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April 2009        JAARGANG 15 NR. 4 

 
VAN DE REDACTIE 

Hierbij ontvangt u de april editie van de Deltaloep met nieuws en bijzonderheden van de 
radiohobby. Iedereen veel leesplezier toegewenst. 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 

VERON, AFDELING WALCHEREN 
 
Woensdag 8 april vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in het Palet 
(Brede School)  in Middelburg-Zuid. Op het programma voor die avond staat de 
behandeling van de voorstellen voor de Verenigingsraad (VR).  
 
Het is van belang dat ook u uw stem laat horen. Alleen dan kunnen de afgevaardigden van 
onze afdeling gemotiveerd een stem uitbrengen tijdens de VR. De voorstellen zijn voor de 
leden van te voren in te zien op de VERON website en op www.pi4wal.nl   
 
Onze QSL manager Adri, PA3BWS, is aanwezig voor de uitgifte en voor het in ontvangst 
nemen van uw QSL kaarten. Zie ook zijn opmerkingen betreffende het versturen van QSL 
kaarten op onze website en de Delta Loep van maart. 
Voor de HF contesters onder ons; vergeet niet voor de 15e van de maand uw opgaven in de 
HF contesten van afgelopen tijd door te geven aan pg7v@veron.nl. of direct via de website 
www.afdelingscompetitie.nl  
 
Kees Murre, PA2CHM, secretaris.  
 

VOORBEREIDINGEN VOOR PACC 2010 BIJ PI4VLI 
 
De 2009 PACC contest is nog geen maand achter de rug wanneer de leden van PI4VLI 
besluiten een betere antenne voor 20 meter te willen. De bestaande antenne, die 
overigens ook goed beviel, was een 3 elements monoband beam van de fabrikant ZX-
YAGI.  Besloten werd deze antenne aan te passen tot een 6 elements monoband beam 
voor 20 meter (14 MHz). De fabrikant ZX-YAGI claimt voor de 6 elements antenne een 
gain van ruim 12.7 dB.  
  
Precies een maand na de PACC contest was het aluminium gearriveerd en werd er een start 
gemaakt met het bouwen van de nieuwe beam. Hiertoe werd de oude beam verwijderd, de 
elementen hiervan zouden worden hergebruikt. De zal echter geheel worden vervangen door 
een nieuw exemplaar met een grotere diameter en wanddikte. De boomlengte bedraagt circa 
18 meter, terwijl de grootste breedte ruim 11 meter bedraagt.   
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Omdat het onmogelijk was om heel de antenne in één weekend op te bouwen, werden de 
bestaande elementen gemarkeerd en gedemonteerd. De nieuwe boom werd met de hand de 
mast om daar een week te proeven van de Zeeuwse lucht. Een week later werd de rest van 
de antenne en elementen opmaakt gemaakt. Omdat de huidige boom/mast 
bevestigingsplaat als scheurtjes bevatte, is deze vervangen door een 7 mm RVS exemplaar, 
in plaats van 5 cm aluminium. Daarnaast is het aantal klemmen verdubbeld.  Hieronder volgt 
een foto reportage. 
 
  

 
 
 
Gideon, Maurice NL-13355 en Jesse PE1RUI tillen de nieuwe 18 meter boom de mast in 
voor opslag van één week. Edwin PD1EVL en Jeroen PD3JDM sturen de boom vanaf de 
bunker de goede kant op.  
 
  

  
 
 
Wie zegt dat de jeugd geen interesse heeft in de radio hobby??? De 3 jarige Quinten (QRP 
van Gideon) helpt actief bij het versjouwen van al het aluminium. Wij gokken dat het één van 
de jongste antenne bouwers van Nederland is.  
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Het uitmeten en monteren van de elementen op de boom, van links naar rechts Rob 
PE1KHX, Pieter PD5EW, Jesse PE1RUI, Edwin PD1EVL en Maurice NL-13355.  
  

  
Edwin PD1EVL heeft een nieuwe boom/mast plaat verzorgt. Gideon heeft deze op maat 
bewerkt. Hierboven zijn van links naar rechts Gideon, Pieter PD5EW en Maurice NL-13355 
bezig de nieuwe plaat te monteren op de boom.  
  

  
Om een goed beeld te geven hoe groot de antenne is, is deze door Maurice NL-13355 
gefotografeerd vanuit de mast.  
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Het gewicht van de complete beam bedraagt ongeveer 65 kg. Omdat alleen de boom met de 
hand omhoog trekken al aan de zware kant was werd besloten de Volvo Laplander van 
Jesse PE1RUI in te zetten.  
 
Deze auto is uitgerust met een grote lierinstallatie, en werd in Zweden gebruikt voor het 
omhoog trekken van masten. Dit maal werd hij ingezet voor de 6 elements 20 meter beam 
van PI4VLI. Rob PE1KHX, Jeroen PD3JDM en Pieter PD5EW begeleiden de antenne langs 
alle obstakels op en rondom de bunker.  
 
 

  
 
De beam is aan het begin van de avond eindelijk bijna boven, Maurice NL-13355 en Gideon 
vangen de antenne boven op. Het omhoog takelen van de antenne gebeurt onder de 
deskundige leiding van Gideon.  
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Om half zes is het dan eindelijk zo ver, na een lange dag werken hangt de antenne dan 
eindelijk. Links van de bunker staat de Volvo Laplander met de lierkabel nog naar de mast.  
  
  
De antenne hangt inmiddels, De antenne is gedeeltelijk afgespannen, het uitrichten en 
verder afspannen van de antenne zal de komende tijd gebeuren. En vooral niet te vergeten, 
het grote moment van de waarheid, testen of de antenne z'n specificaties waar kan maken. 
Bij het bouwen en installeren van de antenne zijn de volgende mensen actief geweest:  
Eduard NL-12469, Edwin PD1EVL, Gideon (en YL Sanny, en niet te vergeten QRPs Youri en 
Quinten), Jeroen PD3JDM, Jesse PE1RUI,  Johan, Maurice NL-13355, Pieter PD5EW, René 
PD0EJN, Rob PE1KHX, Walther PD0SCL (en YL Angela) 
  
Iedereen enorm bedankt voor de inzet! Het was een lange, zware maar mooie dag. We 
hebben meer dan 500 foto's toegestuurd gekregen. Helaas hebben we op www.pi4vli.net niet 
genoeg ruimte om al deze foto's online te zetten.  
 
 
Diverse mensen hebben daarom op hun eigen website hun foto's gepubliceerd. Meer foto's 
zijn te vinden op de volgende websites: 
van diverse leden op: www.pi4vli.net, van Pieter PD5EW op: 
http://fotografie.tubefreak.nl/zendamateur/20Mbeam_PI4VLI/ van Jeroen PD3JDM op 
http://pd3jdm.com/viewpage.php?page_id=10 en die van Edwin PD1EVL op 
http://pd1evl.nl/beam_pi4vli.htm . Doordat de foto's vrij veel ruimte in nemen kan het zijn dat 
de foto's na verloop van een aantal weken of maanden weer offline gehaald worden.  
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BIJZONDERE QSL-KAARTEN 
Cor van Soelen (PG9HF) ontving de afgelopen tijd enkele bijzondere QSL-kaarten. 

 

 
 
Zoals op de QSL kaart vermeld staat betreft dit een QSO met K0MIK. Dit Special Event 
amateurradiostation was live aanwezig bij de inauguratie van Barack Obama. 
Door het rumoer van de omstanders was het moeilijk te verstaan, maar het is Cor toch gelukt 
deze bijzondere QSO te maken. 
 
Een andere bijzondere QSL kaart ontving Cor van 3DA0TM. En dan te weten dat er in 
Swasiland maar 3 HAM's op HF mogen uitkomen. Er geen QSL manager is, dus QSL 
kaarten only direct. 
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IOTA 2009 GROOT SUCCES!                                                  BRON: WWW.PI4ZWN.NL  

 

Als vanouds trok een aantal Walcherse radio-amateurs 

zaterdagochtend 7 maart naar de parkeerplaats bij de Veerse 

Dam om daar te verzamelen voor de tocht naar camping 

Duinoord aan Zee in Westenschouwen. In convooi ging het om 

9.00 uur over de stormvloedkering en meteen na aankomst werd 

de eerste antenne (Popovic) rechtop gezet om aangesloten te 

worden op de Motorola-set van Dan PA1FZH om QRV te zijn als 

inpraatstation.  

Karin PD0KM dacht daarna ook snel aan de slag te kunnen maar kreeg te horen dat ze dan 

toch eerst zelf een antenne moest maken. Na het lezen van de beschrijving nam zij die 

uitdaging aan en niet lang daarna ging ze aan de slag met het scheuren van een afgedankte 

computer flatcable en het aan elkaar solderen van de ontstane reepjes waardoor een Norcal 

Doublet Antenne voor HF ontstond die eigenlijk bedoeld is als lichtgewicht antenne om mee 

te nemen de bergtop op. Aangesloten op de automatische tuner en de ICOM 706MKIIG 

leverde dit toch een resultaat van 20 verbindingen op met als grootste afstand een contest 

station in New Foundland.  

IOTA weekend = Experimenteren 

Terwijl binnen verbindingen werden gemaakt werd er buiten natuurlijk niet stil gezeten. Jan 

PA3BKZ heeft een Delta Loop voor 40/20 meter opgezet, Wim PA0WDZ een 2m DK7ZB 

quad-long, Olav PA0HYY een actieve antenne voor de laag frequent banden en Mike 

PA7XG een dipool voor HF. Dan had tenslotte nog de DK7ZB 2m/70cm dualband antenne in 

de Landrover pompmast gehangen. Uiteraard was al het antenne-

materiaal “homemade”. 

Wijnand PA3HFJ en Jeroen PE1MWB zetten hun internet-

experimenten van vorig jaar weer voort, maar deze keer heel wat 

comfortabeler vanwege de WIFI-mogelijkheden op de camping. Een 

van de hoogtepunten van de dag was het veroorzaken van een pile-up bij Frank PE1EWR 

die thuis aan de IARU contest (op 2 meter en hoger) meedeed.  
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Bezoekers als Cor PE1PTQ, Rinus PA3APV en Rob PA0RBO, Elna 

(xyl PA1FZH) met Leo PA0LLV zijn een paar uur gebleven, Robert 

PA3GEO, Wendy PA10536, Rens PA1IJF, Ina (xyl van PE1MWB) 

hebben ook nog aan de traditionele (veel te grote) Chinese maaltijd 

deelgenomen. Na een gezellige avond ging het bezoek huiswaarts, 

werden er 4 bedjes opgemaakt in de shack voor Wim, Olav, Dan en 

Jan en kropen Wijnand en Karin hun camper 

in. 

Na een nacht vol regen en wind was iedereen zondagmorgen weer 

paraat en werden er nog wat verbindingen gemaakt. Tevens werd de 

door Jan meegenomen Kenwood TS-50 HF-set inclusief 

automatische tuner aan een uitgebreide gebruikerstest onderworpen. Na een lunch 

begonnen de nog aanwezige amateurs met het opruimen van de sets en antennes en om 

14.30 uur ging de slagboom voor het laatst dit weekend dicht achter Jan, Wim, Dan, Wijnand 

en Karin die allen moe maar voldaan huiswaarts keerden.  

Voor beelden van de IOTA -> http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek?gid=22  
 
 

100 kHz ERBIJ OP 40 METER 

 
Met ingang van 29 maart 2009 is de 40 meterband officieel uitgebreid met 100 KHz 
voor de Radioamateurs op exclusieve basis. De 40 meter loopt nu van 7.000 - 7.200 
KHz. Vanaf heden moeten de andere gebruikers (met name de omroepstations) zijn 
verdwenen van deze frequenties.  
 
Het nieuwe door de IARU Regio 1 vastgestelde bandplan treedt dan in werking. In dit nieuwe 
bandplan staat o.a. te lezen dat de digimodes op 40 meter ook iets veranderen in de band. 
Het gevolg hiervan is dat Novice amateurs dus ook op 40 meter kunnen gaan uitkomen in 
digimodes tussen 7.050 en 7.060 KHz.  
 
Het nieuwe bandplan staat ter inzage op de website van de Veron, zie: 
http://www.veron.nl/naslag/downloads/bandplan.pdf 
 
 

RSGB WEEKLY NEWS NU OOK IN MP3 TE BELUISTEREN  
 
Jeremy Boot (G4NJH) liet de redactie van Deltaloep onlangs weten dat RSGB Weekly 
News nu ook in MP3 te beluisteren is.  
 
Het is wekelijks te downloaden voor iPod of andere spelers vanaf de 
http://homepage.ntlworld.com/g4njh2/rsgb.html website. Het Engelstalige nieuws gaat niet 
alleen over Engelse aangelegenheden, maar ook over de grenzen. Deze PodCast is zeker 
het beluisteren waard. 
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QSY VAN DA5TOR I.V.M. HET NIEUWE IARU REGIO 1 BANDPLAN 
 
De AMTOR-mailbox "DA5TOR" (SELCALL "ATOR") zal de 40 meter 
toegangsfrequentie vanaf deze week aanpassen. Dit moet om in het nieuwe IARU 
Regio-1 bandplan te passen.  
 
De nieuwe frequenties zijn 7047 kHz, 7049 kHz en 7051 kHz. De toegangsfrequenties op de 
andere banden blijven zoals ze waren en staan nog steeds voor iedereen open. Alle 
frequenties en technische details van de mailbox kunnen gevonden worden op de 
www.amtor.de website. Het nieuwe activiteiten centrum van AMTOR is 7042 kHz voor 
directe verbindingen. 
 

 
 

Agenda 2009 
 
21 mei Familie velddag Oranjeplaat 
13 juni Velddagen Lewedorp 
14 juni Velddagen Lewedorp 
15 augustus Lighthouseweekend 
16 augustus Lighthouseweekend 
30 augustus Antennemeetdag NEW ! ! ! 
17 oktober JOTA  
18 oktober JOTA 
31 oktober Dag voor de Radioamateur  

 

 
 

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

 
Deadline mei nummer: 20 april 2009 


