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Van de redactie

Hierbij ontvangt u de Deltaloep met informatie over komende evenementen in Q1 2022 evenals
tip & af te halen items maar helaas ook enkele geannuleerde bijeenkomsten in december.

Indien u ook bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan
uw kopij vóór 20 december 2021 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com

Met vriendelijke 73,  Ronald PA10725

Bijeenkomst VRZA afd. Zuid West Nederland

Met de nieuwe maatregelen van de overheid (ingaande zondag 28 november) heeft het
afdelingsbestuur van de VRZA afd. Zuid West Nederland besloten dat er in december
geen maandelijkse afdelingsbijeenkomst en Techno avond zal worden gehouden.

Een vervolg op de eerder gehouden experimentele zaterdag (inmiddels al omgedoopt tot het
Open Radio Huis) zal niet eerder dan (mogelijk) januari 2022 een vervolg krijgen.

Actuele informatie hoor je op de wekelijkse Technoronde op zondagavond om 21.00 uur op
145.225 MHz én lees je op onze eigen website www.pi4zwn.nl

Graag tot horens!

Michel Bleijenberg PD4AVO
Secretaris A29 - VRZA Zuid West Nederland
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Bijeenkomst VERON afdeling Walcheren

Op woensdag 8 december 2021 had de jaarlijkse verkoping moeten plaatsvinden echter
door de Covid omstandigheden zal er in december geen samenkomst zijn.

We hopen elkaar in januari weer te zien, mochten de omstandigheden tegen die tijd verbeteren.

Voor actuele informatie verwijzen wij u naar onze website www.pi4wal.nl en deze nieuwsbrief.

Verder is er iedere zondagavond een technoronde op 145.225 MHz om 21.00 uur.
En zondagavond om 20:45 uur een CW-ronde op 144.060 MHz.

Met vriendelijke groet,

Ben Bousché PD1MRZ
Secretaris A44 - VERON Walcheren

Oproep voor PACC Contest 12-13 februari 2022

Gedurende het weekend van 12-13 februari 2022 zal de PACC Contest worden gehouden.
Onder normale omstandigheden zal dit weer in clubverband kunnen plaatsvinden, echter
weten we dit pas begin van diezelfde maand.

Tot die tijd zullen we deze activiteit weer als vanouds voorbereiden, daarom alvast de oproep in
deze Deltaloep voor deelnemers aan de PACC Contest met het clubstation PI4WAL. Doel is om
de contest weer vanuit de clubshack van de VRZA afd. Zuid West Nederland te gaan houden.

Deelnemers kunnen zich opgeven bij mij via pa3geo@zeelandnet.nl

Met vriendelijke 73,

Robert PA3GEO

COTA gepland in weekend 5-6 maart 2022

Onlangs is er met de eigenaar van camping Buitenhof in Lewedorp overeengekomen dat we
weer welkom zijn tijdens het weekend van 5-6 maart 2022, mochten de dan huidige
omstandigheden het toelaten. Met de Deltaloep van maart 2022 hopen we uitsluitsel te geven.

73’s van Michel PD4AVO
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Tip: Vervang voedingkabel voor moderne sets

Veel moderne (Kenwood, Icom, Yaesu) sets werken op 13,8 volt en hebben dus een losse
voeding nodig. Meestal staat deze vlak naast de set. Maar de set wordt vaak met een
voedingssnoer van 2 meter lengte geleverd.

Het resultaat is dat er niet alleen een hele kluwen draad achter op je bureau ligt maar er ook
een onnodige spanningsval wordt veroorzaakt.
Inkorten van de kabel kan natuurlijk maar omdat de twee zekeringen aan de achterkant van het
snoer zitten, is dit niet makkelijk. Bovendien is het zonde om je originele snoer kapot te knippen.

Op de diverse Chinese websites zijn losse stekkers te koop voor ca. €5 maar voor €10 - €12
koop je een compleet snoer met de juiste stekker, twee autozekeringen en een stuk 4 mm²
kabel van ca. 1 meter lengte. Het enige wat je zelf nog moet doen, is er een PP30 connector
aan zetten en dat past precies want de maximale kabel voor een PP30 connector is 4 mm².
Voor in de shack maar ook voor in het veld is 1 meter lengte meestal ruim voldoende.

De kabels zijn er met een vier-polige stekker of zes-polige stekker, dus kijk even goed welk
model je nodig hebt.

73,

Dan de Bruijn, PA1FZH
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Gratis af te halen: Hitachi oscilloscoop

Gratis af te halen goed werkende Hitachi oscilloscoop 2 kanaals 20MHz met documentatie /
gebruikershandleiding.

Er zitten geen meetpennen bij.

Kees Murre, PA2CHM
chmurre@zeelandnet.nl

Foto: Ary PA0ALV tijdens de eerste experimentele zaterdag bij PI4ZWN in Vlissingen
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Verslag: Experimentele zaterdag 28 okt 2021

Een radioshack met een tafel vol apparatuur, een soldeerplek om te bouwen. Een

steigerpijp door de nok van het dak met antennes en een rotor. Door de tuin de nodige

draden om op de korte golf te kunnen luisteren- en/of zenden. Het ideale plaatje voor de

luister- en zendamateurs thuis.

Helaas heeft niet iedereen deze gunstige omstandigheden. Wonend in een flatgebouw, of laag

in een blokwoning, of een te korte tuin, of niet meegaande buren, of andere redenen, maken het

soms moeilijk om de antennes te plaatsen die eigenlijk nodig zijn om de hobby zo goed mogelijk

te beoefenen.

Natuurlijk is het goed mogelijk om een X-50 VHF/UHF antenne en/of een loop antenne voor HF

op zolder te hangen, als compromis als het buiten niet past of mogelijk is. Maar vaak is de

zolder al in gebruik bij een ander gezinslid, of moeten we zeker niet uitsluiten dat de hobby van

de partner natuurlijk ook enige ruimte kan opvragen….

Nano VNA
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Mogelijkheden

Toch zijn er voor deze groep mensen meerdere mogelijkheden om de radiohobby, zij het op een

andere plaats, op een leuke manier te beleven. Neem nu de locatie Oranjeplaat. Hier worden in

het zomerseizoen (bijna) wekelijks mogelijkheden geboden om op eigen gelegenheid te

experimenteren met mastjes en antennes, zonder last te hebben van vervelende signalen van

buren. Op droge dagen is dit dé plek om in het veld lekker bezig te zijn. Met de kennis van

eventuele andere aanwezige amateurs is het nog leuk ook! En natuurlijk kan dit ook elders in de

provincie, er zijn genoeg andere plaatsen, waaronder bijvoorbeeld de Oesterdam of Neeltje

Jans, waar je zonder storingssignalen kunt experimenteren.

Met de winter in aantocht, en veel mensen door cursus- en/of ploegendiensten niet op door de

weekse avonden naar de club kunnen komen, ontstond onlangs een ad-hoc idee om op een

zaterdag samen te komen met mensen die thuis weinig of geen HF mogelijkheden hebben,

willen experimenteren met antennes, willen verbindingen maken tijdens een contest of gezellig

voor een onderling QSO langs willen komen om onder het genot van een bakje koffie gezellig bij

te kletsen.

QSO met VY2TT

Zo was daar onlangs zaterdag 30 oktober, een regenachtige dag tijdens de jaarlijkse CQWW

SSB Contest. Om 11.00 uur is het al snel 20 graden in de shack, met dank aan sleutelhouder

René PA3CKP. De koffiegeur reikt de hal waar de waterscouts opwarmen i.v.m. de regen.

Michel PD4AVO schenkt de koffie aan tafel waar Danny PD3BLI al is aangeschoven. Idee is wat

experimentele verbindingen te gaan maken met de onlangs geschonken Kenwood-TS-430. Dat

laatste lukt vrij aardig want de eerste verbinding met VY2TT gaat vlekkeloos, René geniet

ervan. Zo volgen er nog meer. Niet veel later staat Ary PA0ALV met jas naast de kapstok.

Goedemorgen deze morgen! Na de koffie schuift Ary achter de set en maakt ook enkele QSO’s.

Toch blijkt later dat de draadantenne boven de shack niet goed (meer) is want de SWR is

plotseling erg slecht.
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Montage van Endfed antenne

Gelukkig is het buiten inmiddels droog, en kunnen we de meegenomen zelfbouw Endfed

antenne van Danny gaan ophangen in de mast. Hij was al eerder die week op Oranjeplaat

geweest, maar kon toen nog geen goed resultaat boeken. Een coaxkabel is snel door de muur

ingevoerd, de SWR van de HF antenne worden door Danny en René op maat geknipt, met

behulp van de informatie van de meegenomen antenne analyzer van Danny.

Met de komst van Martin PE9TIG blijkt de nieuwe routekaart, verspreid in de eerder verspreidde

Deltaloep, goed te werken. Er is immers sinds kort een nieuwe toegangsweg naar de

clublocatie van PI4ZWN. Ook Jeroen PE1MWB kon het nieuwe asfalt vinden. Later zouden ook

nog Bram PD1ABK, Bert PD1LBG en Peter PA11578 aanschuiven in de shack. Reagerend op

hun uitnodiging waren ze allemaal positief over dit leuke ad-hoc initiatief. Deze dag bleek ook in

het kader te zijn van kennismakingen, want alhoewel sommige amateurs elkaar al jaren horen

op de band, vandaag kon men er voor het eerst ook een gezicht bij zien.
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Junkbox

De junkbox van PI4ZWN krijgt deze zaterdag ook aandacht van de aanwezigen. Eerder

meegenomen apparatuur en onderdelen door de jaren heen krijgen vandaag een andere

eigenaar. Onlangs is door Jeroen en Michel een begin gemaakt met het opschonen van de

clubshack, waaronder het sorteren van spullen die weg mogen, en spullen die in de shack

blijven. Ook om o.a. te inventariseren welke middelen we kunnen gebruiken en waar nog in de

nabije toekomst een handleiding nodig is.

Rondvragend blijkt er best behoefte te zijn om bijvoorbeeld op een zaterdag in de maand

samen te komen, om daar radio-experimenten te doen die thuis of elders moeilijk of zelfs niet

mogelijk zijn. Dat was ook de reden om (in dit geval ad-hoc) wat mensen uit te nodigen die zich

hierin konden vinden. Kortom een geslaagde dag!

Een blik in de ZWN Clubshack
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Een dag als deze om op zaterdag samen te komen gaan we daarom zeker vervolgen: op een

nader te bepalen zaterdag in januari staat de deur weer open voor iedereen die het leuk vindt

om te experimenteren met eigen materiaal of verbindingen te maken met bijvoorbeeld de

clubsets. Ook het opzetten en uitproberen van antennes is natuurlijk mogelijk. In de tussentijd

zullen we kijken hoe we de vaste antennes bovenop het dak kunnen optimaliseren (1).

Je maakt zelf de keuze of je in de ochtend en/of de middag (of de gehele dag) wilt komen, ieder

heeft zijn eigen lunchpakket bij. Gereedschap is voldoende aanwezig, maar schroom vooral niet

je eigen kit mee te nemen.

Via deze weg een dank aan iedereen die deze eerste dag mogelijk heeft gemaakt, en dat we

ook in de (nabije) toekomst hiermee door kunnen gaan, voor luister- en zendamateurs én

belangstellenden in de radiohobby, van VRZA, VERON etc. Overigens ken je iemand die ook

belangstellend is in onze hobby? Dan is dit ook een ideale gelegenheid kennis te maken met

onze radiohobby!

Inmiddels is deze terugkerende dag omgedoopt tot Open Radio Huis.

Via onderstaande link de bijhorende beelden van deze geslaagde dag:

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2021/nggallery/fotoboek-2021/2021-experimentele-zaterdag

73’s van Michel PD4AVO

(Note redactie: eerder is zaterdag 4 december gecommuniceerd om de eerstvolgende editie te
houden echter door de maatregelen van de overheid zal dit pas in januari plaatsvinden).

(1) Woensdag 24 november is een nieuwe FD-4 antenne opgehangen.

World Wide DX forum https://www.worldwidedx.com/
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Bunker Vlissingen open voor maximaal 3 personen

De bunker zal op zondagmiddagen wel opengesteld worden. Echter onder voorwaarden.

Er was al een minimum van 2 aanwezigen (veiligheid) maar nu hanteren we een maximum van
3. Het houden van 1,5 meter is verplicht.

Aanmelding tevoren bij Wouter en/of in de groepsapp is verplicht ter inventarisatie.

Toegang alleen na bevestiging. Heb je klachten, blijf thuis en doe een test.

Openstelling van 14.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur.

73’s van Wouter PB1WL

De stichting SRGW heeft haar activiteiten door steun van verschillende donateurs. Een ieder
kan donateur worden van de stichting SRGW door het jaarlijks overmaken van een minimum
bedrag van minimaal € 7,50 Belangstellenden van de SRGW kunnen het geldbedrag
overmaken op

ING (IBAN) rekening NL59 INGB 0001656106 tnv C.J. Baars, Rietkraag 19, 4386 GA Vlissingen
o.v.v. Donatie SRGW, naam, call of Luisternummer.

Jaarlijks worden op de ledenvergadering (voorjaar 2022) lopende zaken besproken en kunnen
alle donateurs meebeslissen over belangrijke zaken omtrent het beleid van de Stichting
Repeater Groep Walcheren.

Meer info is te verkrijgen via http://www.srgw.nl/

Met vriendelijke groet,

Bram PD1ABK, secretaris
secretariaatsrgw@gmail.com

Deltaloep Pagina 10 van 16

http://www.srgw.nl/
mailto:secretariaatsrgw@gmail.com


Tijdelijk geen internet op locaties BOZ

Door omstandigheden kunnen we (sinds 24 november) niet langer gebruik maken

van de verbinding die onze repeaters van internet voorzag.

Dit houdt in dat:

- PI1BOZ momenteel enkel lokaal werkt

- PI2BOZ en PI3BOZ momenteel niet aan echolink hangen

- PI2BOZ en PI3BOZ momenteel geen online stream hebben

- De SNR meters van PI2BOZ en PI3BIOZ niet werken

- PI3BOZ momenteel niet aan PI3GOE is gekoppeld

We werken aan een oplossing, we houden u op de hoogte…

Bron: https://www.facebook.com/repeatersboz
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Je kunt als VERON lid toegang krijgen tot het VERON techniek forum en als VERON afdeling

tot het VERON afdelingen forum. Maar hoe krijg je toegang? Hoe plaats je berichten? En hoe

komt je er weer uit?

Lees er meer over via

https://www.veron.nl/contact-opnemen/veron-techniek-forum/veron-forum-faq/

Meld je aan (mét je eigen veron alias) via

https://www.veron.nl/contact-opnemen/veron-techniek-forum/

Anders fora die het bekijken waard kunnen zijn, zoals het   https://www.scannerforum.nl/, zijn o.a:

https://www.zendamateur.com/

https://dxnews.com/forum/

https://forums.qrz.com/

http://www.4x4ham.com/forum.php

https://antiqueradios.com/forums/

https://www.ar15.com/forums/outdoors/Ham_Radios/22/

https://ahrdf.net/forum/

https://forums.geocaching.com/GC/index.php?/forum/14-ham-radio/

https://forums.qrz.com/index.php?forums/mac-ham-radio-on-macos-ios.109/
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Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2022

Op 4 november is de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2022 gepubliceerd. In

de publicatie zijn onder andere de tarieven opgenomen die radiozendamateurs moeten

betalen voor hun registratie. In 2022 gaan zij 46 euro betalen.

Het tarief is daarmee 2 euro duurder dan in 2021, een stijging van circa 5%. Ook het doen van

een radio-examen wordt duurder: het door het ministerie vastgestelde tarief voor het afleggen

van een examen wordt met 1 euro verhoogd van 71 euro naar 72 euro.

Zendamateurs betalen sinds 2016 weer voor hun registratie. Dit is in lijn met het beleid van de

overheid om werkzaamheden kostendekkend door te belasten aan de markt. De kosten voor de

registratie waren bij de herintroductie in 2016 nog 31 euro. Gebruikers die geen gebruik meer

willen maken van hun registratie kunnen ervoor kiezen hun registratie in te trekken. Wanneer dit

voor 31 december a.s. gebeurt, zijn geen kosten over 2022 verschuldigd.

Tarieven relaisstations omhoog, bakenzenders omlaag

De tarieven voor relaisstations gaan omhoog van 201 naar 212 euro (per 3 jaar). Daarnaast

moet er 83 euro per jaar betaald worden voor de in 2021 geïntroduceerde toezichtkosten. Dit

was vorig jaar nog 79 euro. Voor bakenzenders gelden geen toezichtkosten meer, zoals dit in

2021 nog wel het geval was. De eenmalige registratiekosten voor bakenstations bedraagt 117

euro (per 3 jaar).

Bron: https://hamnieuws.nl/

DARU magazine nummer 21

Editie 21 van het DARU magazine is onlangs uitgekomen, lees ‘m terug via

https://www.daru.nu/downloads/category/2-magazine

Bron: https://hamnieuws.nl/
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AGENDA DECEMBER 2021

01 dec Geen bijeenkomst VRZA afd. Zuid West Nederland

04 dec Geen Open Radio Huis VRZA afd. Zuid West Nederland

08 dec Geen verkoping bij VERON afd. Walcheren

15 dec Geen Techno-avond bij VRZA afd. Zuid West Nederland

Wekelijks zondags Bunker geopend 14-17u met max 3 pers. (na aanmelden!)
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RADIORONDES

Zondagochtend 09.30 uur 144.2650 MHz SSB ronde

Zondagochtend 11.30 uur 145.6000 MHz Radioronde Zeeuws-Vlaanderen van PI4ZVL

Zondagmiddag 12.00 uur 145.7750 MHz Radioronde Bevelanden van PI4NZB

Zondagavond 20.45 uur 144.0600 MHz CW ronde Walcheren (lokaal)

Zondagavond 21.00 uur 145.2250 MHz Technoronde vanuit Middelburg/Vlissingen

Woensdagavond 20.30 uur 145.7750 MHz Radioronde van PI4BOZ (koppeling PI3BOZ)

Het laatste scannernieuws via https://deltascannerzeeland.nl/

Frequentielijst december 2021 via https://deltascannerzeeland.nl/frequentielijst/

Frequentiedatabase via https://frequentiedatabase.eu/
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COLOFON

Secretarissen: PI4VLI Jesse Kluijfhout PE1RUI www.pi4vli.nl

PI4WAL Ben Bousché PD1MRZ www.pi4wal.nl

PI4ZWN Michel Bleijenberg PD4AVO www.pi4zwn.nl

Regionale UHF repeater 430.3375 MHz PI2VLI Zuid-West Zeeland DMR CC1 TS 1 en 2
Regionale VHF repeater 145.6625 MHz PI3VLI Zuid-West Zeeland FM CTCSS 88,5 Hz
Regionale VHF repeater 145.7750 MHz PI3GOE Noord- en midden Zeeland, CTCSS 88,5 Hz
Regionale UHF repeater 438.4000 MHz PI1ZLD Noord- en midden Zeeland, CTCSS 88,5 Hz
Regionale VHF repeater 145.6000 MHz PI3ZVL Zeeuws-Vlaanderen, Westdorpe
Regionale UHF repeater 438.5000 MHz PI1ZWN West-Brabant, Bergen op Zoom C4FM
Regionale UHF repeater 438.1250 MHz PI1BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom D-STAR
Regionale UHF repeater 430.0250 MHz PI2BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.6250 MHz PI3BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom (88,5 Hz)
Bov. regio VHF repeater 145.5750 MHz PI3UTR RX Vlissingen / RX Zierikzee / TX-RX Goes
Bov. regio UHF repeater 430.1250 MHz PI2NOS RX Vlissingen / RX Zierikzee / TX Goes
Repeaters PI3BOZ & PI3GOE staan (meestal) gekoppeld voor beter en groter VHF bereik.

Eindredactie: Ronald Verburg PA10725 & Michel Bleijenberg PD4AVO

Alle Delta Loeps (1999-2021) zijn terug te lezen via https://www.pi4zwn.nl/downloads/

Stuur uw kopij voor de januari editie uiterlijk 20 december naar deltaloep@gmail.com

Verzending januari editie medio 23 december 2021.
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