc.) zonder reclame.  
 
ONDAS gaat in Europa in eerste instantie 150 radiokanalen aanbieden en wil dat aantal op 
termijn uitbreiden tot 200. 
 

 
 

Ontvangers voor Satelliet Radio 
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DARES Zeeland hield oefening onder Breda 
 
Vrijdag 25 april en zaterdag 26 april waren leden van DARES Zeeland aanwezig bij de 
grote Hike van de scouting Oudenbosch. Met enkele groepen zendamateurs werden 
verschillende radioposten ingericht die bedoeld waren voor het doorgeven van 
berichtgevingen van het evenement. 
 
Groepen scouts liepen van Breda Prinsenbeek via het Mastbos richting Chaam nabij de 
grens met België via verschillende routes en een overnachtingplaats. Beide dagen waren 
naast DARES amateurs uit Zuid-Holland en West-Brabant ook DARES amateurs uit Zeeland 
aanwezig voor zowel de centrale post als ook voor de veldposten en ter observatie. 
 
Binnenkort zal Rens een verslag maken van de inzet welke dan in terug te lezen via de 
website www.dareszeeland.nl waarop ook alle beelden van de inzet komen. 
 
 
Uw razende reporter Michel PD4AVO heeft alvast enkele beelden beschikbaar gesteld. 
 
 

 
 
Na afloop een lekker diner        Centrale Post                            Rens en John met Fox TX 
 

 
 
Cor mét veiligheidshesje          Matje was van alles voorzien   Frank en Kim in het veld  
 

 
 
Mike en Michel: 24 graden!       John legt het allemaal uit        Peter geeft het allemaal door 
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Agenda 2008  
 
01-05-08 Familievelddag Oranjeplaat 2008 
07-06-08 HF Veldweekend 1e dag 
08-06-08 HF Veldweekend 2e dag 
16-08-08 Lighthouseweekend 2008  
17-08-08 Lighthouseweekend 2008 

07-09-08 Antennemeetdag 2008 
14-09-08 Ballonvossenjacht 2008 
17-10-08 Aanvang JOTA 2008 
18-10-08 JOTA 2008 
19-10-08 JOTA 2008 
25-10-08 Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 2008  
 

 

 
Leuke links van de maand mei:  
 
http://www.rfparts.com/index.html  
 
http://www.mfjenterprises.com/  
 
http://www.allaboutcircuits.com/vol_1/chpt_8/11.html  
 
http://www.qrpshop.de/  
 

 
 

Colofon 
 
Redactie        Jesse Kluijfhout   PE1RUI 
 
          Kees Murre   PA2CHM 
 
          Robert Poortvliet  PA3GEO 
 
Lay-out en verspreiding      Ronald Verburg   PA10725 

 
Deadline juni nummer: 20 mei 2008 


