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Oktober 2008        JAARGANG 14 NR. 09 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de oktober editie van de Deltaloep.  
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst. 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 
 

Afdeling Walcheren 
 
Woensdag 8 oktober is er weer de maandelijkse bijeenkomst van de afdeling. Deze vindt, 
zoals gebruikelijk, plaats in de Brede School (het Palet) aan de Johan van Reigersbergstraat 
2 te Middelburg. Na de bestuursmededelingen is er onderling QSO. 
 
Vergeet niet uw scores behaald tijdens de contesten in juli en augustus door te geven aan 
pg7v@veron.nl!  
 
Ook is onze RQM Adri is aanwezig voor ontvangst en afgifte van uw QSL kaarten. 
Kijk voor de allerlaatste nieuwtjes ook op onze website!(www.pi4wal.nl)  
De bijeenkomst begint om 20.00uur. 
 
Kees Murre, PA2CHM, secretaris. 
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Ingekomen post 
 
VERON Hoofdbestuur 
PA0ABY, (T) 033-4559631 
(E) paoaby@veron.nl 

 
 
Aan de besturen van de afdelingen van de VERON 

Onderwerp: Nieuwe examenregeling    Amersfoort,  9 september 2008, 

 
Geacht Bestuur, 
 
Hierbij ontvangt u nadere informatie over de zendexamens, zoals ook besproken op de Kaderdag van  
6 september j.l.. Deze brief is bedoeld als informatie om vragen te kunnen beantwoorden en de leden 
plaatselijk te informeren, nu de zendexamens anders worden georganiseerd dan vroeger.  
 
1. Nieuwe regeling 
Per 1 augustus j.l. is de nieuwe Examenregeling Frequentiegebruik 2008 van kracht. 
De zendexamens worden nu niet meer centraal gehouden door het Agentschap Telecom.  
In plaats daarvan kan elke door het Agentschap goedgekeurde organisatie de zendexamens nu 
afnemen. In de praktijk zullen dit vooral de organen zijn die ook de opleidingen verzorgen.  
De nieuwe regeling is als PDF-document te downloaden op:  
http://www.agentschap-telecom.nl/Documents/Examenregeling%202008.pdf 
 
2. Meer examens mogelijk dan vroeger 
De nieuwe regeling maakt het mogelijk op meerdere plaatsen en tijdstippen dan voorheen  
zendexamens te houden. Te denken valt aan examens die worden georganiseerd in samenwerking 
met lokale afdelingen en aan en herkansing binnen afzienbare tijd na een examen.  
Ook wordt het in principe mogelijk bij grote evenementen examens te houden.  
 
3. Examenstichting van VERON en VRZA 
De VERON en VRZA werken nauw samen in een stichting examens radiotechniek die als  
examinerende instelling zal gaan optreden. Deze stichting is de rechtspersoon die zorgt voor de 
logistieke afhandeling zoals de verwerking van aanmeldingen van kandidaten, het huren van 
zaalruimte, het aanleveren en nakijken van examenvragen, surveillance, etc. Tevens levert de 
stichting een of meer afgevaardigden aan de Examenwerkgroep die is belast met het “voeden” van de 
database van het Agentschap waaruit de examenvragen worden betrokken.  
 
4. Planning en aanmelding 
De planning is vóór 15 november a.s. het eerste zendexamen van de stichting van VERON en VRZA 
te houden. Datum en plaats zijn op dit moment nog niet bekend. Maar: kanidaten kunnen zich nu al  
aanmelden via het E-mail adres: examensecretaris@gmail.com  
 
Dit geldt ook voor lokale afdelingen die in aanmerking willen komen om een examen mede te 
organiseren, bijv. door het ter beschikking stellen van zaalruimte en menskracht. 
De aanmelding voor een examen zal t.z.t. ook via internet mogelijk worden.  
 
5. Informatievoorziening 
Deze brief is gebaseerd op de stand van zaken van dit moment  Meer informatie volgt nog.  
Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte. Raadpleeg ook onze website www.veron.nl voor de 
laatstbekende informatie. 
 
 
Namens het hoofdbestuur, 
Andries Boone,  PA0ABY 
E-mail: pa0aby@veron.nl 
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Foto Verslag PI4VLI Barbecue.  
  
Zaterdag 13 september werd een gezellige barbecue gehouden bij de bunker.  
Hieronder een foto impressie.  
 

 
 
Rob PE1KHX druk aan het barbecuen.  
Ondanks de weersverwachting was het toch redelijk goed weer.  
 
 

 
 
Evert PE2TXO en Maurice druk bezig met de voorbereiding van de barbecue. Volgens 
PI4VLI gebruik neemt iedereen zijn eigen eten mee, iets wat in de praktijk goed werkt.  
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Pieter PD5EW en Maurice genieten van de BBQ 
  

 
 
Behalve een barbecue werd er ook tot in de late uurtjes gewerkt op de verschillende HF 
banden en op 70 cm. Op bovenstaande brengt Maurice de clubcall PI4VLI in de lucht op 40 
meter. Op 70 cm werkt er gebruik gemaakt van een door Maurice zelfgebouwde J-Pole 
antenne, die Jesse PE1RUI voor de gelegenheid in de mast van de bunker had gehangen. 
Op HF werd er gebruik gemaakt van de beam en verschillende draad antennes.  
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Eerste Walcherse APRS Vossenjacht 
 
Na een lange voorbereidingstijd was het zaterdag 13 september dan zover. De Eerste 
Walcherse Vossenjacht kon van start gaan. Van te voren was alle apparatuur verzameld en 
uitgeprobeerd en een plattegrond van het spelgebied gelinkt aan een APRS programma voor 
op de computer in de centrale post. Er hadden zich vier teams aangemeld wat voor deze 
eerste keer een mooi aantal was. Zo konden we het concept uitproberen. . . . . 
 
Lees meer op: http://www.pi4zwn.nl/index.php/nieuwsberichten/3-verslagen  

 

ZWN hield ook jaarlijkse BBQ 
 
Sinds wij gebruik mogen maken van onze nieuwe clubshack in het voormalige PSD-gebouw 
te Vlissingen openen wij het nieuwe seizoen met een gezellige barbecue. Woensdagavond 3 
september j.l. was het dus weer tijd om het vuurtje aan te steken en de diverse vleessoorten 
gaar te braden. . . . . 
 
Lees meer op: http://www.pi4zwn.nl/index.php/nieuwsberichten/3-verslagen/75-seizoenstart-met-bbq  

 

Antennemeetdag met goed weer 
 
Op de laatste dag van augustus 2008 vond de 14e editie van de jaarlijkse Antennemeetdag 
plaats. De locatie was vertrouwd, n.l. de Oranjeplaat nabij vliegveld Midden Zeeland. Mede 
door het uitstekende weer kon deze dag zich in een grote belangstelling verheugen. De 
organisatie, voor zover er iets te organiseren viel want het concept is al jaren beproefd, was 
in handen van het Walchers Antenne Team, wat voor 2/3 aanwezig was. . . . . 
 
Lees meer op: http://www.pi4zwn.nl/index.php/nieuwsberichten/3-verslagen/74-antennemeetdag-met-goed-weer  
 

Lighthouseweekend Westkapelle 2008 
 
Inmiddels mogen we gerust van een traditie spreken: het jaarlijks activeren van de 
vuurtorens te Westkapelle tijdens het Lighthouseweekend. Ook in 2008 is het weer gelukt 
om een aantal radioamateurs bijeen te krijgen om de beide vuurtorens van apparatuur en 
antennes te voorzien en te bemensen met operators. Bij de kleine toren moest overigens 
flink geïmproviseerd worden omdat het slot van de deur vast bleek te zitten, maar dat is de 
Walcherse amateurs wel toevertrouwd. 
 
Lees meer op: http://www.pi4zwn.nl/index.php/nieuwsberichten/3-verslagen/73-lighthouse-westkapelle-weer-geactiveerd  
 

Heibel om APRS gebruik in België  
 
Lees meer: http://www.uba.be/nl.html  
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Agenda 2008  
 
17-10-08 Aanvang JOTA 2008 
18-10-08 JOTA 2008 
19-10-08 JOTA 2008 
25-10-08 Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 2008  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
Deadline november nummer: 20 oktober 2008 


