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December 2014                    JAARGANG 20 NR. 11 

 

 

 

Van de redactie 

 

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

radiohobby, de jaarlijkse verkoping, de evenementen agenda 2015 en veel meer. 

 

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

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

 

Iedereen veel leesplezier fijne feestdagen toegewenst! 

  

Met vriendelijke 73, 

Ronald PA10725 

 

 

ACTUEEL: 

 

In deze editie meer over: 

 

de verkoping bij de VERON afdeling Walcheren 

 

de activiteiten bij de VERON afdeling Vlissingen 

 

de peil activiteiten van DRCO 

 

de VRZA QSO party en bijkomende D-Star activiteiten 

 

en veel meer! 

 

 

mailto:deltaloep@gmail.com
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Bijeenkomst VERON A44, afdeling Walcheren 

Woensdag 10 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.  
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.pi4wal.nl/
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Windows Update draait vervalste chips de nek om 

 

De nieuwste Windows Update draait vervalste FTDI chips, die het USB protocol omzetten naar 

RS232, de nek om door de driver herkennings code te killen in de chip. Deze chips zijn ook in 

gebruik in sommige Arduino microcontrollers. 

 

Daarna werkt deze chip niet meer, niet met de oude driver en ook NIET meer onder een ander 

of ouder operating systeem. Zelfs onder Linux niet meer. 

 

Deze FTDI USB naar RS232 chips worden veel gebruikt bij kleine ( hobby )  electronica 

toepassingen. Er is helaas veel namaak, maar dat zie je niet aan de buitenkant. 

 

FDTI Schotland wil daar desgevraagd geen toelichting op geven.  

Ook Microsoft wil geen commentaar geven. 

 

Zie voor meer info onderstaande links: 

 

http://www.engineersonline.nl/nieuws/id24368-windows-update-draait-vervalste-chips-de-nek-om.html 

 

 

http://hackaday.com/2014/10/22/watch-that-windows-update-ftdi-drivers-are-killing-fake-chips/ 

 

 

PACC 2015 bij PI4VLI 
 

In het weekend van 14 op 15 Februari 2015 wordt de PACC contest weer gehouden. PI4VLI is 

wederom van plan deel te nemen vanuit de bunker. De bedoeling is mee te doen op alle HF 

banden, en multi transmitter bij voldoende operators. Eerdere contest ervaring is niet nodig. 

Aanmelden kan bij Jesse PE1RUI 

 

 

Nieuwjaarsreceptie PI4VLI 
 

Zondag 4 januari 2015 houd de VERON afdeling Vlissingen haar nieuwjaars receptie in de 

bunker aan de Zuidweg te Biggekerke. De bunker is open vanaf 14.00 uur. 

 

 

 

  

http://www.engineersonline.nl/nieuws/id24368-windows-update-draait-vervalste-chips-de-nek-om.html
http://hackaday.com/2014/10/22/watch-that-windows-update-ftdi-drivers-are-killing-fake-chips/
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DRCO peilingen op VHF 
 
Het vossenjagen op 80 meter gebeurt op Walcheren al vanaf de jaren zestig en al zo'n 30 
(!) jaar gebeurt dat op regelmatige basis in de zomermaanden m.b.v. de door Jan, 
PA3BKZ herontworpen 80 meter ontvangers. 
 
Het jagen op 2 meter echter, is in den lande ook wel bekend maar was tot op heden nog niet 
echt doorgedrongen tot Walcheren. Echter, vanaf september 2014 is dit drastisch veranderd. 
 
Jaarlijks blijkt dat er een aantal keren een marifoon (156 MHz band) al dan niet bewust op 
zenden blijft staan. Dit levert uiteraard hinder op voor de gebruikers, maar als dit op een 
operationeel kanaal gebeurt, kan dit een gevaar opleveren omdat de communicatie met 
bijvoorbeeld Centrale Vlissingen of het Kustwachtcentrum niet meer mogelijk is. 
Het Schelde Coördinatie Centrum, de boten van Rijkswaterstaat en de boten van de KNRM zijn 
goed in staat om de locatie van het storende station te peilen en zolang het een alleen varend 
schip is, is de stoorzender snel gevonden. Bevindt het schip zich echter midden een (jacht) 
haven, dan zie je al snel door de bomen het bos niet meer. Zie maar eens een zendende 
marifoon te midden van zo'n 500 (meestralende) aluminium masten te vinden. 
 
Een mogelijkheid is dan om de peilwagen van het Agentschap Telecom in te zetten, maar 
omdat deze vaak in het noorden des lands vertoeft, is dat niet direct een oplossing die voor de 
hand ligt. 
 
Door de contacten van Rinus, PA2MDL, met de schipper van de reddingsboot Zeemanshoop uit 
Breskens, was al snel de brug met de amateurs van DRCO geslagen. 
En zo kon het gebeuren dat we op die gedenkwaardige avond van 25 september 2014 een 
belletje kregen en binnen een half uur twee DRCO leden aan boord van de Zeemanshoop 
stapten. 
 
Wat neem je op zo'n moment mee ? Uiteraard je DRCO tas met hesje, eten, EHBO kit en 
portofoon. Nog snel een extra scanner, accupak, wat kabels en de trouwe DK7ZB antenne mee 
gegrist en daar moet je het dan mee doen.  
 

   PD4AVO & PA1FZH 



 

 

Deltaloep           Pagina 5 van 14 

Dat het ons binnen een uur lukte om de storende marifoon uit de 500 masten te pikken, mag 
inmiddels als verondersteld worden beschouwd. 
 
Thuis gekomen begon al snel het denkwerk: hoe kunnen we dit in de toekomst beter en sneller 
en wellicht accurater doen? 
 
Rinus, PA2MDL, begon te graven op het Internet en kwam al snel met het idee van de off-set 
verzwakker. Deze verzwakker werkt  op het principe dat je het antennesignaal mengt met een 1 
MHz signaal. Zoals iedere amateur nog weet uit de theorieboeken die hij of zij uitvoerig heeft 
bestudeerd alvorens het examen af te leggen, krijg je bij menging allerhande mengproducten. 
Bij een antennesignaal van 156 MHz krijg je dus mengsignalen op 155, 154, 153, 152 MHz, 
maar ook op 157, 158, 159 MHz (en verder). Ieder mengsignaal is steeds zwakker en door nu 
de sterkte van het 1 Mhz signaal te variëren, kun je het marifoonsignaal dusdanig verzwakken 
dat je S meter in een bruikbaar gebied komt. 
 
De eerste 2 prototypes werden gebouwd door PA2MDL en PA1FZH. Wouter, PD1WL, bouwde 
nummer 3, dus de nabouwzekerheidsfactor steeg gigantisch. Met slechts 10 componenten, is 
het bewerken van het blikken doosje meer werk dan het solderen van de componenten op een 
stukje gaatjes print.  
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De eerste testen op de mobilofoon testset waren veelbelovend en ook de eerste fieldtest op 
onze standaard buitentestplaats Oranjeplaat liet zien dat het signaal uit een 15 watt mobilofoon 
op 10 meter afstand makkelijk weg te draaien valt. 
 
Op de VERON meetavond in november werden alle drie de verzwakkers getest en ondanks de 
onderlinge verschillen, bleken ze prima te presteren.  
 
Toen was de keuze welke antenne het handigste was. We zochten iets met een goede voor-
achter verhouding en dat ook nog eens handzaam in het gebruik was.. Wouter wist nog dat de 
Radio Interesse Stam destijds een aantal 2 meter richtantennes had gebouwd, gebruikmakend 
van een meetlint. Ook hier bracht Internet het antwoord en inderdaad was de bouwhandleiding 
snel gevonden. Voor minder dan een euro kwamen we in het bezit van het belangrijkste 
onderdeel: een rolmaat. Wat klemmetjes, een stukje coax en een stukje PVC pijp maakten de 
antenne compleet. 
 
Wouter maakte het eerste exemplaar en Dan het tweede exemplaar. 
Door gebruik te maken van het feit dat je een rolmaat makkelijk op kunt rollen, is het 
transporteren van de antenne redelijk makkelijk  
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Ook deze antennes werden op Oranjeplaat getest en bleken een erg goede voor-achter 
verhouding te hebben. Dat een antenne voor 145 MHz niet helemaal aanpast op 156 MHz 
maakt hier niets uit: signaal genoeg hi. 
 
Het zou trouwens zo maar kunnen dat we op termijn ook nog wel eens een 156 MHz variant 
van de 3 elements DK7ZB tegen komen. 
 
Met de meetlintantenne, de off-set verzwakker en de portofoon met een redelijke S meter bleek 
op Oranjeplaat de metingen best goed uit te voeren. 
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Nu nog het laatste stukje: als je heel dicht bij het storende schip komt, is ook de 20 dB voor-
achter van de (meetlint)antenne niet voldoende. 
 
In de vorige eeuw had PA1FZH al eens een hoornstraler gebouwd voor 23 cm, bestaande uit 
een kwart golf straler die in een verfblik op een kwart golf van de achterwand was gemonteerd. 
Volgens het ARRL handboek bedraagt de antennewinst zo'n 4,5 dB per gallon. 
Deze antenne bleek bij het testen echter nog te breed te zijn, dus is een tweede exemplaar 
gemaakt, afgestemd op 13 cm (dan is hij ook daar nog eens voor te gebruiken). Een lege 
Senseo koffie-pad bus lag sinds de aanschaf van een bonen-maalmachine toch al werkeloos in 
de kast en een half uur later was deze ook inzet gereed.  
 

      
 
Deze antenne blijkt erg scherp te zijn, dus deze gaat zeker nog verder gebruikt worden in de 
peilinrichting, al dan niet in combinatie met een gevoelige veldsterktemeter (een diodekop en 
een FET voltmeter werkt al, zo is bewezen). 
 
Zijn we nu klaar? 
 
Nee, we moeten verder om nog meer off-set verzwakkers te bouwen, eventueel andere 
richtantennes en Senseo antennes en wat het belangrijkste is: we moeten met meer mensen 
gaan oefenen met alle soorten antennes, de eigen portofoons en op alle modes (AM, FM, SSB). 
Op die manier zijn we niet meer afhankelijk van één of twee mensen als we weer een belletje 
krijgen vanuit het Schelde Coördinatie Centrum en geven we de E van VERON de eer die het 
verdient. 
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De kosten van een meetlintantenne liggen op 1 – 5 euro en die van een off-set verzwakker op 
ca. 10 euro (afhankelijk van de hoeveelheid bruikbaar materiaal in de junk-box) en RVS bussen 
vindt je op de rommelmarkt voor een kwartje. 
Wie pakt de handschoen op en bouwt mee in dit eenvoudige winterproject? 
 
Voor de bouw van de off-set verzwakker zie het artikel van Wil, PA8W: 
http://members.chello.nl/~w.hofman/pa8w/n2mFoxhunt.htm  
 
Voor de bouw van de meetlintantenne zie: 
http://a17.veron.nl/afbeeldingen/bouwbeschrijving.pdf  
 
Bij voldoende belangstelling, kunnen we de “moeilijke” onderdelen gezamenlijk bestellen en 
uiteraard is er binnen de drie samenwerkende afdelingen ook voldoende ervaring om te helpen 
en te testen. 
 
Rinus, PA2MDL 
Wouter, PD1WL 
Michel, PD4AVO 
Dan, PA1FZH 
 

 

VRZA   QSO   party  2014 met cake en D-STAR 

Zondag 23 November was het weer een gezellige boel in de VRZA radio ruimte te 

Vlissingen. De HF set stond flink te ruisen en de D-star flink te loeien. HF kennen we wel  

maar dat andere,  D-star? 

Op verzoek van Robert - PA3GEO, heb ik een D-star radio meegenomen en konden we van 

harte lust  kletsen en draaien  en spelen op UHF en streaming met behulp van de in de grond 

liggende kabels. 

We hadden enkel  5 watt nodig om de digitale repeater  Vlissingen, PI1VLI aan te spreken en zo 

de hele wereld te werken met een UHF radio-tje ! En dat is gelukt ook !  

Jos en Robert hebben met stations in Brazilië  en Engeland geklets  en dat enkel met een 

Diamond  antenne en een D-star ``bakkie`` Hoe kan dit zult u zich wellicht afvragen ? 

Welnu het``bakkie`` dat ik van thuis had meegenomen is een Icom id-880 en heeft een extra DV 

mode. De repeater in Vlissingen ondersteund deze  DV mode en stuurt  het signaal het internet 

op. Op een andere plek stuurt een andere repeater het signaal weer de lucht in, in dit geval de 

UHF band en zo ontvangen anderen het weer op hun eigen radio. 

Zo kon het dus gebeuren dat we al schakelend in Brazilië beland waren en een qso in het 

Engels voerden en gegevens uit wisselden !  De space - cake bleef hier ! Ja, jaaah  waar is die 

tijd gebleven van piepen en kraken en draaien met de antenne de goede richting in ?!  

Welnu geen nood dat deden we ook en  Karin PD0KM merkte al snel dat HF stations liever 

roepen dan luisteren en dat is wel een beetje zuur….. 

http://members.chello.nl/~w.hofman/pa8w/n2mFoxhunt.htm
http://a17.veron.nl/afbeeldingen/bouwbeschrijving.pdf
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Robert had een dongel-ding met internet bel tegoed meegenomen en na wat prutsen en 

installeren bleek dit goed te werken tot dat ………..het bel tegoed op was ?! hihi…  

Tja dan zegt KPN:  zoek het maar uit !! 

Wijnand speelde voor reddende engel en installeerde zijn laptop,…. toppie werkte het en zijn 

tegoed bleek ruim voldoende te zijn.  

Op  www.xreflector.net  konden we de stations volgen en bekeken wij de drukte in verschillende 

kamers of wel provincies of landen en schakelden dan daar naar toe via Vlissingen  PI1VLI. 

Koffie, thee, limonade  en ja de overheerlijke ``Karins tulband space-cake``  bereidt op 

grootmoeders wijze  vonden gretig aftrek ! 

De space-cake waarvan de officiële benaming eigenlijk `` VRZA ZWN QSO-PARTY CAKE``  is 

ging beter dan de HF verbindingen haha.  

Al met al een leuke zondag party, bezoek , verbindingen, lekkers , gesprekken etc. 

 

Voor de bijhorende beelden klik hiernaast:  http://pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/81  

Groet van René - PD0EJN 

Gezocht  

Voor de nieuwe antenne mast is de VRZA afdeling Zuid West Nederland nog op zoek naar een 

antenne pijp.  

De afmetingen: 

lengte 3.50..4.00 meter 

diameter 40..50mm (maximaal 55mm) 

wanddikte 3mm 

materiaal gegalvaniseerd staal of nog beter: aluminium 

Heeft u nog iets in uw schuur staan?? En u wilt er van af? Of weet u waar we tegen een 

redelijke prijs een pijp kunnen bekomen? 

Stuurt u een e-mailtje naar pa3geo@vrza.nl 

Of benadert u 1 van de bestuursleden van de vrza-zwn. 

 

73 Robert 

pa3geo@vrza.nl 

 

 

http://www.xreflector.net/
http://pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/81
mailto:pa3geo@vrza.nl
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Nationaal Frequentie Plan 2014 gepubliceerd 

Welk type gebruik is er voor de vele frequenties voor draadloze technieken in Nederland? 

Het overzicht hiervan staat in het nieuwe Nationaal Frequentieplan (NFP) 2014. Het 

vervangt het vorige NFP uit 2005. Het ministerie van Economische Zaken heeft deze 

plattegrond van het spectrum samengesteld, in nauwe afstemming met Agentschap 

Telecom. 

Het Nationaal Frequentieplan (NFP) geeft per frequentieband aan voor welk soort gebruik de 

band bestemd is. Zo zijn er banden speciaal bedoeld voor mobiele telefonie en internet, radio- 

en televisie-uitzendingen, luchtverkeersleiding etc. Door de enorme vraag naar frequenties voor 

draadloze technieken, moet er zo efficiënt mogelijk worden omgegaan met de beschikbare 

frequentieruimte. Het NFP brengt al het gebruik daarom overzichtelijk in beeld. 

Twee grote wijzigingen 

In het NFP 2014 zijn twee grote wijzigingen doorgevoerd. Zo mogen de vele onderdelen en 

uitvoeringsorganisaties van de ministeries niet meer ieder afzonderlijk hun benodigde 

frequenties aanvragen. De overheid heeft voor haar taken veel frequentieruimte nodig. Zo 

worden er onder meer frequenties gebruikt door het leger, de nationale politie, Rijks Waterstaat 

èn de Luchtverkeersleiding Nederland. De overheid is daarmee (mede)gebruiker van de helft 

van de belangrijkste frequenties. In het nieuwe NFP 2014 mogen de onderdelen  niet meer 

afzonderlijk, maar alleen per ministerie, frequenties aanvragen. Dit gebeurt in de zogeheten 

Behoefte Onderbouwingssplannen. Voordeel hiervan is dat beter beoordeeld kan worden of 

ministeries niet nog beter bepaalde frequenties efficiënter kunnen gebruiken, en zelfs meer 

frequenties kunnen delen. 

Innovaties 

Andere opvallende wijziging is het sneller toelaten van draadloze innovaties en technieken 

zonder vergunning. Dit gaat om toepassingen waar hooguit enkele tientallen meters zitten 

tussen de ontvanger en de zender. Denk bijvoorbeeld aan WiFi, centrale deurvergrendeling of 

draadloze koptelefoons. Voorheen moest het NFP bij nieuwe technieken steeds worden 

aangepast. Nu is het mogelijk geworden om sneller op aanvragen van fabrikanten en verkopers 

in te kunnen spelen. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/frequentiebeleid/gebruik-en-verdeling-frequenties  

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/frequentiebeleid/gebruik-en-verdeling-frequenties
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PACC vaantjes zijn verzonden 

De vaantjes voor deelnemers aan de Dutch PACC contest zijn afgelopen weken verzonden. 

Een ieder die zijn log ingestuurd heeft zal hem inmiddels op de deurmat moeten hebben liggen. 

En met het vaantje aan de muur in de shack, betekend het dat de voorbereidingen voor de 

volgende PACC-contest alweer in volle gang zijn. 

De PACC contest vindt weer plaats op zaterdag 14 februari 2014 om 12.00 uur tot zondag 15 

februari 2015 om 12.00 uur CET.  

 

Vanuit Walcheren zal naast PI4VLI ook het conteststation PI4WAL weer meedraaien. 

Aanmelden kan weer via Robert PA3GEO. Een oproep zal in het januari nummer verschijnen. 

 

  

Morse als Immaterieel Cultureel Erfgoed 
 

Morse, door zendamateurs ook wel CW genoemd, is in Nederland sinds deze maand erkend als 

Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dat maakte VERON-voorzitter Remy Denker afgelopen 

weekend bekend tijdens de Dag voor de RadioAmateur in Apeldoorn. 

Eerder al werd morse als cultureel erfgoed aangemerkt in België. In Duitsland loopt ook een 

traject tot erkenning. Hier wordt op 12 december een beslissing verwacht. Meer landen zullen 

volgen omdat landelijke erkenning een aanbeveling is die door de IARU Regio 1 in 2011 

besloten is. 

Met de erkenning verandert er echter niets noemenswaardig. VERON mag een logo voeren en 

daarmee is de kous wel afgedaan. Belangrijker is echter dat de landelijke stappen die in 

Nederland en omliggende landen genomen zijn een voorbode zijn voor nominatie op de wereld 

erfgoed lijst van Unesco. Wanneer morse ook hier als immaterieel cultureel erfgoed opgenomen 

wordt dan kan kan dit veel positieve publiciteit opleveren voor zendamateurs in het bijzonder. 

Hoewel morse in de professionele sector (vrijwel) niet meer gebruikt wordt heeft deze 

universele taal een zeer grote bijdrage geleverd in de geschiedenis van communicatie. Met de 

komst van de telegraaf was het voor het eerst mogelijk om berichten over lange afstand te 

verzenden. Eerst nog via een bedrade verbinding, later via radio-verbindingen. Radio-

verbindingen die voor de zendamateur heden ten dage de basis vormen van de hobby. 

 

http://www.uba.be/nl/actueel/flash/morse-als-immaterieel-cultureel-erfgoed
http://www.darc.de/aktuelles/details/article/morsetelegrafie-in-den-niederlanden-als-immaterielles-kulturerbe-anerkannt/
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CQPA nu ook te lezen in pdf 

 

Sinds vorige maand is de CQPA in PDF verschenen.  

Je kunt het verenigingsblad van de VRZA lezen via onderstaande link. 

http://www.vrza.nl/cqpa/CQ-PA_november_2014.pdf  

 

Nieuwe website Radio Kootwijk 

 

Sinds kort is er een nieuwe website ontwikkeld over Radio Kootwijk met de naam  

 "Tussen Zand en Zenders".  

 

De link is: http://jwupcg.wordpress.com 

 

 

 
 

AGENDA 2014 en 2015 

Regionale- en landelijke evenementen 

 
10 december            Jaarlijkse Verkoping bij Veron Walcheren 
7 februari                  Open dag Watersnoodmuseum Ouwerkerk 
14-15 febr                 PACC Contest (info PA3GEO) 
14-15 maart              COTA weekend Lewedorp (Info PA3BKZ) 
14 maart                   Nachtjacht vanuit locatie COTA 
21 maart                   40e Radiovlooienmarkt Rosmalen 
11 april                      ALV VRZA Hilversum 
18 april                     Verenigingsraad VERON  
14 mei                      Familievelddag / Hemelvaartdag (Info PE1MWB) 
6-7 juni                     Velddagen 
15-16 aug                 Lighthouse weekend 2015 
30 augustus             Antennemeetdag 2015 (Info WAT) 
17-18 okt                  JOTA 2015 
7 november              Dag voor de Radio amateur 2015 
 
 
 
 

 

http://www.vrza.nl/cqpa/CQ-PA_november_2014.pdf
http://jwupcg.wordpress.com/
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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 2e dinsdagavond Locator contest van 20.00 uur tot 23.00 uur locale tijd 
waaronder PI4ZWN vanuit de clublocatie van de VRZA ZWN. 
 
 

PI1VLI 438.1500 MHz       PI2VLI 430.0750 MHz (TQ 88,5)      PI3VLI 145.7875 MHz 
 

 

Colofon 

Eerdere edities kijken? Ruim 6 jaargangen via  http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32  

 Redactie afdelingen       Jesse Kluijfhout     PE1RUI              www.pi4vli.nl  

                                      Wim de Zwart             PAoWDZ            www.pi4wal.nl  

     Robert Poortvliet        PA3GEO            www.pi4zwn.nl  

 Eindredactie   Ronald Verburg PA10725 

  

Deadline januari nummer: 20 december 2014 

   

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

