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Oktober 2010       JAARGANG 16 NR. 10 

 
VAN DE REDACTIE 

Hierbij ontvangt u de oktober editie van de Deltaloep met nieuws en bijzonderheden van de 
radiohobby. Dit keer is er weinig kopij ontvangen.  
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst! 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 

VERON Afdeling Walcheren 
 
Woensdag 13 oktober vindt onze bijeenkomst plaats in de Brede School (het Palet) 
aan de Johan van Reigersbergstraat 2 te Middelburg (tegenover het winkelcentrum). 
 
Na de bestuursmededelingen is er een brainstormsessie over antennes. De PACC is al weer 
enige tijd geleden en het International Lighthouse en Lightship Weekend is net achter de rug. 
Tijd om in de bijeenkomst van oktober ons eens te buigen over de resultaten van de 
gebruikte antennes en straks weer te gebruiken antennes.  
 
Ook is onze RQM Adri Brasser aanwezig voor ontvangst en afgifte van uw QSL kaarten. 
Kijk voor de allerlaatste nieuwtjes ook op onze website!(www.pi4wal.nl)  
 
Vergeet niet uw scores behaald tijdens de contesten door te geven aan pg7v@veron.nl!  
De bijeenkomst begint om 20.00uur. 
 
Kees Murre, PA2CHM, secretaris. 
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50e Dag voor de Radioamateur 
 
Op 6 november 2010 vindt de 50ste Dag voor de RadioAmateur plaats. De opzet is 
nagenoeg gelijk aan die van de afgelopen jaren. We hebben opnieuw ons best gedaan 
om een aantrekkelijk programma samen te stellen.  
 
Naast het officiële gedeelte zijn er diverse lezingen, de zelfbouwtentoonstelling en natuurlijk 
de AMRATO, de VERON Onderdelen Markt. Diverse commissies, werkgroepen en 
verenigingen zullen zich presenteren. Hieronder treft u een overzicht aan van wat er op 6 
november allemaal te beleven zal zijn in de Americahal in Apeldoorn. 
 

 
 
Lees verder op http://veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html  
 
 

QSL kaarten 
 
Wederom een QSL kaart. Van een gewerkt DX-expeditie station, ditmaal vanuit de steppen 
van Mongolie.  

 Oldman Tom WV6E was hier te gast als JV5A, en is JV5A weer een rijke aanvulling op zijn 
inmiddels aardig lijstje van gebruikte gast callsigns. 

Ik werkte JV5A hier met de JRC-JST245 + de homebrew 6 bands Windom (geen FD4). Met 
gebruik van mijn eindtrap, en het vermogen was 300 watt PEP. 

 

73, Cor PG9HF 
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Agentschap Telecom vraagt input voor PLC-norm 

De Europese Commissie wil binnen een jaar een goedgekeurde norm voor Power Line 
Communication (PLC) producten. Om bij het bepalen van deze norm de belangen van 
de frequentiegebruikers in Nederland zo goed mogelijk te behartigen, wil Agentschap 
Telecom wensen van deze gebruikers met betrekking tot frequentienotches 
verzamelen. 

Daarom roept het agentschap Nederlandse frequentiegebruikers op om relevante informatie 
aan te leveren die kan bijdragen aan het opstellen van de Europese norm. U kunt hiervoor 
gebruik maken van onderstaand formulier. 

Een aantal frequentienotches reeds ingebracht  

Er is reeds een overzicht opgesteld van gegevens die vanuit Nederland zullen worden 
ingebracht. Deze hoeft u dus niet meer aan te leveren. Leest u daarom eerst het overzicht* 
om te kijken of uw gegevens al worden meegenomen. 

Overzicht* : http://www.agentschap-telecom.nl/actueel/nieuws/2010/Overzicht+reeds+ingebrachte+gegevens  

Wat gebeurt er met mijn reactie? 

Het agentschap zal deze reacties inbrengen in het proces van de normontwikkeling en 
informeert de Nederlandse gebruikers de voortgang van het proces. Bovendien zal deze 
informatie besproken worden met de leden van het forum van waaruit de Nederlandse stem 
zal worden uitgebracht op de PLC norm. 

Agentschap Telecom kan niet garanderen dat alle wensen met betrekking tot  
frequentienotches in de norm zullen worden opgenomen. Het agentschap is namelijk slechts 
één van de partijen die invloed kan uitoefenen in het normalisatieproces. 

Waarom een norm voor PLC-apparaten? 

PLC-producten zijn apparaten die datacommunicatie via het elektriciteitsnetwerk mogelijk 
maken. De norm is nodig, omdat adequaat markttoezicht in de huidige situatie niet mogelijk 
is. Hierdoor kan schadelijke interferentie op radiodiensten ontstaan. 

Een belangrijk aspect bij het opstellen van de norm zijn de zogenaamde frequentienotches 
die in een PLC-apparaat moeten worden geïnstalleerd. Deze moeten verstoring met 
radiodiensten voorkomen. 

Jaarverslag 2009 

Het Jaarverslag 2009 van Agentschap Telecom is vanaf nu beschikbaar. Deze keer 
alleen in digitale vorm. 

De wereld van de elektronische  communicatie is continu in beweging. Technologische 
ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Ontwikkelingen waar onze samenleving 
steeds meer afhankelijk van wordt. Dat is de context waarbinnen Agentschap Telecom 
opereert. Met groeiend succes. En daar zijn we trots op. 

Klik hier -> http://www.agentschap-telecom.nl/organisatie/Jaarverslag+2009  
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Links 
 
Nieuws van de zuiderburen: http://www.onz.be/vranieuws.html  

Ik zoek een antenne: http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/  

Deltaloop: http://remeeus.eu/hamradio/antennes_tuners/deltaloop.htm  

HF draadantennes: http://remeeus.eu/hamradio/antennes_tuners/hfdraadantennes.htm  

Multibandantennes en tunersL http://remeeus.eu/hamradio/antennes_tuners/deltaloop.htm  

 

 
 
Agenda 2010-2011 
 
16-17 oktober  53e JOTA/JOTI 
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  

 

 
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 november nummer: 20 oktober 2010 


