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December 2010       JAARGANG 16 NR. 12 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u alweer de december editie van de Deltaloep, de laatste editie van 2010 
met nieuws en bijzonderheden van de radiohobby. De redactie wenst u een fijne december-
maand toe en alvast prettige feestdag en een voorspoedig en gezond 2011. 
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst! 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 

VERON Afdeling Walcheren: Meetavond in november. 
 
Woensdag 8 december is alweer de laatste bijeenkomst dit jaar. Traditiegetrouw vindt 
-  naast de huishoudelijke mededelingen - de jaarlijkse verkoping plaats. Ook dit jaar 
hopen we weer op volle tafels en natuurlijk een goede verkoop.  
 
Ferry Tadema, PA3BBL, zal als afslager met grote inzet weer trachten vele spulletjes van 
eigenaar te laten veranderen. De maandelijkse bijeenkomst vindt, zoals gebruikelijk, plaats in 
de Brede School (het Palet) aan de Johan van Reigersbergstraat 2 te Middelburg.  
Onze RQM Adri Brasser, PA3BWS, is aanwezig voor ontvangst en afgifte van uw QSL 
kaarten. De bijeenkomst begint om 20.00uur. 
 
Vergeet niet uw scores behaald tijdens de contesten in het afgelopen periode voor 9 
december door te geven aan pg7v@veron.nl of direct via de website 
www.afdelingscompetitie.nl  
 
Kijk voor de allerlaatste nieuwtjes ook op de website van uw afdeling www.pi4wal.nl  
 
Kees Murre, PA2CHM, secretaris. 
 

PI4WAL zoekt deelnemers voor PACC Contest 2011 
 
Robert PA3GEO verzoekt deelnemers aan de PACC contest op 12 en 13 februari zich aan te 
melden bij hem zodat hij een beeld krijgt van het aantal deelnemende luister- en 
zendamateurs. Graag aanmelden via pa3geo@zeelandnet.nl  
 
73’s  van Robert PA3GEO  
 
 



Deltaloep  Pagina 2 van 6 

Mast aangeboden 
 
Ger PAoGER uit Burg Haamstede biedt zijn 12 meter kantelmast aan. De mast is gratis, 
maar dient wel zelf gedemonteerd te worden. Meer informatie: via PAoGER of via redactie. 
 

Navigatie en communicatie apparatuur gedurende de WOII 
  
Stichting Wings to Victory organiseert op 15 December een lezing over navigatie en 
radio apparatuur gebruik gedurende de Tweede Wereld oorlog.  Het navigeren ten tijde 
van de tweede wereld oorlog was uitermate lastig.  
 
Veel radio (navigatie) technieken stonden nog in de de kinderschoenen. Hoe ging het 
navigeren in zijn werk? Hoe vonden de vliegtuigen hun weg naar Duitsland en terug? Jan 
Ottens PA0SSB zal de spreker zijn. De lezing wordt gehouden in het restaurant "Midden 
Zeeland" aan de Calandweg te Arnemuiden (dit is het restaurant op vliegveld Midden  
Zeeland).  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De toegang is 5 Euro en daarvoor krijgt u ook nog eens een consumptie. Aanvang 20.00 uur.  

 
Stichting Wings to Victory heeft als doelstelling het blijven gedenken van de vele vliegeniers 
die omgekomen zijn in West Europa  en in het bijzonder zuid west Nederland tijdens de 
Tweede Wereld oorlog. Daarnaast het doorgeven van de vele informatie hieromtrent aan 
volgende generaties. Meer weten over de stichting Wings to Victory, bezoek dan hun 
uitgebreide website http://www.wingstovictory.nl  
 
 

Mast 
 
Gratis af te halen een mast van 4.7m diameter 60mm wanddikte 10mm inclusief een stel 
beugels om parallel een 50mm mast te monteren. 
 
Rolf  PA3GFW 
E pa3gfw@zeelandnet.nl 
T 0118461751 
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PACC operators gezocht 
12 en 13 Februari 2011 zal wederom een PACC contest worden gehouden. Ook dit jaar wil 
PI4VLI weer meedoen, en daarom zoeken wij nog operators. Aanmelden kan bij Jesse 
PE1RUI.  
 

Nieuwjaarsreceptie 
Op zondag 2 Januari 2011 zal PI4VLI zijn nieuwjaarsreceptie houden in de bunker te 
Biggekerke. De bunker is dan open vanaf 12.00 uur.  
 

Meet zondag in de Bunker 
Zondag 21 November heeft Rob PE1KHX  aan de aanwezige in de bunker uitgebreid uitleg 
gegeven over de mogelijkheden van, en het meten met een netwerk analyzer.  Edwin 
PD1EVL, Jesse PE1RUI, Peter PDoSDQ en Pieter PD5EW waren hierbij aanwezig.  
 
Een netwerk analyser kan onder andere gebruikt worden voor het doormeten van filters.  
 
Als voorbeeld werd er gemeten aan de door Jesse PE1RUI voor de PACC 2008 gemaakte 
band pass filters gemeten. Deze filters hadden we gezien tijdens ons bezoek aan PI4CC en 
zijn gemaakt aan de hand van informatie van PI4CC en K1TTT.  
Jesse had bij het maken van de filters geen meetapparatuur tot beschikking om de werking 
goed te controleren. Er werd dus goed gemeten en precies gewerkt.  
Dat dit effect heeft gehad is te zien uit onderstaande tabel, de zuigkringen waren exact op de 
juiste frequenties.  
 
Band Pass Filter voor gebruik op Frequentie Demping 
Uitzendingen in de 10 meter band. 7 MHz 31 dB 

14 MHz 33 dB 
21 MHz 27 dB 
28 MHz 0,3 dB (doorlaat) 

Uitzendingen in de 15 meter band. 14 MHz 28 dB 
21 MHz 0,1 dB (doorlaat) 
28 MHz 25 dB 

Uitzendingen in de 20 meter band. 7 MHz 30 dB 
14 MHz 0,07 dB (doorlaat) 
21 MHz 26 dB 
28 MHz 30 dB 

Uitzendingen in de 40 meter band. 7 MHz 0,07 dB (doorlaat) 
14 MHz 23 dB 
21 MHz 34 dB 
28 MHz 30 dB 

Uitzendingen in de 80 meter band. 3,5 MHz 0,2 dB (doorlaat) 
7 MHz 25 dB 
14 MHz 22 dB 
21 MHz 21 dB 
28 MHz 20 dB 

 
Een deel van de vaste PI4VLI crew heeft dus op deze Zondag geleerd wat de mogelijkheden 
zijn van een netwerk analyzer en hoe je deze bedient, alsmede dat de zelfgebouwde filters 
goed werken en een gigantische demping kunnen geven waar we dit willen gecombineerd 
met een acceptabele doorlaat demping. Ook een keer gebruik maken van de mogelijkheden 
in de bunker? Neem contact op met Jesse PE1RUI of kom gewoon een keer gezellig langs. 
De bunker is iedere zondag vanaf 14.00 uur geopend. De bunker is te vinden aan de 
Zuidweg te Biggekerke. 
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Herhaling van de tweewekelijkse uitzending van PI4AA  
 

 
 

PI4AA zendt uit op de donderdag- avond van de even weken. Het tijdstip van aanvang van 
de uitzending is 20.30 uur lokale tijd. Deze week ( 2 december ) een herhaling van twee 
weken geleden, met daarin onder andere de volgende programma onderdelen:  

• Gesprek met de vader van OM Printzager  
• De amateur van het jaar 2009  
• Verzamelaars in het groot  

en natuurlijk de vaste rubrieken:  

• Kort Radio Nieuws  
• Nieuws van het HB  
• Boekbespreking  
• Prijsvraag  

Meer informatie is te lezen op www.pi4aa.nl  
 
 
 

Links 
 
 

        
 
Wereldwijd   DX  clubs:   http://www.guiadelaradio.com/dxclubs.html  
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Terug in de tijd 
 
 

  
 
JOTA PA3GEO/J 2006   PI53WAL 2003 met Berry PD2BVG 
 

 
 
Open monumentendag 2010 
 
 

 
 
Bovenstaande foto is genomen tijdens Open Monumentendag 2010 waar 11 september j.l. 
alweer voor het 4e jaar de DARES bunker te bezichtigen was voor belangstellenden. 
Een beeldverslag van deze dag staat hier > > > http://www.pi4wal.nl/bestanden/foto's/PA1FZH/OMD/2010/index.html  
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IOTA weekend voortaan op camping Buitenhof te Lewedorp   
 

 
 
Mike Perry PA7XG staat voor de clubshack van PI4ZWN in Burgh-Haamstede waar t/m dit 
voorjaar de jaarlijkse antenne experimenten en 80m vossenjachten werden gehouden.  
Dit samenzijn van luister- en zendamateurs zal vanaf komend voorjaar (19 + 20 maart 2011) 
plaatsvinden op camping  Buitenhof in Lewederp ( boer Dekker ) waar ook al enkele jaren de 
jaarlijkse velddagen in juni worden gehouden. In 2011 is dit 2 t/m 5 juni! 
 
Meer hierover in de komende edities van deze Deltaloep. Check de onderstaande agenda! 
 

Agenda 2011 
 
12-13 februari  PACC Contest 
12 maart   36e Radiovlooienmarkt Rosmalen 
19-20 maart   IOTA weekend camping Buitenhof Lewedorp 
1-2 april   Time Challenge Hike    
16 april   72e VERON verenigingsraad 
2-5 juni   Veldweekend camping Buitenhof Lewedorp 
20-21 augustus Lighthouseweekend Westkapelle 
4 september   Antennemeetdag Oranjeplaat 
22 oktober   Amrato Apeldoorn 
 

 

 
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 januari nummer: 20 decmber 2010 


