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November 2009       JAARGANG 15 NR. 11 

 
VAN DE REDACTIE 

Hierbij ontvangt u de november editie van de Deltaloep met nieuws en bijzonderheden van 
de radiohobby waaronder een verslag van PE1RNT over het 14e Hamfest Larisa. 
Iedereen veel leesplezier toegewenst! 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 

Meetavond in november 
 
Woensdag 11 november is er de maandelijkse bijeenkomst van de VERON afdeling 
Walcheren. Deze vindt, zoals gebruikelijk, plaats in de Brede School (het Palet) aan de 
Johan van Reigersbergstraat 2 te Middelburg.  
 
Na de bestuursmededelingen staat diverse meetapparatuur, zoals een HF Wattmeter, 
zwaaimeter en meetzender voor HF, 6 en 2 meter en 70 cm. opgesteld. Ook u vraagt zich 
wellicht wel eens af of uw set nog datgene doet wat hij moet doen...wat is de gevoeligheid, 
wat is het is het vermogen; is de zwaai niet te groot etc. Allemaal vragen waar een 
rechtgeaarde amateur graag antwoord op wil hebben. Onder vakkundige leiding van Rinus 
de Lange, PA3APV kunt u uw set aan de tand laten voelen.   
 
Voor de ex brandweersets (mobilofoon en portofoon) is het geen probleem om ter plekke 
e.e.a. bij te stellen. Voor andere sets verdient het aanbeveling om in ieder geval het 
instructieboek danwel de afregelprocedure mee te brengen, Heeft u echt een exotisch of 
antiek model, neemt dan van te voren even kontakt op met Rinus of met onze voorzitter. 
U weet...meten is weten als u weet wat u meet! 
 
Onze RQM Adri Brasser, PA3BWS, is aanwezig voor ontvangst en afgifte van uw QSL 
kaarten. 
 
De bijeenkomst begint om 20.00uur. 
 
Vergeet niet uw scores behaald tijdens de contesten in de afgelopen periode door te geven 
aan pg7v@veron.nl of direct via de website www.afdelingscompetitie.nl  
Kijk voor de allerlaatste nieuwtjes ook op de website van uw afdeling www.pi4wal.nl  
 
 
Kees Murre, PA2CHM, secretaris. 
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Wijziging frequentiegebruik radiozendamateurs op 70 cm (deel 3) 
 
Het is duidelijk dat de wijziging die Agentschap Telecom doorvoert voor het gebruik van de 
70 cm amateurband veel amateurs bezig houdt. In de Deltaloep van September 2009 is het 
inleidende verhaal te vinden. Daarnaast is in de Deltaloep van Oktober 2009 een ingezonden 
reactie opgenomen van Rob PA0RPA. Deze maand werd de redactie door Dirk PD0FEB 
gewezen op het bestaan van het volgende internet adres: http://www.red70centimeter.nl/ 

De redactie heeft begrepen dat de VERON tijdens het afgelopen Amateur Overleg aan 
Agentschap Telecom een voorstel heeft gedaan, om deze problematiek te voorkomen. De 
inhoud van dit voorstel is te lezen op het volgende internet adres: 
http://www.veron.nl/actueel/downloads/0909_KW_2201_Reactie_op_Beleidsnotitie_ATOF-
beleid.pdf 

AIS experimenten vanuit de bunker. 
 
De afgelopen weken is er geëxperimenteerd met AIS ontvangst in de bunker. AIS is 
Automatic Identification System. Grote schepen boven de 100/300 ton zijn verplicht 
AIS te voeren, daarnaast zijn er ook kleinere schepen die AIS gebruiken. Het AIS is een 
digitaal signaal dat uitgezonden word op marifoonkanaal 87 (161.975 MHz) en 88 
(162.025 MHz).  
 
Het AIS signaal word iedere 2-10 seconden uitgezonden als het schipvaart en elke drie 
minuten als het schip voor anker ligt. De data wordt met een snelheid van 9600 baud 
uitgezonden. Deze data bestaat onder ander uit het MMSI (een uniek adres), navigatie 
status, positie, snelheid en koers. Daarnaast kunnen ook de roepletters, naam van het schip, 
afmetingen, soort lading en bestemming uitgezonden worden. 

Voor het ontvangst is een scanner en computer met geluidskaart en het progamma 
shipplotter benodigd. Doordat de snelheid maarliefst 9600 baud is, is het niet mogelijk om 
het koptelefoon signaal te gebruiken. De scanner zal een klein beetje aangepast moeten 
worden. Hoe dit moet staat voor veel voorkomende scanners beschreven op: 
http://www.discriminator.nl/ De software kan via de geluidskaart in de computer vervolgens 
de data decoderen en op een kaart weergeven. Schepen die varen geven een lijn, de lengte 
van de lijn geeft hun snelheid aan, en de richting van de lijn de verwachte koers van het 
schip.  Het programma is shipplotter is om te proberen te downloaden van 
http://www.shipplotter.com  Naar verwachting zal er komende tijd vaker geëxperimenteerd 
worden met AIS ontvangst. 

Voorbereiding PACC contest 
 
Als PI4VLI willen we in Februari weer multi single mee doen aan de PACC contest. 
Voor die tijd zal er nog een en andere aangepast en getest moeten worden. Denk 
hierbij onder andere aan de antenne's, coax kabels, transceivers, koppeling van audio. 
We willen dit jaar de lat weer wat hoger leggen, niet alleen meer verbindingen en 
multipliers, maar ook meer voor de mensen thuis.  
 
We hebben veel leuke reacties gehad op de webcam in 2008, en op de twee webcams en 
audio van het running station in 2009. Voor 2010 willen we proberen vier webcams online te 
hebben, en audio van zowel het running stations als het multiplier station. Uiteraard is het de 
bedoeling dat alles weer via de PI4VLI website te volgen is. Wie mee wilt helpen met het 
opbouwen en testen van het station de komende maanden is van harte welkom. Aanmelden 
kan bij Jesse PE1RUI. Iedereen die mee wilt doen bij PI4VLI als operator tijdens de 2010 
PACC contest kan zich ook al aanmelden bij Jesse PE1RUI. 
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14e Hamfest Larisa 
 
De wekker loopt af, het is vandaag 13 σεπτεµβριου, we gaan naar de hamfest in 
Larisa. We vertrekken vanuit Afissos Het is niet de eerste keer dat we daar naar toe 
gaan, het zal de 4e keer zijn. 
 
Na een goed uur rijden, bereiken we de afslag Larisa – Trikala, even later zijn we bij het 
evenemententerrein waar de hamfest wordt gehouden. Aangezien het in Griekenland “bijna” 
altijd mooi weer is, is deze hal aan alle kanten open, de auto’s van de standhouders staat 
dan ook tegen de stands aan. Van intreegelden hebben ze hier nog nooit gehoord, je kan 
gewoon naar “binnen” lopen. 
 

 
PE1RNT voor de ingang van de hamfest 

 
Het is weer een gezellig samenzijn, het is  al lekker druk. Iedereen probeert iets van de 
aanwezige stands te zien, gelukkig veranderd  er ook waar van de ene eigenaar naar de 
andere, een reden om de hamfest te houden. Een andere reden om naar een hamfest te 
komen, er zijn meerdere hamfesten per jaar in Griekenland, is het sociale gebeuren, daar 
hecht men hier sterk aan. Er wordt wat over en weer gesproken samen hier. 
 
Aangezien we dus al voor de 4e keer hier zijn, kennen we dus ook al verschillende amateurs 
en na een kalimera of een για σασ al snel gevolgd door kala; waarbij de ; dient als 
vraagteken, gaan we voor het technische gedeelte toch maar over in het Engels. 
Ook is er een stand van SZ4SRM, de lokale radioamateurclub van Magnesia het gedeelte 
waar Afissos in ligt, met als hoofdstad Volos. 
 
Als lid van deze club worden we hartelijk ontvangen, van iedereen krijgen we een hand, om 
nu met een stuk of 10 extra handen terug te gaan is ook nog al wat, dus hebben we ze maar 
weer terug gegeven, hi hi  
 
Of we wat willen drinken, cola, water of Tsipoυro, nu is deze Tsipoυro een lokaal drankje met 
een alcohol percentage van 42- 43 %, dus dat is voor ons om 11:00 ’s morgens niet echt een 
optie, voor ons dus cola! Ook zijn er dozen vol met lekkere hapjes, iedereen mag pakken. 
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Gianni SV4FFI schenkt hier nog cola. 

 
Boze tongen beweren dat er ’s morgens om 09:00 nog een amateur was die dacht  water te 
drinken maar een flinke teug  Tsipoυro naar binnen gooide, hij is vroegtijdig afgehaakt! 
In de stand van SZ4SRM liggen verschillende hebbereitjes, zo had ik nog geen poloshirt met 
logo van de club. 
 

 
De stand van SZ4SRM 

 
De buurman van de stand van de club, ook een clublid, vroeg aan mij of ik even op zijn stand 
wilde passen. Hij moest even weg, je zal het zien, de hele tijd had niemand aandacht voor 
zijn rotzooi en net op het moment dat ik op moest passen jawel hoor, waarschijnlijk 
aangetrokken door mijn eerlijke gezicht, kwamen verschillende mensen wat vragen over de 
aangeboden waar, ja in het Grieks! Zoals al eerder geschreven, is het technisch Grieks nog 
geen specialiteit, dus snel naar de buren geroepen Βοιφεια! Wat zoiets betekent als help mij. 
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Al met al toch een leuke ervaring 

 
Verder liggen er in de stands zaken zoals we die hier in Nederland ook tegen komen, zoals 
oude radio’s, radiobuizen, antennes, nieuw en gebruikt, maar ook sets, ook nieuw en 
gebruikt.  
 
Wel valt op dat de prijzen van de nieuwe sets toch wel wat hoger liggen als in Nederland. 
Wat ook wel leuk is, is dat de meeste radioclubs, foldermateriaal en soms dvd’s en lokale 
lekkernijen bij zich hebben van de streek waar ze vandaan komen, die lekkernijen kun je dan 
ter plaatse proeven. Ik weet niet hoe het komt, maar als het later wordt en je loopt langs de 
stands ruik  je overal de geur  van Tsipoυro. Het valt wel op! 
 

 
Het is bekend, gekochte spullen moet gelijk open gemaakt worden.  

Panos SV4JYI en Louis PE1RNT 
 
Traditie is ook altijd de Loterij aan het eind van de hamfest rond 13:30, terwijl er een grote 
groep mensen zich rond de trekkingstafel dringt, gaan de meeste standhouders opruimen. 
Er zijn altijd een berg prijzen te verloten, helaas was er deze keer geen prijs voor mij, vorig 
jaar won ik nog een portofoonantennetje, toch leuk. Hierna nog even de lunch gebruiken in 
de naast gelegen taverne en dan naar huis. Het was weer een leuke dag 
 
Για σασ 
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De reactie van de XYL 
 
Beste mensen, 
 
Hierbij wil ik ook nog even een bijdrage leveren aan het verhaaltje van Louis. 
 
En jaaaaahhh het was op een zondag, hoe verzinnen ze het! In de middle of nowhere. 
Nergens winkels! Oke! Shoppen kan ik dus wel vergeten. 
 
Ik ben dus een XYL (dit is niet mijn kledingmaat, dames). Maar dat betekent voor de leken 
onder ons "vrouw". Nou goed, ik ben dan wel 50 maar een XYL zijn, tja.....dat heeft op een 
hamfest in Griekenland toch wel wat.   
 
Ik heb zo'n beetje het hele alfabet op shirtjes gezien maar nergens XYL, wel XXL! Heeft 
dat ook nog een betekenis in de radio amateurwereld? 
  
Nou goed, ik ben nu dus helemaal op de hoogte van de verschillende radio 
amateurverenigingen, maar waar het om te doen was, was natuurlijk de rommel die te koop 
werd aangeboden.  
 
O nee, sorry, tweedehands spullen zegt mijn OM, geen rommel! Maar het kwam van zolder 
hoor, er lag echte stof op! Ook natuurlijk nieuwe spullen maar erg interessant voor mij, nou 
nee. Dan maar eens kijken naar alle lekkernijen die je zo kon pakken met een lekker drankje. 
Je kan als je wilt al dronken zijn voor de middag! En zo kom ik wel aan XXL hoor! 
 
Ook nog een praatje gemaakt met een "gewone" vrouw die de shirtjes maakt waar weer alle 
letters op gedrukt konden worden. Ze had er nog geen gemaakt met XYL!     
 
Tja, het is een korte bijdrage. 
 
groetjes van de XYL van PE1RNT.    
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Links 

 

http://www.vra.be/vrabe/download/vra_informatief/Informatief_2009_21.pdf  
 
http://www.uba.be/nl/links  
 
http://www.sz4srm.gr/  
 
http://www.raag.org/index_en.html  
 

 
VRZA ZWN antennemast rijker  
 
Mottige motregen kon de pret niet drukken op zaterdagochtend in de tuin van Etiënne 
PE1OYT te Middelburg. Gewapend met warme koffie in ons lijf gingen Etiënne, Robert 
PA3GEO en René PDoEJN de antenne mast te lijf die van eigenaar ging wisselen. 
 
Etiënne was zo verstandig om na een avondje stappen vanaf de grond instructies te geven 
en zo gaande weg het project klaarde zijn hoofd weer een beetje op... hi! 
 
Eerst het kopstuk boven de rotor gedemonteerd en gedriëen, de 2m/70cm-  en 23cm- en 
13cm- antennes kwamen naar beneden. Een bovenste deel van de schuifmast 
gedemonteerd en naar beneden gehaald en uiteindelijk het voetstuk de grond uitgewrikt en 
de mast lag klaar om vervoerd te worden. Etiënne liet nog even zien dat hij zijn gave als 
stratenmaker was misgelopen want waar de mast ooit stond..?  Er was niets meer van te 
zien.  
 
Robert sleep met een slijptol nog even de keilbouten uit de muur en René haalde de taxibus 
op en zorgde zo samen met Robert voor afvoer van het materiaal naar het VRZA-lokaal in 
Vlissingen. De bus werd vol gestouwd met allerhande toestellen om ATV te bedrijven en 
kabels en ander spul vond ook zijn weg naar het VRZA-lokaal. Nu ligt de mast te wachten in 
de loods op een herplaatsing en dat zal zeker goed gaan komen. 
 
Een leuk klusje deze zaterdag, goed geslaagd met goede samenwerking onder 
voortreffelijke "lijding". 
  
Bedankt Etiënne voor de mooie mast en ATV spullen etc.! We zullen daar zeker veel plezier 
van gaan beleven. 
 
René PDoEJN 
 
 

Sony ontwikkelt draadloos vermogen tranfer systeem  
 
Op de Engelstalige Sony Persberichten pagina valt te lezen dat het Sony gelukt is om 
60 Watt elektrisch vermogen over een afstand van 50 cm te versturen. Het is een hoog 
efficiënt draadloos systeem gebaseerd op magnetische resonantie.  
 
Het doel van Sony is om voedingskabels van bijvoorbeeld televisies overbodig te maken. 
Met een uitbreidingseenheid is zelfs 80 cm te overbruggen. Welke frequenties deze RF 
toepassing gebruikt is vooralsnog niet duidelijk. 
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Meer info op:  http://www.sony.net/SonyInfo/News/Press/200910/09-119E/index.html  
 

Ontvangen QSL kaarten 

In de rubriek ontvangen QSL-kaarten ontving Cor (PG9HF) de volgende QSL kaart: 
 

 

 

 
 
 
 
 

Agenda 2010 
 
13 maart 2010 Radiovlooienmarkt Rosmalen 
21 augustus 2010 Lighthouseweekend 
22 augustus 2010 Lighthouseweekend 

 
 
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 december nummer: 20 november 2009 


