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Mei 2009        JAARGANG 15 NR. 5 

 
VAN DE REDACTIE 

Hierbij ontvangt u de mei editie van de Deltaloep met nieuws en bijzonderheden van de 
radiohobby. Iedereen veel leesplezier toegewenst. 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 

VERON, AFDELING WALCHEREN 
 
Woensdag 13 mei vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in het Palet 
(Brede School)  in Middelburg-Zuid. Ferry Tadema, PA3BBL, zal die avond een lezing 
verzorgen met als titel Digitaal Zeeland.  
 
Hij zal uitgebreid ingaan op de digitale en hoogfrequent technieken toegepast in het 
kabelnetwerk van DELTA/Zeelandnet. Hij zal ingaan op vragen als hoe komen de 
internetsignalen via de kabel bij je thuis en hoe ziet de kabel er in de toekomst uit.  
 
Onze QSL manager Adri, PA3BWS, is aanwezig voor de uitgifte en voor het in ontvangst 
nemen van uw QSL kaarten.  
 
Voor de HF contesters onder ons; vergeet niet voor de 15e van de maand uw opgaven in de 
HF contesten van afgelopen tijd door te geven aan pg7v@veron.nl. of direct via de website 
www.afdelingscompetitie.nl  
 
Kees Murre, PA2CHM, secretaris.  
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Hemelvaartsdag Familie Velddag 21 mei 

 
 
Ik ben de tel kwijt hoe vaak de VRZA ZWN de Familie Velddag heeft gehouden aan het 
Veersemeer, maar ik weet wel dat 21 mei het weer Hemelvaartsdag is, dus organiseren 
we weer een familievelddag!  
 
Op de Oranjeplaat nabij het vliegveld Midden Zeeland dus voor elke amateur ook van buiten 
de provincie gemakkelijk te vinden. Organiseren is een groot woord. Het concept is als volgt. 
Hemelvaartsdag is ook een dag van dauwtrappen, met de familie op stap, een goede stek 
opzoeken, wat sport en spel, zwemmen, wandelen, luieren als het even kan in de zon, lekker 
met elkaar kleppen, koffie, limonade, enz. 
 
Kortom het is hardstikke leuk dat families met een zend/luister amateur elkaar treffen om dit 
met elkaar te delen. Natuurlijk is het dan leuk om een hf-draadje in de lucht te steken. 
 
En waar we ook niet vreemd van staan te kijken is dat er naast de koffiedamp ook 
soldeerdamp uit mobiele shacks verschijnen. Rare jongens die zendamateurs, maar ook zo 
herkenbaar over en weer bij de families. 
 
Als een ieder weer wat meeneemt: z'n idee, z'n traktaties, z'n spullen, z'n drinken en een 
goed humeur, dan hebben we met zijn allen veel en veel te genieten. 
 
Dit jaar wil ik ook oproepen tot een kofferbak verkoop aanvang 10.30 uur. Natuurlijk zul je 
naast stoelen, drank en eten haast geen plek hebben. Maar je huis puilt al uit van hamradio 
dus je huisgenoten zijn vast blij als er wat weg kan... Nou ja na het verwisselen van eigenaar 
kan dat per saldo tegenvallen. Maar we kunnen elkaar wellicht gelukkiger maken als de 
spullen gratis, of tegen een redelijk bedrag op een betere plaats terecht komen. 
 
De plaats is de Oranjeplaat. De dauwtrappers zijn ook de kwartiermakers. Herkenbaar aan 
vlaggen VRZA / VERON en DARES, antennemasten, en een korte broek. Je kunt ze al voor 
8.30 uur verwachten. Daarna volgen de sfeermakers, herkenbaar aan zonnebrillen, zwem of 
fietskleding, animerende gesprekken en koekjes/koffie ronddelend. De dag duurt naar gelang 
we worden weggeblazen, weggespoeld of weggebrand. Met goed weer willen deelnemers 
wel de barbeque meenemen en dan kan het best wel tot 20.00 uur duren voor dat de 
Oranjeplaat weer veilig is voor anderen. 
 
Veel plezier toegewenst! 
 
Jeroen Slagboom PE1MWB 
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QSL Kaarten 
Van Cor van Soelen (PG9HF) ontvingen wij weer een bijzondere qsl-kaart. 

 

 
 
 
 
VERON, AFDELING VLISSINGEN 
 
Antenne bij de bunker succes 
 
De 6 elements antenne bij de bunker lijkt goed te werken. Afgelopen weken zijn er nog 
wat kleine werkzaamheden aan de antenne gedaan. Zo is de afspanning van de 
antenne nog verbeterd. De antenne hing na montage toch nog redelijk door. Het 
afspannen door middel van staalkabel was al wel voorbereid met de antenne op de 
grond.  
 
Met de mast uitgeschoven werd de antenne getest, zowel met de Yaesu FT-897 en een  
FT-817. Ook met de FT-817 met slechts 5 Watt output werden zonder probleem diverse 
Aziatische landen gewerkt in SSB. De antenne zou theoretisch zo'n 12 dB versterken. Of dit 
in de praktijk gehaald wordt is nog niet bekend. Ook het bijkomende voordeel van richt effect 
van deze antenne is goed te merken. Vooral met storende stations die vanuit een andere 
richting komen is dit echt een groot voordeel.  
  
PI4VLI website 
 
De vaste bezoekers van de onze website www.pi4vli.net zullen het misschien al gezien 
hebben. De website is op dit moment niet zo up-to-date als u gewend bent. Wegens 
omstandigheden is onze webmaster Evert PE2TXO op dit moment tijdelijk niet in staat de 
website bij te houden. We doen er alles aan om de website weer zo snel mogelijk up to date 
te krijgen. Uiteraard wensen we Evert veel sterkte! 
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Agentschap Telecom schakelt over op DigiD 

Vanaf 23 april is Agentschap Telecom aangesloten op DigiD. Dit betekent dat 
radiozendamateurs en pleziervaarders voor de registratie van frequentiegebruik hun 
persoonlijke inlogcode voor de gehele overheid gebruiken.  

De oude inlogwijze van Agentschap Telecom komt daarmee vervallen. Gebruikers die nog 
geen DigiD hebben, kunnen deze aanvragen op www.digid.nl. 

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Het is een gemeenschappelijk systeem voor de overheid, 
waarmee overheidsinstellingen de identiteit van burgers kunnen verifiëren op internet. 
Burgers kunnen met één inlogcode via internet zaken doen met steeds meer 
overheidsinstellingen. 

Veel burgers beschikken inmiddels over een DigiD inlogcode. Naast gemeenten zijn onder 
meer ook de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Centraal bureau voor Werk en Inkomen 
(CWI), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Belastingdienst 
aangesloten op DigiD. Steeds meer overheidsorganisaties volgen hun voorbeeld. 

Meer informatie over DigiD en de aansluiting van Agentschap Telecom op DigiD vindt u op 
www.agentschap-telecom.nl en www.digid.nl. 

Storing door verwarmingsinstallaties 
 
In november 2008 heeft de firma Vaillant een beroep gedaan op de amateurverenigingen om 
gezamenlijk te trachten die CV-installaties op te sporen die een storing veroorzaken op de 2 
meter band. Het betreft een kleine serie uit de Vaillant hrSOLIDE cv-ketel range waarvan de 
productiedatum ligt tussen januari 2006 en medio april 2006. 
 
Wij verwijzen u naar de website van Vaillant: www.vaillant.nl/radioamateurinfo 
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De SRGW biedt op een hoge locatie in Vlissingen ruimte voor een VHF APRS node. 
Zij faciliteren in een VHF antenne en een coaxkabel inclusief 230V WCD. 
 
Belangstellende zendamateurs die een onbemand PI1 APRS station willen plaatsen  
alsmede zelf de bijhorende vergunning regelen, kunnen zich melden via pi2vli@amsat.org  
 
 

 

 
 
DARES Zeeland timmert flink aan de weg. De website laat zien dat er regelmatig oefeningen 
worden gehouden, zoals bijvoorbeeld de laatst gehouden TIME CHALLENGE HIKE 2009 in 
West-Brabant. Ruim 20 luister- en zendamateurs deden mee met ondersteuning van de 
communicatie op de verschillende locaties. Meer op www.dareszeeland.nl  
 
Als u wilt kennis maken met DARES Zeeland, kom dan naar de DARES testdag welke 
gehouden zal worden op Hemelvaartsdag tijdens de jaarlijkse Familievelddag op 
Oranjeplaat. Een uitgebreid artikel van Jeroen PE1MWB staat in deze Deltaloep. 
 
 

Agenda 2009 
 
21 mei Familie velddag Oranjeplaat 
13 juni Velddagen Lewedorp 
14 juni Velddagen Lewedorp 
15 augustus Lighthouseweekend 
16 augustus Lighthouseweekend 
30 augustus Antennemeetdag  
17 oktober JOTA  
18 oktober JOTA 
31 oktober Dag voor de Radioamateur  

 

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

 
Deadline juni nummer: 20 mei 2009 


