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September 2011       JAARGANG 17 NR. 09 

 
 
 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep van de maand september. Indien u bijzonderheden of leuke 
wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw kopij tijdig naar de redactie. 
Iedereen veel leesplezier toegewenst!  
 
Met vriendelijke 73,  
 
Ronald PA10725 
 

Antennemeetdag op Oranjeplaat  

Morgen ( zondag 4 september ) wordt de Antennemeetdag weer georganiseerd.  

Als lokatie is hiervoor natuurlijk weer de vertrouwde Oranjeplaat aan het Veerse Meer 

"afgehuurd". 

Voor de regelmatige bezoeker behoeft de opzet van deze activiteit geen nadere uitleg, het 

concept is nog steeds ongewijzigd. Het "WAT" (Walcheren Antenne Team) zorgt voor de 

meetapparatuur en referentieantennes (standaard 160m t/m 70cm, hoger op voorafgaand 

verzoek), jij zorgt voor de aan een kritisch oog (of beter: ogen!) te onderwerpen antenne. 

Ieder jaar levert e.e.a. weer veel stof tot geanimeerd gesprek op. Dus ook zo benieuwd naar 

de eigenschappen van je zelfmaaksel of gekochte hark? Neem hem gerust mee naar de 

Oranjeplaat! 

En nu maar hopen dat de nazomer met beter weer begint dan de echte zomer heeft 

laten zien. Informatie over de "openingstijden" kan tijdens de dag uiteraard via de 

bekende lokale repeaters en/of 145.225 MHz verkregen worden. 
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VERON, afdeling Walcheren 
 
Woensdag 14 september om 20.00u vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst 
plaats in het Palet (Brede School)  in Middelburg-Zuid. 

Walter Geeraert, PE1ABR, zal ons het een en ander gaan uitleggen over de werking en het 
gebruik van ferriet. Dat belooft weer een interessante lezing te worden!!. 
 
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.  

 

 
Vernieuwde website van de SRGW 

 
 
De Stichting Repeater Groep Walcheren heeft een vernieuwde website op www.srgw.nl  
 

 

 

 
 
 

 
 
 

http://www.afdelingscompetitie.nl/
http://www.pi4wal.nl/
http://www.srgw.nl/
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Country Check Spreadsheet Download 

 
Onderstaand bericht werd door Cor PG9HF gelezen op:  
http://www.radioham.info/2011/03/country-check-spreadsheet-download 

  
Country Check Spreadsheet Download 

We’ve added for download a spreadsheet based around our very popular Callsign 
Prefix List that that not only shows the Prefix to country but also shows the Continent, 
CQ & ITU zone and Time difference from UTC (GMT). 
  
It’s also got the added feature of cells for the HF, VHF and UHF band operation one 
each per band for SSB, CW and DIGImodes, so as your work the DXCC entity you 
can show it’s status as either worked or confirmed by mode. 
  
De spreadsheet heeft wel het ods. extensie formaat, hetgeen betekend, dat de 
spreadsheet alleen te gebruiken is in " OpenOffice " vrij te downloaden  op: 
www.openoffice.org. 
  
Veel plezier hier mee. 
  
73 ,  Cor PG9HF 

 

Sudan lid van United Nations 

 
Per 14 juli jl. 2011 is Zuid Sudan een lid van de United Nations geworden. Dat houdt 
voor de radioamateurs tevens in, dat Zuid Sudan een nieuwe DXCC entity is.  
 
Het DXCC bureau accepteert dan ook met directe ingang, alle QSO van dit nieuw DXCC 
land. DE ITU heeft een aparte Preffix voor Zuid Sudan toegewezen Prefix DXCC Entity 
Action SS South Sudan  DXCC Country Code of 521 and start date of 2011-07-14.  
 
73, Cor van Soelen PG9HF 
 

 

 

http://www.radioham.info/2011/03/country-check-spreadsheet-download
http://www.openoffice.org/
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DX GEDRAGSCODE 
 
Hierbij de nieuwe publicatie van de DX gedragscode, deze code is terug te vinden op  
http://www.dx-code.org/dutch.html.  
 
Ik luister, luister nog wat, en luister nog meer. 
 
Ik roep alleen aan als ik het DX-station goed kan opnemen. 
 
Ik vertrouw niet blindelings de DX-cluster en roep niet aan voordat ik volledig zeker ben van 
de roepnaam van het DX-station. 
 
Ik stoor noch het DX-station noch een ander station dat het DX-station aanroept en ik tune 
nooit op de DX-frequentie noch binnen het venster waar het DX-station luistert. 
 
Ik wacht tot het DX-station het QSO volledig heeft beëindigd voordat ik zelf aanroep. 
 
Ik gebruik steeds mijn volledige roepnaam. 
 
Nadat ik het DX-station heb aangeroepen blijf ik steeds een korte tijd luisteren. Ik roep niet 
continue aan. 
 
Ik reageer niet als het DX-station een ander station aanroept. 
 
Ik reageer niet als het DX-station naar een roepnaam vraagt die niet op mijn roepnaam lijkt. 
 
Ik reageer niet als het DX-station roept voor stations uit een ander geografisch gebied dan 
dat waarin ik me bevind. 
 
Wanneer het DX station mij heeft aangeroepen herhaal ik mijn roepnaam niet tenzij ik denk 
dat die niet goed werd opgenomen. 
 
Ik ben dankbaar als en wanneer de verbinding geslaagd is. 
 
Ik respecteer mijn radiovrienden en gedraag me zodanig dat ik ook hun respect verdien. 
 
Vertaling met dank aan PE2KM en ON4UN 
 
73, Cor van Soelen PG9HF 

 

http://www.dx-code.org/dutch.html
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QSL kaart 

 

Hierbij een Qsl kaart van mijn ES verbinding op 2 meter (144.290) met EA5DIT, zo’n 
1400 km, op 26-52011. 

73 Rinus PA3APV 

Shack PI4VLI krijgt opknap beurt 
 
De vaste crew van PI4VLI heeft de afgelopen zomervakantie de weekenden gebruikt 
om de schack van PI4VLI te moderniseren, en de bediening ergonomischer te maken. 
Zo is er nu meer ruimte om de radio apparatuur te bedienen, terwijl het logboek 
beschikbaar is boven de mee te brengen transceivers.  
 
Ook het netwerk heeft een update gekregen voor meer snelheid en mogelijkheden zodat we 
tijdens de komende PACC contest weer beter te volgen zullen zijn dan voorgaande jaren! 
Ook is er gewerkt aan de antennes en mast, deze werkzaamheden zijn nog niet helemaal 
voltooid vanwege onvoldoende mensen in combinatie met een gunstig weertype (droog en 
windstil).  
 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Edwin PD1EVL, Jesse PE1RUI, Maurice NL-13355, 
Pieter PD5EW, Rob PE1KHX en Wouter PD1WL Benieuwd naar de veranderingen? Kom 
dan langs in de bunker aan de Zuidweg 2 te Biggekerke. De buker is iedere zondag geopend 
vanaf 14.00 uur. QRV vanuit de bunker is mogelijk op zelf mee te brengen transceiver, of 
neem contact op met iemand van de vaste crew. Er zijn antenne's voor HF en 2 meter 
aanwezig. 

Meer info op www.pi4vli.nl  

http://www.pi4vli.nl/
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PA1IJF bezoekt de UK Six Metre Group Anual General Meeting 
In Farnborough (UK) 

 
Op 6 augustus werd de UKSMG  jaarvergadering gehouden. Omdat ik ook een actief lid ben 
van deze groep voelde ik me geroepen om ook de vergadering bij te wonen. Het was het 
voor mij maar een peulenschil om de 
vergadering bij te wonen in vergelijking met de 
reis die anderen maakten.  Andere leden 
kwamen uit OH, DL, SP, I, ZS, W3 en W3 en 
W4. Het officiële deel bestond uit het 
jaarverslag van de voorzitter, secretaris en de 
penningmeester. Zoals bij vele clubs was er 
geen verandering van de samenstelling van het 
bestuur en kunnen we weer een jaar vooruit. 
Daarnaast werden schildjes, en schalen 
uitgereikt aan de winnaars van diverse 6 meter 
UKSMG contestklassen en werd een plaquette 
uitgereikt aan diegene die zich het meest voor 
de club had ingespannen. Het eindigde met de rondvraag. Tot zover het officiële deel. 
 
Nu komt de kers op de cake: In de middag werd bij Chris G3WOS thuis een barbecue 
georganiseerd voor de UKSMG leden. Maar om iedereen alvast lekker te maken waren er 
een viertal praatjes voorbereid. Eén over het toepassen van een CW skimmer door 
DK1MAX, één over de 1 persoons DX-expeditie naar San Andreas Islands 5J0BV door 
K7BV. Gevolg door een praatje van Chris G3WOS over hoe je storing uit de buurt kunt 
opsporen en elimineren. Dan heb ik het over de storing en niet over de buren die vaak niet 
eens weten dat ze een storingsbron met mogelijk een ontstekingsbron (=brandgevaar) in 
huis hebben.  
 
Maar de 4 lezingen werd gestart met als onderwerp antennes door G0KCS. En over het 
antennes kun je niet genoeg weten en over praten.  We kennen de klassieke ontwerpen als 
de VERON beam, Flexa’s, F5FT’s, DL6WU’s en de ZL special antennes, maar er gloort 
meer aan de horizon. Justin, G0KSC vertelde over zijn antennes. Wat begon als een 
onderzoek naar de beste antenne, is nu voortgezet in een eigen bedrijf InnovAntennas. 
Justin verkoopt zijn antennes en dito concept inmiddels over de gehele wereld.  
 
Reden te meer om de lezers van Delta Loep enthousiast te maken over het concept. Hopelijk 
voor een aantal zelfbouwers een reden om aan de slag te gaan en hun 
(verouderde/gekochte) antenne te vervangen voor een (zelfgemaakte) nieuw exemplaar. Met 
een betere prestatie en minder last van lokale QRM. 
 
Inmiddels zijn er al diverse artikelen over o.a. LFA antennes gepubliceerd. Wat ik kan 
toevoegen is de informatie die Justin op zijn website heeft geplaatst, zodat we antennes zelf 
kunnen nabouwen. Ik geef jullie nu een vertaling van het artikel zoals dat geplaatst was in de 
SIXNEWS uitgave 107. 
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New British Antenna Company Open For Buisiness 
 

Op 1 maart 2011, Justin Johnson G0KSC lanceert InnovAntennas. Justins onderneming is 
bedoeld een plaats te vinden in de globale antenne markt waarin hoge kwaliteit voor het 
ontwerp en constructie in één pakket worden aangeboden. Justin is inmiddels bekend 
geworden door zijn LFA (Loop Fed Array) yagi en de gemarkeerde invloed op het gebruik 
van de antenne voor EME (Earth Moon Earth) communicatie. Ook introduceert hij de OWL 
(Optimised Wideband Array) in de wereld met zijn combinatie van hoge prestatie en grote 
bandbreedte voor de radio amateurs afgelopen jaar. Zoals andere fabrikanten het ontwerp 
van G0KSC hebben overgenomen, InnvoAntennas produceert een groot aanbod als 
toevoeging van de nog niet vrijgegeven OP-DES (Opposing Phase Driven Element System) 
yagi welke als HF mono band antenne is geconstrueerd zonder dat een ATU of andere 
aanpas eenheid nodig is wat de efficiëntie en dus de prestatie van de yagi antenne 
beïnvloed. 
 
Mechanisch, InnovAntennas richt zich op het top segment van de antenne markt als mede 
het elektro-magnetisch ontwerp van de antennes. Om de antennes te ontwerpen, gebruikt 
Justin geavanceerde programmaas als FEKO, een gespecialiseerd elektromagnetisch 
ontwerp programma welke partical swarm computer optimalisatie technieken gebruikt en 
heeft de mogelijkheid alle aspecten die bij de antenne te pas komen door te berekenen 
inclusief isolatoren, booms en gebouwen. Het heeft zelfs de mogelijkheid om het effect van 
mensen in de nabijheid van de antenne door te berekenen. InnvoAntennas geeft de globale 
informatie van elke antenne voor zijn toepassing, en het team beantwoord graag iedere 
vraag voor persoonlijke antennewensen. 
 
Meer info is te vinden op: 
 
 
http://www.innovantennas.com/ : Site geeft informatie over het bedrijf en de 

theorie over de LFA, OWA, OWL en de OP-
DES 

 
http://www.g0ksc.co.uk/ 

 
Site met alle nabouw gegevens 

 
http://www.gare.co.uk/6m_antenna/ 

 
Geeft de constructie van de G3WOS 
antennes. MEGA!! 

 
http://uksmg.org/ 

 
De site van de UKSMG 

 
Let op: Hieronder staat het 6 meter antenne systeem van Chris, G3WOS voor EME!!!! 

 

http://www.innovantennas.com/
http://www.g0ksc.co.uk/
http://www.gare.co.uk/6m_antenna/
http://uksmg.org/


Deltaloep  Pagina 8 van 17 

Ik hoop dat ik jullie enthousiast heb gemaakt. Veel plezier met de nabouw. 
Het WAT wil graag helpen met de plaatsing van de nieuwe antenne!! 
 
73 Rens, PA1IJF 
UKSMG #1890 
 

DK7ZB Aantal 
elementen 

Boomlengte 
m 

Gain  
dBd 

F / B 
dB 

Stralend deel 
 

Band breedte 
kHz 

Openingshoek  
- 3 dB 

12,5 Ohm 4 3,60 8,2 > 27 open dipool 350 52 

 5 6,00 9,6 > 33 open dipool 350 52 

 6 8,50 10,7 35 open dipool 300  

28 Ohm 5 4,50 8,6 24 open dipool 500 50 

 6 7,20 10,24 20 open dipool 700 45 

50 Ohm 4 2,20 6,8 15 open dipool 500 84 

 5 4,30 8,5 24 open dipool 1000 47 

 6 7,20 10,2 20 open dipool 500 44 

G0KCS  Boomlengte 
m 

Gain  
dBd 

F / B 
dB 

Stralend deel 
 

Band breedte Openingshoek  
- 3 dB 

LFA 4 3,50 7,3 19 horizontaal raam 500 54 

 5 4,60 8 23,8 horizontaal raam 1500 45 

 6 6,40 9 32,2 horizontaal raam 1500 48 

OWA 4 2,40 5,9 18,9 open dipool > 600 61,3 

 5 3,60 7,55 23,6 open dipool > 500 53,4 

 6 6,10 9,1 21,7 open dipool > 500 46,2 

OWL (28 ohm) 5 4,10 7,9 24,8 gevouwen / open dipool > 500 67,8 

 6 6,20 8,2 32,2 gevouwen / open dipool > 500 46,6 

         Tabel 1 vergelijken DK7ZB vs G0KCS 

 
De radio avonturen van Huib PD0RLX vanuit VE2! 
 
Afgelopen juni ben ik met de XYL naar VE2 geweest. Het toeristische verslag van die 
reis beslaat 6 A-4 tjes. Maar daar wou ik het nu eens niet over hebben. Op verzoek van 
de redactie hier een verhaaltje over mijn radio avonturen in dat land. Toen wij deze 
reis gingen plannen, stond voor mij al lang vast, dat ik mijn Kenwood TH-D72 porto 
(met APRS EN GPS) mee zou nemen. Maar dan wel op de officiële manier.  
 
Dus, maanden van te voren ( want wie weet, hoeveel tijd zoiets kost ? ) maar eens de 
Canadese radio amateur organisatie gecontacteerd met de vraag of ik met mijn Nederlandse 
vergunning in Canada terecht kon. Ik kreeg al snel antwoord en ik kreeg het E-mail adres 
van de overheidsorganisatie, die daar over ging. Binnen een paar dagen had ik al antwoord. 
Mits ik VE2/ vóór mijn call zou zetten en mij verder aan de normale operating regels hield, 
kon ik zes maanden lang mijn gang gaan. Voor de zekerheid heb ik de porto maar in de 
koffer gedaan en niet in de handbagage.  
 
Niet ieder beambte op een luchthaven zal precies op de hoogte zijn van de regels en van 
radio's zullen ze nog wel eens zenuwachtig kunnen worden. In ieder geval had ik het 
registratiebewijs bij me en een kopie van de E-mail waarin ik toestemming had gekregen.  
 

Toen maar eens op Internet gaan zoeken naar repeaters en frequenties. Ik moet zeggen, dat 
dat enige moeite kostte. Ik vond wel gegevens over repeaters, maar die bleken soms jaren 
oud te zijn. Ik besloot dus maar gewoon te proberen, er rekening mee houdend, dat de 2 
meter amateurband in Canada veel verder loopt, dan de 2-meter band bij ons. Een 
bijkomend probleem is, dat er in de provincie Quebec veelal Frans gesproken wordt. Na veel 
luisteren naar QSO's waar je soms maar één kant van hoorde, in de omgeving van La 
Pocatiere aan de zuid- of rechteroever van de St.Lawrence eindelijk beet. De 
repeaterfrequentie, die ik hoorde snel in de porto gezet en toen het even stil was maar eens 
gaan roepen met VE2/PD0RLX .  
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Vrijwel meteen antwoord en toen met twee OM,s een QSO gemaakt in het Frans. De 
repeaterfrequentie was trouwens 145287,5 ( -6oo Khz. net als bij ons ) Op de linkeroever in 
de omgeving van Tadoussac zag ik nog een busje ( een zogenaamde "van " ) rijden met 
allemaal antennes op het dak en de call VE2HAY op de achterkant. Ik kon hem toen niet 
kontakteren, maar na thuiskomst heb ik hem een E-mail gestuurd. ( Nog geen antwoord HI ) 
en verder was er natuurlijk nog genoeg te luisteren op de marifoonband en op de 
luchtvaartband.  
 
APRS gebeurt in Nederland op 144.800 en op 430.512,5 Mhz. In Canada gaat dat op 
144.390 !! De eerste dag, dat we in Canada waren had ik mijn eerste station op APRS al 
ontvangen. Ook een paar geslaagde pogingen gedaan om mijn GPS positie dmv APRS en 
relay te verzenden. Na thuiskomst bleken er inderdaad een paar doorgekomen te zijn op 
aprs.fi onder de call PD0RLX-1 . Natuurlijk had ik dit vanuit Nederland ook kunnen simuleren 
, want je kunt jezelf op ieder positie uitzenden ( HI ) . De Kenwood kan 100 ontvangen 
APRS-posities opslaan en als ik dit schrijf staan er nog steeds zo'n 40 Canadese calls op de 
porto. Het lukte me niet om verleden plaatjes van aprs.fi over te brengen . Kijk maar eens 
met de call PD0RLX-1 en op 26 juni en 8 juli. 
 
Ik weet natuurlijk ook, dat je de zaak kunt manipuleren, door gewoon vanuit je shack een 
positie waar ook ter wereld kunt uitzenden, maar deze twee posities zijn door mij echt in 
Canada uitgezonden met behulp van de GPS in mijn porto !! Daar Quebec dicht bij de States 
ligt, was het helemaal niet vreemd, dat ik ook Amerikaanse calls op mijn display kreeg. Van 
één van deze calls heb ik een foto van de display van de porto gemaakt en deze gemailed 
naar de betreffende OM. Dat vond hij natuurlijk wel leuk. Ik kreeg een enthousiaste E-mail 
terug. 
 
Huib PD0RLX (pd0rlx@amsat.org) 

 
Vernieuwde website van Scanner Site Zeeland 

 
Scanner Site Zeeland heeft een vernieuwde website op www.scannersitezeeland.nl  

 

 
 
 

mailto:pd0rlx@amsat.org
http://www.scannersitezeeland.nl/


Deltaloep  Pagina 10 van 17 

                                   
Te Koop 
 
Ik heb te koop voor het complete bedrag van 1.600 euro; 
 

  

  
 
 
- 1x Kenwood TS-2000 waarin een VS-3 stemsynthesizer en een DRU-3a digitaleopname  
- 1x Kenwood PS 430 voeding  
 
- 1x DAIWA SWR CN 102L 1.8 - 150 mhz  
- 1x DAIWA SWR CN 103L 140 - 525 mhz  
 
alles nog werkend te zien en horen. Naast dit complete set nog een antieke Kenwood TR 
9000 prijs n.o.t.k. 
 
73Matje pd8mat 
pd8mat@zeelandnet.nl 
 

mailto:pd8mat@zeelandnet.nl
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Te koop aangeboden 
 
Magnetische Loopantenne van MFJ type 1788X, 
bereik 7-21 Mhz. Vaste prijs 300 EURO. 
 
 

 
 
Sinds ruim een jaar heb ik deze antenne in mijn bezit en mij bevalt hij niet. Het is best een 
goede antenne, maar een dipool, die ik nu heb hangen is veel handiger in het gebruik . Ik 
heb eigenlijk ook niet de goede plaatsingsmogelijkheden. Je moet hem eigenlijk konstant op 
hebben staan .  
 
Om hem steeds voor gebruik weer op te zetten vind ik persoonlijk bij nader inzien erg 
onhandig . De antenne wordt geleverd in de originele doos met alle toebehoren , dwz. 
adapter, control box, en alle bouten en moeren om hem op te kunnen ztten en natuurlijk de 
originele gebruiksaanwijzing. Als je het even van te voren laat weten, kun je hem hier in 
werking zien. Je kunt op Internet genoeg over deze antenne zien, ook op de site van de 
verschillende winkels, die hem aanbieden.  
 
Te bevragen bij Huib PD0RLX (pd0rlx@amsat.org) 

mailto:pd0rlx@amsat.org
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QSL kaart 

Hierbij een leuke bevestigde QSL van een verbinding met XE1RK. 
 

 
 

 
 
 
73, Cor PG9HF 
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Beeldverslag PI4WAL/LGT 
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Toekenning Golden Antenna Award  
 
Op vrijdag 26 augustus 2011 is de Golden Antenna Award toegekend aan de ROER, 
Braziliaans acronym voor Ham Radio Emergency Operations Network.  
 
Het Award werd tijdens de DNAT in Bad Bentheim uitgereikt aan Marcello Freire (PU1MEF) 
als vertegenwoordiger van het Braziliaanse LABRE - Liga de Amadores Brasileiros de Radio 
Emissao. 
 
http://www.veron.nl/actueel/download/goldenantenna2011.pdf     
 

Wijziging Nationale Frequentieplan (NFP)  
 
In de staatscourant van 6 juli 2011 is het gewijzigde Nationale Frequentieplan (NFP) 
2005 gepubliceerd. 
 
Daarin zijn voor secundair gebruik door de amateurdienst de banden 501-505 kHz (voorlopig 
tot 1 januari 2014) en 70,0 – 70,5 MHz opgenomen. Zie ook de toelichting onder de 
Onderdelen A en C. 
 
Het wachten is nu op de aanpassing van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder 
vergunning 2008. Pas als die aangepaste regeling van kracht is, kan van de nieuwe 
amateurbanden gebruik worden gemaakt. Naar verwachting duurt dat nog een kleine twee 
maanden. 
 
http://www.veron.nl/actueel/download/stcrt-2011-11306.pdf  
 

1e JOTA-JOTI bulletin is nu te downloaden  
 
De JOTA-JOTI organisatie wil graag alle zendamateurs op de hoogte brengen van het 
feit dat vanaf heden het 1e JOTA-JOTI bulletin te downloaden is.  
 
Deze wordt automatisch verzonden naar de groepen en verantwoorde zendamateurs die 
vorig jaar hebben meegedaan, en bevat de meest recente informatie over dit evenement. 
Meer informatie over dit geweldige evenement is ook te lezen op de www.jota-joti.nl  site. 
 
http://www.veron.nl/actueel/download/1eBulletin-JOTA-JOTI-2011.pdf  
 
 

Special Event Station ON4WAR actief  

Op 3 en 4 september 2011 activeert de Radio club van Binche het Special Event Station 
ON4WAR om het offer van de Belgische Weerstand (WO II) en in het bijzonder die van de 
Refuge B 40 in Waudrez (België) te herdenken. QSL via ON7RY (direct of via het bureau).  
 

Meer informatie op www.on7ry.be  

 

http://www.veron.nl/actueel/download/goldenantenna2011.pdf
http://www.veron.nl/actueel/download/stcrt-2011-11306.pdf
http://www.jota-joti.nl/
http://www.veron.nl/actueel/download/1eBulletin-JOTA-JOTI-2011.pdf
http://www.on7ry.be/
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Special Event Stations Herdenken 11 September 2001 

Ter nagedachtenis aan degenen die stierven in de terreur aanslagen op 11 september 
2001, zijn er diverse Special Event Stations gepland om dit te herdenken. 
 
De Pentagon Amateur Radio Club, K4AF brengt hun station in de lucht voor een speciale 
herinnering aan de 184 mensen die hun leven verloren in het Pentagon en aan boord van 
American Airlines vlucht 77. Actieve werkfrequenties zal worden geplaatst tijdens het 
evenement op de K4AF website.  
 
The Blair Amateur Radio Society, W3PN, zal opereren als N3U/FLT93. ter herinnering van 
United Flight 93, dat neerstortte bij Shanksville, Pennsylvania. Voor het ontvangen van een 
QSL-kaart, stuur dan een aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde envelop naar Blair 
Amateur Radio Society, W3PN, 112 E Wopsononock Ave, Altoona, PA 16601. 
 
De Noordoosten Wireless Radio Club, N2WC, zal ook in de lucht zijn op verschillende 
frequenties en modes. Kijk daarom op het dxcluster voor actuele frequentieupdates. U 
ontvangt een Special Event QSL-kaart als je een 2 dollar donatie stuurt naar Noordoost-
Wireless Radio Club, 213-37 39e Avenue, Suite 175, Bayside, NY 11361. 
 
De Kings County Repeater Association, KC2RA, zal in de lucht zijn op 7.250 en 14.295 MHz. 
Voor het ontvangen van een QSLkaartje, stuur dan een aan uzelf geadresseerde, 
gefrankeerde envelop naar KC2RA 9 / 11 Memorial Event, PO Box 280288, Brooklyn, NY 
11228 tot +0288. 
 
De Symbol Technologies Amateur Radio Club, W2SBL, zal zijn op de lucht 10 tot 11 
september op de volgende frequenties: 3.911, 7.240, 14.070 en 50.135 MHz, evenals met D-
STAR REF10C. STARC leden melden met ieder QSO een naam van een slachtoffer. Een 
speciale QSL-kaart is beschikbaar wanneer u een aan uzelf geadresseerde, gefrankeerde 
envelop te sturen naar Symbol Technologies Amateur Radio Club, W2SBL, Een Motorola 
Plaza, B-13, Holtsville, NY 11742. 
 
Hieronder de namen van zendamateurs die omkwamen tijdens 11 September 2011. 
 
Broadcast Ingenieurs in het World Trade Center:  
Steven Jacobson N2SJ, WPIX TV 
William Steckman WA2ACW, WNBC TV 
Gerard "Rod" Coppola KA2KET, WNet TV 
 
Werknemers in de Twin Towers 
Bob Cirri KA2OTD, Port Authority Policeman 
Michael Jacobs AA1GO, medewerker op WTC 
Winston Grant KA2DRF, medewerker op WTC 
Winston A. Grant, KA2DRF 

PI9SZR actief tijdens de Wereldhavendagen 

Het Radio Amateurstation PI9SZR van de Rotterdamse Zeekadetten aan boord van de 
Betelgeuze is actief tijdens de Wereldhavendagen op meerdere banden. Een bezoek 
brengen aan de Radiohut is mogelijk gedurende dit nationale evenement op de 
Wereldhavendagen te Rotterdam. Onze ligplaats is aan de Wilhelminakade t.o. Hotel New 
York en Radio amateurs zijn welkom op zaterdag 3 en zondag 4 september 2011.  
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IARU SSB HF velddagen 

Op 3-4 September wordt weer 1 van de 2 jaarlijkse velddagen gehouden.  

Het is een mooie gelegenheid om dit buitengebeuren te benutten om met medeamateurs 
een gezellig weekend te organiseren. bv:Met antenne-experimenten, vossenjacht,barbecues 
etc.    Nieuw in de regels zijn dat er dit jaar ook als Single Operator /P meegedaan kan 
worden. Doe mee al is het maar voor een paar uur,en stuur je log in. 

Ballonvossenjacht 2011 op zondag 11 september 

De jaarlijkse ballonvossenjacht vindt dit jaar plaats op zondag 11 september. De 
bekende, door zendamateurs gebouwde radiosonde wordt opgelaten door het K.N.M.I. 
in de Bilt waarna de altijd spectaculaire jacht plaatsvindt om de begeerde sonde als 
eerste weer terug te vinden. 

In de loop van de jaren is de ballonvossenjacht uitgegroeid tot een multimediaal evenement 
voor en door geïnteresseerden in de radiohobby. Naast de jacht zijn tal van activiteiten 
gaande ter begeleiding, maar ook om de enorme groep niet deelnemende belangstellenden 
van informatie te voorzien. Over de hele dag zijn verschillende begeleidingsstations actief op 
80m, 2m en 70cm. Op 2 meter is hiertoe de special event repeater PI3VRZ in de lucht op 
350m hoogte vanuit de Gerbrandy toren te IJsselstein. Ook kan de jacht in beeld worden 
gevolgd via Amateur Televisie en via internet.  

Dit jaar proberen we zelfs de start, landing en prijsuitreiking live in beeld te brengen. De 
organisatie is verheugd over het aantal deelnemers die over de jaren nog steeds toeneemt! 
Meedoen is dan ook heel gemakkelijk; met slechts een 2 meter ontvanger en een 
eenvoudige peilantenne ben je al verzekerd van een middag plezier, een echte aanrader 
voor het hele gezin! Vaak behoren de eenvoudigste equipes juist tot de meest 
succesvolle...Zet zondag 11 september dus in je agenda! Kijk voor alle verdere informatie 
zoals frequenties en tijden op www.ballonvossenjacht.nl.    

Agenda 2011 
 
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 oktober nummer: 20 september 2011 
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