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april 2010        JAARGANG 16 NR. 4 

 
 
VAN DE REDACTIE 

Hierbij ontvangt u de april-editie van de Deltaloep met nieuws en bijzonderheden van de 
radiohobby. In deze editie ondermeer een verslag van het IOTA weekend 2010.  
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst! 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 

 
VERON, afdeling Walcheren 
 
Woensdag 14 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. 
 
Begin dit jaar heeft u al via de postbezorging de uitnodiging voor deze vergadering gekregen. 
Deze avond is overeenkomstig het Afdelingsreglement – art. 7 - alleen toegankelijk voor leden 
van de afdeling en eventueel door het afdelingsbestuur uitgenodigde andere VERON-leden.  
 
Onze QSL manager Adri, PA3BWS, is aanwezig voor de uitgifte en voor het in ontvangst 
nemen van uw QSL kaarten.  
 
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.  
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IOTA – weekend 2010 
 
Zaterdagmorgen rond 8.00 uur begonnen de eerste amateurs al ongeduldig over de 
repeater naar elkaar te roepen om te controleren of ze toch nog wel naar Schouwen-
Duiveland zouden vertrekken. Om 9.00 uur was het zoals afgesproken dan al helemaal 
vol op de parkeerplaats bij Resto Vrouwenpolder en vertrok de ploeg in colonne naar 
Westerschouwen toe. 
 
Zodra we door de slagboom heen waren werd het verblijf in orde gemaakt en toen dat 
gebeurd was verschenen niet veel later de waslijnen rondom ons onderkomen. 
Die waslijnen waren deze keer echter niet voor de natte sokken die later op de dag gemaakt 
zouden worden maar wel om de radiosignalen heen en weer te laten vliegen door de ether. 
 
Karin PD0KM kroop achter de set om verbindingen te maken vanaf EU 146 en ondertussen 
werden er buiten nog een paar antennes bijgezet en binnen diverse zenders, ontvangers, 
tuners enz. op de tafels uitgestald. Helaas begon er om 13.00 uur lokale tijd een contest en 
was er niet meer door dit geweld heen te komen. 
 
Aangezien de 500 kHz band voor experimenteel gebruik was vrijgegeven, schreeuwde dit 
natuurlijk om activiteiten. Dankzij de tertiaire arbeidsvoorwaarden van Olav, PA0HYY, was een 
originele sloepzender snel geregeld, maar toen nog een antenne! Neem een beetje WAT 
experience, een tweetal stukken polyvinylchloride-electriciteitleidingbeschermingsbuis, 60 
meter draad, een Leatherman tool en gooi daar wat MacGyver vernuft overheen en zie daar; 
de replica van een originele scheepsantenne (voor de kenners: een T antenne met top-
capaciteit) was geboren. Met trillende vingers beroerde Olav subtiel de ingebouwde 
seinsleutel en zowaar, op de tweede ontvanger was een signaal hoorbaar. Maar het 
hoogtepunt was natuurlijk toen 's avonds een trans-Veerse Meer crossband verbinding werd 
gemaakt met PA0RBO in Veere. 
 

  
 
Op de foto vlnr organisator Jan PA3BKZ,    Karin PDoKM QRV op HF, voorzien van  
Michel PD4AVO met nieuwe 3-4EPS270 antenne   een hoofdtelefoon / microfoon en handig  
en Rinus PA3APV die ondersteuning geeft.   voetpedaal tijdens een QSO. 
 
Wim, PA0WDZ, had op de vlooienmarkt in Rosmalen een prachtige antenne analyser op de 
kop getikt. Fourier analyses, Laplace transformaties, Eindige elementen reeksen en meer van 
dat alles, samengeperst in een doosje van 10 x 6 x 2 cm en aangesloten op een PC vertelt dit 
wonder je alles wat je altijd al over antennes wilde weten maar nooit durfde te vragen. 
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Mooi zo'n stukje vernuft, maar werkt het ook in de praktijk? Om deze vraag te beantwoorden, 
werd de (nu reeds befaamde) Cobweb antenne van PA3HFJ aan de tand gevoeld. De 
oplettende lezer zal zich ongetwijfeld het verslag van de velddag 2009 nog kunnen herinneren, 
waarin de bouw van deze antenne werd beschreven. De WAL antenne analyser gaf toen zeer 
grof aan dat de SWR op 21,2 MHz ongeveer 1,4 bedroeg. Met de verfijnde technieken vanuit 
de analyser van Wim, bleek echter de SWR bij 21, 208 MHz nu 1,38 te zijn. De fraaie 
zinssnede “the Art of Communication” kreeg nu wel een grotere betekenis ! 
 
Gedurende de middag werd het steeds drukker in onze tijdelijke shack en al snel was de cake 
en de chocolade die op tafel verschenen waren ook weer verdwenen. Toch was er later nog 
plaats voor een overheerlijke Chinese maaltijd die zoals de traditie dat voorschrijft bij de 
plaatselijke Chinees gehaald werd. 
 
Vlak na 20.00 uur vertrok het eerste team (PA3GEO en PA1FZH) voor de 80 meter 
vossenjacht. gevolgd door team twee (PA1ABK, PA0WDZ en PA1IJF) en team drie (PA3HFJ 
en PD0KM). Het laatste team was echter nog geen 5 minuten aan het lopen toen de hemel 
openbarstte en een compleet zwembad over de hoofden van de teams leeggooide. 
Inmiddels waren zij bij elkaar gekomen, maar aangezien ze toch al nat waren besloten ze 
gezamenlijk verder te gaan.  
 
Boven op het duin aangekomen ging Rens (PA1IJF) van het pad af de duinen in op zoek naar 
de vos en de anderen bleven op het pad. Omdat er vanwege het regen gordijn echter bijna 
geen zicht was werd Rens terug geroepen. Onder tussen hadden Karin en Wijnand het 
signaal weer opgepikt en waren zij het strand opgelopen. Al heel snel vonden zij daar de 
vossen (PD4AVO en PA10536) die zich droog onder strandtent hadden verschanst. 
Hoewel ze nog een licht op het strand hebben laten zien zijn de andere twee teams echter niet 
bij de vos gearriveerd. 
 

  
 
 
Terug in de clubshack aangekomen waren de jagers druipnat. Gelukkig had het “hoofd 500 
Khz” de vloeibare opwarmer al klaar staan en dat deed wonderen. 
Terwijl het ene in de camper zijn of haar droge kleren bij elkaar zocht en de ander in de auto 
stapte om thuis droge kleren (en pyama) te halen, hees de echte bikkel zich natuurlijk in zijn 
net verworven (droge) LANDROVER overall!! 
 
Na een gezellige avond doken we in onze diverse slaapplaatsen en zoals gewoonlijk vielen de 
mannen met de tonen van CW signalen in slaap. 
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's Morgens na het ontbijt zijn we op het gemakje op gaan breken en rond 12.00 uur verlieten 
we de camping. Voor de laatste keer na ruim 20 jaar , want na rijp beraad is er besloten dat 
we graag een plaats willen hebben met meer mogelijkheden en ruimte voor het bouwen van 
antennes wat op dit moment toch het hoofddoel van de meeste deelnemers is. 
 
Uiteraard willen we ook dit jaar Jan, PA3BKZ bedanken voor het regelen van dit weekend. 
 

Zondag 29 augustus 2010 jaarlijkse Antennemeetdag  
 
Alvast voor de agenda: zondag 29 augustus zal de jaarlijkse editie van de antennemeetdag 
worden gehouden op Oranjeplaat. Meer informatie in de zomereditie van deze Deltaloep. 
 

 Line Up editie 2009 
 
Zaterdag 18 september 2010 3e editie APRS vossenjacht  
 
Alvast voor de agenda: zaterdag 18 september zal de derde editie van de Walcherse APRS 
vossenjacht worden gehouden. Net als vorig jaar zal menig fietsers ( jagers ) de fietspaden en 
straten onveilig maken om de vossen te zoeken die rondrijden in desbetreffend gebied. 
 

 Beeldscherm van de vossenjacht 
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Enigma-e 
Op woensdag 10 maart 2010 heeft Dan PA1FZH tijdens de Veron afdelingsbijeenkomst een 
lezing gehouden over de Enigma-e codeermachine. Er was een grote opkomst van radiozend- 
en luisteramateurs van beide verenigingen. (VERON/VRZA). 
Duidelijke informatie over de geschiedenis van de codeermachine maar ook de werking is 
uitgebreid aan bod geweest. De lezing werd ook met een beamer en PowerPoint presentatie 
tot een prachtig informatief geheel gemaakt. Wilt u meer weten over de Enigma?? Kikt u eens 
op de volgende website: http://www.cryptomuseum.com/crypto/enigma/index.htm#26 
 

  
  
We weten dat Dan PA1FZH een zeer fanatieke zelfbouwer is en dat hij dan ook geen enkele 
moeite had met het in elkaar steken van het Enigma bouwpakket dat aangeboden word door 
het Jan Corver radiomuseum. 
Een zeer uitgebreide duidelijke bouwbeschrijving is bijgeleverd. 
De link van het Jan Corver radio museum is: http://www.jancorver.org/  hier vindt u informatie 
over het bouwpakket. 
Voor 130 euro kunt u ook in het bezit komen van het bouw pakket. 
  
Hier onder ziet u enkele foto's die gemaakt zijn tijdens de lezing! 
Ook ziet u hoe Robert PA3GEO probeert de code te kraken van een stukje tekst dat 
gecodeerd was. 
Het was erg leuk om dit te doen! 
 

  
 
Een kleine indruk van een volle zaal tijdens de lezing ziet u hier:  
http://www.youtube.com/watch?v=HHOMD2scJuE 
  
Dank voor de lezing over dit boeiende onderwerp Dan. 
Uiteraard ook Elna xyl van Dan voor het maken van de papieren code schijf.(zie foto) 
  
73 Robert pa3geo 
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QSL kaarten 

Hierbij 2 QSL kaarten van onlangs gewerkte DX stations. 

  

Gewerkt met de JRC-JST-245. 200 watt PEP. Naar voorbeeld en hulp van PA0LB gebouwde, 
Windom antenne + teletrix  1:6 bal-un + choke bal-un. 

 

Beide station gewerkt in de namiddag. 
De QSL kaart van KP4BD betreft een zgn. E-QSL kaart. 
Zie op: http://www.eqsl.cc/qslcard/About.cfm, voor nadere tekst en uitleg. 

73' Cor van Soelen  PG9HF 
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Plasma TV stoort radioamateurs op de korte golf 
 
 

 
In deze uitgebreide Duitstalige video rapportage is te zien dat een plasma TV omwonende 
radioamateurs kan storen. Maar gelukkig kan de amateur een beroep doen op de  
wetgever om de storing in de kiem te smoren. In de rapportage komen alle partijen aan  
het woord; de radioamateur, de DARC, de TV eigenaar en de TV leverancier.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=-BZSXKxyJn0  

 
 

Netvoedingen van satelliet ontvangers storen op de korte golf 
 
 

 

 

 
In dit korte Duitstalige filmpje wordt melding gemaakt van schakelende voedingen in  
televisie satelliet ontvangers die de kortegolf ontvangst van radioamateurs storen.  
Het filmpje is afkomstig van de populaire satelliet TV zender "Dr. Dish", te bekijken  
via de Astra satelliet op 19.2 graden oost. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=fS5aMYDOFew  

  
 

Instructie frequentiegebruikersregister 
 
Voor diegenen die problemen hebben met het op de juiste manier inloggen om de 
antennegegevens te registreren bij AT, is er op de site van AT een instructie beschikbaar.  
 
Deze instructie alléén gebruiken indien u de coördinaten van de antenne(s) kent. Dit is dus 
NIET de in de brief van AT aangekondigde applicatie waarmee u met een klik op een kaart de 
exacte locatie van uw antenne-installatie aan kunt geven! 
 
http://www.agentschap-telecom.nl/nieuws/Documents/Handleiding%20frequentiegebruikersregister%20RZA.pdf  

 
Maritime Radio Day 
 
Vanaf zaterdag 10 april 14:00 uur (LT) wordt gedurende 24 uur de "Maritime Radio Day" 
gehouden. Aan dit jaarlijks terugkerend evenement, waarmee het tijdperk van (nu) ongeveer 
90 jaren maritieme radio wordt herdacht, kan iedereen deelnemen en is bedoeld om CW-
contact te maken met amateurs die vroeger radio-officier zijn geweest bij koopvaardij of 
marine. 
 
http://www.doese-apprt.de/mrd/index.html  

 
ROS: Nieuwe digitale mode 
 
Er is sinds 18 februari een nieuwe digitale mode: ROS. Het gaat hier om een langzame 
breedband spectrum modulatie (FHSS) met snelheden van 1 en 16 baud. Bij 1 baud zijn 
signalen tot -35 dB SNR te decoderen. Meer over de gebruikte frequenties, informatie, de 
benodigde software en de handleiding kunt u vinden op http://rosmodem.wordpress.com/ 
Ondertussen zijn door Nederlandse stations diverse verbindingen gemaakt. 
 

Flexradio en heel veel meer . . . 
 
http://www.uba.be/nl/onthaal/actueel  
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PI6ZVL 
 
Van Steven PA1SH ontvingen wij onderstaand bericht. 
 
Hierbij een nieuwtje wat ook jullie op Walcheren en omgeving nu ook aan kan gaan.   
We hebben het vermogen van PI6ZVL, de ATV repeater van Zeeuws Vlaanderen, aanzienlijk 
opgekrikt. De antenne staat op 100 meter en de zender geeft nu 10 dB meer.  De frequentie is 
10.468 MHz en is met slechts een omgebouwde LNB en een analoge satellietontvanger te 
ontvangen met B5 (prima beeld) bij vrij zicht tot wel 35 km in theorie. 
 
Met onze afdeling hebben we al stapels LNB’s omgebouwd. Voor leden van de VERON of de 
VRZA hebben we nieuwe prima aangepaste 10 GHz LNB’s beschikbaar voor  € 20,-  wat 
ongeveer de kostprijs is als we het schuurpapier, gebroken schroevendraaiers, 
verzendkosten, de lijm en afgesleten tafels en vingers niet meetellen, HI.   
 
Meer info: http://www.pi6zvl.nl of meld je op onze 2 meter repeater 145.6000 MHz.  
 
Vriendelijke groet en tot ziens! 
Steven PA1SH 
 
 

Agenda 2010 
 
23 april              Time Challenge Hike 
24 april               Time Challenge Hike  
13 mei                        Hemelvaartsdag Oranjeplaat 
4 juni               Veldweekend Lewedorp 
5 juni               Veldweekend Lewedorp  
21 augustus              Lighthouseweekend 
22 augustus              Lighthouseweekend 
29 augustus              Antennemeetdag Oranjeplaat 
18 september           APRS vossenjacht 
6 november             50e Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 
12 maart 2011         Radiovlooienmarkt Rosmalen 2011 

 

  

 
 
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 mei nummer: 20 april 2010 


