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Van de redactie
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met nieuws over de komende PACC Contest editie 2021,
nieuw Radio Techniek Net, veel lees linkjes, 4 meter transverters en heel veel meer.
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw
kopij vóór 20 februari 2021 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com
Met vriendelijke 73, Ronald PA10725

Extra radio-rondes woensdagen 3 en 1 februari
Voorlopig vinden er i.v.m. de strengere lockdown maatregelen en avondklok nog steeds
geen afdelingsbijeenkomsten plaats. We willen ook in 2021 graag "vinger aan de
seinsleutel" houden met onze leden. Vandaar dat we elkaar ook op de eerste twee
woensdagavonden in februari "on the air" te ontmoeten op 145.225 MHz om 20:00 uur.
De ronde op de eerste woensdag van de maand zal worden geleid door Karin, PA2KM als
zijnde de normale ZWN afdelingsbijeenkomst.
De ronde op de tweede woensdag van de maand zal worden geleid door Dan, PA1FZH, als
zijnde de normale WAL afdelingsbijeenkomst.
Uiteraard is er ook iedere zondagavond de Techno Ronde op 145.225 MHz om 21.00 uur,
geleid door Dan, PA1FZH of Frank, PE1EWR.
VERON afdeling Vlissingen
VERON afdeling Walcheren
VRZA afdeling Zuid West Nederland
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PACC 2021 in andere opzet
Vanuit Walcheren doen we al meer dan 25 jaar in clubverband mee aan de PACC. Dit is
een mooie manier om met leden van VERON en VRZA te strijden voor de punten en het is
altijd de eerste gezamenlijke activiteit in het nieuwe jaar. Al vele jaren zijn we dan te gast
in het clubgebouw van VRZA-ZWN; eerst in het botenhuis en al lang in het oude PSD
gebouw aan de binnenhaven.
Helaas zitten we nu in andere omstandigheden als de afgelopen jaren. COVID-19 vraagt van
velen van ons aanpassingen in het QRL, het familieleven en helaas ook in onze hobby..
Naar aanleiding van de nieuwe afgekondigde maatregelen hebben we als besturen van
VERON Walcheren en VRZA-Zuid West Nederland het besluit genomen om de PACC 2021 niet
in clubverband te organiseren.
De omstandigheden lenen zich er niet voor om samen te komen in het VRZA clubgebouw en de
veiligheid van onze leden is belangrijker dan een contest.
Gelukkig is er nog steeds de mogelijkheid om aan de PACC mee te doen vanaf thuis. Zo kun je
toch bijdragen aan het "in de lucht brengen van ZL". Tenslotte zit je in de PACC aan de goede
kant van een pile-up. Iedere deelnemer die een log instuurt en in de cabrillo log header een
geldig adres opgeeft krijgt op dat adres het zo felbegeerde vaantje.
En als je op je log vermeld dat de punten naar PI4WAL gaan, dan kunnen we toch als afdeling
in 2021 weer een stapje hoger komen.
De regels voor deelname zijn hier te vinden:
https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2021/01/PACC-2021.pdf
We gaan er vanuit dat we in 2022 weer als vanouds de PACC gezamenlijk kunnen draaien.
73,
Robert Poortvliet, PA3GEO, organisator PACC
Karin Mijnders, PA2KM, Voorzitter VRZA ZWN
Dan de Bruijn, PA1FZH, Voorzitter VERON WAL

Deltaloep

Pagina 2 van 26

Radio Techniek Net
In navolging van het Technonet dat jaren geleden door wijlen Dick Rollema, PAoSE en
Herbert, PAoSU, werd geleid, heb ik het initiatief genomen om te proberen dit weer tot
leven te brengen.
Dit net dat we Radio Techniek Net (RTN) noemen wordt gerund door twee moderatoren,; ze
kunnen beide deelnemen aan discussies deelnemen, maar zijn vooral actief om ervoor te
zorgen dat het over techniek gaat en niet teveel daarvan afwijkt
De volgende radioamateurs zijn bereid deze moderatie-taak op zich te nemen:
1. PA3FUN Christiaan Roselaar
2. PA2DW Dick Harms

Tijdstip: elke zaterdagmiddag om 16:00u
Frequente: 3777,777 kHz Dit was ook de frequentie van het voormalige Technonet
Onderwerpen: uitsluitend radiotechniek. Aan de orde kan dus komen antennetechniek,
antennebouw, propagatie, frequentiestabiliteit, faseruis, maar ook zaken als Hermes Lite,
radiobuizen om wat op te noemen oldtimers weten vast nog wel hoe dat vroeger toeging.
Enz. enz.
We willen graag een groepje enthousiaste deelnemers doen ontstaan en de moderatoren zullen
er op toezien dat de deelnemers serieus bijdragen aan het net en dat gesprekken technisch
georiënteerd zijn en blijven
Het net is actief sinds zaterdag 16 januari 2021
73 Gerrit Jan , PAoGJH

Met dank aan Cor PG9HF,
bron: website www.veron.nl
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Silent key, Jan Ottens PAoSSB
Eén van de bekendste zendamateurs van Zeeuws-Vlaanderen, Jan Ottens uit
Terhole, is maandag 4 januari 2021 op 79-jarige leeftijd overleden. Zijn hobby was
alles voor hem. Hij deelde zijn kennis graag met lezingen en tentoonstellingen.
Aldus de PZC van woensdag 6 januari dit jaar. Het hele artikel is te lezen via:
https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/zendamateur-jan-ottens-1941-2021-overleden~a413ef6dd/

Verschillende media hebben aandacht gegeven aan het overlijden van Jan, die de afgelopen 20
jaar op regelmatige basis een lezing gaf bij de VERON afdeling Walcheren.
Berichtgeving website landelijke VERON
https://www.veron.nl/silent-key/
Berichtgeving website landelijke VRZA
https://www.vrza.nl/wp/2021/01/10/jan-ottens-pa0ssb-sk/
Interviews met Jan uit 1982 en 2017
https://vhf-uhf.veron.nl/pa0ssb-sk/

Foto: Jan PAoSSB in zijn vertrouwde shack (bron: VRZA.nl)
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Ervaringen met de Ukraine transverters
De Elecraft KX-3 is een geweldige set die ik gebruik achterin de Landrover maar ook
thuis als hoofdset. Het vermogen van 10-12 watt is prima voor QRP gebruik. De KX-3
loopt van 160 – 6 meter; voor 2 meter heb ik de ingebouwde Elecraft 2 meter transverter
die net boven de ingebouwde antennetuner past.
Hoewel deze uitstekend werkt voor het aansturen van de UHF transverters, is de 2,5 watt wel
erg weinig voor dagelijks werk, zelf voor een rasechte QRP’er. Ik heb Elecraft benaderd met de
vraag of ze nog van plan waren om een 2 – 4 meter transverter met 10 watt te bouwen die in
het batterijvak zou kunnen passen. Sinds de komst van de Elecraft KX-2 wordt de KX-3 niet
door veel mensen echt op ingebouwde accu’s gebruikt. De ontwerpers stonden er niet direct
negatief tegenover maar vooralsnog staat hun hoofd meer naar het op de markt brengen van de
K-4. Dus vooralsnog hoeven we niet meteen een transverter unit te verwachten.
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In 2014 kocht ik via Ebay een eenvoudige vier-meter transverter uit de Ukraine
(www.transverters-store.com , maar er zijn ook andere leveranciers) . Een simpele print die
gebouwd en afgeregeld werd geleverd.
Voor gebruik met de KX-3 is hij prima; de KX-3 kan voor transverter doeleinden het vermogen
terugbrengen naar 100 mWatt en dat is voldoende om deze transverter mee aan te sturen. In
de
praktijk bleek hij goed te werken.
De website spreekt over een maximum vermogen voor aansturing van 50 mWatt maar ik heb
overleg gehad met de ontwerper (UT5JCW) en de 100 mWatt uit de KX-3 mag ook zonder
probleem.

Als je op internet kijkt, zijn er vóór en tegenstanders van deze printjes. Je kunt ze natuurlijk niet
vergelijken met de professionele transverters van bv Kuhne, die een duidelijk hogere prijs
hebben. W7QQ & KK6MC (zie internet) hebben een onafhankelijk onderzoek gedaan, zeker de
moeite waard om te lezen.
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Voordelen:
• Goedkoop
• Compact
• De stijl is zo’n beetje als de oude Semco printen die je ook alleen hoefde aan te sluiten.
• Reeds afgeregeld
• Geen externe componenten nodig zoals relais en sequencers
• Voldoende vermogen voor veldwerk
• Geheel in de lijn van experimenterende QRP’ers
• Verkrijgbaar voor 6 – 4 – 2 en 70 cm; allen met een IF op 28 MHz
• Uitstekende prijs – kwaliteit verhouding

Nadelen:
• Niet stabiel genoeg voor digimodes. Voor FM en SSB gaat het prima. Bij een CW QSO
merken beide partijen aan de toonhoogte dat de set wat verloopt. Er zijn tegenwoordig ook
verbeterde modellen te koop met een TCXO maar die zijn duurder (hoewel € 90 ook nog
steeds erg goedkoop is).
• Er kan een offset zijn op het display van je achterset. Dit komt doordat de oscillator vrij
loopt en geen trimmertje heeft om bij te regelen. In de KX-3 kan per band een aparte off-set
worden ingesteld.
• Op de spectrumanalyser kun je wel zien dat het niet handig is om ze te gebruiken om een
zware eindtrap mee aan te sturen. Maar als je de ruststroom netjes instelt en ze niet op hun
tenen laat lopen dan valt het in de praktijk erg mee. Dit wordt bevestigd door het onderzoek
van W7QQ & KK6MC.
• Documentatie is wat summier
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Aan het begin van de kerstvakantie zag ik dat er een aanbieding was en de transverters werden
verkocht voor ca. €30 per stuk (inclusief de verzendkosten). Voor dat geld is het leuk om er mee
te experimenteren en dit leidde tot de aankoop van 3 printjes voor 70 – 144 – 432 MHz. Voor
minder dan € 90 (inclusief de verzendkosten) lagen ze op Oudejaarsdag op de mat.
Geheel in lijn met de eerder gebouwde voedingen en testkastjes wilde ik de drie transverters in
één kastje van een oude printerswitch bouwen. De enige mogelijkheid was om ze verticaal te
plaatsen. Gelukkig kreeg ik een mooi stuk hoeklijn 40 x 25 x 4 mm wat prachtig als koellichaam
en bevestiging kon dienen. De eindtransistor zit “koud” tegen het koelblok.
Het 28 MHz signaal vanuit de KX-3 wordt dmv 3 eenvoudige relais verdeeld naar de 3
transverters. Een 4 standenschakelaar verdeelt de voedingsspanning, de PTT schakeling en
schakelt de relais. In de weken voorafgaand aan de komst, bouwde ik de relais op een printje,
zaagde de koellichamen, tapte schroefdraad en legde de (teflon) coaxkabels en voedingskabels
aan. In de dagen na Nieuwjaar kon ik ze inbouwen. Omdat je er slecht bij kunt als ze alle drie
zijn ingebouwd, heb ik eerst de 70 MHz versie gemonteerd. Pas toen de ruststroom was
gecontroleerd, het vermogen was ingesteld en deze was getest met lokale stations heb ik de
volgende ingebouwd.

Zoals op de foto’s is te zien, is de aansluiting van de kabels op de print wat knullig.
Waarschijnlijk heeft de ontwerper een mooie testbank waar hij de print tegenaan schuift. Ik heb
er voor gekozen om de draden licht te vertinnen en dan in de connectoren te duwen. Dat gaat
goed, ook voor de teflon coax. Voor de HF uitgang kwam het het beste uit dat de BNC
connector zo dicht mogelijk bij de print kwam en je maar 1 cm (teflon) draad nodig hebt om de
afstand te overbruggen. Er is geen extern RX/TX relais nodig.
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De 4 meter en 2 meter transverters geven 12 – 15 watt maar ik heb ze bewust op 10 watt gezet.
De reden is dat ze dan minder op hun tenen lopen en de uitgang wat schoner is. De 70 cm
uitvoering staat op 3 watt. Als je de specificaties van de gebruikte eindtorren bekijkt, dan
zou de RD16HHF1 tot max. 30 MHz gaan maar hij wordt hier op 70 MHz gebruikt. De
RD15HVF1 zou tot max. 175 MHz gaan maar wordt hier ook op 432 MHz gebruikt (vandaar
waarschijnlijk het lage vermogen).
Werken ze?
Direct na inbouw werkten ze. De ontvangstgevoeligheid (uiteraard eerst gemeten met de FZH
QRP testset en later met de Neuwirth FUP1 DZS) blijkt goed te zijn (beter dan 0,2 uV).
Ik heb ze gedurende een maand in diverse QSO’s (CW, FM en SSB) en in de locatorcontest
getest en vergeleken met de Yaesu FT-736R.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het ruisniveau wat hoger is. Als je de S-meters mag
geloven, dan geven de transverters 1 S punt meer ruis.De ontvangstrapporten zijn goed; geen
vervorming.
Ik kan met de transverters net zoveel stations ontvangen als met de FT-736. De TX rapporten
zijn over het algemeen goed. Het feit dat er wat frequentieverloop is, is niet zo erg. We zijn
wellicht teveel gewend aan sets met zes cijfers achter de komma, beschouwen vervolgens dat
getal ook als de absolute waarheid en vergeten dan wel eens dat een stukje eenvoudige
zelfbouw ook prima kan werken.
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Nogmaals:
De transverters zijn geen vervanging voor een Kuhne transverter of een dedicated VHF set van
één van de bekende merken. Aan de andere kant: zo makkelijk en zo goedkoop kom je anders
niet op VHF.
Het aansturen van de prints met 100 mWatt kan natuurlijk vanuit iedere (al dan niet zelfbouw)
transceiver. De PA0SSB II transceiver levert 100 mWatt en wie weet is dit een mooie
bestemming voor een oud project waar de eindtrap nog steeds niet van gereed is.
Bij vragen ben ik uiteraard bereikbaar.
Voor belangstellenden, lees ook nog even de (onderstaande) aangeboden transverter.
73, Dan PA1FZH

Aangeboden: 4 meter transverter
Naar aanleiding van bovenstaande bouw van de 70 - 144 - 432 MHz transverters, heb ik
mijn 4 meter transverter over. Dit is dezelfde als bovenstaand beschreven, dus 28 MHz in
(max. 100 mWatt) en 70 MHz 10 watt uit.
De transverter is al opgebouwd op een koelplaatje en voorzien van de voedingstekker, PTT
stekker en de twee BNC connectoren. Hij werkt uiteraard dus het is werkelijk plug&play. Het
printerkastje heb ik helaas hergebruikt maar mocht je er zelf nog eentje hebben liggen, dan past
deze opstelling er zo in.
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Dit is een simpele en goedkope manier om op 4 meter actief te zijn, al was het alleen al om de
lokale stations in de maandelijkse locatorcontest een puntje te kunnen geven. Wellicht heb je
nog een oude 10 meter set met defecte eindtrap liggen of is dit de stap om de PA0SSB II
transceiver af te bouwen en als stuurzender te gebruiken. Voor FM, SSB en CW is hij goed
bruikbaar; voor digimodes is de mengoscillator niet stabiel genoeg.

Over de kosten raken we het wel eens. Als je hem echt wilt gebruiken om op korte termijn mee
uit te komen, dan spreken we in het WAT tarief.
73, Dan, PA1FZH
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Om,
Hierbij een geweldige link:
Voor de Radioamateur die conditioneel, up to date wil zijn.
https://hamwaves.com/index/en/index.html

73’s van Cor PG9HF

Xiegu G90
Hier een update over de Xiegu G90.
Inmiddels heb ik FLDIGI / FLRIG gedownload en dat werkt perfect onder verschillende windows
xxx distro's
Alsmede ook onder verschillende Linux distro's . (o.a. Debian / Unbuntu enz).
Het leuke is dat ook in FLRIG de Xiegu G90 herkend word in de transceiver setup.
o.a. te downloaden op:
https://www.machamradio.com/blog/category/fldigi/
http://www.on4ya.be/archieven/9606
73’s van Cor PG9HF
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Slappe Arnold antenne voor DAB+ ontvangst
Voor DAB+ radio ontvangst zijn de mogelijkheden op Walcheren beperkt. In veel huizen
valt de ontvangst binnen erg tegen en bovendien hebben de meeste DAB+ ontvangers
een matige ingebouwde antenne. Bij mij resulteerde dat in het feit dat er op de
thuiswerkplaats regelmatig de ontvangst wegviel.
Wat is dan leuker om zelf een betere antenne te maken met een goede prijs-kwaliteit
verhouding? Het DAB+ gebied loopt van 174 – 230 MHz, dus een centerfrequentie van 200
MHz is een mooi uitgangspunt.

Afgelopen zomer hebben we op Oranjeplaat veel geëxperimenteerd met de “Slappe Arnold”
antenne; een coaxiale antenne, gemaakt van een stuk coaxkabel. Voor 2 – 4 en 6 meter ging dit
prima, dus waarom niet omschalen naar 200 MHz?
Het principe achter een coaxiale antenne is dat je een straler hebt van 1⁄4 lambda en een
tegencapaciteit van 1⁄4 lambda. Hierdoor krijg je een dipool. Door aan het einde van de 1⁄4
lambda een smoorspoel te maken “weet de antenne dat hier de 1⁄4 lambda massa stopt en de
coax verder gaat”.
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Hoe maak je deze Slappe Arnold voor DAB+?
1. Neem een paar meter coaxkabel 75 ohm met aan één kant een passende stekker (zie
verderop)
2. Strip vanaf het uiteinde 35 cm. Verwijder de kunststof mantel en de omvlechting. Je houdt
dus alleen de binnenader van 35 cm lang over.
3. Reken vanaf het punt waar de middenader begint, 30 cm terug richting de stekker.
4. Leg op dit punt 2 wikkelingen van de kabel met een diameter van ca. 5 cm. Dit is de
smoorspoel.
5. Gebruik een stukje krimpkous om de overgang van kabel naar de binnenkern af te werken en
gebruik 3 tyraps om de lus van 2 wikkelingen bij elkaar te houden. Maak eventueel een
stukje vliegertouw aan het einde van de binnenader om het geheel op te hangen (DAB+ is
vertikaal gepolariseerd)
6. De foto’s zeggen meer dan 1000 woorden!

Dit is helemaal geen rocket science; als je even op internet zoekt, vindt je heel veel ontwerpen,
die allemaal op hetzelfde principe werken. Er zijn zelfs mensen die ze gewoon kopen!
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De antenne moet je uiteraard nog wel aansluiten op je DAB+ ontvanger. Dit kan op 3 manieren:
● Je gebruikt een bestaande antenne aansluiting op je ontvanger;
● Je maakt een antenne aansluiting die je intern aansluit op de aanwezige telescoopantenne
(die je dan ingevouwen laat) en de massa op een massapunt van de print. Dit behelst
uiteraard het boren van een gat in de behuizing en uiteraard heb ik voor die mogelijkheid
gekozen;
● Je voorziet een passende (contra)stekker van twee korte stukjes draad, de ene maak je vast
aan de telescoop antenne (een paar keer om de antenne heendraaien en dan de antenne
inklappen) en de massa zet je vast aan de massa aansluiting van bv de oortelefoon
aansluiting. In dit geval hoef je helemaal niets aan de ontvanger te modificeren maar je mist
dan het plezier van het gaten boren.

Dankzij een tip van Robert, PA3GEO kwam ik er achter dat er in mijn ontvanger wel heel veel
ruimte was om een extra antenne aansluiting te maken.
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De antenne hangt bij mij gewoon binnen en geeft volgens de S meter op de ontvanger een
verdubbeling van de signaalsterkte en een signal-error van 0. Tot op heden heb ik nog geen
problemen gehad met een wegvallend signaal.
Succes met de nabouw.
73,
Dan, PA1FZH

Pionieren met 60 GHz communicatie (1992 – 1999)
Binnengekomen via het mailadres deltaloep@gmail.com met dank aan Hugo, PA5PHO:
een heel interessant stukje over de ontwikkeling en gebruik van 60 GHz.

Lees verder via
https://www.museumwaalsdorp.nl/nl/radio_communicatie/radiocommunicatie-60-ghz/
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Tandy PRO-20
Door Dan de Bruijn, PA1FZH
Toen ik in 1979 naar de Zeevaartschool in Vlissingen ging, moest er natuurlijk een
scanner komen om naar Vlissingen Radio te luisteren.
Een ritje met de bus naar de Langeviele in Middelburg bracht me bij Tandy waar ik voor het
bedrag van fl 300,00 in het bezit kwam van een 4 kanaals draagbare scanner. Die fl 300,00 was
trouwens zonder de kristallen, want die kocht je bij Brammetje Dump voor fl 10 per stuk.
De eerste kanalen waren 10 - 14 - 16 en 77 zodat ik de scanner zowel in Vlissingen voor het
verkeer op de Westerschelde als in Roermond voor de binnenvaart kon gebruiken.
Kanaal 77 werd al snel ingewisseld voor kanaal 21 en in de loop der jaren werden er ook wel
kristallen uitgewisseld met andere luisteraars.
Uiteindelijk heeft het toch geleid tot de aanschaf van de computerscanners.
Bij het opheffen van de analoge communicatie bij de hulpdiensten, kwamen er ook uit diverse
bakjes bij collega's kristallen naar boven. Ze vertegenwoordigden destijds een enorm kapitaal
maar nu doen ze niet zo heel veel meer (behalve ruimte in nemen hi)
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Op de bovenstaande beelden de kristalscanner PRO-20 met bijbehorende verzameling van
kristallen die gebruikt kunnen worden in kristalscanners.
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Voorgaand artikel van Dan PA1FZH komt na een oproep in de vorige Deltaloep naar de
ervaringen van mensen van/met oudere scanners die zij willen delen met de lezers.
Heb jij thuis ook een scanner uit het verre verleden ? Wil je het met de lezers delen wat de
scanner zoal heeft gebracht ? Was het de start van wat later de zendhobby is geworden ?
Of is de luisterhobby uitgebreid naar je huidige hobby als luisteramateur ?
Mail je ervaring naar de redactie via deltaloep@gmail.com
Nieuw toegevoegd op de website van Delta Scanner Zeeland zijn de Tabellen met frequenties.
Kijk verder via https://deltascannerzeeland.nl/tabellen/

DARU Magazines
https://www.daru.nu/downloads/category/2-magazine

Vlaamse Radio Amateurs VZW
Teksten van ON4VRA
http://www.vra.be/ON4VRAteksten.html
Maandelijks orgaan VRA (december 2020)
http://www.vra.be/teksten/ON4VRA%20teksten/RA%20171%20dec%202020.pdf
Telegrafie, een verhaal in rechte lijn
http://www.telegraphsofeurope.net/
Project Gutenberg's The Radio Amateur's Hand Book, by A. Frederick Collins (1912)
http://www.gutenberg.org/files/6934/6934-h/6934-h.htm
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Van de landelijke VERON website
Evert PA3AYQ heeft speciaal voor de PACC contest een logprogramma ontworpen.
https://www.veron.nl/nieuws/veron-contest-logger-2021/
Iedere maand brengt het IARU Monitoring System een uitgebreide nieuwsbrief uit.
https://www.veron.nl/nieuws/nieuwe-maandelijkse-iaru-ms-nieuwsbrief/
EUCARA 2021, de Europese Conferentie voor AmateurRadioAstronomie (17-04-2021) is de
tweejaarlijkse conferentie voor amateurradioastronomen in Europa.
https://www.veron.nl/nieuws/eucara-2021-webconferentie-op-17-april-2021/
Kort nieuws (weekoverzicht)
https://www.veron.nl/nieuws/kort-radioamateurnieuws-week-01-21/
https://www.veron.nl/nieuws/kort-radioamateurnieuws-week-02-21/

CQPA december 2020
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2020-12.pdf

Recente publicaties van de UBA
https://www.uba.be/nl/tracker

Benelux QRP Club
Op onderstaande site vindt u informatie over de vereniging die als doel heeft het bevorderen
van Experimenteel, Laag Vermogen (QRP) Radiozendamateurisme.
https://beneluxqrpclub.nl/
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Online meekijken
BQC linkpagina van organisaties en homepages van leden
https://beneluxqrpclub.nl/?page_id=35556
Ontmoetingsplaats voor radio-amateur verenigingen van over gans de wereld waar zij hun
activiteiten en experimenten kunnen tonen
https://www.eurao.org/nl
Project Gutenberg is a library of over 60,000 free eBooks
http://www.gutenberg.org/
Webshop VERON
https://webshop.veron.nl/product-categorie/veron-uitgaven/
Webshop VRZA
https://www.vrza.nl/wp/vrza-webshop/

Ken je iemand die belangstelling heeft voor onze radiohobby ?
Brochure landelijke VRZA
https://www.vrza.nl/files/info/Wat_is_Radio_Amateurisme.pdf
Brochures landelijke VERON
https://www.veron.nl/downloads/brochures/

Gezocht: antenne Diamond X30
Marcel PA2MKV zoekt een Diamond dualband antenne X-30 met SO239 aansluiting.
Mailen mag naar pa2mkv at gmail.com
73’s van Marcel PA2MKV
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Dinsdagavond 19 januari 2021 vond de online jaarvergadering plaats met het bestuur van
de SRGW en haar donateurs. Onderstaand een kort verslag van enkele onderwerpen.
PI1VLI
De huidige D-STAR repeater PI1VLI zal dit voorjaar worden omgebouwd naar FM analoog.
Dit omdat het gebruik via D-STAR hoofdzakelijk nog via persoonlijke hotspots plaatsvindt.
Men kan dan via UHF FM werken op 438.1500 MHz (CTCSS 88,5 Hz) met -7,6 MHz shift.
PI2VLI
De huidige DMR repeater PI2VLI (UHF) blijft ook komende jaren actief vanuit Vlissingen.
Men kan DMR werken via 430.3375 MHz CC1 TS1 TG204 TS2 TG2043 met +1,6 MHz shift.
Wél zal worden getracht het gebruik meer te stimuleren bij de gebruikers van DMR.
PI3VLI
De huidige FM repeater PI3VLI blijft vooralsnog actief vanuit Vlissingen. Het storingsveld wat
analoge repeaters op deze locatie nog steeds beïnvloed zal niet weggenomen kunnen worden.
Het voortbestaan zal afhangen van de testen die zullen worden gedaan met PI1VLI, al bestaat
ook de kans dat PI3VLI voor andere experimenten langer in de ether zal blijven.
APRS Vlissingen
Het ontvangststation voor APRS op Walcheren is sinds 19 januari actief vanaf het RPCZ
gebouw in Vlissingen waar ook een ontvangstinstallatie staat t.b.v. PI2NOS, PI3GOE en
PI3UTR. APRS signalen worden aldaar opgepakt op 144.800 MHz.
73’s namens de SRGW
Bram de Visser, PD1ABK
Secretaris SRGW
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Meer online meekijken

https://qrznow.com/

http://n4trb.com/AmateurRadio/GE_HamNews/ge_ham_news.htm

https://usncva.org/links.html

https://fwrc.info/newsletters/

http://www.arrl.org/news

https://forums.qrz.com/index.php?forums/amateur-radio-news.9/

https://www.arnewsline.org/

https://www.hamradiosecrets.com/ham-radio-news.html

https://dxnews.com/articles/

http://www.pi4vli.nl/download/70_draadantennes_voor_radioamateurs.pdf
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DX clusters
https://www.dxfuncluster.com/widgets/cluster25.php
http://dxsummit.fi/#/
https://www.dxwatch.com/
https://dxheat.com/dxc/
http://www.dxscape.com/

Agenda
iedere zondag

21.00 uur Wekelijkse Technoronde op 145.225 MHz

03 feb

Geen bijeenkomst, 20.00 uur extra radioronde PI4ZWN op 145.225 MHz

09 feb

Locator Contest

10 feb

Geen bijeenkomst, 20.00 uur extra radioronde PI4WAL op 145.225 MHz

13 & 14 feb

PACC Contest 2021, dit jaar alleen op individuele basis vanuit thuis

Radio-rondes
Zondagmiddag

tot nader bericht zal de bunker i.v.m. Covid-19 gesloten zijn

Zondagochtend

09.30 uur 144.2650 MHz SSB ronde

Zondagochtend

11.30 uur 145.6000 MHz Radioronde Zeeuws-Vlaanderen van PI4ZVL

Zondagmiddag

12.00 uur 145.7750 MHz Radioronde Bevelanden van PI4NZB

Zondagavond

20.45 uur 144.0600 MHz CW ronde Walcheren (lokaal)

Zondagavond

21.00 uur 145.2250 MHz Technoronde vanuit Middelburg/Vlissingen

Woensdagavond

20.30 uur 145.7750 MHz Radioronde van PI4BOZ (koppeling PI3BOZ)

Woensdagavond

20.00 uur 145.2250 MHz Radioronde 03 en 10 februari op Walcheren e.o.
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In het verleden is gebleken dat er bij uitval van het openbare communicatienetwerk
behoefte is aan een back-up voorziening. In dit kader wordt vaak verwezen naar de “grote
rampen” als de watersnoodramp in 1953, de Tsunami in 2004, de orkaan Katrina in 2005
en de aardbeving in Nepal in 2015 waar zendamateurs de verbindingen vanuit het
getroffen gebied naar de buitenwereld tot stand brachten.
Maar ook dichter bij huis, in onze eigen provincie, kan uitval van openbare communicatie
voorkomen. Dit hoeft niet altijd gepaard te gaan met een grote natuurramp, maar kan ook een
technische oorzaak hebben. Denk bijvoorbeeld aan uitval van het telefonienet. Ook in die
gevallen is het belangrijk om op korte termijn een alternatieve communicatielijn op te kunnen
bouwen tussen twee of meer belangrijke punten. In Zeeland is sinds 2004 een vereniging,
bestaande uit mensen in het bezit van een radiozendmachtiging, actief om dit laatste tot stand
te brengen.
In samenwerking met de Zeeuwse gemeenten en Veiligheidsregio Zeeland is een netwerk van
vast voorbereide locaties opgezet, vanwaar we snel en eenvoudig een verbinding op kunnen
zetten. Dit betreffen o.a. de nieuwe meldkamer in Bergen op Zoom, de brandweerkazernes
Terneuzen Koegors, Burgh-Haamstede, Vlissingen Olympiaweg en Middelburg Stromenweg,
het Actiecentrum brandweer aan de Segeerssingel in Middelburg, Omroep Zeeland in
Oost-Souburg en de 13 gemeentehuizen. Daarnaast heeft DRCO de beschikking over een hoog
gelegen bunker op Schouwen-Duiveland welke ingezet kan worden voor linkverbindingen buiten
Zeeland.
Wil je meer informatie en/of heb je belangstelling in noodcommunicatie ?
Luister-en zendamateurs evenals belangstellenden zijn van harte welkom!
Klik op https://drco.nl/ en/of stuur een mail naar secretariaat@drco.nl
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COLOFON

Secretarissen:

PI4VLI
PI4WAL
PI4ZWN

Jesse Kluijfhout
Ben Bousché
Michel Bleijenberg

PE1RUI
PD1MRZ
PD4AVO

www.pi4vli.nl
www.pi4wal.nl
www.pi4zwn.nl

Regionale UHF repeater 438.1500 MHz PI1VLI Zuid-West Zeeland D-STAR (binnenkort FM)
Regionale UHF repeater 430.3375 MHz PI2VLI Zuid-West Zeeland DMR CC1 TS 1 en 2
Regionale VHF repeater 145.6625 MHz PI3VLI Zuid-West Zeeland FM CTCSS 88,5 Hz
Regionale VHF repeater 145.7750 MHz PI3GOE Noord- en midden Zeeland, CTCSS 88,5 Hz
Regionale UHF repeater 438.4000 MHz PI1ZLD Noord- en midden Zeeland, CTCSS 88,5 Hz
Regionale VHF repeater 145.6000 MHz PI3ZVL Zeeuws-Vlaanderen, Westdorpe
Regionale UHF repeater 438.1250 MHz PI1BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom D-STAR
Regionale UHF repeater 430.0250 MHz PI2BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.6250 MHz PI3BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom (88,5 Hz)
Bov. regio VHF repeater 145.5750 MHz PI3UTR RX Vlissingen / RX Zierikzee / TX-RX Goes
Bov. regio UHF repeater 430.1250 MHz PI2NOS RX Vlissingen / RX Zierikzee / TX Goes
Repeaters PI3BOZ & P
 I3GOE staan gekoppeld voor beter en groter VHF bereik.
Eindredactie: Ronald Verburg PA10725 & Michel Bleijenberg PD4AVO
Alle Delta Loeps (1999-2021) zijn terug te lezen via https://www.pi4zwn.nl/downloads/
Stuur uw kopij voor de maart editie uiterlijk 2
 0 februari naar d eltaloep@gmail.com
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