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februari 2010        JAARGANG 16 NR. 2 

 
VAN DE REDACTIE 

Hierbij ontvangt u de tweede editie van de Deltaloep van 2010 met nieuws en 
bijzonderheden van de radiohobby. In deze editie ondermeer een artikel van Dan (PA1FZH) 
over de Enigma-E.  
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst! 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 

A44 – VERON afdeling Walcheren 

 
Woensdag 10 februari is er de maandelijkse bijeenkomst van de afdeling. Op het 
programma voor deze avond staat een presentatie, ondersteund door vertoning van 
een DVD, over DARES activiteiten. Met name wordt ingegaan op de in het najaar van 
2009 gehouden oefening Floodex. Na de presentatie is er onderling QSO. 
 
De vergadering 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 QSL kaarten. De afdelingscompetitie is weer begonnen; 
iedereen die op HF actief is doe mee! Zie het reglement in het januarinummer van Electron 
(HF rubriek) of op www.afdelingscompetitie.nl. 
Voor de laatste nieuwtjes altijd handig ook met enige regelmaat onze website www.pi4wal.nl 
te raadplegen.  
De bijeenkomst begint om 20.00uur. 
 
Gaat u de Landelijke Radio Vlooienmarkt in Rosmalen bezoeken op zaterdag 13 maart a.s. 
en niet een uurlang in de rij staan? U kunt tot 24 februari a.s. toegangskaarten (6 euro per 
stuk) bestellen via uw secretaris.  
 

Er is natuurlijk meer… 
 
In de Delta Loep van december werd de naam vermeld van Paul Zijnen Techniek als 
adres voor (radio) onderdelen. Uiteraard zijn er wel meer zaken zijn waar mogelijk 
goedkopere en goede onderdelen te verkrijgen zijn.  
 
Een andere naam is bijvoorbeeld de firma Haje Electronics (www.haje.nl). Onderdelen 
worden er goed verpakt, tegen gunstige verzendkosten en binnen 2-3 werkdagen verstuurd.  
Maar binnenkort start ook de webwinkel van  Jan Tissink (PA3BKZ). Ook daar zullen 
onderdelen voor de radio-zendamateur te verkrijgen zijn. Kijk maar eens op www.junkbox.nl  
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Enigma-E 
 
In december 2008 zijn Cor, PE1PTQ en Dan, PA1FZH naar de tentoonstelling "Geheime 
berichten" geweest in het museum "Jan Corver" te Budel. 
 
Kerst 2008 was al in kannen en kruiken, maar enthousiast geworden door de technieken 
rondom de beroemde Enigma codeermachine, stelde Dan dat het kerstkado 2009 reeds 
beslist was, en zowaar, onder de kerstboom ten huize van FZH lag afgelopen kerst 
inderdaad een mooi bouwpakket van de Enigma-E. 
 

  
 
Dit bouwpakket is ontwikkeld door de Nederlanders Marc Simons (PE1RRT) en Paul 
Reuvers (PE1BXL) en is een elektronische replica van de "echte" Enigma. 
Het leuke is dat hij volledig compatibel is met de oude Enigma; berichten van de oude 
Enigma, kunnen op de Enigma-E worden gedecodeerd en omgekeerd. 
 
Het bouwen was (in de kerstvakantie)  al een plezier op zich. Er is een prachtige print en een 
handleiding die sterk doet denken aan de Heathkit bouwbeschrijving, compleet met foto's 
van alle onderdelen. 
Het model werkte dan ook direct. Of dit aan de kwaliteit van het bouwpakket of van de 
bouwer lag, laten we in het midden. 
 
De hardware, zijnde een mooi kastje, moet je zelf maken, maar met een oud kistje met 
plexiglas deksel (dankzij speurtocht van de XYL gevonden) en wat inventiviteit was dat ook 
redelijk snel geregeld. 
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Later dit jaar zal ik nog een lezing proberen te houden over de bouw en achtergrond van de 
Enigma-E.  
 
Voor die mensen die niet kunnen wachten, hierbij wat links: 
 
-de website van de ontwerpers van de Enigma-E: http://www.xat.nl/enigma-e/index.htm 
 
-de website van het heiligen der heiligen in WO II; Bletchley Park: 
http://www.bletchleypark.org.uk/ 
 
-een flash site met de werking van de Enigma: http://www.enigmaco.de/enigma/enigma.swf 
 
-en uiteraard Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Enigma_%28codeermachine%29 
 

Jaarvergadering VERON Vlissingen 
 
Zondag 21 januari houd de VERON afdeling Vlissingen haar jaarvergadering. 
Dit jaar zal de jaarvergadering gehouden worden in de bunker aan de Zuidweg 
te Biggekerke. De jaarvergadering vangt aan om 14.00 uur. Het bestuur treed 
af, maar is in z'n geheel herkiesbaar. Desondanks zijn nieuwe bestuursleden 
natuurlijk altijd welkom. 
  

PI4VLI in de PACC Contest, ook online te volgen! 
  
Tijdens het weekend van 13 en 14 Februari zal PI4VLI mee doen aan de PACC 
contest. Uiteraard is een puntje van u altijd welkom. Daarnaast is het 
verloop van de contest, net als voorgaande jaren weer te volgen via de 
website van PI4VLI, www.pi4vli.nl 
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IOTA 2010 op 21 en 22 maart 
 
Op 20 en 21 maart is het weer zover:  het begin van de lente, tevens de eerste van de 
talloze buiten-activiteiten  dit jaar. Camping Duinoord aan Steenweg 16 in Burgh-
Haamstede op Schouwen-Duiveland is gedurende deze twee dagen voor zend- en 
luister-amateurs dé plek waar het gebeurd. 
 
Zoals gebruikelijk is het verzamelen, en vertrek zaterdag om 09.00 (lokale tijd) vanaf Resto 
Vrouwenpolder. 
 
Ongetwijfeld zal er weer een grote verscheidenheid ontstaan van antennes voor de diverse 
banden. De ruimte thuis is meestal niet groot genoeg en de buren te dichtbij om de “droom-
antenne” te bouwen en te testen, maar hier is het wél mogelijk. Wie weet komt met 
Rothammel, het ARRL antenne-boek, de aanwezige antenne-bouwers en meetapparatuur 
de droom tot werkelijkheid. 
 

  
 
Inmiddels weet toch iedereen dat zonder passende zendmachtiging, het onder toezicht is 
toegestaan om verbindingen te maken?  Maak er gebruik van, twee dagen zijn zó om …..  
 
Misschien is er iemand die 2mtr, uhf, packet, atv, sstv, aprs satelliet of een andere tak of 
mode wil beoefenen of promoten? Gelukkig is onze hobby veelzijdig genoeg, dus gewoon 
doen! 
 
Ongetwijfeld  zal “DARES” aan bod komen, de bunker waarvan Dan PA1FZH de beheerder 
is?, de uitkijktoren?, een nacht-vossenjacht? Het is allemaal mogelijk. Neem het initiatief of 
organiseer het. 
 
Natuurlijk kan er voor de liefhebbers op alle beschikbare frequenties naar hartelust ge-QSO’t 
of gecontest worden, het IOTA nummer is er tenslotte niet voor niets. 
 
Bezoekers zijn altijd welkom, maar “handen uit de mouwen” is gebruikelijk, en vaak 
noodzakelijk. 
 
Overnachten is geen probleem, tafels zijn er genoeg en al jaren is gebleken dat ze groot 
genoeg zijn om eronder op comfortabele manier de nacht door te brengen, meestal met 
passende achtergrond geluiden! Voor de verzorging van de inwendige mens dient men zelf 
te zorgen, maar zoals altijd komt ook nu weer op zaterdagavond de Chinees langs en is dat, 
ook zoals altijd, weer voor eigen rekening. 
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Ik hoop dat dit weekend weer een bijdrage levert aan de wetenschap dat twee meer weten 
dan één, en dat vooral het gezamenlijk met de hobby bezig zijn voor grotere prestaties en 
plezier kan zorgen dan individueel te bereiken is. 
 

  
 
Voor op- of aanmerkingen, voorstellen of ideeën: e-mail: pa3bkz@zeelandnet.nl   
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen 
zien.    tel.: 0118 469778. 
 

 
Hambeurs te Axel 
 
Op zaterdag 20 februari 2010 houd de VERON afdeling A47 voor de 2e keer een mini-
HAMbeurs in Axel. De mini-HAMbeurs wordt gehouden in het verenigingsgebouw van 
buurtvereniging "de Boemerang" te Axel.  
 
Op een oppervlakte van ong. 70 m² zal daarvan 16 m² aan tafels gevuld zijn met allerlei 
zendamateur gerelateerde verkoopwaar van zendamateurs uit de regio. 

Ook aan de inwendige mens wordt gedacht en de bar is gedurende de beurs geopend. 

Adres: Mozartstraat 31, 4571 XH Axel, Info: PA3DPH  
Zaal open: 10.00 -16.00 uur, Toegang: gratis 

Meer informatie op www.pi4zvl.nl  
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Om thuis te lezen 
 
Hierbij een link van de Staatscourant van 14 december 2009.  
Misschien oud nieuws, maar toch te belangrijk om aan voorbij te gaan. 
  
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2009-560.html 
  
73’s van Cor PG9HF 
 
Note:  
 
Afgelopen december bleek dat de overheid toch nog een klein kerstcadeautje voor de 
zendamateur in petto had. Op 22 december 2009 verscheen in het Staatsblad een wijziging 
van het Frequentiebesluit met de instelling van een openbaar antenneregister. 
En ja, ook de zendamateur moet volgens dit gewijzigde Frequentiebesluit gegevens over zijn 
antenne gaan aanleveren. Nu valt het met de hoeveelheid gegevens wel mee: in het register 
komt alleen te staan wat voor vergunning u heeft (N of F) en op welke plek uw antennes 
staan. Dat laatste wel op 15 meter nauwkeurig in GPS-coordinaten (World Geodetic System 
1984) op te geven. 
 
Verder zegt het besluit dat hetgeen ter uitvoering nog nodig is, zeg maar: het hoe, wat en 
wanneer, door Onze minister (van Economische zaken) bij ministeriële regeling kan worden 
geregeld. 
 
Kennelijk heeft onze minister tijdens de Kerst doorgewerkt want al op 31 december 2009 
verscheen in de Staatcourant de Regeling openbaar antenneregister. En daarin staat dat de 
zendamateur voor 31 januari 2010 zijn gegevens moet hebben aangeleverd. En hoe dan?  
 
Daarover is de regeling heel duidelijk: de zendamateur verstrekt die gegevens digitaal aan 
de minister. 
 
Voordat u driftig gaat nadenken over de vraag of u mevrouw Van der Hoeven digitaal gaat 
benaderen door met haar te gaan Twitteren of door haar die ouwe flop, die nog ergens in 
een hoekje van de shack ligt, toe te sturen: dat hoeft niet! 
 
Agentschap Telecom is druk bezig de in de toelichting op het Frequentiebesluit vermelde 
applicatie te ontwikkelen waarmee u in een paar minuten de gewenste gegevens bepaalt en 
doorgeeft. Tot zolang dus nog even geduld, maar het antenneregister komt eraan!  
 
 

Klik eens mee . . . .   
 
 
http://www.uba.be/nl/onthaal/actueel  
 
http://www.procom.dk/eng  
 
http://www.diamond-ant.jp/eng_ama.asp  
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D-star hotspot QRV vanuit Wissenkerke 

De hotspot in Wissenkerke ( JO11UN ) is actief ( geen 24/7 ) en is gekoppeld aan REF017A  
Frequentie is 144.9625 MHz. Vermogen is 10 watt uit een Kenwood TM-D700E. 
Antennehoogte = 6 m 

Bron: http://www.d-star.nl/  
 
Lees ook mee op http://www.dstarvlaanderen.be  
 
 
 

 
 

 
 
 
http://www.dstarinfo.com/  
 
http://en.wikipedia.org/wiki/D-STAR  
 
http://nl.wikipedia.org/wiki/D-STAR  
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PI4WAL QRV tijdens PACC Contest 2010 
  
Dit jaar zal PI4WAL weer QRV zijn tijdens de PACC Contest vanuit het gebouw van de HZ 
aan de binnenhaven van Vlissingen. Met verschillende antennes zullen zij met een groep 
operators meedoen om wederom verbindingen te maken met andere zendamateurs. 
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‘last-minute’ nieuws en info over DX-pedities en heel veel meer: 
  
DX-pedities die zijn aangekondigd: http://ng3k.com/Misc/adxo.html 
 
DX425 News: http://www.425dxn.org/ 
 
DX Bulletin OP: http://www.papays.com/opdx.html 
 
DX Bulletin ARRL: http://www.arrl.org/w1aw/dx/ 
 
DX News Letter DARC: http://www.darc.de/referate/dx/  
 
DX Notebook Lone Star: http://www.dxer.org/ 
 
DX Central: http://www.dx-central.com/ 
 
UK Amateur radio News http://www.radioham.info  (TIP) 
 
73’s van Michel PD4AVO 
 

Agenda 2010 
 
13 februari 2010  PACC Contest 
14 februari 2010   PACC Contest  
13 maart 2010  Radiovlooienmarkt Rosmalen 
21 maart 2010 IOTA Westenschouwen 
22 maart 2010  IOTA Westenschouwen  
23 april 2010             Time Challenge Hike 
24 april 2010              Time Challenge Hike  
13 mei 2010               Hemelvaartsdag Oranjeplaat 
4 juni 2010            Veldweekend Lewedorp 
5 juni 2010             Veldweekend Lewedorp  
21 augustus 2010 Lighthouseweekend 
22 augustus 2010  Lighthouseweekend 
18 september 2010 APRS vossenjacht 
6 november 2010      50e Dag voor de Radioamateur 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 maart nummer: 20 februari 2010 


