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December 2013                            JAARGANG 19 NR. 12 

 

VAN DE REDACTIE 

 

Hierbij ontvangt u de december editie van de Deltaloep met daarin informatie over de 

radiohobby, een advertentie, de evenementen agenda 2014 en veel meer. 

 

Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw 

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

Iedereen veel leesplezier toegewenst! 

  

Met vriendelijke 73, 

Ronald PA10725 

 

Komende vrijdag 6 december weer nachtvossenjacht 

 

Komende vrijdagavond 6 december zal de jaarlijkse nachtvossenjacht worden gehouden 

waarbij iedereen welkom is om met behulp van een 80m HF vossenjachtontvanger via het 

Baken uit te komen bij het eindpunt (de Vos). 

 

Inmiddels zijn de eerste 7 deelnemers aangemeld. Mocht u ook willen meedoen, of met iemand 

mee willen gaan die kan vossen jagen, mail dan dit weekend dat u wilt meedoen. 

 

De jagers verzamelen vanaf 19.15 uur op de parking van het ZEP, gelegen aan het Podium, 

tussen het KFC restaurant en het Klimavontuur in Middelburg.  

Inpraatstation is PI4ZWN via 145.7875 MHz  

 

Gelieve je uiterlijk 1 december op te geven via nachtjacht2013@zeelandnet.nl met het aantal 

personen zodat de organisatie tijdig op de hoogte is van het aantal deelnemers.  

 

Graag tot ziens namens de organisatie ! 

 

mailto:nachtjacht2013@zeelandnet.nl
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Advertentie FT-736R voor 6m - 2m - 70cm 

Te koop aangeboden: 

-YAESU FT 736R   2m/70cm/6m  all mode transceiver 

inclusief ingebouwde voeding, CTCSS module, originele handmike en manual. 

-SP 767 bijbehorende luidspreker 

-MD 100 bijbehorende tafelmicrofoon 

 

 

Alles voor € 500,- vaste prijs 

 

Info bij Bram de Visser PD1ABK  

 

pd1abk @ amsat . org 
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Actuele zendbeperkingen radiozendamateurs 

Als secundair gebruiker van bepaalde frequentiebanden geldt dat u moet zorgen dat u 

met uw uitzending geen primair gebruik stoort. Tot nu toe volstond het vaak om uit te 

luisteren en te wachten of er iets te horen viel. Nu er steeds meer en ander gebruik van 

het spectrum wordt gemaakt, is dat niet meer voldoende. 

Steeds vaker worden er tijdelijke vergunningen verleend om bijvoorbeeld televisie-uitzendingen 

te maken of om evenementen te begeleiden. Om storing voor primaire gebruikers zo veel 

mogelijk te voorkomen, start Agentschap Telecom met ingang van 1 september een proef met 

het verstrekken van aanvullende informatie voor radiozendamateurs via de website. Als u voor 

het zenden nagaat of er op dat moment beperkingen gelden, kunt u voorkomen dat u storing 

veroorzaakt. Daarnaast blijft u verplicht om voor het zenden zeker te stellen dat u geen primaire 

gebruiker stoort. 

Beperking tot 35 kilometer van de opgegeven locatie 

De beperking geldt tot een afstand van circa 35 km, gerekend vanaf de opgegeven locatie. 

Binnen deze afstand mag u de genoemde frequentieband niet gebruiken. Het is ook niet 

toegestaan om van buitenaf op het gebied in te stralen, bijvoorbeeld met richtantennes, of om 

met hoge vermogens te zenden in de nabije omgeving van het aangegeven gebied. Voor 

evenementen over grote afstanden –zoals wielerkoersen- zullen meerdere plaatsen worden 

opgenomen. Het gebied dat door deze plaatsen omsloten wordt, geldt dan als het gebied 

waarvoor de zendbeperking geldt. We raden u aan in zo’n geval de website van het evenement 

te raadplegen voor informatie over de exacte route zodat u kunt nagaan of u ver genoeg van het 

evenement verwijderd bent 

Meer via http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/zendbeperkingen-radiozendamateurs/overzicht-zendbeperkingen 

 

Troonswisseling 2013 

Nog nooit was het in Nederland, op zo’n kleine oppervlakte, zo druk in het spectrum. Er 

waren zo’n 750.000 bezoekers, 30 camerawagens van binnen- en buitenlandse omroepen, 

en meer dan 50 leden van koninklijke families en andere vorstenhuizen die moesten 

worden beveiligd.  

 

Al deze gebruikers wilden ongestoord kunnen bellen, hun videobeelden versturen en hun 

staatshoofden beveiligen. Agentschap Telecom was als beheerder van het Nederlandse 

frequentiespectrum verantwoordelijk voor de coördinatie van een betrouwbaar en ongestoord 

draadloos ethergebruik. 

 

Meer via http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/frequentiemanagement/troonswisseling-2013  

 

 

 

 

http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/zendbeperkingen-radiozendamateurs/overzicht-zendbeperkingen
http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/frequentiemanagement/troonswisseling-2013
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VERON A44, afdeling Walcheren 

 

Woensdag 11 december om 20.00u vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in 

het  Palet (Brede School) in Middelburg-Zuid. Op deze laatste bijeenkomst van dit jaar, 

vindt na de huishoudelijke mededelingen de traditionele jaarlijkse verkoping plaats.  

 

Misschien tijd om de shack weer eens op te ruimen en kom je dingen tegen die je al jaren aan 

het verleggen bent. Breng ze mee en je hebt weer plek voor de spullen die je op de verkoping 

hebt aangeschaft.(hi)  

Tijdens de bijeenkomst is onze QSL manager Adri, PA3BWS, aanwezig voor de uitgifte en voor 

het in ontvangst nemen van uw QSL kaarten. Verder is er iedere zondagavond een 

technoronde om 21.00u lokale tijd op 145.225 MHz. Voor de laatste nieuwtjes altijd handig ook 

met enige regelmaat onze website www.pi4wal.nl te raadplegen. . 

Wim de Zwart, PA0WDZ, secretaris. 

 

Secret communications 

 
Inmiddels is de tentoonstelling over secret communications, die gehouden werd op: 16, 23 en 

30 November 2013 jl. voorbij. Echter hoop ik dat met het verschijnen van deze Deltaloep in 

december de website van deze tentoonstelling nog on air is. Want er zijn prachtige YouTube 

opnames op te zien over verschillenden crypto machines. 

Kijk op: http://www.cdvandt.org/secret-comms.htm#4 

Vy73'Cor van Soelen PG9HF 

 

 

Bijlage Deltaloep 

 
Als bijlage deze maand, een PDF file voor design regels voor het ontwerpen van echte printen. 

Vy73'Cor pg9hf 

 

 

  

http://www.pi4wal.nl/
http://www.cdvandt.org/secret-comms.htm#4
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17 kHz ontvangst bij PI4VLI  
 
PI4VLI zal op kerst ochtend (24 december) bij voldoende belangstelling proberen het 
Zweedse Grimeton Radio (SAQ) te ontvangen. Dit station is actief op de extreem lage 
frequentie van 17 kHz.  

 
De Grimeton zender is gebouwd tussen 1922 en 1924 en er wordt gebruik gemaakt van een 
200kW Alexanderson AC generator. Dit is een speciaal soort AC generator, zoals we ook 
kennen in een aggregaat, hier is het toerental en aantal pool paren hoog, zodat de opgewerkt 
frequentie de gewenste 17 kHz opwekt.  
  
De 200 kW 17.2 kHz zender (links) weegt maar liefst 50.000 kg! De elektromotor, rechts is nog 
net zichtbaar. Deze motor wordt gevoegd met 2.3 kV AC en heeft een vermogen van maar liefst 
450kW. 
 
  

 
 
Ook de antenne van SAQ Grimeton is indrukwekkend. De 5 T vormige masten hebben een 
hoogte van 127m, en een breedte van 45 meter. Doordat de antenne “klein” is, is het rendement 
vrij laag. Hierdoor is het het ERP vermogen slechts 26 kW bij een elektrische input van 450 kW. 
Tijdens de uitzending op kerst ochtend zal met een gereduceerd vermogen worden gewerkt.  
 



 

 

Deltaloep           Pagina 6 van 17 

Grimeton werdt gebruikt voor transatlantische verbindingen naar andere land-stations, maar ook 
voor communicatie naar Zweedse onderzeeërs.  
 
Deze ouder transmitter leent zich perfect voor ontvangst met moderne SDR technieken. 
Doordat de frequentie zo laag is, is er zelfs geen “ontvanger” nodig. De zendfrequentie valt ruim 
binnen de 44 kHz bandbreedte van een geluidskaart, zo is het mogelijk met een PC met 
geluidskaart en speciale software het station te ontvangen. Hiervoor wordt een antenne direct 
gekoppeld met de geluidskaart. Diverse stations hebben hiermee succes geboekt met 
langdraad antenne's, loop antennes en de mini-whip van PA0RDT.  
 
De PI4VLI crew wil ook testen doen met diverse antennes en de speciale SAQRX software van 
SM6LMK. 
 
Meer informatie bij Jesse PE1RUI.  
pe1rui @ amsat . org 
   
 

PACC contest 2014 
 
Zoals ieder jaar zal de PI4VLI weer mee doen met de PACC contest. De voorbereidingen 
zijn inmiddels in volle gang. De groene mast is inmiddels gedeeltelijk gedemonteerd. In 
de bunker zijn doorhangende planken voor materiaal vervangen door nieuwe planken.  
 

De komende weken zullen ook de coaxkabels doorgemeten worden, en waar nodig vervangen 
worden en voorzien van nieuwe connectoren. De bekende orangje filter verfblikken krijgen een 
eigen rack, waardoor antenne wisselen makkelijk binnen kan. Meewerken met de 
voorbereiding, en/of de contest ? Kom op zondag middag om 14.00 uur naar de bunker, of 
meldt je interesse bij Jesse PE1RUI.  
 
Nieuwjaarsreceptie 
 
Op zondag 5 januari bent u vanaf 14.00 uur welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de VERON 
afdeling Vlissingen, in de bunker aan de Zuidweg te Biggekerke.  
 
 

Activiteiten in de bunker 
 
Ook gedurende de wintermaanden zal de bunker gewoon open zijn. Er zijn antenne's aanwezig, 
het werken op een zelf meegebrachte set of ontvanger is natuurlijk altijd mogelijk. Daarnaast 
wordt er ook veel tijd besteed aan het onderhoud van de bunker. De rotor heeft zojuist weer een 
revisie gehad en staat klaar om weer terug geïnstalleerd te worden. Ook worden er regelmatig 
metingen gedaan op RF gebied. Kom gerust eens langs! Doordat er geen apparatuur in de 
bunker aanwezig blijft, is het handig om voor speciale metingen, testen of experimenten eerst 
even contact op te nemen met Jesse PE1RUI.  
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Bouw van een QRP voeding 

 
Op een dag kan de deur van de shack niet meer dicht vanwege de volle junkbox. 

 

 
 
Onvermijdelijk komt dan de vraag: wat zou ik eens kunnen maken onder het motto: 

− Heb ik het nodig? NEE 
− Is het leuk om te maken? JA 

 
Zo kwam ik op het idee van de bijgaande QRP voeding voor een QRP set. 
 
Uitgangspunten:  

− Als een set meer trekt dan ca. 2 A, is het geen QRP set meer. 
− Een QRP set heeft aan 12 V voldoende, het hoeft niet altijd 13,8 V te zijn. Sterker nog, 

de eindtrap van een Yaesu FT-817 is eigenlijk niet geschikt voor 13,8 V (zoek maar 
eens op “FT-817 blown finals club”) 

− Zo min mogelijk onderdelen, want wat er niet in zit, kan ook niet stukgaan (oude 
Walcherse wijsheid uit de vorige eeuw) 

− Te bouwen met voor de hand liggende onderdelen 
− Mag geen extra ruis geven bij ontvangst 
− Zo min mogelijk spanningsverlies (= warmteontwikkeling) over het regelcircuit 
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Metingen aan mijn eigen FT-817 ND lieten zien dat  op de meeste banden met SSB, 2 A 
voldoende is. Op 70 cm met FM kom je net aan 2,2 A. 
 
In de eerste instantie dacht ik aan een L-200 of een 78S12, maar deze hebben als nadeel: 

− Maximaal 2 A is net te krap 
− Spanningsval van ca. 3 V, dus meer warmteontwikkeling. 

 
Zoekende in de junkbox kwam ik het volgende tegen: 

− Spanningsstabilisator LM1085 (12 volt, 3 ampere, low-drop = 1,5 volt) 
− Kastje van een oude printerswitch uit de tijd dat printers nog 25 pins connectoren 

hadden 
− Meter met een schaal 0 tot 500, welke makkelijk extern te shunten valt als meter voor 0 

– 2,5 A. 
− 2 condensatoren van 2700 uF / 35 volt 

 
Tijdens de Dag van de Amateur kocht ik voor 4 euro een ringkerntrafo met secundair een 
wikkeling van 12 VAC / 2,5 A. Thuis gekomen bleek hij net in mijn beoogde kastje te passen. 
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Opbouw met een testprintje liet de volgende spanningen op de ingang van de regelaar te zien: 
 

− onbelast : U = 17 VDC 
− belast 0,5 A (= FT-817 in ontvangst) : U = 16 VDC 
− belast 2,0 A (= FT-817 op 5 W CW) : U = 13,5 VDC 
− boven 2 A (maar wie gebruikt dat voor QRP?) zakt de uitgangsspanning naar 11,7 VDC  

 
Dit waren bemoedigende waarden, dus alles ingebouwd en het werkte! 
 
Door de lage spanningsval is de warmteontwikkeling minimaal en volstaat een kleine koelplaat.  
 
Opmerkingen: 
 

− Dit is maar één mogelijkheid; er leiden vele wegen naar een goede voeding en met 
voedingen is het net zoals met antennes: vraag het aan 10 amateurs en je krijgt 10 
varianten 

− Er is ook een 5 A variant van deze regelaar (LM1084) 
− De tantaalcondensator aan de uitgang is voor HF ontkoppeling. De waarde is niet zo 

kritisch; alles tussen 3 en 10 uF voldoet 
− De spanning van 12 VAC is bij een belasting van meer dan 2 A wat aan de krappe kant. 

Een spanning van 14 VAC was mooier geweest, maar ja, die had ik niet. Gewoonlijk kun 
je op een ringkern eenvoudig nog een paar wikkelingen bij wikkelen, maar de 
binnenzijde van mijn trafo is ingegoten in hars, dus dat lukte niet. 

− Op de scope is, bij een belasting van meer dan 2 A, een kleine rimpel te zien, maar 
testen met de FT-817 op 5 watt laten zowel op FM als op SSB een prima modulatie 
horen. Op HF geeft de voeding trouwens absoluut geen brom in de ontvangst! 

− Voor de elco aan de ingang heb ik bewust wat meer dan de vuistregel van 1000 uF / A 
gebruikt. Dit geeft wat meer buffer 

− Intern is alles bedraad met minimaal 1 mm² voor een lage spanningsval 
− Uiteraard een PP30 aan de voorzijde maar ook een stel banaanstekkers en een vaste 

kabel voor de FT-817 
− Voor vragen is het contactkanaal via het WAT 

 
Met dank aan Frank, PE1EWR voor de on-air testen en Jeroen, PE1MWB voor het meelezen 
van het concept en de oh-ja tips. 
 
73, 
 
Dan, PA1FZH 
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Van Rondstraler  tot Deltaloep en Ons Eiland 

 
Eén van de steeds terugkerende bezigheden van een radio-amateur is het zoeken naar 

een onderdeel, een schema in een tijdschrift of iets wat we even niet kunnen vinden maar 

zeker weten dat het ergens moet zijn. 

Zo kwam ik een aantal dozen tegen die jaren geleden na de verhuizing van Middelburg naar 
Vlissingen “ergens” opgeborgen waren maar niet echt gemist werden. 
Nieuwsgierig geworden naar de inhoud ga je dan toch verder kijken. 
Door één van de dozen werden de herinneringen flink wakker geschud:  
 
 “De Rondstraler  PI4WAL”, uitgave VERON afd. Walcheren, eerste jaargang nummer 1,  
december 1988 !! 
 

 
 
Met 28 pagina’s, in een prominent aanwezig oranje gekleurde kaft, een goed gevuld nieuw 
clubblad voor de Zeeuwse luister- en zendamateur. 
 



 

 

Deltaloep           Pagina 11 van 17 

 
 
 
De inhoud was als volgt: 
 
       -    beginnend met info PI4WAL over VERON Afd. Walcheren 
       -    het voorwoord van de toenmalige voorzitter Frank, PE1EWR: 
 
“                                                      Beste leden, 
 
Ook voor afdeling A44 van de VERON is dit jaar bijzonder geworden. 
Nieuwe initiatieven zijn voorspoedig en succesvol verlopen en zullen naar onze verwachting tot 
goede resultaten leiden. 
 
Mede daarom ben ik er trots op om u hierbij een eigen bulletin aan te kondigen. 
De redactie is tot deze geweldige prestatie gekomen en met u ben ik zeer benieuwd wat zij ten 
koste van veel inspanning en vrije tijd gecreëerd hebben. 
Natuurlijk verwacht de redactie zoveel mogelijk kopy van de andere leden, zodat het een blad 
van en voor ons allemaal wordt. 
Suggesties kunnen op de maandelijkse bijeenkomsten wel opgedaan worden. 
 
Onderwerpen die in ons bulletin aan bod kunnen komen zijn: 
 

● Informatie van het afdelingsbestuur: data van bijeenkomsten, onderwerpen voor die 
avond etc. 

● Informatie van afdelingscommissies: vossejacht, feestavond, projekten, kursussen, 
PI4WAL-contesten etc. 

● Algemene informatie van leden: wetenswaardigheden, ervaringen, contesten, 
bijzondere dx. 

● Vraag en aanbod: hobby apparatuur, gevraagd of te koop. 
● Informatie van onze sponsors: advertenties etc.  

 
Zoals u ziet is de opzet breed genoeg om iedereeen die een (hobby)ervaring op papier wil 
zetten, daarmee een bijdrage kan leveren ter ondersteuning van de redaktie, die uw initiatieven 
met belangstelling tegemoet ziet. 
 
Tot slot van dit voorwoord wil ik de samenstellers van dit eerste bulletin bedanken en tevens de 
hoop uitspreken dat nog vele bulletins mogen volgen. 
 
                                                      
                                                          F.L. Laanen   PE1EWR 
                                                          Voorzitter A44                                                                       
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- een introductie door de redaktie Nel, PE1MLR(†) en Jan, PA3BKZ  
- de  Agenda met opsomming van komende aktiviteiten  
- de melding van het aftreden als voorzitter van Olav, PA0HYY 
- een verhandeling over “De QSL kaart en wat dies meer zij” door Gerrit, PA0DS(†) 
- een artikel “CBM nota bene” door Jeroen, PE1MWB, over de toen moderne Commodore 

64 
- “Berichten vanuit Scouting” door John Visser(†) (Kazan de Wolfgroep)  
- “Frequenties meten met de Commodore 64” door Jeroen, PE1MWB  
- “Van normaal mens tot amateur” door Klazien, PE1MLO en Jan, PE1MLN (de 

bedenkers van de naam voor het clubblad)  
- een heuse YL rubriek “R44 : 88YL” door Liesbeth, PA3EGV 
-  info “VRZA Regio-contest”, de “YL contest kalender, UBA - Lentecontest ’89 info”  
- “Wat is dat voor een herrie” door Cor, PA6846(†)  
- “Examen  kandidaten opgelet, komende aktiviteiten en een lijst met verkrijgbare printen 

voor zelfbouw” door Jan, PA3BKZ  
- een heuse Kerstpuzzel door Liesbeth, PA3EGV  
- “Een kijkje in de keuken van de RCD” door W. Bos 
-  een zelfbouw “Schakelende voeding” !! (ja, toen al), en een zelfbouw “Zeeuwse, 

zuunige knipper LED” door Jeroen, PE1MWB  
- eindigend met de Kerst en Nieuwjaarswens van de redaktie. 
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Met de door het hele blad verspreid geplaatste info over RCD, QSL, te koop / te koop gevraagd, 
ledenlijst enz. voldeed dit eerste nummer aan de doelstelling: ruimte voor iedereen, leuke 
schema’s, interessante zaken, nieuwigheden, kritiek, toekomstplannen en vooral veel inbreng 
door  zoveel mogelijk leden.  
Zo is het in de later verschenen nummers dan ook altijd gebleven. 
 
Aan kopy was geen gebrek, soms moest plaatsing van een artikel uitgesteld worden tot een 
later nummer ! Reden hiervan was misschien wel dat slechts ééns per 3 maanden een nieuw 
nummer uitkwam. 
 
De bezorging was geen enkel probleem, er waren genoeg leden die zich aanboden om dat, 
meestal per fiets, te doen. Ieder had een eigen wijk, wat ook wel nodig was want VERON afd. 
Walcheren was toen, naar de huidige maatstaven, een grote aktieve afdeling met ca. 100 leden 
waar allemaal een Rondstraler bezorgd moest worden.   
Natuurlijk was er ook toen kritiek. Gelukkig beperkte zich dat tot de bezorging: niet iedereen had 
op dezelfde dag De Rondstraler in huis, en dat moest niet kunnen! 
 
Inmiddels zijn we 25 jaar verder, De Deltaloep is in de plaats gekomen van de Rondstraler: niks 
meer te fietsen, geen klachten van ik heb nog niks ontvangen. 
Het digitale tijdperk is vooral voor ons als amateurs van groot nut, misschien wel een 
overlevingskans voor onze hobby.  
Wat zouden we zonder computer in de shack moeten? Denk eens aan alle nieuwe digitale 
communicatie modes en mogelijkheden. 
 
Hoe dan ook, in december 1988, deze maand  25 jaar geleden, is met De Rondstraler de kiel 
gelegd voor wat nu de Deltaloep is die we eigenlijk geen maand willen en kunnen missen en 
dankzij de inzet van vele leden gewoon iedere maand opnieuw digitaal “thuisbezorgd”wordt. 
Daar mogen we best trots op zijn en af en toe eens bij stilstaan! 
 
 
 
 
In diezelfde doos zat nóg een juweeltje: Een kranteknipsel van “Ons Eiland”, een regionaal 
weekblad van Schouwen-Duiveland van donderdag 11 november 1993. 
Het weekend daarvòòr was het ons IOTA-weekend en de krant had daar lucht van gekregen. 
In november gebeurt er niet zoveel, de toeristen zijn weer naar huis dus is het voor een 
weekblad “komkommertijd”, misschien vandaar.   
Het verhaal is een beetje “warrig”, de interviewster vond het gebeuren een beetje hocus pocus 
en begreep er naar eigen zeggen niet zo veel van. 
De PZC en Het Algemeen Dagblad hebben we met de IOTA aktiviteiten nooit gehaald maar met 
Ons Eiland kwamen we tóch buiten de Walcherse grenzen. 
 
In die tijd was het IOTA weekend 2x per jaar, 1x in het voorjaar en 1x in het najaar. 
Later is besloten om het alleen tot het voorjaar te beperken wat nu nog steeds zo is. 
 
De meeste deelnemers op de foto zijn inmiddels een stuk grijzer, gepensioneerd of daar hard 
aan toe, maar ja, 20 jaar is niet niks. 
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Ongemerkt is 2013 een “jubileumjaar” geworden. Een goed gevoel dat deze, toen begonnen 
aktiviteiten nog steeds aktueel zijn.  
 
Deze Rondstraler en foto gaan nu niet meer terug de doos in maar krijgen een speciale 
waardige plek in de shack.  
  

 
 
Jan, PA3BKZ 
pa3bkz@zeelandnet.nl 
december 2013 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:pa3bkz@zeelandnet.nl
mailto:pa3bkz@zeelandnet.nl
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Wat voor seinsleutels zijn dit? 

Ik kwam ze tegen in een antiekhandel in Middelburg. Uit nieuwsgierigheid heb ik foto’s 
genomen en ze later getracht te vinden via het internet. Zonder resultaat. Kent iemand dit 

type seinsleutels  en waar ze voor 
gebruikt werden cq waar ze vandaar 
komen?  

Er zitten drie schroefgaten in de houten 
grondplaat. Het lijkt erop dat ze op een 
bureau of tafelblad vastgeschroefd 
hebben gezeten. De sleutels zijn niet 
identiek. 

 

In de grondplaat van de linker sleutel is 
een type plaatje ingelegd. 

Hier staat: 
 
                 A.MASON 
        BELMONT, SURREY 
               SUTTON.348 
 
 
 
 

 

 

73 Rens PA1IJF 
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Activiteitenagenda 2014 aangevuld   

De activiteitenagenda voor het komend jaar is inmiddels bekend, en staat aangegeven op 
de laatste pagina van deze Deltaloep.   

Ieder najaar proberen de drie afdelingen bepaalde vaste activiteiten voor het komend jaar weer 
samen vast te leggen, zodat de luister- en zendamateurs van de afdelingen al in een vroeg 
stadium deze activiteiten kunnen ‘blokken’ in hun agenda. 
 

Nieuwjaarsreceptie VRZA ZWN op zondagmiddag 5 januari 14-17u   

Omdat de eerste woensdag op 1 januari valt, zal er deze avond geen openstelling zijn van 
de VRZA ZWN locatie in Vlissingen. 

Daarom is de nieuwjaarsreceptie op zondagmiddag 5 januari van 14 tot 17 uur. 
 
Iedereen is van harte welkom! 

 

Terugblik op de 53e Dag voor de Radio Amateur 2013 

http://www.veron.nl/naslag/details/naslag_dvdra-2013.html  

 

Verslag amateuroverleg 2 oktober 2013 

http://vrza.nl/amateuroverleg/AO_88-04_Verslag_20131002_versie_11.pdf  

 

Oproep PI4WAL voor PACC Contest 8-9 februari 2014 

Gedurende het weekend van 8 en 9 februari zal de jaarlijkse PACC Contest worden 
gehouden waar naast PI4VLI ook PI4WAL weer aan zal deelnemen.  

De organisatie zal ook nu voorafgaande dit evenement het aantal deelnemers gaan 

inventariseren waarbij de oproep aan de operators is om zich aan te melden met daarbij de 

voorkeur van de tijden om mee te draaien.  

 

Wil je ook in 2014 weer meedoen met PI4WAL ? Stuur uiterlijk 15 januari een mail aan Robert 

PA3GEO zodat hij weet wie er zoal wilt meedraaien met deze contest. 

 

73’s van Robert PA3GEO 

pa3geo @ zeelandnet . nl  

 

 

http://www.veron.nl/naslag/details/naslag_dvdra-2013.html
http://vrza.nl/amateuroverleg/AO_88-04_Verslag_20131002_versie_11.pdf
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AGENDA 2013-2014 

Regionale- en landelijke evenementen 

 
6 december               Nachtvossenjacht 
11 december             Jaarlijkse Verkoping bij Veron Walcheren 
24 december             17 kHz ontvangst activiteit in Bunker (ochtend) 
5 januari                    Nieuwjaarsreceptie VRZA ZWN 14-17 uur 
5 januari                    Nieuwjaarsreceptie in Bunker Veron Vlissingen              
8-9 februari               PACC Contest met PI4VLI & PI4WAL 
15 maart                   Radiovlooienmarkt Rosmalen 
22-23 maart              COTA Lewedorp 
5 april                       Bezoek aan museum “Jan Corver”  te Budel 
29 mei                      Familievelddag op de Piet aan het Veerse Meer  
6-9 juni                     Velddagen / Pinksterweekend  
16-17 aug                 Lighthouse weekend 
31 augustus             Antennemeetdag  
18-19 oktober          JOTA 2014 
1 november             Dag voor de Radio Amateur te Apeldoorn 2014 
 
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. 

 

 
 

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 januari nummer: 20 december 2013 

   

Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com  

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

