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Februari 2015                    JAARGANG 21 NR. 02 

 

Van de redactie 

 

Hierbij ontvangt u de nieuwe editie van de Deltaloep met daarin informatie over de radiohobby, 

de evenementen agenda, ham twitter accounts en veel meer.  

 

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

kopij vóór 20 februari 2015 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com   

  

Met vriendelijke 73, 

Ronald PA10725 

 

Multimeter 

Alvorens deze multimeter weg te gooien wil ik een poging wagen om te zien of iemand er nog 

wat aan heeft . 

   
 

Na 30 jaar trouwe dienst heeft mijn multimeter het begeven . Gebroken draaischijf. Destijds nog 

gekocht bij Tandy in Middelburg ( HI ) Misschien nog bruikbaar voor onderdelen, zoals 

draaispoelmeter? 

 

Gratis af te halen bij Huib, PD0RLX ...................... 

 

 

mailto:deltaloep@gmail.com
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VERON A44, afdeling Walcheren 
 
Woensdag 11 februari om 20.00u vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in het  
 
Palet (Brede School)  in Middelburg-Zuid (tegenover het winkelcentrum). 
 
Na de bestuursmededelingen  zal Wim, PA0WDZ aan de hand van een aantal foto’s een  
 
terugblik geven naar de (gezamenlijke) activiteiten van het afgelopen jaar. Verder is er ruimte  
 
voor onderling QSO. 
 

 
 
 
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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Verslag activatie Sint Pietersberg PA-003 
 
Al een aantal jaren zijn we, Rens, PA1IJF en Dan, PA1FZH actief vanaf de diverse  
Eerst als onderdeel van RAYNET als ondersteuning van de Engelse Scouts tijdens de 
DMA Challenge Hike in 2004, 2005 en 2006. We waren toen QRV vanaf onder andere 
Walna Scar, Helvellyn, Glaramara, Dollywagon Pike en Dale Head in het Lake district. 
 
Pas later sloeg het SOTA virus toe en waren we, dankzij de ondersteuning van John, G8YDC 
en Beatrice, G6AJF, actief vanaf Snowdon (Wales, GW/NW-001 in 2013) en Ben Nevis 
(Schotland, GM/WS-001 in 2014). In 2015 zullen we actief zijn vanaf Scafell Pike (Lake District, 
G/LD-001) en dan hebben we de “Three Peaks” op onze naam staan en komen we in het bezit 
van het zo fel begeerde Three Peaks T shirt. 
 
In de tussentijd zijn we lokaal ook actief vanaf onder andere Schouwen Duiveland, maar om de 
SOTA spirit er in te houden en om in vorm te blijven, besloten we om nog net in 2014 een 
Nederlandse SOTA te activeren. 
 
Nu zit Zeeland met de “Zoutelande Mountains” nog zo'n 50 meter onder de SOTA grens dus 
moesten we het iets verderop zoeken. Nederland kent 4 SOTA erkende bergen en onze keuze 
viel op de Sint Pietersberg (PA/PA-003) in Maastricht. Qua weer (5 graden en redelijke wind) 
was dit een goede oefening voor het Engelse klimaat. 
 
En zo kon het gebeuren dat we (Rens, Dan en de hond Mist) op dinsdag 23 december 2014 de 
grote reis waagden vanaf Middelburg naar Maastricht.  
Na twee uur rijden kwamen we aan bij de “Dutch Mountain” en 20 minuten lopen brachten ons 
naar de top op 170 meter. 
 
Op de top staat een muurtje van steenblokken in een X vorm, zodat er: 
 

− Altijd een luwte is (erg handig bij deze wind) 
 

− Een prima gelegenheid is om je antenne aan te bevestigen. Een vishengel staat met 2 
spanbanden erg snel op zijn plaats. 

 
Nog voordat de koffie cq thee was ingeschonken, stond de eerste antenne al en om 10:45 (local 
time) stond het eerste SSB QSO van PA1FZH/P in het log.  
 
Direct daarna volgde de QSO's met Zeeland (PG9HF, PA0CWF, PA0RBO, PA0INA en 
PD0KM). Geweldig dat jullie zo trouw uitluisterden naar ons. Het is altijd leuk om het thuisfront 
te werken, waar je ook bent.  
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In de tijd dat Dan de volgende QSO's maakte, zette Rens zijn antenne op en na de koffie met 
koek startte hij in CW. Na 25 CW QSO's begon de kou toch merkbaar te worden in zijn 
seinschrift en om 13:00 hielden we het voor gezien. 
Een kwartier later lagen de “antennemasten” alweer ingeschoven en zaten de beide Elecraft 
sets in hun oranje doosjes en konden we de terugreis aanvaarden.  
 
Hierbij de statistieken van deze expeditie: 
 
PA1IJF: 

− Elecraft K-1, 3 watt met gel loodaccu en Palm mini paddle 
− 7 meter vishengel 
− 1:50 balun en 20 meter draad, waarvan 5 meter verticaal en de rest horizontaal 
− Totaal 25 CW QSO's op 7 en 14 MHZ, waaronder CU, DL, EA, G, HB, ON, PA, S58, SM 

(waarvan 3 met de thuisbasis in Zeeland) 
 
PA1FZH: 

− Elecraft KX-3, 5 watt met Li-Ion accu 
− 5 meter vishengel 
− 1:9 balun en 16,2 meter draad, waarvan 4 meter verticaal en de rest als sloper 
− Totaal 15 SSB QSO's op 7 MHz, waaronder DL, EA, G, HB, OE, ON, PA (waarvan 5 

met de thuisbasis in Zeeland) 
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Op youtube heeft Rens een mooie samenvatting van deze dag gemaakt. 
 https://www.youtube.com/watch?v=2tT7g2mD0IQ&feature=youtu.be 
 
Op dinsdag 30 december deed Rens dit nog even dunnetjes over en maakte hij vanaf de 
Galgenberg (PA/PA-005) in Terlet met dezelfde opstelling nog eens 31 CW QSO's, gezeten in 
de sneeuw.  
 
Ook van deze dag is er een samenvatting: 
https://www.youtube.com/watch?v=dtToyAx49DY&feature=youtu.be 
 
 
Met deze 2 mini expedities hebben we wederom bewezen dat je met weinig middelen en niet al 
teveel kilometers een leuke dag kunt hebben. 
 
Graag tot horens vanaf Scafell Pike op 2 mei 2015. Wij zijn er klaar voor! 
 
73, 
 
Rens, PA1IJF en Dan, PA1FZH 
 

DRCO in vakblad Verbinding 

 

In december 2014 stond DRCO uitgebreid in het vakblad Verbinding. 

Via onderstaande link kun je het artikel terugvinden. 

 

Website DRCO rubriek Actueel:      http://www.drco.nl/actueel.php  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2tT7g2mD0IQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2tT7g2mD0IQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dtToyAx49DY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dtToyAx49DY&feature=youtu.be
http://drco.nl/actueel.php
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Gratis af te halen 

 

Ik had er nog één.  Weer gratis af te halen : Dressler aktieve antenne ARA 30 , geheel kompleet 

met gebruiksaanwijzing, bevestigingsbeugels in originele koker. 

 

 
 

Voor info :  pd0rlx@amsat.org 

 

Groeten , Huib, PD0RLX ......... 

 

 

Fake of echte Diamond Antenne? 

 

We komen dit verschijnsel vaak tegen met de komst van Deal Extreme en 888 radioshop.  

 

Kijk voor meer informatie op: http://forums.radioreference.com/amateur-radio-antennas/243550-how-

spot-fake-diamond-antenna.html 

 

 

Nieuwe secretaris Veron afdeling Walcheren 
 

Vanaf heden heeft Veron afdeling 44 (Walcheren) een nieuwe afdelingssecretaris; 

 

Ben Bousché PD1MRZ 

Meekrapstraat 8 

4451 AM Heinkenszand 

Tel: +31 (0)6 29312719 

Mail:  b.bousche@gmail.com  

 

 

 

http://forums.radioreference.com/amateur-radio-antennas/243550-how-spot-fake-diamond-antenna.html
http://forums.radioreference.com/amateur-radio-antennas/243550-how-spot-fake-diamond-antenna.html
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Open dag watersnoodmuseum 

 

Ieder jaar houdt het watersnoodmuseum in Ouwerkerk in het eerste weekend van februari. 

Gedurende deze dag is de toegang gratis. 

 

Omdat de radio communicatie ondersteuning door de zendamateurs in 1953 ook een 

belangrijke rol heeft gespeeld, worden we als radiozendamateurs al een aantal jaren gevraagd 

om op deze open dag aanwezig te zijn. 

Ook in 2015 geven we uiteraard graag gehoor aan dit verzoek. 

 

Op zaterdag 7 februari 2015 zal vanaf 09:00 het volgende te zien zijn cq wordt uitleg gegeven 

over: 

 

- Overzicht van de rol van de radio-amateurs in 1953 

- De rol van DRCO in 2015 

- Een operationeel HF station (SSB en CW) 

 

Ten opzichte van voorgaande jaren hebben we nu de beschikking gekregen over de originele 

zender die o.m. Wim Cantineau, PA0TZ, in februari 1953 vanuit Breda heeft gebruikt. 

Ook zal het museum Jan Corver een draagbare zend-ontvanger ter beschikking stellen voor 

deze expositie. 

 

We zijn met de directie van het museum in gesprek om ook in het permanente deel van de 

expositie meer aandacht te schenken aan de rol van de radio-zendamateurs in 1953. 

In dit kader zal waarschijnlijk de zender van PA0TZ, welke nu wordt opgeknapt door Piet, 

PA0CWF, een plaatsje krijgen naast de "flessenzender" en de reeds aanwezige zender van Piet 

Neve, PA0PN. 

 

Graag zien we u op 7 februari in Ouwerkerk aan de Weg van de Buitenlandse Pers 5. 

 

Namens de organisatoren, 

 

Dan de Bruijn, PA1FZH    

 

 

Nieuw: Samenwerking Omroep Zeeland en radiozendamateurs 

 

Dit voorjaar lees je in deze Deltaloep meer nieuws over de nieuwe samenwerking tussen 

Omroep Zeeland en radiozendamateurs . . . . 
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Jaarvergadering VRZA afdeling Zuid West Nederland 

Hierbij nodigen wij onze leden uit voor de jaarvergadering, te houden op woensdag 4 

februari a.s in onze locatie "PSD gebouw" te Vlissingen. De aanvang is om 20:00 uur. 

Leden die het bestuur willen versterken kunnen zich opgeven tot aanvang van de vergadering. 

Agenda punten graag tijdig opgeven, uiterlijk 1 week voor de vergadering! 

Indien je niet aanwezig kunt zijn, dan graag een berichtje aan de secretaris:  

e-mail: pi4zwn@vrza.nl of pa3geo@vrza.nl 

Meer info via onderstaande link: http://pi4zwn.nl/index.php/nieuwsberichten/28-afdelingsnieuws/324-

jaarvergadering-laat-je-stem-horen  

 

Lisa Leenders PA2LS ontvangt The YASME Excellence Award 

https://www.veron.nl/nieuws/lisa-leenders-pa2ls-ontvangt-yasme-excellence-award/  

 

37e Friese Radio Markt Beetsterzwaag 

https://www.veron.nl/nieuws/37e-friese-radio-markt-beetsterzwaag/  

 

Gouden Speld voor Johan Evers PE1PUP 

https://www.veron.nl/nieuws/gouden-speld-voor-johan-evers-pe1pup/  

 

Special Event Call OZ90IARU 

https://www.veron.nl/nieuws/special-event-call-oz90iaru/  

 

PZK viert 85-jarig bestaan en 90 jaar IARU 

https://www.veron.nl/nieuws/pzk-viert-85-jarig-bestaan-en-90-jaar-iaru/  

 

 

http://pi4zwn.nl/index.php/nieuwsberichten/28-afdelingsnieuws/324-jaarvergadering-laat-je-stem-horen
http://pi4zwn.nl/index.php/nieuwsberichten/28-afdelingsnieuws/324-jaarvergadering-laat-je-stem-horen
https://www.veron.nl/nieuws/lisa-leenders-pa2ls-ontvangt-yasme-excellence-award/
https://www.veron.nl/nieuws/37e-friese-radio-markt-beetsterzwaag/
https://www.veron.nl/nieuws/gouden-speld-voor-johan-evers-pe1pup/
https://www.veron.nl/nieuws/special-event-call-oz90iaru/
https://www.veron.nl/nieuws/pzk-viert-85-jarig-bestaan-en-90-jaar-iaru/
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DX Cluster software voor Mac OSx 

https://www.veron.nl/nieuws/dx-cluster-software-voor-mac-osx/  

 

Activiteiten 2015 VERON afd. Bergen op Zoom / VRZA West-Brabant 

 

http://www.pi4boz.nl/activiteiten/activiteiten.htm  

 

VERON afd. Z-Vlaanderen: Hambeurs 21 februari in Vogelwaarde  
 

http://pi4zvl.nl/index.php/activiteiten/hambeurs  

PI4VRZ/A sinds 17 januari tijdelijk via PI3UTR 
 

http://www.pi4vrz.nl/2015/01/vanaf-17-januari-a-s-tijdelijk-via-pi3utr/  

 

CQPA van januari 2015 hier te downloaden in pdf 

 

http://vrza.nl/cqpa/CQ-PA_januari_2015.pdf  

 

CQPA van december 2014 hier te downloaden in pdf 

 

http://vrza.nl/cqpa/CQ-PA_december_2014.pdf  

 

6 en 7 februari 2015: PA70OV OPERATION VERITABLE  

 

http://www.pa2p.nl/pa70ov  

 

22 maart 2015: OT70BULGE OPERATION VARSITY  

 

http://www.qrz.com/db/OT70BULGE  

 

Storingen van de afstandsbediening van de auto  
 

http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/consument/storingen-en-om-het-huis/storingen-

van-de-afstandsbediening-van-de-auto  

 

 

 

 

 

 

https://www.veron.nl/nieuws/dx-cluster-software-voor-mac-osx/
http://www.pi4boz.nl/activiteiten/activiteiten.htm
http://pi4zvl.nl/index.php/activiteiten/hambeurs
http://www.pi4vrz.nl/2015/01/vanaf-17-januari-a-s-tijdelijk-via-pi3utr/
http://vrza.nl/cqpa/CQ-PA_januari_2015.pdf
http://vrza.nl/cqpa/CQ-PA_december_2014.pdf
http://www.pa2p.nl/pa70ov
http://www.qrz.com/db/OT70BULGE
http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/consument/storingen-en-om-het-huis/storingen-van-de-afstandsbediening-van-de-auto
http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/consument/storingen-en-om-het-huis/storingen-van-de-afstandsbediening-van-de-auto
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Ham nieuws       @hamnieuws 

 

VRZA zendstation      @pi4vrza  

 

VERON Nederland      @VERON_Nederland  

 

VERON Electron      @veronelectron  

 

VERON Radio AA      @pi4aa 

 

Ballonvossenjacht      @ballonvosjacht  

 

RSGB        @RSGB_UK 

 

CQ Amateur Radio      @deCQCQCQ 

 

AMSAT       @AMSAT 

 

AMSAT UK       @AMSAT_UK 

 

JOTA JOTI       @JOTAJOTI 

 

D R C O       @Delta_RCO 

 

DARES       @DARES  

 

RAYNET UK       @RAYNET_UK 

 

HAMNET South Africa     @HAMNET_SARL 

 

Emcomm startpagina      @EmcommStartpag  

 

IARU Regio 1       @IARU_R1 
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RAFARS       @G8FC 

 

UBA        @UBA_BEL 

 

DARC        @DARC_eV 

 

Space Weather      @spaceweather 

 

NASA Goddard Space WX     @NASASpaceWxCtr  

 

HYTERA       @HyteraHYT 

 

KENWOOD       @Kenwood_Comms 

 

ICOM America Inc      @icomamericainc 

 

ICOM UK       @icom_uk 

 

Elecraft       @elecraft 

 

Amateur Radio Europe     @AmateurRadioEU  

 

Amateur Radio      @amatradio 

 

DX World       @DX_World 

 

ARRL        @ARRL 

 

ARISS        @ARISS_status 

 

PI3GOE       @pi3goe  

 

PA6JAM       @PA6JAM 

 

Agentschap Telecom      @AgentschapT 



 

 

Deltaloep           Pagina 12 van 14 

 

 

 

Lezing Enigma 

 

Zoals (bijna) iedereen weet, zijn er op Walcheren een aantal elektronische replica's van 

de bekende Enigma (de)codeermachine in omloop. Deze machine kreeg zijn grote 

bekendheid in de tweede wereldoorlog, maar hoe werkte dat nu precies? 

 

Het was reeds in 2010 dat in Walcheren de eerste lezing over dit stukje vernuft werd gegeven 

Inmiddels zijn we vijf jaar en 18 lezingen verder. Aan de Enigma zelf is niets veranderd, maar 

mede vanwege de recente film "The Imitation Game" over het leven van Alan Turing staat hij 

wel weer in de belangstelling. 

 

                 
 

 

Voor diegenen die destijds de lezing hebben gemist ben ik bereid om de lezing anno 2015 

nogmaals te houden. Heb je belangstelling, dan graag een berichtje naar mij. 

 

Het aantal belangstellenden bepaalt de datum en de locatie. 

 

 

73, 

 

Dan, PA1FZH  
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AGENDA 2015 

 
7 februari                  Open dag Watersnoodmuseum Ouwerkerk 
14-15 februari           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) 
6-7 juni                     Velddagen 
15-16 aug                 Lighthouse weekend 
30 augustus             Antennemeetdag (Info WAT) 
17-18 okt                  JOTA 
7 november              Dag voor de Radio amateur 
 
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 kijken? Ruim 6 jaargangen via  http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32  

 Redactie afdelingen       Jesse Kluijfhout     PE1RUI              www.pi4vli.nl  

                                      Ben Bousché             PD1MRZ            www.pi4wal.nl  

     Robert Poortvliet        PA3GEO            www.pi4zwn.nl  

 Eindredactie   Ronald Verburg PA10725 

  

Deadline februari nummer: 20 februari 2015 

   

http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32
http://www.pi4vli.nl/
http://www.pi4wal.nl/
http://www.pi4zwn.nl/
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Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com 

mailto:deltaloep@gmail.com

