
 
 

December 2016                      JAARGANG 22 NR.12 
 

 
Van de redactie 
 
Hierbij ontvangt u de nieuwe Deltaloep met nieuws over de jaarlijkse verkoping, de gehouden              
QSO party in Vlissingen, Morse examen 2017 nieuws van het Agentschap Telecom en meer.  
 
Veel leesplezier! 
 
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw             
kopij vóór 20 december 2016 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
  
Met vriendelijke 73, 
Ronald PA10725 
 

Afdelingsbijeenkomst: Veron afdeling Walcheren 

 

Woensdag 14 december om 20.00 uur zal onze traditionele jaarlijkse verkoping plaats vinden.             

10% van de opbrengst van de verkoping zal ten goede komen voor de kas van onze afdeling.                 

De bijeenkomst vindt plaats in het Palet (Brede School) in Middelburg-Zuid (tegenover het             

winkelcentrum). Onze QSL-manager Adri Brasser PA3BWS is aanwezig voor de uitgifte en voor             

het in ontvangst nemen van uw QSL-kaarten. 

Verder is er iedere zondagavond een technoronde op 145,225 MHz om 21.00 uur. Voor de               

laatste nieuwtjes is het altijd handig ook met enige regelmaat onze website http://www.pi4wal.nl             

te raadplegen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ben Bousché PD1MRZ 

Secretaris A44 - Walcheren  
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Jaarlijkse ledenvergadering: Veron afdeling Walcheren 

Woensdag 11 januari 2017 om 20.00 uur zal onze jaarlijkse ledenvergadering worden            

gehouden. Meer informatie volgt later. 
 
De bijeenkomst vindt plaats in het Palet (Brede School) in Middelburg-Zuid (tegenover het             

winkelcentrum). Onze QSL-manager Adri Brasser PA3BWS is aanwezig voor de uitgifte en voor             

het in ontvangst nemen van uw QSL-kaarten. 

 

Verder is er iedere zondagavond een technoronde op 145,225 MHz om 21.00 uur. Voor de               

laatste nieuwtjes is het altijd handig ook met enige regelmaat onze website http://www.pi4wal.nl             

te raadplegen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ben Bousché PD1MRZ 

Secretaris A44 - Walcheren 

Bergheimer Amateurfunk Flohmarkt 
Liebe Funkfreunde, 

Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu, und Weihnachten steht schon fast vor der Tür. 

Auch in diesem Jahr wollen wir vom Bergheimer Amateurfunk Flohmarkt Team euch nicht nur              
ein Frohes Fest und einen Guten Rutsch ins neue Jahr wünschen, sondern euch auch bereits               
jetzt an unseren Großen Bergheimer Amateurfunk Flohmarkt am 01. April 2017 erinnern. 

In diesem Jahr stehen uns wieder beide Hallen zur verfügung, so das wieder genügend Platz               
für alle da sein sollte. 

Eintrittskarten für Besucher und Tische für Aussteller können ab dem 01.01.2017 über unsere             
Website bezogen werden. (wir informieren rechtzeitig in diesem Newsletter) 

Alle weiteren Informationen findet ihr jeder Zeit auf unserer Website https://flohmarkt.ov-g20.de  

Es bleibt also nicht mehr viel zu sagen, als euch bereits jetzt eine Frohe Weihnachtszeit und                
einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen, und uns bereits jetzt zu freuen euch auf dem                 
36. Bergheimer Amateurfunk Flohmarkt in Bergheim begrüßen zu dürfen. 
 
vy 73 de Bergheimer Amateurfunk Flohmarktteam 
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Onderzoek naar frequentiegebruik bij drones 

https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2016/onderzoek-naar-frequentiegebruik-bij-drones  

 

Verslag amateuroverleg van 26 oktober 2016 
 
https://www.vrza.nl/wp/wp-content/uploads/2016/11/AO-94-Verslag-def.pdf  
 
 

Terugblik 56e Dag voor de Radio Amateur in Apeldoorn 
 
https://www.veron.nl/nieuws/terugblik-dvdra-2016-in-woord-en-beeld/  

 
 
AT stopt publicatie lijst roepletters radiozendamateurs  
Het Agentschap Telecom heeft de beslissing genomen om de roepletterlijst voor 
radiozendamateurs van haar website te verwijderen.  

Dit gebeurt zeer binnenkort, mogelijk begin volgende week al en wordt dan tevens met de 
volgende tekst op de AT-website bekend gemaakt: 

“Het Agentschap Telecom publiceert geen overzicht met alle roepletters van radiozendamateurs 
meer. Dit omdat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) hierop van toepassing is. 
Omdat u moet kunnen controleren of u verbinding maakt met een geregistreerde 
radiozendamateur/amateurstation moet u kunnen raadplegen of een bepaalde roepnaam is 
uitgegeven. Dit kan  via de webapplicatie . Een lijst met alle roepletters is hiervoor niet meer 
nodig.” 

 

PACC Contest  

Gedurende het weekend van 11 en 12 februari 2017 zal de jaarlijkse PACC contest 
plaatsvinden waar weer veel Nederlandse amateurstations aan zullen deelnemen. 

Een oproep voor deelname zal in de volgende Deltaloep worden geplaatst. 
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Nieuws via de website Hamnieuws.nl  
Morse examen op zaterdag 27 april in België  
 
Nieuwe Hytera DMR firmware ondersteunt calls 
 
Brandmeister.network viert eerste verjaardag 
 
Verenigingen VERON en VRZA bezorgd over examenvragen 

Agentschap Telecom: 60 meter naar 15 KHz 
 
DKARS panel verloot een ICOM IC-7300 
 
Meer storingsmeldingen bij Agentschap Telecom 
 
CQPA november 2016 beschikbaar 
 
VERON start interesse onderzoek 
 
De landelijke 2 meter rondes in Nederland 
 
AT: VERON en VRZA moeten vergunningen N en F herijken 
 
Finland krijgt toestemming tot de 60 meter band 
 
Meer deelnemers bij examens in 2016 
 
Kijk voor bovenstaande info via https://www.hamnieuws.nl/  

 

PI3VLI krijgt ook op ingang CTCSS van 88,5 Hz 

Vanaf eind december zal na het onderhoud van de 2 meter repeater PI3VLI op zowel de  
in- als uitgang sub-audio aanwezig zijn van 88,5 Hz. 

Lange tijd is het niet nodig geweest om op de ingang CTCSS te plaatsen, maar o.a. storingen in 
de zomer maken het nu noodzakelijk om deze technische ingreep toe te gaan passen. 
Daarnaast past het ook in het beleid van het AT om alle analoge repeaters in de toekomst te 
voorzien van algehele sub-audio. 

Al deze zomer heeft de Stichting Repeater Groep Walcheren kenbaar gemaakt dat men eind dit 
jaar voornemens is deze technische ingreep te gaan volbrengen.  

Op de website www.srgw.nl zal kenbaar worden gemaakt wanneer de ingreep is volbracht. 
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Terugblik: 26e VRZA QSO party wegens 61 jarig bestaan 

Zondagmiddag 20 november 2016 was PI4ZWN weer actief tijdens de VRZA QSO Party en              
traditie getrouw is dan ook de clubshack geopend voor de onderlinge QSO's van en met               
onze leden en lokale amateurs. René PD0EJN was ook van de partij en stuurde na afloop                
spontaan een verslagje in van deze gezellige middag dat je kunt lezen.  

Het was weer even wennen…… 

● Qso-tjes maken via 40 mtr. band die niet echt open was... 

● D-star verbindingen maken met weinigen op de band… 

● Landelijke repeater gebruiken werd te veel van het goede... 

Robert PA3GEO heeft geroepen maar echt flinke resultaten waren er niet te behalen. En dat lag                
beslist niet aan de radio of de antenne want dat werkt wel, zo aan de op de band aanwezige                   
Italianen en Russen te horen…. 

Gelukkig was er koek en zopie etc. te over en daar werd gretig naar gepakt. Zelf mocht ik als                   
eerste de over heerlijke kruid speculaas taartuh-cake van Jeroen’s XYL in mijn mond proeven…              
Of ik vergeten was te eten werd mij nog gevraagd…. Was ik als eerste zo gretig, nam ik zo een                    
grote hap ?…hahaaa 

Bezoek van diverse amateurs met XYL, klets praatjes over en weer en QSL kaarten loeren.               
Kortom een gezellig middagje zo voor ons allen. 

D-star bedreven met div. verbindingen en geschakeld naar Canada, Brazilië, België, Engeland            
en natuurlijk Nederland DCS007B. 

Uiteindelijk belandt op de landelijke 70cm repeater. Daar ben ik na een half uurtje maar snel                
mee gestopt want dat bleef maar doorgaan. Het is tenslotte geen contest haha….. Op naar               
volgend jaar maar weer. 

Leuk dat velen zich weer hebben ingezet om het gezellig en leuk te maken voor elkaar.                
Gezellige onderlinge praatjes, uitleg van een DMR portofoon uit Zeeuws Vlaanderen. Kortom er             
was voor een ieder wel wat te beleven te vragen of wat ook. Eigenlijk best een hecht clubje dat                   
goed functioneert bij elkaar. 

Groeten vanuit Middelburg, René PD0EJN. 

Bekijk het fotoboek via http://pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/112  
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Amersfoortse radiovossenjacht 
  
80m Piet Wakkerjacht 
Liniaal en kompas meenemen! 
Zondag 11 dec 2016 
Aanvang 13:00u 
 
Wie het vooral leuk vindt om van de frisse lucht te genieten, is in Amersfoort aan het juiste  
adres. De jachten worden gehouden op het Landgoed Den Treek-Henschoten1. Het terrein  
is vrijwel vlak en het traject gaat altijd over bestaande paden. U mag maximaal 5 meter van 
het pad af. De Amersfoortse vossenjachten zijn bijzonder geschikt voor beginnende jagers, 
terwijl ervaren jagers zich nog steeds kunnen laten verrassen. Ons doel is om eenvoudige 
vossenjachten te organiseren, waarbij het niet zozeer aankomt op snelheid, maar eerder 
op peilvaardigheid. 
 
Voor een Piet Wakkerjacht is het belangrijk een liniaal en kompas mee te nemen. Enkele 
ontvangers zijn beschikbaar voor degene die zelf geen ontvanger heeft.  
 
All weather foxhunting: bij twijfel bellen: 06–53716002 Maurice PA3HHT 
 
Inschrijven om 12:30u, eerste parkeerplaats aan de Treekerweg, uitsluitend te bereiken via 
N227, inrit Treekerbos tegenover Pannenkoekenhuis Bergzicht, Doornseweg 23, Woudenberg. 
  
73” 
Vossenjacht commissie VERON afdeling Amersfoort 
Henny, Rient, Rob en Maurice 
PA3GXP, PA0KEL en PA3HHT 
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AGENDA  
 
14 december Jaarlijkse verkoping bij Veron Walcheren 
 
11 januari                    Ledenvergadering Veron Walcheren 
 
4 februari                    Jaarlijkse herdenking Watersnoodramp Ouwerkerk 
 
11-12 februari PACC HF Contest 
 
11 maart 42e Landelijke Radio Vlooienmarkt te Rosmalen 
 
08 april Algemene Leden Vergadering VRZA 
 
22 april 78e Verenigingsraad VERON (voorlopige datum) 
 
Elke zondag 14.00 uur locale tijd openstelling PI4VLI bunker, Zuidweg 2 te Biggekerke.  
 
Elke zondag 09.30 uur locale tijd 144.285 MHz SSB ronde 
  
Elke zondag 20.30 uur locale tijd 144.060 MHz CW ronde (vertikaal vanuit Walcheren) 
  
Elke zondag 21.00 uur locale tijd 145.225 MHz Technoronde vanuit Middelburg 
  
Elke 2e dinsdagavond Locator contest van 20.00 uur tot 23.00 uur locale tijd waaronder 
PI4ZWN vanuit de clublocatie van de VRZA ZWN te Vlissingen. 
 
Elke 3e woensdag vd maand Techno avond in de clubshack van ZWN vanaf 19.30u tot 22.00u 

Colofon 

Eerdere edities bekijken? Ruim 8 jaargangen via  http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32  

Secretarissen: PI4VLI Jesse Kluijfhout PE1RUI www.pi4vli.nl  
PI4WAL Ben Bousché PD1MRZ www.pi4wal.nl  
PI4ZWN Robert Poortvliet PA3GEO www.pi4zwn.nl  

Opmaak: Michel Bleijenberg PD4AVO  
Eindredactie: Ronald Verburg PA10725  

 
Stuur uw kopij naar  deltaloep@gmail.com          Deadline januari nummer: 20 december 2016 
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