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November 2010       JAARGANG 16 NR. 11 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de november editie van de Deltaloep met nieuws en bijzonderheden van 
de radiohobby waaronder nieuws van het AT, de VERON en VRZA.  
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst! 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 

VERON Afdeling Walcheren: Meetavond in november. 
 
Woensdag 10 november is er de maandelijkse bijeenkomst van uw afdeling. 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  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 en Leendert Corstanje, PAoLCC, 
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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QSL van verbinding met Boeing 737 

 
 

Hier een QSL kaart om te plaatsten in de Deltaloep. Ik werkte met de piloot terwijl hij vloog 
boven Belgie (St Niklaas) op 10 km hoogte. Frequentie was op 14,297 MHz usb.  
Het was op 14 Maart 2009. Zijn zender was de originele HF radio van het vliegtuig.  

Heel bijzonder om een vliegtuig airnautic Mobil te werken. 

73 Robert PA3GEO 

DXCC entities 
 
Cor PG9HF ontving het onderstaande e-mailbericht: 

Following today's ARRL announcement of four new DXCC entities in the former Netherlands 
Antilles we can now announce IOTA's position. Curacao will, in accordance with IOTA rule 
E.5.5 (Island DXCC entity group), become a new IOTA group with the reference number SA-
099, operative from 0400 UTC, 10 October 2010. Contacts made prior to that time/date will 
continue to count for SA-006. Bonaire remains as a valid island within SA-006, so its IOTA 
status will not change. There will also be no IOTA group number change to Sint Maarten NA-
105 or Saba and Sint Eustatius NA-145, islands split from each other long ago in accordance 
with IOTA rules. 

73 
Egbert - ON4CAS 

Berichtgeving van Agentschap Telecom afdeling Toezicht  
 
Tijdens het amateuroverleg van 6 oktober j.l. zijn door Agentschap Telecom mededelingen 
gedaan, die vervolgens in een memo aan de verenigingen (VERON en VRZA) zijn 
toegestuurd. Deze mededelingen hebben betrekking op: 
 
   - Vermoedelijke toename gebruik van te hoge vermogens door N-amateurs; 
   - Teamspeak en andere IP-koppelingen; 
   - Afwijkingen van opgegeven parameters ATOF stations; 
   - Gebruik van het secondair banddeel 438 tot en met 440 MHz; 
   - Storingen 2 meterband Vaillant ketels. 
 
Meer info op http://www.vrza.nl/amateuroverleg/MemoAO-06102010.pdf  
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De PWGN / DWGN vergadert op zaterdag 3 november 2010  
 
Zaterdag 13 november (aanvang 11.00 uur) zal de Packet RadioWerkgroep Nederland 
haar Algemene Ledenvergadering houden. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. 
 
Laat even weten of u wel of niet komt. Hoe dit moet en wat er precies op de agenda staat 
van deze ledenvergadering is in onderstaand document te lezen, zie link. 
http://www.veron.nl/activiteiten/download/PWGN-agenda-ALV-2010.pdf  

Meer info over de PWGN:  

http://pwgn.halerbrug.nl/index.php?option=frontpage&Itemid=22 
 

 
Nieuwe versie van de tweewekelijkse uitzending van PI4AA  
 
PI4AA zendt uit op de donderdag- avond van de even weken. Het tijdstip van aanvang van 
de uitzending is 20.30 uur lokale tijd. Donderdag 18 november een nieuwe uitzending, met 
daarin onder andere de volgende programma onderdelen:  

• DvdRA zelfbouwtentoonstelling  
• Gesprek met de vader van OM Printzager  

en natuurlijk de vaste rubrieken:  

• Kort Radio Nieuws  

• Nieuws van het HB  

• Boekbespreking  

• Prijsvraag  

Meer info op http://www.pi4aa.nl/  

 

ElektorLive! in het Evoluon in Eindhoven  
 
Bezoek op 20 november a.s. de Electronica beurs ElektorLive! in het Evoluon in 
Eindhoven. De VERON heeft weer een eigen stand op deze beurs. De jeugdcommissie 
van de VERON wil zoveel mogelijk nieuwe mensen kennis laten maken met onze 
hobby en organiseert o.a. een vossenjacht. 
 
De hele dag door kunt u deelnemen aan een gevarieerd programma; ochtend seminars waar 
u letterlijk 'eigenaar' wordt van hardware en kennis, interessante demonstraties en producten 
van toonaangevende bedrijven, korte "get Around" sessies ter Lering ende vermaeck (max 
15 minuten) en nog veel, veel meer. 
 
Iedere bezoeker ontvangt een Goodie Bag t.w.v. € 75 zodat u het inschrijfgeld van slechts € 
15 meteen al in veelvoud terug verdient. Bovendien maakt u kans op fantastische prijzen in 
een gratis loterij! Schrijf u dus snel in want vol=vol! 
 
Meer info op http://www.veron.nl/elektorlive/elektorlive_evenement.html  
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VERON PA-Beker Contest  
 
In het tweede volle weekend van november ( 13 en 14 november ) worden weer de 
traditionele PA-Bekerwedstrijden gehouden. Het belooft weer een gezellige en leuke 
contest te worden voor uitsluitend Nederlandse stations op 40 en 80 meter.  
 
Vanwege de contesten in de landen om ons heen zal op zaterdag de CW-wedstrijd en 
zondag de SSB-wedstrijd plaatsvinden. Dit om onderlinge interferentie zoveel mogelijk te 
voorkomen.  
 
De duur van elke wedstrijd is tweeënhalf uur en dus uitermate geschikt om eens mee te 
doen. Voor veel ervaren contesters was deze wedstrijd ooit de eerste kennismaking met 
contesten. Zie de PA-Beker Contest pagina op de Traffic Bureau website voor alle details. 

Meer info op http://trafficbureau.veron.nl/contest/pa-beker.htm  

 

Regionale VERON bijeenkomsten 2010  
 
De Regionale bijeenkomsten zullen dit jaar worden gehouden op maandag 29 
november 2010. De aanvangstijd is als vanouds om 20:00 uur en er zal naar worden 
gestreefd te eindigen om uiterlijk 22:30 uur. 
 
Het doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van informatie en ideeën tussen de 
afdelingsbesturen en het hoofdbestuur van de VERON. Alle afdelingen wordt gevraagd met 
twee of drie (bestuurs)leden deel te nemen. Aan elke bijeenkomst wordt deelgenomen door 
één of twee HB-leden. 

VRZA QSO-party, zondag 21 november 2010  
 
Op zondag 21 november 2010 zal wederom de VRZA QSO party gehouden worden, ter 
viering van de 59e verjaardag van de VRZA.  
 
Deze QSO party zal in het teken staan van een gezellige bijeenkomst via de radio, waarbij 
zoveel mogelijk VRZA clubstations in de lucht zullen zijn. Het is GEEN contest, dus u behoeft 
ook geen volgnummers uit te wisselen. Wel kunt u deze dag het bijzonder mooie 
DIVISIONAL AWARD in de wacht slepen met de vermelding "20e VRZA QSO party 2010". 

Meer info op http://www.vrza.nl/info/qsoparty2010.htm  
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Illegale radiozender stoort vliegverkeer Rotterdam 

Medewerkers van Agentschap Telecom hebben maandagavond 4 oktober in 
samenwerking met de politie een illegale radiozender in Woudrichem ontmanteld.  

De zender stoorde het vliegverkeer op Rotterdam Airport. De storingen werden gemeld door 
de Luchtverkeersleiding Nederland. 

De illegale zender werd aangetroffen in een antennemast van een telecomoperator. Een 
computer zorgde voor de het afspelen van de muziek. De apparatuur is verwijderd en 
meegenomen voor onderzoek. Er zijn geen aanhoudingen verricht. 

Etherpiraten veroorzaken met hun illegale radio-uitzendingen regelmatig overlast. Ze 
verstoren het bereik van legale radiostations in Nederland. Een deel van deze zenders is 
aangewezen als calamiteitenzender. Ook het luchtverkeer en het communicatiesysteem 
C2000 ondervinden incidenteel hinder van de illegale uitzendingen. Hierdoor kunnen 
gevaarlijke situaties ontstaan. 

Etherpiraterij komt vooral voor in het Noorden en Oosten van Nederland. Naar schatting zijn 
er ruim 2000 illegale radiostations die regelmatig uitzendingen verzorgen. In juni van dit jaar 
lanceerde Agentschap Telecom een nieuwe aanpak voor etherpiraten. Met als doel het 
aantal illegale uitzendingen drastisch terug te brengen. De eerste resultaten hiervan worden 
aan het eind van dit jaar bekend gemaakt. 

Vijf mannen aangehouden voor geweld tegen inspecteur 

De politie IJsselland heeft vijf mannen aangehouden die worden verdacht van agressie 
en geweld tegen een inspecteur van Agentschap Telecom. 

De vijf maakten deel uit van een groep die de inspecteur tijdens de controle 
op etherpiraten hebben klem gereden en bedreigd. Daarbij werd onder andere een band van 
zijn auto lek gestoken. 'Wij zijn blij dat de politie deze personen heeft aangehouden', zegt 
Peter Spijkerman, directeur-hoofdinspecteur van Agentschap Telecom. 'Wij tolereren geen 
agressie en geweld tegen onze medewerkers en doen direct aangifte bij de politie als daar 
aanleiding toe is.  

 

We sluiten daarmee aan bij het beleid van de rijksoverheid met betrekking tot agressie en 
geweld tegen overheidsmedewerkers. Daarnaast nemen wij actief deel aan het 
programma 'Veilige Publieke Taak' van het Rijk. Zo willen wij bijdragen aan het 
daadwerkelijk verminderen van agressie en geweld tegen onze medewerkers en andere 
overheidsdienaren.' 
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ON1's op HF 
 

Op 24 juni 2010 heeft BIPT een raadpleging gepubliceerd waarin men voorstelt om de 
houders van de huidige B-vergunining (ON1) een A-vergunning toe te kennen.  
 
Op 15 september heeft BIPT een besluit in die zin gepubliceerd. Dit betekent dat de ON1's 
met onmiddellijke ingang gelijkgesteld worden met de ON4-8. Als gevolg van dit besluit 
mogen de huidige ON1's met behoud van hun roepnaam uitzenden op HF, onder dezelfde 
voorwaarden als de ON4-8 stations. De ON1's ontvangen een van deze dagen een 
aangepaste vergunning. Verder staat de ON1 prefix open voor alle houders van een 
HAREC-vergunning. Wie vroeger houder was van een ON1-roepnaam kan deze roepnaam 
op eenvoudig verzoek opnieuw gebruiken op voorwaarde dat die roepnaam nog vrij is. Maar 
ook alle andere houders van een ON4-8 roepnaam kunnen een ON1 roepnaam aanvragen 
bij BIPT, onder de geldende voorwaarden voor het toekennen van roepnamen (die o.a. 
stellen dat een radioamateur slechts één keer om de vijf jaar van roepnaam mag 
veranderen). Meer info op http://www.uba.be/nl/actueel/flash/on1s-op-hf  
 

Telecom- en posttaken Caribisch Nederland voor AT 

Vanaf 10 oktober 2010 bestaat het land 'de Nederlandse Antillen' niet meer. Curaçao 
en Sint Maarten gaan verder als zelfstandige landen binnen het Nederlandse 
koninkrijk. Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn voortaan bijzondere gemeenten van 
Nederland. 

De minister van Economische Zaken neemt op telecommunicatiegebied de 
verantwoordelijkheid over van de Antilliaanse autoriteiten. Agentschap Telecom is 
aangewezen als toezichthouder en uitvoerder van de Wet Telecommunicatievoorzieningen 
BES en de Wet Post BES in Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Deze eilanden heten 
gezamenlijk Caribisch Nederland. Het agentschap geeft in Caribisch Nederland uitvoering 
aan alle taken op het vlak van telecom en post, en daarmee ook aan de taken die in het 
Europese deel van Nederland door de OPTA worden uitgevoerd. Agentschap Telecom wordt 
daarmee sectoraal toezichthouder in Caribisch Nederland. 

Intensieve samenwerking met Curaçaose autoriteiten 

Agentschap Telecom heeft met het Antilliaanse Bureau Telecommunicatie en Post (BT&P) 
afspraken gemaakt over intensieve samenwerking. Dit betekent dat de komende twee jaar 
BT&P in opdracht van Agentschap Telecom werkzaamheden zal uitvoeren. BT&P zal 
toezicht houden op de naleving van de telecomregels. Daarnaast voert BT&P 
telecomwetgeving uit. De daadwerkelijke besluiten zullen door het Agentschap Telecom 
worden genomen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een dienstverleningsconvenant tussen 
Agentschap Telecom en BT&P. 

Antilliaanse wetgeving wordt Nederlandse wetgeving 

De tot nu toe bestaande Antilliaanse wetgeving (Landsverordening op de 
telecommunicatievoorzieningen en de Postlandsverordening) is in Nederlandse wetgeving 
omgezet. Inhoudelijk is er zo min mogelijk gewijzigd. De Landsverordeningen heten nu de 
Wet op de telecommunicatievoorzieningen BES en Wet Post BES. De lagere regelgeving is 
ook vrijwel één-op-één omgezet. Ook de bestaande concessies en machtigingen blijven 
geldig na 10 oktober. Concessie- en machtiginghouders kunnen onder de huidige 
voorwaarden en voor dezelfde duur, gebruik blijven maken van hun rechten. 
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Links 
 
http://www.hamcity.com/store/pc/home.asp  
 
http://www.nycmetro.org/html/index01.html  

http://www.arast.org/  

http://www.halling.com/HAMlinks.htm  

  

Agenda 2010-2011 
 
6 november  50e Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 
12 maart 2011 36e Radiovlooienmarkt Rosmalen 2011 
16 april 2011  72e VERON verenigingsraad 
12-13 februari 2011 PACC Contest 
1-2 april 2011  Time Challenge Hike 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 december nummer: 20 november 2010 


