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Februari 2013                                                JAARGANG 19 NR. 02 

 

VAN DE REDACTIE 

Hierbij ontvangt u de tweede editie van 2013. In deze editie ondermeer aandacht voor 

 

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

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

Iedereen veel leesplezier toegewenst! 

  

Met vriendelijke 73, 

Ronald PA10725 

 

Jaarvergadering VERON Vlissingen 
 

Zondag 3 Februari houdt de VERON afdeling Vlissingen haar jaarvergadering. Deze vindt 

plaats in de Bunker aan de Zuidweg te Biggekerke en start om 14.30 uur. De bunker is zoals 

altijd open vanaf 14.00.  

 

Op de agenda staan onder andere het bespreken van de verslagen over 2012, het verkiezen 

van een kas controle commissie, de planning voor 2013 en de bestuursverkiezing (het bestuur 

is aftredend en herkiesbaar). 

 

PI4VLI in de 2013 PACC Contest 
 

In het weekend van 9-10 Februari wordt er door PI4VLI weer meegedaan aan de PACC 

contest. We beginnen de dag om 10.00 uur met het opbouwen van alle antenne's en 

apparatuur. De contest start om 13.00 uur en duurt 24 uur. Zoals ieder jaar zullen we ons best 

doen dat we via internet live te volgen zijn via onze website www.pi4vli.nl 

 

PI4VLI zal naar verwachting meedoen in de multi-multi categorie, waarin meerdere transceivers 

tegelijk actief zijn op verschillende banden. We zullen fullsize monoband dipool antenne's 

gebruiken voor alle contest banden, zelfs voor 160 meter en 80 meter! 

Live kijken of zelf meedoen in de bunker is natuurlijk ook mogelijk. Wilt u meedoen als operator, 

meldt u dan aan bij Jesse PE1RUI. 

 

http://www.pi4vli.nl/
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Inrichting communicatiebunker 618 
Op het park Toorenvliedt (naast het voormalige asielzoekerscentrum in Middelburg), liggen een 

aantal bunkers uit de tweede wereldoorlog. 

Eén van deze bunkers, het type 618, is in gebruik geweest als communicatiebunker. Niet alleen 

stonden hier een aantal zenders, ontvangers en  een telefooncentrale, maar ook stond hier 

destijds een Enigma (de)codeermachine. 

De Stichting Bunkerbehoud is bezig met met het herinrichten van deze bunker. Via Herman, 

PA3ALX, kwamen we in contact met de stichting en hieronder volgt de gedachte van de 

stichting voor de inrichting: 

  
 

De bunker had binnen de divisiecommandopost de volgende functies:  

 

 postkantoor voor de berichten die met motorordonnansen werden rondgereden.  
Die inrichting zal straks bestaan uit een bureau en een postsorteerrek.  

 een telexkamer met, in een apart hokje een Enigma 
De telex hebben we, de Enigma (nog!) niet.  

 kabelverdeler voor de telefoonkabels.  
De originele verdelerkasten hebben we op voorraad.  

 telefooncentrale kamer, we hebben  
meerdere telefooncentrales, zowel in eigendom als in bruikleen.  

 een werkplek voor de monteur, we hebben gereedschappen, meetinstrumenten, een buizentester 
en reservedelen, alles origineel.  

 radiokamer, ook hiervoor hebben we de afgelopen jaren investeringen gedaan.  
 

De stichting heeft de volgende zaken op blijvend bruikleen om de bunker in te kunnen richten met Duitse 

apparatuur uit die tijd.  

a. Ontvangers:  

- radio-ontvanger, Telefunken E52b, type Köln,  

- radio-ontvanger, KwEa,  

- Hörempfänger 1 (HE 1),  

 

b. Zenders/ontvangers:  

- Feldfunksprecher B1, niet echt voor in een bunker.  

- Tornister Funkgerät Fu d 2,  

- Tornister Funkgerät Fu e b,  

- 20.W.S.b, deze behoeft nog veel herstel.  

- Festungsnotsender, slechts de ombouw en een schamele inhoud. (is wel uiterst zeldzaam)  
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Wij (de stichting bunkerbehoud en de VERON Walcheren) denken dat samenwerking voor 

beide partijen nuttig en uitdagend kan zijn. 

Dus de concrete vraag is: 

Wie kan de stichting Bunkerbehoud bijstaan met raad, daad, adviezen, eventuele hulp bij 

restauratie of wie heeft er nog iets liggen waarvan hij denkt dat het bruikbaar is. 

Mogelijk kunnen we in de toekomst de stichting ook bijstaan met open dagen etc. 

Als er gegadigden zijn, dan kunnen we een keer samenkomen in het bunkermuseum in 

Zoutelande, waar op dit moment de apparatuur staat. Op bijgaande foto de ruimte waar destijds 

vermoedelijk de Enigma heeft gestaan. 

Contactpersoon op dit moment is Dan, PA1FZH maar je kunt ook direct contact opnemen met 

de stichting Bunkerbehoud (lcw@bunkerbehoud.com) Voor een goede website met Duitse 

apparatuur zie: http://fykse.dnsalias.com/radio/old/  

 

Meer info: www.bunkerbehoud.com voor algemene zaken 

http://www.bunkerbehoud.com/projecten/toorenvliedt/bunker-tvl.html 

73, 

Dan, PA1FZH 

 

 

 

 

 

 

mailto:lcw@bunkerbehoud.com
http://fykse.dnsalias.com/radio/old/
http://www.bunkerbehoud.com/
http://www.bunkerbehoud.com/projecten/toorenvliedt/bunker-tvl.html
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VERON, A44, afdeling Walcheren. 
 

Woensdag 13 februari om 20.00u vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in het 

Palet (Brede School)  in Middelburg-Zuid (tegenover het winkelcentrum). 

Tijdens de wekelijkse Technoronde blijkt dat er toch wel het nodige wordt afgeknutseld in onze 

regio. Wellicht is uw bouwsel een aanleiding voor een ander lid om ook iets na te bouwen. 

Vandaar dat we tijdens onze februari bijeenkomst de tafels vrij maken om een stukje zelfbouw 

te promoten. 

 

Het is absoluut geen wedstrijd maar wie is er niet trots op zijn of haar zelfbouw activiteiten? 

Wellicht leidt dit tot een impuls in de zelfbouw en in de praktijk is gebleken dat er op Walcheren 

nog genoeg losse onderdelen in de diverse junkboxen rondzwerven. Kosten kunnen dus nooit 

een reden zijn om niet iets zelf te bouwen. Oh ja: er is ook een lasapparaat beschikbaar!! 

Na de pauze zal Wim, PA0WDZ aan de hand van een aantal foto’s je meenemen naar de 

activiteiten van het afgelopen jaar. 

Onze QSL manager Adri Brasser, PA3BWS, is aanwezig voor de uitgifte en voor het in 

ontvangst nemen van uw QSL kaarten.  

Verder is er iedere zondagavond een  techno ronde op 145.225 MHz om 21.00u lokale tijd. 

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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QSL Kaarten 

 
 

Gewerkt de Polish DXpeditie to Mauritania  Afrika 5T0SP 

 

27-11-2012 09:33 15m SSB 

01-12-2012 16:21 20m SSB 

03-12-2012 15:15 17m SSB 

 

TX: JRC JST-125 

Ant: pg9hf verbeterde Carolina windom 180 t/m 6mtr. 

 

Vy73' Cor van Soelen PG9HF 

http://www.pg9hf.nl 

Daly DX info: twitter: @pg9hf 

 

   

http://www.pg9hf.nl/
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Lieber Funkfreund, 

Die besinnliche und ruhige Zeit ist nun vorbei, und der 32. Bergheimer Amateurfunk Flohmarkt 

wirft bereits seine Schatten voraus. 

In diesem Jahr öffnen wir die Hallen mit deiner Fläche von ca. 2500m² am 16. März 2013 in der 

Zeit von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr. 

Weiter Informationen, die Geschichte, Tisch Reservierung und sogar Online Eintrittskarten 

findet Ihr auf unserem neuen Flohmarkt Portal unter: 

http://flohmarkt.ov-g20.de 

Auch in diesem Jahr wird es wieder den "Treffpunkt im Westen" geben. Bei einer Tasse Kaffee 

und einem Stück Kuchen kann hier reichlich gefachsimpelt werden. 

Das Fach Vortragsprogramm ist auch schon in Planung, unteranderem mit Peter Zenker (QRP 

Projekt) und weiteren Interessanten Themen. (aktuelle Infos auf der Website) 

Wir würden uns freuen wenn ihr diese Information weitertragt, und den Termin vieleicht auf 

eurer OV Website bekanntgebt. Passende Banner können auf Anfrage bereit gestellt werden. 

73 de Bergheimer Amateurfunk Flohmarktteam 

Komende zaterdag 2 februari PA60WNR QRV 

 
Radiozendamateurs bij watersnoodherdenking in Ouwerkerk  
 
Wat er aan vooraf ging;  
 
Water en Veiligheid, een programma van de veiligheidsregio Zeeland loopt van 2010 tot 1 
februari 2013. Op zaterdag 27 oktober 2012 vond in het kader van het lopende programma de 
Netwerkdag Veiligheidsregio Zeeland plaats. ‘s Morgens vond een symposium Flood Aware 
plaats waarbij verschillende sprekers spraken over risico's van water en de bewustwording 
daarover.  
 
‘s Middags was er de informatiemarkt "Water en Veiligheid" waarbij verschillende organisaties 
aanwezig waren, naast een aantal overheidsinstellingen waren onder andere de KNRM en de 
Reddingsbrigade hierbij aanwezig met demonstraties in de binnenhaven van Vlissingen. Tijdens 
de netwerkdag was de DRCO Delta Radio Communicatie Ondersteuning ook 
vertegenwoordigd.  
 
Zo kwamen we, als afdeling Walcheren van de VERON, in contact met een stafmedewerkster 
van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Het leek haar gepast om ook de taak van de 
radiozendamateurs bij rampen en calamiteiten, in het museum, aan het publiek te tonen. 
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DRCO (Delta Radio Communicatie Ondersteuning) werd gevraagd een stand te verzorgen 
tijdens het watersnoodramp herdenkingsweekend op 2 februari 2013. De DRCO wordt gevormd 
door een aantal Zeeuwse radiozendamateurs. Zij kunnen worden ingezet bij grootschalige 
calamiteiten en bij uitval van het C2000 netwerk. Samenwerking vindt plaats met de 
Veiligheidsregio Zeeland.  
 
Door hun plaatselijke bekendheid zijn de DRCO leden in staat om binnen 2 uur een werkend 
communicatienetwerk op te zetten. De hiervoor benodigde antennes zijn al permanent 
aanwezig op het gebouw van de Veiligheidsregio en de 13 gemeentehuizen in de hele provincie 
Zeeland. Daarnaast zijn de DRCO leden getraind om inzetbaar te zijn vanuit het veld. Iedereen 
heeft zijn of haar volledige uitrusting thuis klaarstaan. Wat er nog meer bij komt kijken kunt u 
zien in de DRCO stand. 
En… vragen staat vrij. 
 
Om het publiek te laten zien wat amateurradio inhoudt, in combinatie met noodcommunicatie, 

zullen wij een 80m en 40m station activeren met een speciale roepnaam PA60WNR. 

 

PA60WNR; In het jaar 2013, 60 jaar na dato, zijn er geen grootse herdenkingen gepland. Toch 
zijn wij van mening dat dit jaar de herdenking aandacht verdient. Zeeuwse amateurs brengen 
op 2 februari het radiostation PA60WNR in de lucht ter herdenking van de 1953 ramp. De dag 
na de ramp werd door radiozendamateurs een radionoodcommunicatienet opgezet. Enerzijds 
om vanuit de Zeeuwse delta alarm te slaan naar Holland en anderzijds de hulpgoederen in de 
Delta te coördineren. We willen zoveel mogelijk Nederlandstalige amateurstations bereiken. 
Speciaal voor deze herdenking is een QSL kaart gemaakt in samenwerking met het 
Watersnoodmuseum. 
 
Watersnoodmuseum;  
 
Het museum zal de hele dag open zijn voor het publiek. Bezoekers mogen die dag gratis het 
museum in. 
 
Graag tot ziens in Ouwerkerk of tot werkens op HF. 
PA60WNR is QRV op 2 februari vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur lokale tijd. 
De gebruikte frequenties van PA60WNR zullen zijn:... 
80m SSB: 3700 kHz +/- QRM 
40m SSB: 7080 kHz +/- QRM 
CW: 3555 kHz +/- QRM 
CW: 7040 kHz +/- QRM 
 
Rens Joziasse PA1IJF 
Organisatie PA60WNR 
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Informatie over VERON / UBA CW examen voorjaar 2013 

 
Het door de VERON / UBA georganiseerd CW examen zal op 2 maart aanstaande op de 
volgende adres worden afgenomen:  
 
Wilmarsdonksteenweg 33, 
2030 Antwerpen, België 
 
Aanvangstijd is om 13.00 uur. 
 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij: 
 
Remy F.G. Denker, PA3AGF 
E-mail: pa3agf@veron.nl   

 

Handige links 

 

http://www.arrl.org  

http://www.sedan.org/ant.htm  

http://www.ssiserver.com/info/pskmeter/interfaces.pdf  

http://www.radio-examen.nl  

http://www.ham-radio.nl  

http://arvideonews.com/hrn/  

http://spaceflight.nasa.gov/station/reference/radio/  

http://www.hamradioforum.net/forum.php  

http://www.hamqsl.com  

 

mailto:pa3agf@veron.nl
http://www.arrl.org/
http://www.sedan.org/ant.htm
http://www.ssiserver.com/info/pskmeter/interfaces.pdf
http://www.radio-examen.nl/
http://www.ham-radio.nl/
http://arvideonews.com/hrn/
http://spaceflight.nasa.gov/station/reference/radio/
http://www.hamradioforum.net/forum.php
http://www.hamqsl.com/
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Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN (jaarvergadering) 

De afdelingsbijeenkomst van februari staat altijd in het teken van de jaarvergadering.  

Tijdens deze vergadering, die overigens altijd in de ons zo bekende gemoedelijke sfeer 
verloopt, worden de verslagen van de secretaris en de penningmeester over 2012 behandeld. 
Tevens doet de kascontrolecommissie verslag van haar bevindingen, kunnen gegadigden voor 
het bestuur gekozen worden en worden de activiteiten voor het komende jaar besproken. 
Kortom, dit mag je als afdelingslid niet missen! 

De leden die bij het afdelingssecretariaat met emailadres bekend zijn hebben inmiddels de 

onderstaande uitnodiging ontvangen. We ontmoeten je graag op woensdagavond 6 februari a.s. 

in de VRZA locatie aan de Binnenhaven te Vlissingen, aanvang 20.00 uur. 

De uitnodiging voor de leden van de VRZA ZWN: 

http://www.pi4zwn.nl/index.php/nieuwsberichten/1-afdelingsnieuws/237-jaarvergadering-2013  

Route: http://www.pi4zwn.nl/index.php/afdelingsinfo/5-vrza-zwn-clublokatie  

Uitreiking Contestcertificaat PI4ZWN Locatorcontest 2012 

Op zondag 6 januari, tijdens de gezellige nieuwjaarsreceptie in ons clubhuis, heeft onze 
voorzitter Jan PA3BKZ de vaste locatorcontestcrew verrast met een certificaat. 

Wijnand (PA3HFJ) en Robert (PA3GEO), gefeliciteerd met jullie welverdiende tweede plaats in 
de sectie A. 

Ook wensen wij jullie weer veel contestplezier in 2013. 

 

 

http://www.pi4zwn.nl/index.php/nieuwsberichten/1-afdelingsnieuws/237-jaarvergadering-2013
http://www.pi4zwn.nl/index.php/afdelingsinfo/5-vrza-zwn-clublokatie
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Elke 3e woensdagavond van de maand Techno avond in Vlissingen 

Alhoewel het VRZA ZWN clublokaal dagelijks bruikbaar is om activiteit te ontplooien is er 

behoefte om één keer per maand elkaar te treffen om praktisch bezig te zijn in de clubshack. 

We kunnen zaken uitproberen en gebruik maken van (meet)apparatuur die je zelf niet hebt. Is 

bepaalde apparatuur niet aanwezig dan willen andere leden jou wellicht ten dienste staan en 

deze meenemen.  

Ook is het nu mogelijk om wat langer aan iets bezig te zijn dan een enkel uur. In die zin kun je 

spreken van zelfbouwavond. Maar we hebben ook gezamenlijke belangen: de clubshack zelf en 

het is best leuk om gezamenlijk wat aan te pakken. (Uiteraard horen daar ook wel eens minder 

leuke klusjes bij) 

Een paar voorbeelden:      

Bezig zijn met microcontrollers    

Je project/blooper meenemen    

Digitale radio experimenten    

Zelfbouwprojecten    

Klussen in en rondom de clubshack 

 

Graag tot ziens, de koffie staat klaar om 20.00 uur! 

Route: http://www.pi4zwn.nl/index.php/afdelingsinfo/5-vrza-zwn-clublokatie  

 

http://www.pi4zwn.nl/index.php/afdelingsinfo/5-vrza-zwn-clublokatie
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Zeeuwse amateurs kletsen bij met Cor Moerman 

Het was alweer een tijd geleden dat ze bij het Jan Corver Museum in Budel waren geweest.  

Met de start van een nieuwe expositie was dit een mooie gelegenheid om tijdens het lang 

weekend Limburg tevens een bezoek te brengen aan Cor Moerman. 

Bram PD1ABK, Louis PE1RNT, Berry PD2BVG en Michel PD4AVO bezochten 15 december de 

expositie met zelfbouw-apparatuur voor VHF, UHF en SHF uit de periode vanaf de 50-er jaren 

tot en met de 'Japanse Revolutie'. In deze expositie zagen zij onder meer de 70cm apparatuur 

waarmee Piet Neve (PAoPN) in 1950 maar liefst 315 km overbrugde. Voor die tijd een 

ongelooflijke prestatie.  

Maar ook de veel gebouwde 6J6 balansconverter, de Semco Set 'Bausteine', de apparatuur 

waarmee de keuringsambtenaar van de RCD destijds de zelfgebouwde zenders kwam keuren 

en alle mogelijke andere apparatuur met een heel hoog 'Oh Ja' gehalte. Kortom het was de 

moeite waard om enkele uurtjes in Budel te verblijven.  

Na het bezoek in Budel zijn de amateurs naar Classic International afgereisd . . . . . 

 

     

 

     

Meer info zie je op http://www.jancorver.org  

http://www.jancorver.org/
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AGENDA 2013 

Regionale- en landelijke evenementen 2013 

 
 
9-10 februari               PACC Contest PI4VLI en PI4WAL 
15-17 maart                COTA weekend Lewedorp 
16 maart                     Avondvossenjacht 80M Lewedorp  
23 maart                     Radiovlooienmarkt Rosmalen 
9 mei                          Familievelddag (Hemelvaartsdag) 
31 mei - 2 juni            Veldweekend Lewedorp 
17-18 augustus          Lighthouseweekend 
18-20 oktober            JOTA weekend 
26-27 oktober            CQWW SSB Contest 
23-24 november        CQWW CW Contest 
 
  
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 maart nummer: 20 februari 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

