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mei 2010        JAARGANG 16 NR. 5 

 
VAN DE REDACTIE 

Hierbij ontvangt u de mei-editie van de Deltaloep met nieuws en bijzonderheden van de 
radiohobby. In deze editie ondermeer een aantal ingezonden QSL kaarten. Ook uw kopie 
voor de Deltaloep is van harte welkom. 
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst! 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 

Geslaagd voor novice 
Er is weer een nieuwe zendamateur bij op Walcheren. Bert uit Koudekerke. Bert heeft 
gekozen voor de callsign PD1LBG en is ook direct actief op de amateurbanden. Bert we 
wensen je vele mooie QSO's toe.  
  
  

PI65VLI in PACC Contest 
Net als vorig jaar is er ook dit jaar weer een filmpje gemaakt van de PI4VLI/PI65VLI crew van 
de afgelopen PACC Contest. Dit jaar zal PI4VLI regelmatig uitkomen onder de callsign 
PI65VLI in verband met het 65 jaar jubilieum van de VERON.  Het youtube filmpje dat Pieter 
PD5EW maakte is te vinden via de PI4VLI website, of direct: 
http://www.youtube.com/watch?v=K2-DIRDKZZM 
  
  

Meedoen met de Baltic contest? 
PI4VLI doet bij voldoende aanmeldingen mee met de Baltic contest. Deze korte contest word 
op Zaterdagavond 22 Mei gehouden op de 80 meter band. Contest ervaring is geen vereiste, 
aanmelden wel! Opgeven kan tot uiterlijk 9 Mei bij Jesse PE1RUI.   
  
  
  

Nieuw kalender op PI4VLI website 
Om zo actueel mogelijk te zijn hebben we de kalender op de website van PI4VLI, 
www.pi4vli.nl opgenomen. Deze is in de linker kolom te vinden en laat de komende 10 
activiteiten zien. Sommige activiteiten kunnen alleen doorgaan bij goed weer of bij voldoende 
belangstelling. Houd de website daarom goed in de gaten en zorg dat je op tijd aanmeld. 
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QSL kaarten 
Van Robert PA3GEO ontvingen we onderstaande QSL-kaarten. 
 

  
 
We ontvingen nog meer QSL kaarten; onderstaande kaarten zijn ingezonden door Cor PG9HF 
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Prijsvraag PI4AA 
 
Ik luister zo af en toe wel eens naar PI4AA op HF. Op 25 maart was er een prijsvraag in de 
uitzending. Vraag, wat betekent DQB? Dat was een makkelijke, dus toen heb ik maar eens 
meegedaan. Ik heb nog gewonnen ook! De prijs was een jaargang van de Radcom (van de 
RSGB) op CD-ROM. 
 
Groeten van Huib, PDoRLX 
 

 
 

Maandelijkse bijeenkomst VERON Walcheren 
 
Woensdag 12 mei vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in het Palet 
(Brede School)  in Middelburg-Zuid. Wino Paas, PA0ABM, zal ons tijdens deze 
bijeenkomst weer verrassen. Zo zal o.a. uw DX kennis worden getest! Voor de winnaar 
is een prijsje beschikbaar.  
 
Tijdens de bijeenkomst is onze QSL manager Adri, PA3BWS, 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.  

Antenneregister en DigiD  
 
In haar brief van 8 maart 2010 aan radiozendamateurs heeft Agentschap Telecom 
aangegeven dat de locatie van de antenne-installatie moet worden doorgegeven via 
het frequentiegebruiksregister op de website van het Agentschap.  
 
In de "Instructie frequentiegebruiksregister" is vervolgens vermeld: "Als u als 
radiozendamateur een melding van frequentiegebruik wilt wijzigen/aanvullen en u heeft een 
burgerservicenummer, dan kunt u alleen inloggen met DigiD."  Dat is niet juist! 
 
Uit een aan Karel, PA3AKF, toegezonden brief van 15 april 2010 naar aanleiding van een 
door hem ingediende klacht blijkt, dat Agentschap Telecom opgaven van zendamateurs ten 
behoeve van het Antenneregister die worden gedaan per brief, e-mail of fax, ook accepteert 
en verwerkt. Het gebruikmaken van DigiD is dus niet noodzakelijk! 
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Nieuw beleid onbemande stations  
 
Per 1 april 2010 is de regeling voor Aanvullende Toestemming Onbemand 
Frequentiegebruik (ATOF) gewijzigd in een beleidsnotie voor vergunningen voor 
onbemand frequentiegebruik radiozendamateurs.  
 
Met de inwerkingtreding van deze beleidsnotitie kunnen nu ook vergunningen worden 
uitgegeven voor digitale spraak- en data-toepassingen in de 2 m, 70 cm en 23 cm 
amateurbanden. Deze beleidsnotitie is tot stand gekomen in overleg met de landelijke 
verenigingen VERON en VRZA en biedt de amateurgemeenschap de gevraagde 
mogelijkheden voor technische innovaties. 
 
Ga naar het volledige bericht (alsmede de tekst van de beleidsnotitie) op de website van het 
Agentschap Telecom door op onderstaande link te klikken. 
 
http://www.agentschap-telecom.nl/Burgers/radiozendamateurs/Onbemande%20stations/Pages/default.aspx  

 
 
 
 
 

Agenda 2010 
 
13 mei Hemelvaartsdag Oranjeplaat 
4 juni Veldweekend Lewedorp 
5 juni Veldweekend Lewedorp 
21 augustus Lighthouseweekend 
22 augustus Lighthouseweekend 
29 augustus Antennemeetdag Oranjeplaat 
18 september APRS vossenjacht 
6 november 50e Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 
12 maart 2011 Radiovlooienmarkt Rosmalen 2011 

 

 
 
 

Colofon 
 
Eerdere edities bekijken ?  http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32 
 
 
Redactie        Jesse Kluijfhout   PE1RUI  www.pi4vli.nl  
 
          Kees Murre   PA2CHM www.pi4wal.nl  
 
          Robert Poortvliet  PA3GEO www.pi4zwn.nl  
 
Lay-out en verspreiding      Ronald Verburg   PA10725 

 
Deadline juni nummer: 20 mei 2010 


