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April 2012       JAARGANG 18 NR. 04 

 
 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt de april-editie van de Deltaloep. Indien u bijzonderheden of leuke 
wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw kopij tijdig naar de redactie via 
ons e-mailadres deltaloep@gmail.com. Iedereen veel leesplezier toegewenst!  
 
 
Met vriendelijke 73,  
 
Ronald PA10725 
 
 

Nieuwe 160 meter antenne voor PI4VLI 
 
Een aantal vaste bezoekers van de bunker hebben gezamelijk een nieuwe full size 160 
meter draad dipool gemaakt voor de bunker, de oude antenne was meerdere malen 
gebroken, dus er was noodzaak de antenne te vernieuwen.  
 
Hiervoor werd van speciaal daarvoor antenne litze. Door gebruik van RVS en brons in deze 
litze heeft de draad een behoorlijk hoge treksterkte, wat voor zulke lengtes wel handig is. 
Jesse PE1RUI,  Maurice NL-13355, Piet PE0PDV, Pieter PD5EW, Rob PE1KHX en Wouter 
PD1WL bouwde de antenne, ook met mantelstroomfilter. De antenne is bij de bunker 
opgehangen om een analyze van het spectrum te maken en zo een mooie overzicht van de 
SWR te zijn. Er was nog wat fijn tuning nodig, wat inmiddels ook gebeurt is.  
 

PI4AA op bezoek bij de afdelingen Vlissingen 
 
De nationale VERON verenigingszender PI4AA gaat op bezoek bij de lokale VERON 
afdelingen. Onlangs was PI4VLI als kleinste VERON afdeling hiervoor aan de beurt, het 
interview is te beluisteren via PI4AA.  
 
PI4AA is op 20:30 uur te beluisteren op donderdagen in de even weken op 80 meter (3.603 
MHz), 40 meter (7.073 MHz), 20 meter (14.120 MHz), 2 meter (145.325 MHz) en 70cm 
(438.625 MHz). Ook is het mogelijk het geluidsarchief te raadplegen op de website 
www.pi4aa.nl  

 
 

mailto:deltaloep@gmail.com
http://www.pi4aa.nl/
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Afdelingsbijeenkomst VERON A44, afdeling Walcheren 
 
VERON, afdeling Walcheren  
 
Woensdag 11 april om 20.00 uur vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in 
het Palet (Brede School), J. v. Reigersbergstraat 2 in Middelburg-Zuid. 
 
Op het programma voor die avond staat de behandeling van de voorstellen voor de 
Verenigingsraad. Het is van belang dat ook u uw stem laat horen. Alleen dan kunnen de 
afgevaardigden onze afdeling gemotiveerd een stem uitbrengen. De voorstellen zijn voor de 
leden van te voren in te zien op de VERON website. 
 
De Verenigingsraad zelf vindt plaats op 21 april te Apeldoorn. 
 

  
Kees PA2CHM en Dan PA1FZH namens afdeling 44 op de VR 
 
Na de behandeling van de voorstellen, is er plaats voor onderling QSO. 
Onze QSL manager Adri, PA3BWS, is aanwezig voor de uitgifte en voor het in ontvangst 
nemen van uw QSL kaarten. 
 
Voor het laatste nieuws kunt u terecht op onze website http://www.pi4wal.nl/ 
Verder is er iedere zondagavond een technoronde om 21.00u lokale tijd op 145.225 MHz. 
 
Wim de Zwart, PA0WDZ, secretaris. 
 

 
Binnenkort weer maandelijks vossenjagen 
 
Vanaf april t/m september zullen op de 4e woensdag van de maand 80 meter 
vossenjachten worden georganiseerd vanuit Walcheren / Zuid-Beveland.  
 
Binnenkort zal er meer informatie hierover worden verspreid, hou o.a. de website van 
www.pi4zwn.nl in de gaten of luister naar de wekelijkse Technoronde op zondagavond. 
 
De data’s betreffen 25 april, 23 mei, 27 juni, 25 juli, 22 augustus en 26 september. 
 
 
 
 
 

http://www.pi4zwn.nl/
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QSL Kaarten 
 
Hierbij wederom een kleine selectie uit 2 bevestigde QSL kaarten. 
 
JJ2LPV 22 Oct. 28 MHz. USB  - Japan 
ZP5DBC 22 Sept. 28 MHz. USB - Paraguay 
 
Gewerkt en QSL kaart ontvangen: XU7FZM 24-03-2011 14 MHz. USB - Cambodia 
TN2T 28-01-2012 18 MHz USB – Congo 
 

 
 
TX: JRC-JST-100 / JST 245 
Ant: 9 bands windom 43 mtr. lng 12 hoog. 
Bal-un: 1:6 merk Teletrix coaxiaal gevoed. (28mtr.) 
 
Log Boek : http://www.hrdlog.net/ViewLogbook.aspx?user=PG9HF QSO 
map: http://www.hrdlog.net/Map2.aspx?user=PG9HF 
 
73' Cor van Soelen PG9HF 
 

http://www.hrdlog.net/ViewLogbook.aspx?user=PG9HF
http://www.hrdlog.net/Map2.aspx?user=PG9HF
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Zaterdag 31 maart zijn er werkzaamheden verricht op de SRGW locatie Vlissingen.  
Alhier staat de regionale repeater PI2VLI op 430.075 MHz TQ 88,5 waarvan o.a. de 
zwaai is bijgedraaid waardoor het signaal beter en scherper is als voorheen.  

Daarnaast is een VHF antenne geplaatst voor Winlink en is een Wifi verbinding opgezet.  
Later in april zal Winlink operationeel worden. In mei zal ook D-Star operationeel worden 
gebracht vanuit Vlissingen. Hou de website www.srgw.nl hiervoor in de gaten. 

Het bestuur dankt de jaarlijkse donateurs voor de mogelijkheden die de SRGW kan 
verzorgen voor de luister- en zendamateurs in de Zuid Westelijke Delta. 

De ervaringen van PI4VLI in de 2012 PACC Contest 

Op onderstaande foto zijn de gebruikte antenne's goed te zien. Op de grote mast de 
4 elements antenne voor 20 meter, naar links een full size 80 meter draadantenne, 
naar rechts full size draad antenne's voor 10, 15, 20 en 40 meter. Alle antenne's zijn 
voorzien van mantelstroom filters en coax stub filters om storing zoveel mogelijk te 
verminderen. Op de mast rechts nog een 15 elements voor 2 meter, maar die werd 
tijdens de PACC uiteraard niet gebruikt.   
 

 
 
 
 
Er werd zoals vaak bij PI4VLI zonder operator schema gewerkt. Des ochtends 

http://www.srgw.nl/
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besproken de aanwezigen de mogelijkheden, meedoen als multi single (met de 
mogelijkheid om één running station een één multiplier station te kunnen gebruiken), 
of meedoen als multi multi.  Er werd besloten multi multi mee te doen. Deze 
categorie is een stuk zwaarder, maar leuker voor de operators, omdat iedere 
operator actiever kan contesten, en niet hoeft te wachten op een plekje in het 
rooster.  Dit beviel alle operators zo goed dat we dit zeker vaker zullen gaan doen.  

Er werd multi-multi gewerkt met vier transceivers tegelijk. Er werdt gebruik gemaakt 
van een Yaesu FT-897, Yaesu FT-857, Yaesu FT-77 en een Elecraft K2. Dit ging 
prima en zonder hinder ondanks dat alles, zowel antenne's, sets, en operators heel 
dicht op elkaar zaten / stonden. Voor het loggen van de QSO's werd er net als 
andere jaren gebruik gemaakt van de contest log software van N1MM, draaiend op 
een voor de gelegenheid opgezet computer netwerk.  Beelden vanuit de mast en de 
locatie werden live op internet gestreamd. Dit jaar met een hele hoge snelheid, zodat 
er geen sprake was van een webcam beeld dat iedere keer vernieuwd werd, maar 
echt bewegende beelden. Bert PD1LBG maakte de volgende opname van de video 
stream en plaatste deze op youtube: http://www.youtube.com/watch?v=lMIoxEFzDlA 

Net als andere jaren werd er op zaterdag avond eten gehaald, ditmaal bij de Chinees 
in Koudekerke. Van links naar rechts, Jesse PE1RUI, Wouter PD1WL, Jeroen 
PD3JDM en Maurice NL-13355. Pieter PD5EW at ook mee en maakte de foto, en 
staat daarom niet op onderstaande foto. 
 

 
 
 
De zes operators, Bert PD1LBG,  Jeroen PD3JDM, Jesse PE1RUI, Maurice NL-

http://www.youtube.com/watch?v=lMIoxEFzDlA
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13355, Pieter PD5EW en Wouter PD1WL maakte gezamenlijk 976 verbindingen. 
Daarvan waren er 132 een multiplier, goed voor een geclaimde score van  128 832 
punten. Mooie QSO's waren daarbij met 4U1WRC (ITU / WRC station), HZ1DG 
(Saudi Arabië) en PP5JAK (Brazilië). Uiteraard was dit niet mogelijk zonder de 
support die we ontvangen van Eduard NL-12469, Edwin PD1EVL, Gideon, Leo 
PA0ULT, René PD0EJN en Rob PE1KHX.  

Pieter PD5EW was weer bereid een filmpje te maken over de PACC 2012. Dit filmpje 
is gemonteerd met materiaal van diverse mensen, dank voor het insturen! Het filmpje 
is te vinden op youtube: http://www.youtube.com/watch?v=6Kby7WjuwKU 

 
 
Bert PD1LBG's ervaringen als PACC operator bij PI4VLI 
 
Hallo, ik ben Bert Goedegebuure PD1LBG, ben inmiddels al weer een poosje 
zendamateur en vind het een leuke hobby. Onlangs was de PACC 2012 en ik had mij 
voorgenomen om niet mee te doen deze keer, maar ben wel wezen kijken bij de bunker 
in Biggekerke ( Clubstation PI4VLI) . En heb toen toch nog meegedaan en met veel 
plezier aan de PACC 2012. 
 
Jesse zei tegen mij luister maar eens. Ik luisteren en luisteren ,en draaien draaien aan die 
knop, toen zei die als ze geroepen hebben mag jij. 
 
En dan was het Papa India Vier Victor Lima India, Papa India Vier Victor Lima India....... aan 
de andere kant kwamen ze dan terug met hun call ... en ik weer terug. 
 
De ene na de andere verbinding. En dan moet het nog vlug gaan ook. Ging niet altijd even 
goed, maar daar leer je van. 
 
Een QSO maken hoeft gelukkig niet zo snel te gaan en dit ligt mij ook meer. Maar ben toch 
blij dat ik meegedaan heb. 
  
Kortom als ze je vragen om mee te doen aan het volgend PACC weekend ,geef je dan op bij 
de PI4VLI of PI4WAL . 
 
Altijd een leuke ervaring ook al was het kort voor mij. 
 

73 Bert PD1LBG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=6Kby7WjuwKU
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COTA 2012 
 
Zaterdag 24 maart rond 9.00 uur begonnen de stipjes op de kaart met APRS gegevens zich 
te verplaatsen vanaf de Mortiere in Middelburg naar camping buitenhof in Lewedorp. Dit was 
voor een aantal Bevelandse zendamateurs het sein om de motoren te starten en ook naar 
Lewedorp te rijden. Met unanieme stemmen werd bepaald dat de FZH-VC voorop mocht 
rijden en slechts één (beginnende, dus onwetende) amateur maakte onderweg een 
opmerking! 
 
Zo kon het gebeuren dat er om 9.15 uur een colonne Landrovers, personenauto's en 
campers, allen voorzien van antennes, de camping op kwam rijden. Het terrein van de 
camping werd snel veroverd door deze heren en dame en al zeer snel verrezen hun 
merktekens in de vorm van antennemasten. 
 
Tot onze verbazing, waren een aantal vaste gasten op de camping al bezig met het plaatsen 
van hun caravan. Daar hadden we niet op gerekend!. Maar met een vriendelijk praatje en het 
verhangen van de draadantennes naar 1 RH (Rens Hoogte = bekende WAT hoogtemaat), 
was dat alweer opgelost voordat het een probleem kon worden.  Rond 10.00 uur werd de 
officiële opening van het buitenseizoen verricht op het terras voor de schuur in de zon. 
  
Rinus PA2MDL kwam met een doos vol met 4 meter setjes die hij thuis geprogrammeerd 
had en die zijn door diverse amateurs mee naar huis genomen. Ook heeft hij 's morgens nog 
andere setjes geprogrammeerd. 
 
Frans PA0INA had een spiderbeam meegenomen die in de loop van de dag steeds verder in 
elkaar gezet werd met hulp van een aantal aanwezigen. De afspraak is dat we vóór het 
einde van de velddag hiermee een eerste verbinding gemaakt hebben, maar er is nog een 
lange weg (lees: nog heel veel draad) te gaan. 
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Wim PA0WDZ had, zoals al was aangekondigd, zijn DK7ZB zelfbouwbeam mee voor drie 
banden (2, 4 en 6 meter), die hij uitgetest heeft. Hiermee werd op zaterdag een 4 meter 
station ontvangen en zondag aan de ronde van Frank meegedaan.  Karin PD0KM had haar 
nieuwe Outback antenne voor 12 banden mee. Maar doordat er een te klein aarde-oppervlak 
was, waren de resultaten niet goed. Een bakblik heeft veel nuttige toepassingen, waaronder 
die van een aardvlak, maar ja: niet iedere taart is natuurlijk precies een kwart golflengte 
groot. Nadat de antenne op het dak van de Landrover van Louis PE1RNT was geplakt ging 
het al wel beter.  
 

 
 
Wouter PD2WL had een draadantenne bij voor de HF banden die hij eens uit wilde proberen. 
Mike PA7XG heeft een verticale HF antenne opgezet en heeft hier gedurende de dag 
diverse morse verbindingen meegemaakt.  
 
Voor de 500 kHz sloepzender van Olaf PA0HYY werd een ingewikkelde dubbel-
draadantenne gespannen over de hele lengte van het veld van wel 100 meter. Hiermee werd 
's avonds  een signaal de lucht in gezet dat, op werd gepikt door Rob PA0RBO. Uiteraard 
heb je dan wel een goede aarde nodig en zo verdween het bakblik van Karin ineens, 
voorzien van 20 meter draad, in de (blus)vijver van boer Dekker.  
 
Wijnand PA3HFJ had bouwbeschrijvingen meegenomen voor twee 4-meter antennes. Ook 
het nodige materiaal had hij mee en zaterdag werd de eerste gemaakt en getest. Helaas was 
de SWR niet goed te krijgen en zodoende werd zondag plan B uit de kist gehaald en in 
elkaar gesoldeerd. Deze gaf wel een goed resultaat.  
 
De antenne-analyser van PI4WAL werd veelvuldig gebruikt om de resultaten van de diverse  
antennes te beoordelen. Een opvallend detail was trouwens dat als de WAL analyser aangaf 
dat de SWR goed was, iedereen heilig in dit wondertje geloofde. Maar als de SWR van de 
zelfbouw antenne niet helemaal datgene is waarmee we willen pronken, dan werd stiekem 
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(onder de paraplu onder het mom van “last van de zon op het beeldscherm”) de vector 
network  analyser van Wijnand aan de antenne gehangen. Alsof het WAT dat niet ziet !!!!!  
Jan PA3BKZ had een aluminium telescopische antennemast meegenomen die opnieuw van 
tuidraden moest worden voorzien. Een volle rol touw en 2 uur later was ook dit project 
geslaagd.  
 
Naast al deze experimenten en projecten was er volop gelegenheid om heerlijk in het 
zonnetje te zitten en te luisteren naar de doedelzak van Frans PA0INA. Vele bezoekers 
hebben ervaren hoe heerlijk vertoeven het is op de camping aan de Dekkersweg in 
Lewedorp. Om het risico te voorkomen dat we iemand vergeten, zullen we deze niet allemaal 
opnoemen, maar rond 16.00 uur liepen er toch zeker zo'n 30 personen rond. 
Boer Dekker kwam, toen de zon op het hoogste punt stond en iedereen in T-shirt rondliep, 
bezorgd vragen of we toch wel het juiste weekend in onze agenda hadden staan. De 
klimatologische omstandigheden waren volgens hem namelijk niet te rijmen met de 
aanwezigheid van radioamateurs! 
 
Nadat we de traditionele Chinese maaltijd  met wel 21 personen hadden genuttigd (deze 
keer gehaald in 's-Heerenhoek) was het tijd om aan de vossenjacht te gaan beginnen. 
Vanwege de afwezigheid van onze vaste “moeilijke-nachtjacht-vragen-bedenker”, moest er 
een andere handicap worden ingebracht en zo kwam het dat er eerst een peiling vanaf het 
startpunt en daarna eentje vanaf het baken moest worden gedaan. Om fraude (of is het 
vindingrijkheid?) te voorkomen, werden beide peilingen op de kaart voorzien van een paraaf. 
De afwijking tussen de peiling en de daadwerkelijke plaats van de vos leverde strafpunten 
op! 5 teams zouden op pad gaan om het baken en de vos te gaan zoeken. 2 teams hebben 
het baken en de vos gevonden, 1 team heeft alleen het baken gevonden en 1 team heeft 
helaas op moeten geven. En 1 team is vanwege gebrek aan ervaring niet meer van start 
gegaan. 
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Het team van Rens PA1IJF met xyl, qrp en een vriendinnetje heeft deze jacht gewonnen. 
Er werd deze keer (nog) geen beker uitgereikt. Dit jaar worden er nog meer vossenjachten 
gehouden en daar zal een klassement van worden bijgehouden. Aan het eind van het 
seizoen zal dan een winnaar de nieuwe trofee krijgen uitgereikt die aan jaar in de shack mag 
staan pronken. 
 
Reserveer alvast vanaf april tot en met september de 4e woensdagavond van de maand en 
zij die de trofee hebben gezien weten al hoe deze zal staan pronken op de 
schoorsteenmantel dan wel naast de set. 
 
Tijdens de vossenjacht maakten de achtergeblevenen nog gebruik van de mogelijkheid om 
de K3 lineair amplifier van Frans PA0INA aan de tand te voelen. Er zijn mensen die beweren 
dat: “life is too short for QRP” ! 
 
Na de vossenjacht bleven er nog een aantal amateurs over. Zoals de traditie wil, hebben zij 
(PA1FZH, PA0WDZ, PA0HYY, PA1BKZ en PE1RNT) met het geluid van een baken op de 
achtergrond hun plaatsjes onder de tafels weer opgezocht en daar overnacht. Zij deden dit 
echter pas nadat ze om 2 uur de klok een uur vooruit hadden gezet. PA3HFJ en PD0KM 
hadden toen hun camper al opgezocht om daar te overnachten. 
 
Op zondag werd er tijdens de zondagochtendronde van Frank PE1EWR achter de set 
plaatsgenomen en ondertussen verzorgde Wim PA0WDZ een heerlijk ontbijtje met gebakken 
ei met ham en/of kaas. Of het aan de condities lag, aan de sublieme antenne van Wim, aan 
de antennemast achterop de Landrover of aan de operating skills van de aanwezigen, laten 
we in het midden, maar als je vanuit Winsum Groningen een 56 rapport krijgt, wil dat toch 
wel wat zeggen. Karin PD0KM heeft er nog wat punten mee uitgedeeld aan de deelnemers 
van de UBA springcontest.  
 
Over het eten hebben we natuurlijk niets te klagen. Elna de xyl van Dan had weer voor 
allerlei lekkers gezorgd. Van de groentesoep bij de lunch op zaterdag, de gehaktbroodjes 
voor na de vossenjacht en de croissants bij de lunch op zondag. Het was weer smullen. 
Tussen alle maaltijden door werden nog wat mobilofoons op het rechte spoor gezet door 
Rinus , hoorde Robert, PA3GEO ons 500 kHz signaal en maakte Rens PA1IJF nog 
achteloos wat QRP DX verbindingen, uiteraard op de end-fed vertical voor 15 meter. 
Menno PD1ML heeft op zondag nog punten uitgedeeld in de HF contest. Hij heeft vele first 
gehaald. Helaas werd hij in China niet gehoord.  
 
Rond 15.00 uur was het terrein bijna helemaal leeg en verlieten de laatste amateurs en xyl's 
de camping. We hopen dat we met de velddagen in juni weer zulk mooi weer hebben op 
deze camping. We zullen er in ieder geval dan ook weer onze tenten opzetten en ons terrein 
afbakenen met de nodige antennes. Plaats 8, 9 en 11 liggen vanaf vrijdagmiddag 25 mei 
weer op ons te wachten. 
 
Karin, PD0KM en Dan, PA1FZH   
 
Beelden: http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/52  
 
 
 

 

http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/52
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Agenda 2012 
 
4 april   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
1 april   Afdelingsbijeenkomst VERON VLI 
11 april  VR voorstellen VERON WAL 
6 t/m 9 april  Paasweekend 
18 april  Technoavond VRZA ZWN 
25 april  Vossenjacht 80 meter 
2 mei   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
6 mei   Afdelingsbijeenkomst VERON VLI 
9 mei   WAL lezing: Zelfbouw seinsleutels en zelfbouw  
   enigma door PA3GUF 
16 mei   Technoavond VRZA ZWN 
17 mei   Hemelvaartsdag Familiedag Oranjeplaat 
23 mei   Vossenjacht 80 meter 
26 t/m 28 mei  Pinksterweekend + Veldweekend Lewedorp 
3 juni   Afdelingsbijeenkomst VERON VLI 
6 juni   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
13 juni   WAL lezing: Hamshow en LotW door PAoABM 
20 juni   Technoavond VRZA ZWN 
27 juni   Vossenjacht 80 meter 
30 juni t/m 12 aug Zomervakantie regio Zuid  
4 juli   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
18 juli   Technoavond VRZA ZWN 
25 juli   Vossenjacht 80 meter 
1 augustus  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
15 augustus  Technoavond VRZA ZWN 
18+19 augustus Lighthouseweekend  
25 augustus  Vossenjacht 80 meter 
2 september  Antennemeetdag 
5 september  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
12 september  WAL lezing: Zelfbouw magnetische loop (vervolg)  
   door PG9HF o.v.v. 
19 september  Technoavond VRZA ZWN 
26 september  Vossenjacht 80 meter 
3 oktober  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
10 oktober  WAL lezing: D-star en Winlink door PE1PLM 
17 oktober  Technoavond VRZA ZWN 
20+21 oktober  JOTA weekend 
3 november  Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 
7 november  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
14 november  Meetavond door PA3APV & PAoLCC 
21 november  Technoavond VRZA ZWN 
5 december  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
12 december  Jaarlijkse verkoping 
19 december  Technoavond VRZA ZWN 
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Elke zondag 14.00 uur locale tijd openstelling van de bunker, Zuidweg 2 te 
Biggekerke 
 
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 2

e
 dinsdagavond Locator contest van 20.00 uur tot 23.00 uur locale tijd  

waaronder PI4ZWN vanuit de clublocatie van de VRZA ZWN. 
 

 
 
 

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 mei nummer: 20 april 2012 

 
 

Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com 
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