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December 2008       JAARGANG 14 NR. 11 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de december editie van de Deltaloep. De laatste maand alweer van dit 
jaar. De redactie wenst u dan ook alvast een fijne december maand, prettige feestdagen en 
een goede jaarwisseling.  
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst. 
 
Met vriendelijke 73,  
 
Ronald PA10725 

 
Fotoalbum DARES Zeeland online 
 
 

 
 
Deze weken is Matje PD8MAT bezig om het fotoalbum van DARES Zeeland te vullen,  
kijk voor meer DARES Zeeland beelden op http://www.dareszeeland.nl/gallery/  
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VERON afdeling Walcheren 
 
Woensdag 10 december is er de maandelijkse bijeenkomst van de afdeling. Deze vindt, 
zoals gebruikelijk, plaats in de Brede School (het Palet) aan de Johan van Reigersbergstraat 
2 te Middelburg. Na de bestuursmededelingen staat deze avond in het teken van de 
jaarlijkse verkoping. Onze afslager Ferry Tadema, PA3BBL, zorgt er weer voor dat U van uw 
“overbodige”spullen af raakt en een ander er “blij” mee maakt 
 
Zoals gebruikelijk gaat 10 procent van de opbrengst naar de afdelingskas.  
De RQM Adri Brasser, PA3BWS is aanwezig voor ontvangst en afgifte van QSL kaarten. 
Voor de laatste nieuwtjes altijd handig ook met enige regelmaat onze website www.pi4wal.nl 
te raadplegen.  
 
De bijeenkomst begint om 20.00uur. 
 

VERON afdeling Vlissingen 
 

Oproep PACC contest 
  
Ook PI4VLI zal in 2009 weer meedoen aan de PACC contest, hiervoor zoeken we nog 
operators. De PACC contest valt in het weekend van 14 en 15 Februari 2009. We willen op 
z'n minst mee proberen mee doen met een running station en een multiplier station. 
Eventueel meer stations indien voldoende operators. Aanmelden kan bij Jesse PE1RUI.  
  
Werkzaamheden aan mast 
Er is afgelopen maand druk gewerkt aan de masten van PI4VLI. Zo is de grote mast weer 
uitschuifbaar en en de experimenteer mast weer kantelbaar. Er wordt op dit moment druk 
gewerkt om deze ook weer uitschuifbaar te maken, zodat we twee goed bruikbare masten 
hebben.  
 
Experimenten met SSTV 
Pieter PD5EW en Maurice NL-13355 hebben vanuit de bunker experimenteerd met 
verschillende software voor SSTV. De experimenten werden gedaan op de verschillende HF 
banden. De gebruikte software was allemaal op basis van de geluidskaart als decoder.  
  
WIFI tijdens sneeuw 
Inmiddels werkt het WIFI project van de PI4VLI crew al enkele maanden stabiel. Ook de 
eerste sneeuw van dit jaar zorgde niet voor verstoring van de snelle wifi verbinding over een 
afstand van ruim 1200 meter.  
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Nieuwe antenne geplaatst op dak Veiligheidsregio Zeeland 
 
Ten behoeve van de TMO oefening op 3 november, was er met WAT snelheid tijdelijk een 
tri-band antenne geplaatst op het dak van de VRZ. 
 
Inmiddels was ook al de nieuwe antenne besteld, maar net niet op tijd binnen. 
Toen de antenne wel binnen was, bleken de bijgeleverde beugels wel geschikt te zijn voor 
amateurmasten, maar niet voor professionele masten. Een kolfje naar de hand van het WAT 
natuurlijk. Rens, "Face" IJF, kwam, zag en overwon. Zo kon het gebeuren dat we (nou ja om 
eerlijk te zijn: Rens dus) een stel uitlaatklemmen op maat maakten en met een even zo grote 
snelheid op de mast monteerden. Uiteraard gebeurde e.e.a. niet nadat er een duidelijke  
 
Taak Risico Analyse was gemaakt, een Start Werk Analyse was ingevuld en e.e.a. was 
doorgesproken met de mensen op de meldkamer. Kijk, het ene WAT lid staat op eenzame 
hoogte te sleutelen terwijl het andere WAT lid gewoon met beide benen op de grond de regie 
voert en toeziet op de veiligheid !! 
 
 
 

      
 
 
 
We hebben even de "oude"  en de "nieuwe"  antenne naast elkaar beluisterd op de Yaesu 
FT-817 en de X510 geeft een duidelijke verbetering te horen. De X510 staat nog zelfs een 
meter hoger dan de tijdelijke antenne stond. 
 
Gegevens Diamond X 510 N: 
 
- Op 2 meter: 3 x 5/8 (winst 6 dBd) 
 
- Op 70 cm: 8 x 5/8 (winst 9,5 dBd) 
 
- Connector: N 
 
- lengte: 5 meter 
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Uiteindelijk hebben, na de kabelverliezen, nog een winst van ca. 3 dB op beide banden. De 
SWR is op beide banden 1 : 1,0 
 
 
73, namens het WAT, voor DARES Zeeland 
 
Rens "Face" IJF en Dan "Hannibal" FZH 
 
 

Agenda 2008  
 
14 februari PACC Contest 2009 
15 februari PACC Contest 2009 
14 maart Radiovlooienmarkt 2009 
21 mei Familie velddag Oranjeplaat 2009 
6 juni Velddagen 
7 juni Velddagen 
15 augustus Lighthouseweekend 2009 
16 augustus Lighthouseweekend 2009 
17 oktober JOTA 2009 
18 oktober JOTA 2009 

 

 
 
 

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

 
Deadline januari nummer: 20 december 2008 


