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Februari 2008       JAARGANG 14 NR. 02 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de februari-editie van de Deltaloep met o.a. aandacht voor de PACC 
Contest en het IOTA-weekend.  
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst. 
 
Met vriendelijke 73, Ronald PA10725 
 

 
PACC Contest 
Op 9 en 10 februari is er weer de PACC contest. 
Waarschijnlijk zoals vertrouwd onder de call PI4WAL zullen 
we meedoen vanuit de clubshack van de vrza-zwn.  
 
Lokatie voormalig PSD gebouw aan de Hendriksweg te 
Vlissingen. U kunt zich opgeven om als operator mee te 
doen. Graag verneem ik van u voor 1 februari welke tijden 
en dag u wilt meedraaien.  
 
Ik kan dan het rooster opstellen en definitief maken. Ook 
mag u zich opgeven voor de opbouw/afbouw van de beam 
antenne op de mastwagen. Al aanwezig op locatie is een 
afgespannen ZS6BKW antenne voor de kortegolfbanden.  
 
De contest begint zaterdag 12.00 uur utc (13.00 lokale tijd). 
Zondagmiddag eindigd de contest om 12.00 uur utc (13.00 
lokale tijd).  
  
Opgeven bij Robert PA3GEO 
e-mail: pa3geo@vrza.nl of pa3geo@veron.nl 
  
telefonisch op 0118-412022 
 

 
 

Deltaloep ook op internet : 
 
Klik voor de maandelijkse Deltaloep op internet op  
 
http://www.pi4vli.net/Deltaloep/download.htm  
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Afdelingsbijeenkomst afdeling Walcheren 13 februari: 
 
Tijdens de laatste afdelingsbijeenkomst heeft er een wisseling in het bestuur van WAL 
plaatsgevonden. Cor, PE1PTQ en Rens, PA1IJF, verlieten na een maraton-zittingstijd 
van respectievelijk 13 en 9 jaar het bestuur. 
 
Naast een toespraak en enige spiritualiën vielen hen eeuwige roem in de vorm van een 
certificaat ten deel. Bij deze willen we Cor en Rens danken voor hun "tomeloze inzet" in de 
afgelopen jaren. 
 
Na de pauze mochten we een tweetal nieuwe bestuursleden verwelkomen en werd het 
nieuwe bestuur geïnstalleerd. 
Hiermee bestaat het bestuur van de afdeling Walcheren uit: 

• Dan de Bruijn, PA1FZH (voorzitter) 
• Kees Murre, PA2CHM (secretaris) 
• Arie Brussaard, PAoBOA (penningmeester) 
• Rob Boerhorst, PAoRBO (lid) 
• Louis Scheele, PE1RNT (lid) 

Na de installatie van het nieuwe bestuur is het jaarprogramma doorgenomen; ook voor 2008 
staat er weer het nodige gepland, dus houd de Delta Loep, Technoronde en de homepage 
(www.pi4wal.nl)  in de gaten voor alle activiteiten. 
N.B.: Het Walcheren Antenne Team, bestaande uit Cor "BA" PTQ, Rens "Face" IJF en Dan 
"Hannibal" FZH blijft uiteraard bestaan dus ook in 2008 bent u verzekerd van gaten tot 3" en 
worden er op Oranjeplaat de nodige activiteiten georganiseerd. 
 
Tijdens de bijeenkomst op 13 februari staat, naast de bestuursmededelingen en een 
terugblik op het PACC weekend, de voorbespreking van het IOTA weekend op 8 en 9 maart 
op het programma. 
Ook dit jaar organiseert Jan, PA3BKZ traditiegetrouw het IOTA weekend op Schouwen. 
Nacht vossenjacht, gebruik van de BB Bunker, (Dares) antenne experimenten, generatoren; 
(bijna) alles kan en na deze avond hebben we wellicht nog meer ideeën.  
 
Na de pauze zal de nieuwe DVD "Welkom in de wereld van radiozendamateurs" vertoont 
worden. Deze is op de Dag van de Amateur gepresenteerd en komt straks ook nog naar alle 
afdelingen als PR materiaal. Dankzij de goede contacten van onze verse secretaris, 
PA2CHM, met het HB, hebben wij hem al. 
 
De afdelingsavond is voor iedereen toegankelijk en vindt plaats in de Brede School "het 
Palet" aan de Johan van Reigersbergstraat in Middelburg Zuid.  
Diegenen die vorig jaar moeite hadden met het Ordnance Survey Grid, RDM grid, LORAN 
plaatsbepaling, LAT/LON coördinaten of Potsdam kaartdatum, kunnen ook de bordjes naar 
de Lidl volgen. 
 
De aanvang is om 20:00 en uiteraard is onze QSL manager Adri, PA3BWS, aanwezig met 
de QSL kaarten. Zijn goede voornemen voor 2008 is om voortaan 2x te moeten lopen 
vanwege alle QSL kaarten die de leden gaan sturen (en dus ook gaan ontvangen) 
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AANGEBODEN: Trespa 
Een stelregel van het WAT is dat je in je vrije tijd niet met je QRL bezig bent. 
Een andere stelregel is dat je tijdens het QRL wel over je hobby kunt praten. 
Zo kon het gebeuren dat ik op een zondagavond gebeld werd door een collega die 
weer een buurman had die zijn schuur (en daarmee zijn Trespa voorraad) aan het 
opruimen was. Aangezien er uit de verhalen was blijven hangen dat Trespa onder 
radio-amateurs een zeer geliefd materiaal is, werd er direct aan ons gedacht. 

 

                           
 
Voor diegenen die het Trespa plaatmateriaal  niet kennen:  
- Elektrisch en HF technisch is het te vergelijken met bakeliet, dus een uitstekende isolator 
- Mechanisch enorm stevig 
- Goed bestand tegen buitentoepassing (het is tenslotte een plaatmateriaal voor buiten) 
- Goed te voorzien van (zelf getapt) schroefdraad en met een ijzerzaag of decoupeerzaag 
goed te bewerken. 
- Uitstekend te gebruiken als basis voor een (draad- of andere) antenne 
 
Als ik vertel dat alle Popovic antennes een Trespa voetplaat hebben en het bij de nu reeds 
befaamde WAT referentiedipool de basis vormt, dan weet de echte kenner genoeg !! 
Ook bij de inbouw van de Storno CQM 6000 mobilofoons is er dankbaar gebruik van Trespa 
gemaakt en het is eveneens al gebruikt voor diverse experimentele antennes van Rolf, 
PA3GFW. 
 
Ik heb dus een stapel Trespa plaatjes liggen van 6 en 8 mm dik en met de afmetingen van 
ongeveer 50 x 50 cm. De echte bouwer die er een serieuze toepassing voor heeft, mag het 
gratis (of tegen het WAT tarief) af komen halen, maar ik vind het zonde als het ergens in een 
schuurtje blijft liggen terwijl anderen er bijna een moord voor doen. 
 

                                                      
 
Verder heb ik nog een beperkt aantal antenne beugels om de Trespa antennevoet aan de 
mast te zetten (weer een geschenk van een buurman) 
 
Word dit net de druppel die nodig was om te beginnen aan een eigenbouw antenne? 
Zoals u weet, telt Walcheren vele honderden jaren aan antenne ervaring, zijn er diverse 
typen antenne analysers beschikbaar en komen er weer veel Oranjeplaatdagen alsmede een 
velddag waar we traditiegetrouw een eigenbouwantenne het licht doen laten zien. 
 
Namens het Walcheren Antenne Team, 
Dan "Hannibal" FZH 
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I .O.T.A.  2008: 8 en 9 maart  
 
De meest donkere dagen liggen inmiddels achter ons, het voorjaar is in aantocht en 
het is weer hoog tijd om ons voor te gaan bereiden op de eerste buiten-aktiviteit van 
dit jaar.  Camping  Duinoord  aan  Steenweg 16 in Burgh-Haamstede op Schouwen-
Duiveland  is gereserveerd voor zaterdag 8 en zondag 9 maart voor zend- en luister –
amateurs. 
 
Zoals gebruikelijk is het verzamelen, en vertrek om 09.00 (lokale tijd) vanaf Resto 
Vrouwenpolder. Deze keer een mooie gelegenheid om de persoonlijke uitrusting en 
apparatuur op compleetheid te controleren en dat het volgende weekend op de vlooienmarkt 
indien nodig aan te vullen. 
 
Zoals ieder jaar zullen ongetwijfeld antennes weer het grootste hoofdstuk van het weekend 
vormen, en zal weer blijken of  theorie en praktijk in overeenstemming zijn met de aanwezige 
ARRL en Rothammel  antenne-”bijbels” en de meer dan een eeuw gezamenlijk aanwezige 
ervaring. 
 
Aan zend- ontvangst-  test- en meetapparatuur geen gebrek,  de home-made antennes en/of 
apparatuur die in de afgelopen winterperiode het licht hebben gezien kunnen langdurig en 
onder deskundig toezicht aan de tand gevoeld worden.  
 
Natuurlijk is het ook mogelijk om “gewoon”  qso’s te maken. Tenslotte zitten we op een 
eiland met een IOTA nummer, en zijn er amateurs genoeg die dit nummer aan hun  IOTA-
assortiment  toe willen voegen.  Vergeet niet dat volgens de nieuwe regels het mogelijk en 
toegestaan is om zonder passende vergunning, “onder toezicht”, toch verbindingen te 
maken. 
 
Ongetwijfeld zal het “DARES” (noodcommunicatie) verhaal ook weer aan bod komen, zeker 
de nieuwe ontwikkelingen op landelijk gebied en die in onze eigen regio. 
Wanneer iemand iets meer hierover wil weten of zien is dit DE plek bij uitstek om wat te 
weten te komen gezien het grote aantal aanwezige Dares deelnemers incl. hun uitrusting.  
Nieuwe deelnemers zijn er tenslotte nooit genoeg en altijd welkom. 
 
Dankzij de uitbreiding van de bebouwing op de camping is het combineren / uitbreiden van 
aktiviteiten op de camping naar de bunker, met uitkijktoren (op loopafstand)  in de duinen, 
een nieuwe uitdaging. De beheerder Dan, PA1FZH, heeft zijn medewerking al toegezegd.  
Over de manier waarop, het hoe en waarmee wordt nog gedacht. 
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Ook dit jaar zal een nacht-vossejacht gehouden worden, met de startplaats op de camping. 
Verdere info over de vossejacht zal ongetwijfeld nog volgen via de gebruikelijke kanalen. 
 
Voor de verzorging van de inwendige mens dient men zelf te zorgen, maar zoals altijd komt 
ook nu weer op zaterdagavond de Chinees langs. Door het nog even wegblijven van de 
slurptax is de prijs nog steeds low-cost en weer voor eigen rekening. 
 
Degenen die, onder het genot van CW achtergrond-muziek in het gebouw de nacht 
doorbrengen , zullen zondagmorgen om 08.00 uur door een aantal lieftallige dames gewekt, 
en wakker worden met de heerlijke geur (en smaak) van vers gebakken broodjes…..   
Zoals inmiddels bekend, is het vaste “nachtteam” zodanig groot dat er geen slaapruimte 
meer beschikbaar is. Vol is nou eenmaal vol !  
 
 

 
 
 
Als we zoals we gewend zijn, in de loop van de zondagmiddag weer alles netjes opruimen 
en achterlaten, en het gezamenlijk verschuldigde bedrag van Eur. 100 weer bij elkaar weten 
te krijgen, dan zijn we volgend jaar weer van harte welkom. 
 
Ik hoop dat dit weekend, als eerste buiten-gebeuren in het nieuwe jaar, weer een aanzet 
mag geven om het gevoel te versterken dat door vooral SAMEN te werken er veel meer uit 
onze hobby te halen is, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. 
 
 
Voor op- of aanmerkingen, voorstellen of ideeën : 
e-mail: pa3bkz@zeelandnet.nl   tel. : 0118 469778 
 
Jan, PA3BKZ 
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Uw artikel volgende maand in de Deltaloep ? 
 
 
 

Link van de maand:  
 
Van Huib PDoRLX kregen we deze mooie APRS link:  www.aprs.fi 
 
 
 
 

 

Agenda 2008  
 
09-02-08 PACC Contest vanaf 1300 uur 
10-02-08 PACC Contest tot 1300 uur 
 
08-03-08 IOTA Uitje 2008 Westenschouwen 
15-03-08 Radiovlooienmarkt Rosmalen 2008 
 
19-04-08 VERON VR Arnhem 
 
01-05-08 Familievelddag Oranjeplaat 2008 
 
07-06-08 HF Veldweekend 1e dag 
08-06-08 HF Veldweekend 2e dag 
 
16-08-08 Lighthouseweekend 2008  
17-08-08 Lighthouseweekend 2008 

 
14-09-08 Ballonvossenjacht 2008 
 
17-10-08 Aanvang JOTA 2008 
18-10-08 JOTA 2008 
19-10-08 JOTA 2008 
 
25-10-08 Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 2008  
 

 

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

 
Deadline januari nummer: 20 februari 2008 


