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April 2013                                                 JAARGANG 19 NR. 04 

 

VAN DE REDACTIE 

 

Hierbij ontvangt u de april editie van 2013. In deze editie onder meer een verslag van de COTA 

2013. Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur 

dan uw kopij voor 20 april naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  

Iedereen veel leesplezier toegewenst! 

  

Met vriendelijke 73, 

Ronald PA10725 

 

COTA 2013 

Adverteren doet begeren, dachten we nog toen om klokslag 09:00 de colonne vanaf de Mortiere 

vertrok. Met de Landrover voorop en Jan, PA3BKZ als hekkensluiter, slingerde het konvooi zich 

over 's Heeren wegen naar de camping van Boer Dekker.  

Na aankomst rond 9.15 uur op camping buitenhof in Lewedorp werd eerst alles geïnstalleerd. 

Van koffiezet apparaat tot Kenwood TS50, alles kwam weer tevoorschijn uit de verschillende 

kratten en tassen van de deelnemers. 

Al snel verrezen ook de antennes en was er tijd voor het eerste bakje koffie of thee met een 

heerlijk cakeje door Elna gebakken.  Veel bezoek hebben we dit weekend helaas niet mogen 

ontvangen dus het gemiddelde van versnaperingen per persoon lag dit jaar erg hoog.  

Nadat we de laatste jaren erg verwend waren met de weersomstandigheden tijdens de COTA 

was het weekend dit jaar er een voor de echte bikkels. De temperatuur kwam zowel buiten als 

binnen niet boven de 10 graden Celcius. Pas toen het avondeten op tafel stond was de 

verwarming in orde en werd het in ieder geval binnen warm. Buiten werd er echter voor de 

zekerheid geoefend met het omleggen van sneeuwkettingen. Je weet tenslotte maar nooit hi! 

Na de lunch begon het contest geweld vanuit Rusland. Wijnand PA3HFJ, had zich 

voorgenomen om hieraan mee te doen en heeft met verschillende uitgebreide koffie- en 

eyeball-QSO pauzes toch zo’n 108 punten binnengehaald.  Ondertussen werd er door Jan 

PA3BKZ, Dan PA1FZH, Wouter PD1WL, Menno PD1ML en Wim PA0WDZ, Frans PA0INA en 
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Rien PA7RA nog wat aan de antennes gemeten, geknipt en gesoldeerd (of werd er in ieder 

geval door een aantal mensen over gepraat). 

De aloude WAT kreet luidt: U kunt geen contact opnemen met het "WAT". Zij nemen contact op 

met U. Hiervoor kwam kwam Cor “BA” PTQ speciaal nog even langs en zodoende konden er 

meteen afspraken gemaakt worden met Rien, PA7RA voor een antennewissel op dat moment 

dat de temperatuur van een dusdanige hoogte is dat het zelfvulcaniserende tape ook 

daadwerkelijk zelf vulcaniseert! Met de huidige klimaatsprongen zal dit waarschijnlijk een 

“window” van 10 minuten worden!! 

De antenne analyser maakte overuren, de Leatherman-coëfficient lag bijzonder hoog, het 

Walchers improvisatietalent balanceerde op eenzame hoogte, coax-kabels en verloopjes 

schoven van hot naar her en de volgende antenneprojecten passeerden de revue: 

 Het bouwen van een groundplane voor 165 Mhz door Wouter, PD1WL 
 Het testen van 2 stuks ZK7ZB antennes van Wim, PA0WDZ 
 Het bouwen en verbouwen van diverse Hi-end fed antennes door Menno, PD1ML 

waarbij als utieme variatie op een thema een hi-end fed met 2 spoelen is uitgevonden. 
 Het bekijken, nogmaals bekijken en daarna verdrietig oprollen van een mini-G5RV 
 Het controleren van de de (inmiddels) oer antenne: de full-size ZS6BKW antenne van 

PA3BKZ 
 

Natuurlijk werd ook dit jaar de weg naar de Chinees gevonden en kwam er weer een flinke doos 

met eten op tafel en al snel zat iedereen van zijn of haar favoriete gerecht te smullen. Elna en 

Marcel, PD2MDB kwamen ons hierbij versterking bieden. 

Normaal zou na de maaltijd iedereen zich klaar gaan maken voor de vossenjacht maar wegens 

gebrek aan deelnemers hebben we helaas deze afgelast. In plaats daarvan werd de 

gereedschapkist toch weer tevoorschijn gehaald en heeft Wim zich met WSPR beziggehouden.  

De set die Jan al jaren meeneemt, uitpakt en dan weer terug stopt omdat hij het niet doet maar 

vergeten was dit euvel op te lossen, is nu dan eindelijk gerepareerd en er zijn zelfs verbindingen 

mee gemaakt. Dat er hiervoor nog even een zekering moest worden opgehaald waarvan de 

waarde in Amperes gelijk lag aan het aantal liters verstookte benzine, mag de pret niet drukken. 

Om 22.00 uur precies kwamen de bier en verse nootjes op tafel en werd het gereedschap 

neergelegd. Er volgde een gezellig samenzijn dat deze keer niet zo lang duurde omdat de kou 

van die middag toch zijn tol had geëist. Al snel lagen de vier echte bikkels Jan, Wim, Dan en 

Wouter onder de tafels te snurken met op de achtergrond natuurlijk de vertrouwde morse 

signalen. Voor Wim, was het een hele gewaarwording om, gelegen onder de HF tafel,  een 

eindisolator van de HF antenne te bezien vanaf een hoek die je bij de normale antennebouw 

nooit tegenkomt. 

 ’s Morgens om 7.00 uur ging hun wekker alweer af (nou ja: eigenlijk die van Jan en die sliep 

rustig door) en na de eerste bak koffie verschenen Menno, Wijnand en Karin ook al weer en 

werd er een 2 meter antenne omhoog gebracht zodat Karin aan de UBA Springcontest mee kon 

gaan doen en Dan aan de zondagochtendronde van Frank PE1EWR. Terwijl die verbindingen 

gemaakt werden werd de kantine gevuld met de geur van gebakken eieren met spek en de 

magen gevuld met dit gerecht. Ook werd er nog ergens tussendoor een hele, door Karin 

meegebrachte, zelfbouw cake naar binnen geschoven.  
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De zeer glunderende blik van Wim, PA0WDZ, gaf eigenlijk beter aan dan de S-meter dat de 

zelfbouw 5 elements antenne (uiteraard naar ontwerp van DK7ZB) meer dan naar behoren 

werkte (of was het toch de invloed van de Clark mast achterop de Landrover van Menno?) 

Terwijl er aan de ene kant van de kantine nog volop verbindingen gemaakt werden, werd aan 

de andere kant de soldeerbout alweer opgestookt, werden koperdraden in de boormachine 

recht gezet en ging men vrolijk verder met het afmaken van H- en VH-F antennes. 

De één bouwt ter plaatse een antenne, maar Elna maakte voor de lunch “in situ” een verse 

groentesoep (dit in tegenstelling tot de pre-fab maaltijden” die we tijdens de linieweekenden 

altijd plegen mee te krijgen). 

Na de lunch, werden de eerste coax-kabels al weer afgekoppeld en antennes naar beneden 

gehaald. Je kunt hier ook al aan merken dat de techniek niet stilstaat want de antennemasten 

van tegenwoordig zijn zo uit het beeld verdwenen. Marcel, PD2MDB en Erik, PD7M, vergeleken 

nog even de beide Suzuki Vitara's. Daar waar de ene wat hoger op de veren stond, had de 

andere meer heldhaftige modder tot binnen aan toe zitten. 

Rond 15.00 uur verliet de laatste auto het terrein, trok de laatste rookwolk op en kon je, op een 

paar kleine plasjes na, niet meer zien dat er hier een weekend lang weer hard gewerkt, veel 

gegeten en natuurlijk veel gezelligheid en plezier beleefd was. 

We hopen in juni weer terug te keren op dit terrein en dan met mooier weer een pracht van een 

velddagweekend te beleven. De antenneprojecten voor de velddag zijn al in ruwe lijnen 

gedefinieerd maar er is altijd ruimte voor meer! 

Maar voordat de velddagen beginnen, is er nog een familievelddag met Hemelvaart, zijn er de 

avondvossenjachten op de 4e woensdag van de maand (de eerste in April) en zijn er uiteraard 

de Oranjeplaatdagen. 

Voor beelden kijk op http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/63  

Graag tot ziens op één of meerdere van deze activiteiten. 

Karn, PD0KM 

Dan, PA1FZH 

 

http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/63
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VERON, afdeling Walcheren 

Woensdag 10 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 13 april te Apeldoorn. 

 

Dok Zuid Apeldoorn. 

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 A44.  

Binnenkort 80 meter vossenjacht seizoen 2013 weer van start  
 

Binnenkort start het nieuwe 80m vossenjachtseizoen weer op Walcheren. 

 

Blijf op de hoogte door half april te kijken op http://www.pi4zwn.nl voor meer informatie! 

 

De vierde woensdag valt voor de eerste vossenjacht op 24 april. Graag tot ziens! 

 

 

http://www.pi4wal.nl/
http://www.pi4zwn.nl/
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Hemelvaartsdag Familievelddag 9 mei 2013, PI4ZWN 145.225 MHz 

 

Familievelddag 

Nu ik dit schrijf is het eind maart, de sneeuw ligt nog op straat, maar we gaan er van uit dat het 

mooi weer is met Hemelvaartsdag en dat je familie toch van plan was om eens lekker naar 

buiten te gaan. De Piet aan het Veerse meer is een uitstekend recreatiegebied. Het water niet 

ver, een veldje om badminton te spelen, waar je kan ravotten, in de zon kan luieren en voor wie 

lust heeft antennes kan opzetten. Dus ook dit jaar de uitnodiging aan de Ham's hun families bij 

elkaar te brengen. Een traditie die al decennia bestaat. 

Het concept is simpel, er is geen programma: Een wandeling, dauwtrappen, zwemmen, in het 

zand spelen, koffiedrinken of een biertje pakken, koek en taart, badminton, een balletje trappen, 

vliegeren, met een bootje het water op het kan allemaal. Het is maar wat je meebrengt. Onder 

het motto als iedereen wat meebrengt hebben we met zijn allen veel. Tot slot staan we er niet 

van te kijken dat onze familielid-zijnde-radioamateur ook zijn speeltjes meeneemt, toch?! 

Met aangenaam weer blijven we tot na het avond eten. Is woensdag de weersverwachting 

gunstig zorg/ hou dan rekening met de warme maaltijd donderdagavond. Er is niets op tegen 

een barbeque aan te steken, pannekoeken te bakken, kip&patat&appelmoes te halen, chinees 

te regelen... 

 

Kofferbakverkoop 

Traditioneel dé gelegenheid om je kofferbak en/of aanhanger vol te stouwen met leuke spullen, 

oud of nieuw. Wie er lol in heeft kan ook niet-hamradio verkopen: stekjes, felicitatie kaarten en 

ander huisvlijt. 
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De locatie 

Recreatieterrein 'De Piet' is gemakkelijk te vinden. Vanuit het zuiden over de brug zie je links 

kanoverhuur, even verder is de weg links naar het recreatie terrein. Als je het terrein oprijdt heb 

je rechts van de weg het Veersemeer en links waar het veld het breedst is de locatie.  

Let op! 

Nu kan het zijn, we zijn niet de enige lui die op pad gaan die dag, dat onze stek al is ingenomen 

door bermtoeristen. Ga dus zo wie zo vroeg. De dauwtrappers vragen we kwartier te maken en 

de benodigde ruimte aan te geven met auto's en antennemateriaal, koord, enz. Voor 

caravan/auto combinaties, campers mobiele shacks is aardig wat ruimte nodig. De eerste zorgt 

ook dat er een inpraat station PI4ZWN op 145.225 MHz is. Mocht er moeten worden 

uitgeweken naar een iets andere plek dan zijn nakomers gemakkelijk te informeren. 

Portofonolozen kunnen nog uitkijken naar de vlaggen van de Veron en Vrza. 

 

Tot 9 mei! 

Jeroen PE1MWB  
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QSL 

 

O.a. gewerk en QSL ontvangen van: 

FG4NN 16- Jun -12 1446 21 MHz. SSB. 

FG4NN 15-Dec-12  1510 24 MHz. SSB. 

TX: JRC -JST-245 Ant: zepp (20,36mtr.) 

Vy 73'  Cor van Soelen PG9HF 

Lighthouse Westkapelle 

Ignas PA1IF kwam nog wat oude prentjes tegen op http://www.leuchtturm-welt.net 
 
Men is hier met lokale amateurs vaak QRV geweest als PI4WAL/LGT 
 

 
  
73 de Ignas PA1IF 

 

http://www.leuchtturm-welt.net/
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Radio Kootwijk PCG 

Klik ook eens op de website over het voormalig zendstation Radio Kootwijk PCG, een stukje 

industrieel erfgoed tussen Zand en Zenders.. Het zand is er nog steeds, de zenders worden 

tegenwoordig in de ether gezet door zendamateurs van de Vereniging van Radiozendamateurs. 

U vindt er informatie over de door het Kernteam van Staatsbosbeheer (SBB) georganiseerde 

zakelijke en publieksactiviteiten in het gebied. Dit team houdt kantoor in het voormalig 

hoofdzendergebouw A en zwaait sinds eind 2009 de scepter over de terreinen en gebouwen in 

Radio Kootwijk.  

Klik voor meer info op http://radiokootwijk.free.fr  

Kijk voor nog meer achtergrondinformatie op www.hierradiokootwijk.nl  

 

Special Event Station PA33KBX van 26 april - 23 mei 2013 Walsoorden 

All latest news and information you can check on http://www.pi4dx.com  

P A 3 3 K B X 

The Call PA33KBX is activated by the members of the Contest Group Zeeuws Vlaanderen on 
account of the fact that the Queen of the Kingdom of the Netherlands, Beatrix van Oranje-
Nassau, on 30 April will hand over the throne to her eldest son Prince Willem Alexander. 
On 30 April 1980 she took over the throne of her mother Juliana.When she abdicates her throne 
she has been our Queen for almost 33 years. 
  
The call PA33KBX was chosen for the following reasoning: PA obviously stands for the 
Netherlands, 33 stands for the years that Beatrix has been our Queen, and KBX stands for 
Koningin (Queen) BeatriX. 
  
The suffix KBX also happens to be the suffix of the Government aircraft of the Netherlands, a 
Fokker 70 with the registration PH-KBX 
  
The QSL manager for PA33KBX is PA0ABM buro or direct 
 

  
 
 

http://radiokootwijk.free.fr/
http://www.hierradiokootwijk.nl/
http://www.pi4dx.com/
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AGENDA 2013 

Regionale- en landelijke evenementen 2013 

 
 
24 april                       1e vossenjacht 80m seizoen 2013 Info PI4ZWN 
9 mei                          Familievelddag De Piet (Hemelvaartsdag) 
23 mei                        DRCO presentatie bij VERON Zeeuws-Vlaanderen 
31 mei - 2 juni            Veldweekend Lewedorp 
17-18 augustus          Lighthouseweekend 
8 september               West Brabantse Radiomarkt Standdaarbuiten 
18-20 oktober            JOTA weekend 
26-27 oktober            CQWW SSB Contest 
2 november               Dag voor de RadioAmateur Apeldoorn 
23-24 november        CQWW CW Contest 
 
  
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 2e dinsdagavond Locator contest van 20.00 uur tot 23.00 uur locale tijd 
waaronder PI4ZWN vanuit de clublocatie van de VRZA ZWN. 
 
Elke 4e woensdagavond 80 meter vossenjacht. Raadpleeg de website van 
de VRZA ZWN voor de laatste info http://www.pi4zwn.nl  
 
 
  

 

 

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 2013 

   

Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com  

http://www.pi4zwn.nl/
http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32
http://www.pi4vli.nl/
http://www.pi4wal.nl/
http://www.pi4zwn.nl/
mailto:deltaloep@gmail.com

