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April 2008       JAARGANG 14 NR. 04 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de april-editie van de Deltaloep met o.a. aandacht voor coax kabels,  
Nieuws van de VERON afdelingen, vossenjachtontvangers en meer. 
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst. Met vriendelijke 73, Ronald PA10725 
 

VERON, afdeling Walcheren 
 
Woensdag 9 april vindt zoals gewoonlijk de maandelijkse bijeenkomst plaats in het 
Palet (Brede School) te Middelburg.  
 
Op het programma voor die avond staat de behandeling van de voorstellen voor de VERON 
Verenigingsraad (VR). De VR vindt plaats op 19 april. Namens de afdeling gaan 
ondergetekende en Rob, PAoRBO. Inmiddels staan die voorstellen ook op de (besloten) 
VERON website. Na de behandeling van de voorstellen is er ruimte voor onderling QSO. 
Ook onze QSL manager Adri, PA3BWS, is aanwezig. 
 
Voor de HF contesters onder ons; vergeet niet voor de 15e van de maand uw resultaten in de 
HF contesten van afgelopen tijd door te geven aan pg7v@veron.nl. of direct via de website 
http://contest.leisink.net .  
 
Vragen op technisch gebied…of gewoon uit (technische) interesse, verzuim dan niet in te 
melden in de technoronde. Iedere zondagavond om 21.00 uur lokale tijd op 145.225MHz.  
Zie voor eventuele laatste mededelingen ook onze website www.pi4wal.nl 
 
Kees Murre, PA2CHM, secretaris.  
 

  VR 2002 
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OPROEP VOSSENJAGERS 
 
Voor de vossenjacht van 17 mei aanstaande is het wenselijk om te weten hoeveel 
jagers eraan deel willen nemen. Het wordt een loopjacht op het gebied aan de zuidkant 
van het Veerse Meer. Ruwweg links en rechts van het Zilveren Schor. 
 
Elke jager gaat op pad met een groepje mensen die nog onbekend zijn met deze sport. De 
nadruk ligt dan ook voornamelijk op het plezier, in plaats van op de snelheid waarmee de vos 
gevonden wordt. 
 
Nadere informatie zal jullie natuurlijk bereiken, maar het is nu zaak om te weten wie genegen 
is om mee te doen. Jullie zullen er beslist geen spijt van hebben als je hebt meegedaan. 
Nogmaals…geef jezelf even op bij pa3gfw@zeelandnet.nl  Het wel of niet doorgaan van de 
jacht op 17 mei ligt in de handen van de eigenaars van een 80m peildoos en daarom deze 
oproep. 
 
Met sportieve radiogroet. 
 
Rolf  <PA3GFW>\ Telefoon: 0118461751 
 

 
VERON VLISSINGEN 
 
 
Stormschade bij de bunker 
 
De storm van begin Maart heeft stormschade aangericht bij de bunker. Walther PDoSCL 
ontdekte dat de helft van de twee meter antenne was verdwenen, de antenne was echter 
nergens te zien. Gideon kon de antenne wel zien vanuit de mast, en heeft de antenne uit het 
water kunnen vissen. Goed werk! We kunnen nu de antenne nog reparen en weer terug 
installeren, dit zal de komende tijd gebeuren. De 2 meter vertical, HF beam en wifi box 
bleken de storm goed te hebben doorstaan.  
   
  
Contest vanuit de bunker 
 
Bij voldoende belangstelling word er vanuit de bunker meegedaan aan de SP DX Contest 5-
6 April, en de ES open HF championship, op zaterdag 19 April. Meer informatie is te vinden 
op de PI4VLI website www.pi4vli.net 
Aanmelden kan bij Jesse PE1RUI.  
  
  
Verhuis bericht 
 
Walther PDoSCL is verhuist, zijn nieuwe woning bied meer mogelijkheden voor radio 
amateurisme, we zullen dus wel weer van Walther horen. Het nieuwe adres is: 
Kennemerlaan 58, 1972 EP IJmuiden, Telefoon 0255-577242 
 
E-mail blijft ongewijzigd. Overgens is Walther ook regelmatig vanuit Zeeland op de amateur 
banden actief. 
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Nieuws van DIG/DLZA 
 
Zoals al eerder te lezen was hebben diverse leden hun vergunning gehaald via de online 
cursus van DIG/DLZA. DLZA staat voor Digitale Leeromgeving Zend Amateurs, en is 
onafhankelijk van de VERON en/of VRZA. Vanwege de positieve ervaringen van deze leden 
(onder andere Edwin PD1EVL, Marian PD7MAR en Pieter PD5EW) attenderen we graag op 
deze cursus. Via de DLZA zijn er cursussen voor de F vergunning, N vergunning en sinds 
kort ook voor het leren opnemen en seinen (CW).  
 
De eerste twee cursussen worden afgesloten met het Agentschap telecom N / F vergunning. 
Toch zijn er ook DLZA gebruikers die in het buitenland wonen en daar opgaan voor hun 
license. Zo ook de in Zweden woonende Cor, die de DLZA F cursus doorliep en in Zweden 
met succes opging voor het F examen, zodat hij nu uit kan komen onder de call SA3BAT. 
  
Meer informatie over de DLZA cursus en/of opgeven kan via de volgende internetpagina: 
http://www.delta-india-golf.com/articles.php?cat_id=8 
 
 

TE KOOP 
 

 
 
MFJ HF SWR ANALYSER 
model mfj-207 
Frequentie bereik de HF banden 1,75 tot 33 Mhz. 
In prima staat! Prijs: 40 euro. 
  
info:pa3geo Robert, pa3geo@zeelandnet.nl 
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Agenda 2008  
 
12-04-08 VRZA Ledenvergadering Hilversum 
19-04-08 VERON VR Arnhem 
 
01-05-08 Familievelddag Oranjeplaat 2008 
 
07-06-08 HF Veldweekend 1e dag 
08-06-08 HF Veldweekend 2e dag 
 
16-08-08 Lighthouseweekend 2008  
17-08-08 Lighthouseweekend 2008 

 
14-09-08 Ballonvossenjacht 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  
 

 

 
 
 
 

Linkjes van de maand: de coax kabel  
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Coaxkabel  
 
http://www.veron.nl/afdeling/woerden/bulls/971225wn.txt  
 
http://www.antennekabel.nl/  
 
http://www.dolstra.nl/Z&L-amateur/Coaxkabel/aircell7.htm  
 
http://www.dolstra.nl/Z&L-amateur/Coaxkabel/aircomplus.htm  

 
Tip van de maand: 
 
http://www.sterkekoffers.nl/    
 

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

 
Deadline mei nummer: 20 april 2008 


