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Mei 2011       JAARGANG 17 NR. 05 

 
 
VAN DE REDACTIE 

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

 
VERON, afdeling Walcheren 
 
Woensdag 11 mei om 20.00u vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in het 
Palet (Brede School)  in Middelburg-Zuid. Wino Paas, PAoABM, zal ons tijdens deze 
bijeenkomst vertellen over de geschiedenis van het DXCC en hoe het DXCC tot stand 
komt en wat er allemaal aan vast zit. Ook een uitleg van Hamshow (het 
certificatenprogramma van Wino), het Vademecum en het Logboek of the World hoort 
hier bij. 
 
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 begonnen; 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, PAoWDZ, secretaris.  
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VRZA-ZWN, afdelingsavond 

 
De komende afdelingsavond van VRZA-ZWN ( woensdag 4 mei ) zal er een 
demonstratie met enige uitleg gegeven worden over enkele  digitale modes. 
 
- WSPR ( Weak Signal Propagation Reporter) wat staat voor het uitzenden en ontvangen 
van bakens, die in deze mode met slechts een paar watt of minder uitzenden. 
Boven de 500 Milli Watt is al geen qrp meer in deze mode met een bandbreedte van slechts 
6Hz. 
 
- BPSK31 mode met het programma mixwin. 
- RTTY -telex.  
- Hell screiber. 
 

  
 

  
 
Ook zal JT65HF worden getoond! Dit alles via een beamer zodat iedereen het goed kan 
zien. Graag vermeld ik ook dat de leden van de VERON afdelingen hier ook van harte 
welkom zijn. 
 
Graag tot komende woensdag 4 mei, om 19:45 uur is de clubshack geopend en na de korte 
huishoudelijke mededelingen starten we met de informatieve digitale demo avond. 
 
Vanwege de nationale dodenherdenking zal de inhoudelijke avond pas om 20.10 uur starten. 
 
Graag tot  ziens, 
 
Robert PA3GEO 
afdelingssecretaris VRZA-ZWN. 
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QSL Kaarten 
 
Van Robert PA3GEO ontvingen we onderstaande QSL kaarten. 
 

  
 

 
 
Tevens ontvingen we een E-QSL van Robert. 
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Kort verslag 72e Verenigingsraad van de VERON te Arnhem 
 
Op 16 april 2011 hebben Kees Murre, PA2CHM en Dan de Bruijn, PA1FZH, als 
afgevaardigden van de afdeling Walcheren de VR bezocht. 
Het complete verslag volgt uiteraard in Electron, maar hierbij alvast een préview met wat 
highlights: 
 
� De leden PAoMJK, PAoJWG en PA3GCO werden benoemd als “lid van verdienste” 
� De verslagen van de secretaris, penningmeester en alle commissies werden 

goedgekeurd. 
� Voor het toekennen van zowel de 70 MHz band als de 500 kHz band wordt er achter de 

schermen nog steeds veel gelobbyed. Echter, besluitvorming moet ook nog “langs 
Brussel” en daarna in de Staatscourant worden gepubliceerd. Hoewel er vanuit de 
VERON veel druk wordt gezet, is de verwachting dat vrijgave helaas niet voor het najaar 
2011 zal plaatsvinden. 

� Er wordt een projectgroep aangesteld met leden van VERON en VRZA om een actieplan 
te maken om te komen tot meer samenwerking. Een eerste rapportage van deze 
werkgroep wordt in september 2011 verwacht. Echt samengaan van beide verenigingen 
zal nog een lange tijd in beslag nemen. Men rekent op 2015 – 2016. 

� Zendamateurs zijn zelf verantwoordelijk voor hun gedrag op de banden. Europa staat wat 
dat betreft niet als vriendelijk te boek en helaas hoort ook Nederland daarbij. Het AT zal 
hier niets ondernemen. 

� De regionale vergaderingen zullen voortaan in september worden gehouden. De plaats 
wordt door de aanwezigen in overleg bepaald. 

� De volgende VR is op 21 april 2012 in Arnhem. 
 
Op de voorstellen werd als volgt gestemd, waarbij ook dit jaar de lijn van WAL (bijna) 
unaniem werd gevolgd door de andere afdelingen: 
 

Nr. Korte omschrijving voorstel  WAL VR 

1 Opheffen technische commissie  Voor  Aangenomen 

2 Extra afdracht voor jeugdactiviteiten Tegen Verworpen 

3 Kosten IARU delen met de VRZA Tegen Verworpen 

4 Electron (ook) digitaal uitgeven Tegen Verworpen 

5 Combiblad Electron / CQPA (event. Digitaal) Tegen Verworpen 

6 Regionale Vergaderingen in september Voor  Ingetrokken na 
toelichting HB 

7 Spreiding spraak-relais stations  Tegen Verworpen 

8 Uitbreiden PACC met de BES eilanden Tegen Verworpen 

9 Kwaliteit amateurexamens verhogen Voor  Aangenomen 

10 Speciall calls voor langer dan 28 dagen Voor  Aangenomen 

11 Harmonisatie Novice frequentiebanden Tegen Aangenomen 

12 De “silent key's” opnemen bij de “nieuwe leden” Tegen Afgewezen 

13 Electron slechts 6 x per jaar uitgeven Tegen Verworpen 
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Enkele beelden van de VR met op de onderste foto vlnr Kees PA2CHM en Dan PA1FZH 
 
 
 
 

Dag van de radioamateur 2011 
 
Zaterdag 22 oktober is de DvdA 2011 te Apeldoorn, noteer het alvast in de agenda! 
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Nieuwe VHF apparatuur in ISS 
 
NASA laat weten dat Catherine Coleman, KC5ZTH, (Kolonel, USAF, RET.) een nieuw 
Amateur Radio station in het International Space Station geïnstalleerd heeft.  
 
Het nieuwe 2m station is geplaatst in de Columbus module. "Cady heeft eerst de 
voorbereiding en vervolgens de installatie van een nieuw amateur/ham radio station in de 

COL (Columbus Orbital Laboratory) gedaan. Later op de dag heeft Cady het geluid 

van de set getest door verbinding te maken met een radio amateur op de grond. 
De activiteiten van Cady bestonden uit allereerst het uit de opslag halen van alle 
benodigde hardware en dat in het COL plaatsen, en vervolgens het installeren 

van de VHF Ericsson Transceiver in het ER3 (EXPRESS Rack 3)."  
 

WAP contest op zaterdag 18 juni 
 
Op zaterdag 18  juni 2011 is het weer zo ver. Voor de 43e maal wordt dan de VRZA 
Worked All Provinces Contest gehouden. 
 
Aan de 43e WAP contest kan worden deelgenomen door Nederlandse en buitenlandse 
zend- en luisteramateurs en groepsstations. Voor de contest tellen alleen de verbindingen 
mee die zijn gemaakt binnen de geldende tijden en waarvan alle gegevens correct zijn 
uitgewisseld. 
 

 

 

 
Agenda 2011 
 
2-5 juni   Veldweekend camping Buitenhof Lewedorp 
20-21 augustus Lighthouseweekend Westkapelle 
4 september   Antennemeetdag Oranjeplaat 
22 oktober   Amrato Apeldoorn 
 

 

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 juni nummer: 20 mei 2011 

 
 
 


