
 
 

FEBRUARI 2017                         JAARGANG 23 NR.02 
 

 
Van de redactie 
 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met het verslag van de nachtvossenjacht 2017, QSL kaarten, de 
komende afdelingsbijeenkomsten, aankondiging van de COTA, regionieuws en meer.  
 
Veel leesplezier! 
 
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw             
kopij vóór 20 februari 2017 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
  
Met vriendelijke 73, 
Ronald PA10725 

 
Jaarvergadering /  afdelingsbijeenkomst VRZA Zuid West Nederland 
 
Woensdag 1 februari zal de jaarvergadering worden gehouden van de VRZA afd. ZWN. 

Om 20.00 uur start de vergadering in de ‘voormalige PSD’ locatie, thans de locatie van de HZ 
waarin de VRZA haar eigen clubshack heeft.  
 
Graag tot ziens! 
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Maandelijkse afdelingsbijeenkomst Veron Walcheren 
 
Woensdag 8 februari 2017 om 20.00 uur is er de maandelijkse bijeenkomst die zal              
plaatsvinden in het Palet (Brede School) in Middelburg-Zuid (tegenover het          
winkelcentrum). 
 
Rinus, PA2MDL zal een presentatie geven over zijn ervaring met diverse digitale modes. 

Het betreft de volgende programma’s: 

● WSJT-X dit is een verzamelprogramma met wel 8 verschillende modes 
waaronder ook WSPR. 

● MSHV dit is een programma voor o.a. meteor scatter met wel 6 verschillende 
modes. 

● FLDIGI dit is een programma met wel 18 verschillende modes. 
Dat wil niet zeggen dat hij alle modes gaat bespreken, maar wel deze 3 programma’s met zijn                 
ervaringen, de problemen en de mogelijkheden. 

 
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 21.00 uur. Voor de               
laatste nieuwtjes is het altijd handig ook met enige regelmaat onze website http://www.pi4wal.nl             
te raadplegen. 

 
Met vriendelijke groet, 
Ben Bousché PD1MRZ 
Secretaris A44 - Walcheren 
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Open dag Watersnoodmuseum Ouwerkerk 

Zoals een ieder weet, is de oorsprong van noodradiocommunicatie (helaas) gelegen in de 
watersnoodramp van 1953, waar zendamateurs de eerste dagen de verbindingen tussen 
ZuidWest Nederland en de rest van het land verzorgden. Het is dan niet voor niets dat 
hier ook in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk aandacht aan wordt besteed en al 
sinds 2013 verlenen zendamateurs van VERON en VRZA evenals leden van DRCO tijdens 
de open dag in februari hier een bijdrage aan. 

Ook voor 2017, het vijfde jaar in rij, zijn we gevraagd om een bijdrage te leveren op de open 
dag welke plaatsvindt op zaterdag 4 februari 2017. Zoals in de afgelopen jaren, zullen we een 
special event station in de lucht zetten (PA64ZRK) welke met name op 80 en 40 meter zal 
werken. Daarnaast zullen we de rol van radio zendamateurs in 1953 toelichten met daarbij een 
link naar DRCO in de huidige tijd. Daarbij o.a. ook een HF station en sets uit de vijftiger jaren. 

Iedereen is van harte welkom op zaterdag 4 februari om kennis te maken met het 
watersnoodmuseum en / of een bezoek te brengen aan de zendamateurs ter plaatse. 

Meer over de opendag via onderstaande link 
http://www.watersnoodmuseum.nl/NL/actueel/nieuws/182/open-dag-2017-zaterdag-4-februari/  

 

Info DRCO www.drco.nl en https://www.youtube.com/watch?v=aK3YtMRWdNE (vanaf 5.10 
min) 
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Groninger Radio Amateur Treffen 

Jammer genoeg wordt het Noordelijk Amateur Treffen (NAT), niet meer georganiseerd. 

Naar aanleiding van vragen van handelaren en met name publiek, blijkt er wederom behoefte te 
zijn aan een tweede vorm van een soortgelijk treffen in het voorjaar, met een Markt met Radio, 
Elektronica, Computer, Hobbytechniek en Demo. 

Voor deze markt is opnieuw het samenwerkingsverband verlengt tussen Groninger Radio 
Amateurs, de st. RCGA en www.vitalisvlooienmarkten.nl   

Op zaterdag 18 februari 2017 gaan we opnieuw een markt opzetten door een tweede 

GRONINGER  RADIO  AMATEUR TREFFEN 
te organiseren. Wij willen u graag de uitnodigen om op deze markt aanwezig te zijn. 

Het wordt gehouden voor zendamateurs, luisterstations, geïnteresseerden in de Radio- en ATV 
techniek maar ook voor hobby enthousiasten op Computer gebied, Elektronica en zelfbouw. 
Aanvoer van nieuwe en gebruikte spullen zullen in ruime mate aanwezig in allerlei variëteit. We 
gaan ook weer stands inrichten waar demonstratie wordt gegeven over de mogelijkheden met 
Radio, Elektronica, Mini PC’s, opleidingen en dergelijke. 

Daarbij is het gezellig treffen, uitwisselingen van opgedane ervaringen en bijpraten ook een 
belangrijk onderdeel. Dit kan plaatsvinden in de Horeca hoek onder genot van een kop koffie, 
een hapje of een drankje. 

De markt wordt georganiseerd in de bekende Veilinghallen (Flowerdome) Legroweg 80, 
9761TD te Eelde. Dit ligt 10 Km ten zuiden van Groningen en prima bereikbaar per openbaar 
vervoer en op loopafstand van Groningen Airport Eelde. De hal heeft een oppervlakte van 
2500-3000 m2,  is uitstekend verlicht en verwarmd. 

In hetzelfde complex wordt elke week een zeer grote vlooienmarkt georganiseerd door Vitalis, 
die vele duizenden bezoekers trekt. Door samenwerking hebben bezoekers nu direct toegang 
voor beide markten voor één entreeprijs van slechts € 3,50. Kinderen tot en met 13 jaar gratis 
entree. De radiomarkt is zaterdag voor het publiek geopend van 9.30 H tot 15 H.  
Gratis Parkeergelegenheid is in ruime mate aanwezig!  

Namens de Groninger Crew, RCGA en Vitalis. 

Eene de Weerd, pa3ceg eenedeweerd@hetnet.nl   of   pa3ceg@hetnet.nl  
Website; www.grorat.nl 
Zandvoort 31, 9331JH Norg 
Tel. 0592 61 35 57  
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QSL Kaart (1) 
Ik ontving bij de Kerstkaart van Jón Dam (OY9JD) ook de langverwachte QSL voor 23 cm. 
 
Ik had op 6 juni een snoeihard QSO op 432 MHz en onze poging op 1296 MHz lukt ook! De                    
afstand is 1.320 km en dat is best ver. In totaal heb ik Jón nu op vier banden gewerkt: 6m, 2,                     
70cm en 23 cm. Het wachten is nu op een mooie opening op 13cm, maar of ik dat nog ooit zal                     
meemaken?  
 
73’ Frank  
PE1EWR 

  

Friese radiomarkt 
 
Zaterdag 27 mei 2017 is het voor de 39e keer dat de afdeling A 63 de bekende Friese                  
Radio Markt organiseert in en rondom zalencentrum “De Buorskip” aan de Vlaslaan 26,             
9244 CH Beetsterzwaag. 

Voor de radio-zendamateur en elektronicahobbyist is dit de gelegenheid om hun slag te slaan              
en juist dat onderdeel of andere waar  te kopen waar je wellicht al lang naar op zoek bent. 
Onze FRM wordt alom geprezen als een gezellige markt, waar het goed vertoeven is. 
Ruim 100 handelaren uit binnen en buitenland zullen hun koopwaar aanbieden. 
 
U kunt op onze markt terecht voor oude en nieuwe zendontvangers, computers en             
computeronderdelen, antennes, kabel, gereedschap, onderdelen voor zelfbouw, sloopmateriaal        
en nog heel veel meer. En we verwachten ook promotie van en over de nieuwste digitale                
technieken zoals D-Star, DMR en system fusion en het nieuwe Hamnet. Daarnaast ook             
aanwezig de DLZA de DIG, DARES en de QRP groep. 
 
Verder is de markt een belangrijk ontmoetingspunt voor zend- en luisteramateurs,           
computerfreaks, verzamelaars en andere techneuten. Bij onze afdelings stand kunt u terecht            
met uw QSL kaarten en nog veel meer. 
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Camping On The Air 2017 
 

Sinds jaar en dag begint het nieuwe seizoen voor het buitengebeuren met de COTA in               
Lewedorp. Deze keer is het voor het 25e jaar ! Een jubileum dus. 
Het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 maart is deze jubileumeditie, zoals             
gebruikelijk, op minicamping Buitenhof aan de Dekkersweg in Lewedorp. 
 
Zoals we gewend zijn verzamelen we in Middelburg op de parkeerplaats bij de Mortiere              
Boulevard (tegenover Jysk) en vertrekken om 09.00 uur richting Lewedorp waar we om ca              
09.15 uur aankomen.  
 
Zij die op eigen gelegenheid willen komen zijn vanaf 09.30 uur welkom op de camping. 
De nadruk zal ongetwijfeld liggen op antennes en aanverwante zaken, hoewel er ook heel wat               
verbindingen gemaakt zullen worden en het nodige aan apparatuur hersteld zal worden. 
Met een voor de vaste deelnemers inmiddels vrij hoge gemiddelde leeftijd is een overvloed aan               
kennis en ervaring aanwezig waar iedereen van profiteren kan en de meeste problemen wel              
opgelost kunnen worden. 
 
Zaterdagmorgen om ca. 11.00 uur wordt het oorlam en ’s avonds de afhaal Chinees natuurlijk               
niet vergeten, net zo min als de gebakken eieren met spek van Wim op zondagmorgen en het                 
inmelden in de 2-meter ronde van PE1EWR. Om te blijven overnachten is er in de kantine                
voldoende ruimte op, onder of naast de tafels met nostalgische, rustgevende CW-            
achtergrondmuziek. Zondag rond 16.00 uur, nadat de kantine en het terrein weer opgeruimd             
zijn gaan we weer terug naar huis. 
 
Zin om eindelijk die “onbruikbare, defecte antenne” te kunnen gebruiken, of dat experiment te              
doen waar thuis geen ruimte genoeg voor is ? 
Kom langs en wordt wijzer. Nog altijd geldt: niet geschoten is altijd mis!  
Zijn er speciale dingen die je wilt doen of testen waarvoor geen standaard apparatuur voor               
nodig is laat het even weten, dan kan er (indien mogelijk) voor gezorgd worden. 
Bezoekers die langs willen komen zijn natuurlijk van harte welkom. 
Een inpraatstation is het hele weekend actief op 145.225 MHz. 
Voor verdere inlichtingen en/of opgave: Jan, PA3BKZ 
 
Tot ziens op de COTA. 
Jammer als je moet zeggen: “ had ik dat maar niet gemist, weer een jaar wachten”. 
 
Handig om mee te nemen: 
Bord, mok, bestek, eten en drinken voor zover van toepassing 
Eigen set en antennes voor je experimenten 
Eventueel slaapgerei 
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Verslag van de nachtjacht wintereditie 2017  
 
Zaterdagavond 28 januari heeft de voorjaarseditie plaatsgevonden van de jaarlijkse          
nachtjacht die op 80 meter wordt gehouden. Deze nachtjacht lijkt erg veel op de reguliere               
vossenjachten in het hoogseizoen echter is er hier geen daglicht én is er zowel een               
baken als een vos in de ether. 

De editie van zaterdag 28 januari was redelijk ad-hoc te noemen. Als idee ontstaan in de                
technoronde na de kerstvakantie waren redelijk snel drie ploegen in de gelegenheid om zich op               
te geven voor deelname. De organisatie was ook deze keer in handen van Karin PDoKM,               
Ronald PA10725, Dan PA1FZH en Michel PD4AVO. 

De drie groepen hadden zich om 19.30 uur gemeld bij het startpunt aan het ZEP in Middelburg.                 
Door de aanwezigheid van één of meerdere contesten en veel QRM zijn de groepen uiteindelijk               
om de tien minuten vertrokken vanuit een startlocatie in Serooskerke, want daar kon men wel               
het Baken en de Vos waarnemen. Aldaar was de eerste opdracht om op een kaart een eerste                 
peiling te noteren naar de Vos. Daarna was het de opdracht om op meerdere plaatsen te gaan                 
peilen naar het Baken, wat als eerste moest worden gezocht.  

De deelnemende groepen aan deze editie waren: 

Groep 1: Wouter PD1WL en Robert PA3GEO 
Groep 2: Jolande en Cor PE1PTQ 
Groep 3: Karin PDoKM en Wijnand PA3HFJ  

Het Baken (Ronald en Michel) stond op de duinen bij Zoutelande, voorbij de kleine bunker aan                
de Duinweg die voor het publiek op regelmatige basis te bezoeken is. Bij aankomst bij het                
Baken stopte de tijd van de groepen zodat zij met goede moed konden beginnen met de altijd                 
lastige Vervelende Vragen Lijst, beter bekend als de VVL. De hierop soms onmogelijke vragen              
werden naar vermogen zo goed mogelijk beantwoord zodat daarna de tijd weer ging lopen voor               
het vertrek naar de eigen gekozen peil locaties voor het eindpunt van de nachtvossenjacht, de               
Vos. 

De Vos kon men uiteindelijk vinden nabij het bos bij Kasteel Westhoven in Oostkapelle. Daar               
was pas later begonnen met het warm maken van de lekkernijen anders zouden de zoekende               
groepen zonder het jagen met de 80 meter peildoos alleen al kunnen afgaan op de geur van                 
warme worst.  

Zoals wel eens eerder is gedaan kregen de deelnemende groepen bij het vertrek vanaf het               
Baken een opdracht mee: men mocht zich alleen melden bij de Vos indien zij een visitekaartje                
of servet (of iets anders als beiden niet voorradig waren) (met logo) van twee willekeurige               
horecagelegenheden met de plaatsnaam Westkapelle of Domburg bij zich hadden. Later bleek            
toch dat een team daar Aagtekerke op had staan . . . . 
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Het vertrek vanuit Zoutelande kon overigens pas plaatsvinden als een tweede streep was gezet              
op de plattegrond van Walcheren. De eerste peiling was vanuit Serooskerke, de tweede peiling              
zou, als men goed heeft kunnen peilen, een mooie kruispeiling hebben gemaakt nabij de juiste               
locatie van de plaats van de Vos, westelijk van Oostkapelle. 

Dat peilen soms afwijkend kon zijn bleek uit de afwijkingen vanuit Serooskerke. Bijna 40 mm               
verschil met de werkelijkheid, dat was de eerste afwijking, pal west gemeten. Vanuit Zoutelande              
waren de peilingen naar de Vos een heel eind beter. Hier was veel minder stoorsignaal te                
bekennen.  

Natuurlijk was het aan de deelnemende groepen om deze tussenopdracht zo goed mogelijk in              
te schatten. Omdat er een omleiding was richting Westkapelle was Domburg de beste optie.  
Uit de inventarisatie bleek toch dat ook Westkapelle was bezocht.  

Het peilen van de Vos ging uiteindelijk prima. Terwijl de warme worsten werden opgewarmd              
kwamen de teams om beurten binnen. Eerst het eerste team, daarna het team van het Baken.                
Niet veel later kwamen de andere twee wedstrijdteams tegelijkertijd binnenlopen bij de Vos.             
Gezien het goede weer, de aanvaardbare temperatuur, de prima sfeer en het weerzien van de               
deelnemers bleek ook deze editie van de nachtvossenjacht weer geslaagd! 
 
De uitslag van de nachtvossenjacht van 28 januari 2017  
 
3e plaats team Jolande & Cor PE1PTQ 
VVL 7 van de 20 goed / tot Baken 58 min, tot Vos 51 min, totaal 109 min onderweg 
Verschil kruispeiling tov Vos: 60 mm. Totale tijd na correctie: 155 min 
 
2e plaats team Karin PDoKM en Wijnand PA3HFJ 
VVL 11 van de 20 goed / tot Baken 52 min, tot Vos 51 min, totaal 103 min onderweg 
Verschil kruispeiling tov Vos: 60 mm. Totale tijd na correctie: 141 min 
 
1e plaats team Wouter PD1WL & Robert PA3GEO 
VVL 12 van de 20 goed / tot Baken 40 min, tot Vos 50 min, totaal 90 min onderweg 
Verschil kruispeiling tov Vos: 40 mm. Totale tijd na correctie: 103 min 

 

In de loop van volgende week komen alle foto’s op de website van de VRZA ZWN. 

Iedereen dank voor deelname, graag tot een volgende keer! 
 

Op pagina 9 alvast enkele sfeerbeelden van de deelnemers….. 
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QSL Kaart (2) 

Hierbij de QSL van 9M2PUL, gewerkt en bevestigd, op 40 mtr. in CW 
 
73’s van Cor PG9HF 
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ASG Bulletins en DELTA Loeps vanaf 1995 digitaal beschikbaar 
 
In 1995 besloten de drie Walcherse afdelingen van de zendamateur verenigingen VRZA 
en VERON om een samenwerkingsverband aan te gaan, genaamd de Activiteiten Stuur 
Groep (ASG). Om de gezamenlijke leden te kunnen informeren over de activiteiten van de 
afdelingen werd het net opgestarte VRZA ZWN Bulletin getransformeerd naar ASG 
Bulletin. 

 
 

Een aantal jaren later werd de naam gewijzigd naar DELTA Loep , en zo heet het nu alleen nog                  
digitaal verspreide informatieblad nog steeds. In den beginne was het internet nog niet zo wijd               
verspreid zoals nu, dus werd het Bulletin op papier verstrekt. De ASG bestaat als zodanig niet                
meer, maar de samenwerking is er nog steeds en de DELTA Loep  is springlevend. 

Zinvolle taak 

Marcel PD2MDB zocht een zinvolle invulling van zijn vrije tijd en vond die in het inscannen van                 
de alleen op papier beschikbare ASG Bulletins en DELTA Loeps , daarbij geassisteerd door Dan              
PA1FZH. Samen met de latere reeds digitaal beschikbare DELTA Loeps is zo een mooie              
verzameling - historie zo je wil - van de activiteiten van Veron Walcheren en Vlissingen en                
VRZA Zuid West Nederland ontstaan. 
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Er is hiervoor een speciaal hoekje op de website van VRZA ZWN ingericht zodat ze voor                
iedereen beschikbaar zijn. Leuk om in een verloren moment zomaar eens een oudere ASG              
Bulletin of DELTA Loep te downloaden en te zien wat voor leuke nieuwtjes er toen werden                
gemeld. 255 bestanden geven samen 22 jaar wel-en-wee van de Walcherse zendamateurs            
verzameld; Marcel en Dan, bedankt! 

Klik op onderstaande link om de ASG bulletins en de DELTA Loeps  te vinden. 

http://pi4zwn.nl/index.php/nl/links-downloads/downloads  

 PI53WAL Neeltje Jans (VHF/UHF station) 

 PACC Contest vanuit VRZA locatie Botenhuis 
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AGENDA  
 
1 februari                    Jaarvergadering VRZA Zuid West Nederland 
4 februari                    Jaarlijkse activiteit herdenking Watersnoodramp Ouwerkerk 
8 februari                    Bijeenkomst en lezing PA2MDL bij Veron Walcheren 
11-12 februari PACC HF Contest 
11 maart 42e Landelijke Radio Vlooienmarkt te Rosmalen 
18-19 maart                COTA weekend camping boer Dekker Lewedorp 
8 april Algemene Leden Vergadering VRZA (landelijk) 
22 april 78e Verenigingsraad VERON (voorlopige datum) 
19-20 augustus           Lighthouseweekend 
27 augustus                Antennemeetdag 
30 sept + 1 okt            Luisterpostweekend Gorinchem  
20-22 oktober             JOTA weekend 
 
 
Elke zondag 14.00 uur locale tijd openstelling PI4VLI bunker, Zuidweg 2 te Biggekerke.  
 
Elke zondag 09.30 uur locale tijd 144.285 MHz SSB ronde 
  
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 te Vlissingen. 
 
Elke 3e woensdag vd maand Techno avond in de clubshack van ZWN vanaf 19.30u tot 22.00u 

Colofon 

Alle jaargangen ASG bulletins (1995-1999) en Delta Loeps  (1999-2017) nu via onderstaande link: 
http://pi4zwn.nl/index.php/nl/links-downloads/downloads  

Secretarissen: PI4VLI Jesse Kluijfhout PE1RUI www.pi4vli.nl  
PI4WAL Ben Bousché PD1MRZ www.pi4wal.nl  
PI4ZWN Robert Poortvliet PA3GEO www.pi4zwn.nl  

Opmaak: Michel Bleijenberg PD4AVO  
Eindredactie: Ronald Verburg PA10725  

 
Stuur uw kopij naar  deltaloep@gmail.com          Deadline maart nummer: 20 februari 2017 
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