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Van de redactie

Hierbij ontvangt u de Deltaloep met informatie over de komende activiteiten zoals enkele

bijeenkomsten en een lezing, de open dag bij het watersnoodmuseum (PA70ZRK), de PACC

Contest, de jaarlijkse familie vossenjacht op 19 februari, verslag van lezing en het Open Radio

Huis,  te koop aangeboden, het overlijden van Anton Snijders PE1AKN en heel veel meer.

Uw kopij (maart nummer) graag vóór 20 februari 2023 via ons mailadres deltaloep@gmail.com

Nieuws van VERON afdeling Walcheren

Woensdag 8 februari 2023 zal om 20:00 uur de maandelijkse bijeenkomst zijn.

De bijeenkomst vindt plaats in het Palet (Brede School) in Middelburg-Zuid (tegenover het
winkelcentrum).

Onze QSL-manager Karin Mijnders-Menheere PA2KM en/of de (sub) QSL-manager Wijnand
Mijnders PA3HFJ 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.
En zondagavond om 20:45 uur een CW-ronde op 144.060 MHz.

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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Nieuws van VRZA afdeling Zuid West Nederland

Woensdag 1 februari zal de jaarvergadering worden gehouden van de VRZA afdeling Zuid
West Nederland. Alle leden hebben hierover inmiddels een mail ontvangen.

Zaterdag 4 februari zullen o.a. leden van de afdeling ZWN meedoen bij PA70ZRK, het speciale
station tijdens de open dag van het watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Het is dan alweer 70
jaar na de watersnoodramp in Zuid West Nederland.

Zaterdag 11 februari 13.00 uur lokale tijd tot zondag 12 februari 13.00 uur lokale tijd zal de
jaarlijkse PACC Contest worden gehouden vanuit de clubshack in Vlissingen. Naast de al
bestaande FD4 is woensdag 25 januari j.l. een 15 meter dipool opgehangen zodat ook op die
band kan worden gewerkt. Inmiddels hebben zich al voldoende mensen opgegeven om dat
weekend deel te nemen aan de contest. Bezoekers blijven uiteraard welkom!

Dinsdag 14 februari is weer de maandelijkse Locator Contest van 20.00 uur tot 23.00 uur lokale
tijd op 6m en hoger. Geef je een puntje weg aan de deelnemers ?

Woensdagavond 15 februari is de reguliere Techno-avond, vanaf 20.00 uur is iedereen van
harte welkom aangaande zelfbouw, soldeer assistentie, antennebouw en heel veel meer.

De laatste activiteit komende maand is de jaarlijkse familie vossenjacht, welke dit jaar zal
worden gehouden op zondagochtend 19 februari vanaf 10.00 uur. Meer info in deze Deltaloep.

Er is in februari voor ieders wat wils, dat maakt het zo leuk om de radiohobby te beoefenen.
Omdat in februari al twee weekenden zijn gevuld is de eerstkomende editie van het succesvolle
Open Radio Huis pas weer op zaterdag 4 maart met o.a. het onderwerp Arduino. Zaterdag 1
april gaan we ons tijdens het Open Radio Huis voorbereiden op het buitenseizoen, meer info in
komende edities van de Deltaloep.

Voor actuele informatie verwijzen wij naar onze website: https://www.pi4zwn.nl/

73’s van Michel PD4AVO
Afdelingssecretaris VRZA ZWN

De tijdelijke 15m antenne
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PA70ZRK 4 februari QRV vanuit Ouwerkerk

Ook dit jaar zal er in het weekend na de officiële herdenking van de watersnood een open

dag gehouden worden in het watersnoodmuseum. En ook voor dit jaar is er (alweer voor

het achtste jaar) weer aan de zendamateurs gevraagd om een presentatie te verzorgen.

De rol van de zendamateurs tijdens de watersnoodramp van 1953 is nog steeds voor veel

mensen onbekend. Toch is het een heel belangrijke rol want onze voorgangers zijn degene

geweest die ervoor gezorgd hebben dat de berichten over de ramp en de hulp bij de juiste

instanties terecht kwamen. Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=Zv7ql5ao3KA

Zoals altijd is Peter PA0MS ook in 2023 de verbindende schakel tussen het museum en onze

groep waar we dit jaar het speciale station PA70ZRK in de lucht zullen brengen.

Bezoekers krijgen bij het betreden van de radio ruimte uitleg hoe de noodcommunicatie anno

1953 verliep, en welke belangrijke rol zij hadden ten tijde van de ramp.

Ook dit keer is er een ‘1953’ hoek met enkele replica’s van de bekende flessenzender, de

BC-1000, de WS19 en GRC-9 zender. In de ‘moderne’ radiohoek worden demo’s en

verbindingen gemaakt waaronder een TS-2000. De leden van DRCO laten zien hoe

noodcommunicatie anno 2023 plaats kan vinden. De morsesleutel zal ook niet ontbreken.

Iedereen is van harte welkom om kennis te maken met de betekenis van onze radiohobby ten

tijde van de verschrikkelijke watersnoodramp, nu alweer ruim 70 jaar geleden.

Via onderstaande link zijn de beelden van de editie 2020 te zien:

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2020/nggallery/fotoboek-2020/2020-pa67zrk

Info open dag:

https://watersnoodmuseum.nl/wp-content/uploads/2023/01/Uitgebreid-programma.pdf

Graag tot ziens op zaterdag 4 februari 2023 van 10.00 uur tot 17.00 uur in Ouwerkerk!

Video zendamateurs 1953 https://www.youtube.com/watch?v=IcYlC8DCiA0

Peter PA0MS en Dan PA1FZH
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Lezing 9 februari: Enigma operatie Bletchley Park

Vreemde typemachine

Menig radioamateur kent het verhaal wel van een apparaat dat op een rommelmarkt voor een
paar tientjes werd verkocht als ouderwetse typemachine.

De koper, een doorwinterde crypto-analist sloeg zijn slag en kon de verleiding niet weerstaan
het apparaat – een originele Enigma uit de Tweede Wereldoorlog – voor meer dan 100.000
gulden door te verkopen aan een museum die het apparaat wel op waarde kon schatten.

In die tijd waren typemachines gemeengoed, maar het geheim van de Enigma was lang
bewaard gebleven. Pas in 1995 werd het geheim van station X: ‘Bletchley Park’ onthuld.

De crypto-machine die geheime berichten versleutelde, codeerde en decodeerde werd in tal
van modificaties gebruikt door het Duitse opperbevel voor het berichtenverkeer met de
commandanten die de diverse operaties leidden in bezet gebied.
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Station X

De Britten rekruteerden de allerbeste wiskundigen en linguïsten van het land en bracht ze
tezamen in het plaatsje Milton Keynes een intersection van railtracks in het centrum van de
driehoek London, Cambridge en Oxford. Menig jong schaaktalent, cryptopuzzelaar, wiskundige
en andere intellectueel had daar gestudeerd en kon zich er bij gebleken geschiktheid eenvoudig
naar de Government Code & Ciper School verplaatsen. Bletchley werd later de bakermat voor
MI6.
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Anderen hielden zich bezig met het ontvangen van de morseberichten die steeds in
aaneengesloten groepjes van vijf letters uit de ether werden geplukt. De ‘secret listeners’ waren
meestal vrouwen die de vele morseberichten opnamen in de ‘Y stations’, in het land en aan de
kust. Per ordonnans, per auto of motor werden deze berichten vervoerd naar Bletchley Park,
een Mansion omgeven door een park met ruimte voor ‘hutten’ waar veel decypfer werk kon
worden verricht. Tijdens de eindfase van WO2 werkten er meer dan 9.000 mensen, grotendeels
vrouwen.

De Tweede Wereldoorlog bekort

Er is beweerd dat talenten als Dilly Knox, Gordon Welchmann en Alan Turing er voor hebben
gezorgd dat door de juiste omgang met de vijandelijke berichtgeving, de oorlog met zo’n twee
jaar kon worden bekort. Vele levens zijn daardoor gespaard gebleven.

Alan Turing baarde opzien in meerdere opzichten: hij was een ietwat chaotische, weinig
tactvolle einzelgänger, een puzzelaar wellicht een van de beste wiskundigen van de wereld op
dat moment en toevallig gegrepen door de uitdaging: de code te willen kraken van Enigma.

Hij ontwikkelde de liefde voor de mechanische electronica. Hij bouwde de ‘Bombe’ die de
settings van de Enigma kraakte en eigenlijk is hij de ontwikkelaar van de eerste computer.

Slag om de Schelde

De bekende oorlogshistoricus en Zeeuw Hans Sakkers heeft over de Enigma en de Slag om de
Schelde een mooi en gedetailleerd boek geschreven, waar niet alleen een beeld van de strijd
wordt beschreven, maar ook een belangrijk deel van het berichtenverkeer dat London via het
Nederlandse verzet bereikte.
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Radio, morse en Enigma

Dat dit alles veel indruk heeft achtergelaten bleek ook temeer tijdens de ‘Oranjeplaat’ dagen.
Dan PA1FZH is ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag, alweer even geleden, met een aantal
amateurs met aanhang naar Engeland afgereisd waar o.a. Bletchley Park werd bezocht. Dan
heeft zelf een replica van de Enigma gebouwd alsmede de Enigma E. Hij levert zijn bijdrage
aan de promotie van cryptomuseum.com en geeft tal van lezingen in den lande.

Rene PA3CKP was er in mei 2019 in navolging daarop. Het is eigenlijk ondoenlijk om alle
informatie van het X station en de apparatuur in een dag te kunnen begrijpen. Vandaar mijn idee
nogmaals te gaan, maar dit keer met meer mensen en met meer kennis op zak.

Dan PA1FZH tijdens een demonstratie langs de Westerschelde (Vlissingen)

Meerdere Enigma toestellen in de vitrine
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Korte trip naar Engeland

Er ontstond een whatsapp groepje waar wat ideeën omtrent een voorlopig programma werden
geventileerd. Mede vanwege het kostenaspect bleef de groep beperkt tot deelname van Michel
PD4AVO, Michel PE1PTS en René PA3CKP om daadwerkelijk van 13 tot en met 16 maart 2023
in Engeland te verblijven met als belangrijkste doel: Bletchley Park. Het ligt ook in het
voornemen het aangrenzende National Computing Museum, het HQ van de RSGB, het Signals
Museum, een RAF veld en het Imperial War Museum in London aan te doen.

Boeken, lezing en film

In voorbereiding op deze korte trip bood Dan PA1FZH spontaan aan dit keer een nog
uitgebreidere lezing te verzorgen. Uiteraard willen we jullie die niet onthouden en we nodigen
jullie dan ook graag uit om op donderdag 9 februari 2023 in de clubshack van PI4ZWN. Dan
geeft dan een powerpoint presentatie met sheets en foto’s en demonstreert zijn replica van de
Enigma. Ook laat hij de Enigma E zien. Laatste heeft wel wat weg van de originele, maar is
volledig elektronisch en softwarematig gestuurd en komt binnenkort weer beschikbaar als kit.

Voordat we afreizen naar Engeland, bekijken Dan, de Michels’ en René nogmaals de film ‘The
Imitation Game’ die gebaseerd is op het boek ‘Alan Turing: The Enigma’ van Andrew Hodges.
De film geeft een beeld van het leven op Bletchley Park en de uitdagingen die Alan Turing en
zijn team aangingen.

Alan Turing gerehabiliteerd

Alan Turing was zeer succesvol en heeft veel betekend in de slotfase van de Tweede
Wereldoorlog. Hij heeft in leven zijn weinig waardering voor zijn werk gehad. Hij wist heel veel
en moest ook heel veel verzwijgen, dat maakt hem kwetsbaar.

Hij ging getergd onder het ‘gay’ zijn waar in die tijd straf op stond en pleegde zelfmoord door
een hap te nemen uit een met cyanide vergiftigde ‘apple’. Hij werd slechts 41 jaar oud. Meer
dan 60 jaar na zijn dood in 2009 volgde ‘pardon’ en onthulde the late Queen Elisabeth II een
plaquette op Bletchley Park ter ere van Alan Turing.

Waar en wanneer ?

De lezing start donderdagavond 9 februari 2023 om 19.30 uur in de locatie van de VRZA
afdeling Zuid West Nederland aan de Binnenhaven te Vlissingen.

U bent welkom, graag tot ziens!

Aanmelden kan nu al via info@pi4zwn.nl

René PA3CKP & Dan PA1FZH © Beelden PA3CKP
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PI4WAL 11-12 februari QRV vanuit Vlissingen

Ook dit jaar zullen leden van VERON en VRZA weer meedoen aan de PACC Contest

gedurende het weekend van 11 en 12 februari 2023.

Van zaterdag 13.00 uur tot zondag 13.00 uur proberen weer zoveel mogelijk amateurs

wereldwijd alle 12 Nederlandse provincies te werken, om daarnaast zoveel mogelijk

verschillende stations te werken en om daarnaast ook te genieten van de radiohobby.

Vanuit de clublocatie van de VRZA afdeling Zuid West Nederland zullen amateurs wederom

aanschuiven voor een gezellige activiteit waarbij de call PI4WAL zowel in morse als in phone te

horen zal zijn. Inmiddels is het rooster rond en zal het station in ieder geval op zaterdag evenals

op zondag vanaf 0900 uur QRV zijn op de HF banden.

Beelden van de PACC Contest van drie eerdere edities in Vlissingen zijn hieronder te bekijken:

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2022/nggallery/fotoboek-2022/2022-pacc

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2020/nggallery/fotoboek-2020/2020-pacc

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2019/nggallery/fotoboek-2019/2019-pacc

Foto’s boven: vlnr René PA3CKP, Michel PD4AVO, Wijnand PA3HFJ en Karin PA2KM.

Op de onderste foto organisator van de PACC Contest: Robert PA3GEO
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Familie Vossenjacht editie 2023

Zondag 19 februari 2023 zal de jaarlijkse familie vossenjacht worden gehouden, dit keer
op zondagochtend vanaf 10.00 uur.

De organisatie heeft ook dit jaar weer een enorm leuk programma klaar staan om de
verschillende groepen jagers een onvergetelijke activiteit te bezorgen.

Vorig jaar bracht de familie vossenjacht de jagers via Ritthem naar de polders van Middelburg,
het jaar daarvoor (2021) liep de route vanaf Lewedorp naar Ellewoutsdijk en Kats.

Voor de jagers die de eindstreep halen is er dit jaar naast koffie en thee ook lekker soep zodat
hierbij ook meteen aan de lunch is gedacht.

De mensen die gaan meedoen kunnen zich tot 16 februari 2023 opgeven via info@pi4zwn.nl
zodat iedereen tijdig kan worden geïnformeerd over de start van de vossenjacht, die wederom
zal aanvangen vanaf de locatie van PI4ZWN in Vlissingen.

Voor mensen die eens willen meekijken tijdens het vossenjagen, die zijn ook van harte welkom.
Ook zij moeten zich aanmelden zodat de organisatie hierin kan faciliteren.

Beelden van de editie van 2022 zijn via onderstaande link terug te vinden:
https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2022/nggallery/fotoboek-2022/2022-familievossenjacht

Vergeet je niet aan te melden, graag tot ziens en (nu al) veel succes namens de organisatie!

Bart PA11619, Ronald PA10725, Dan PA1FZH en Michel PD4AVO
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Open Radio Huis geslaagd van start in 2023
Samen terugblikken op een mooi seizoen, met luister- en zendamateurs én partners van

VRZA en VERON, later vandaag tijdens de Nieuwjaarsreceptie van onze afdeling. Voor de

eerste keer op zaterdagmiddag.

Voordat het zover is, komen rugzakken, kratjes en materiaalboxen vol luister- en

zendapparatuur, antennes en eigen bouwsels ter tafel voor de eerste editie van het Open Radio

Huis in het nieuwe jaar.

Terwijl het buiten harder gaat waaien én de nodige regenbuien voorbij schuiven, klimmen René

PA3CKP en Michel PD4AVO, terwijl de koffie al doorloopt, samen op het dak om de onlangs

vernieuwde kokermast geheel uit te schuiven.

Meten = weten in de praktijk gebracht
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Meten = weten
Tijdens de edities van het Open Radio Huis komen antenne analysers altijd van pas. Zo bleek
ook vandaag (zaterdag 7 januari 2023) toen eerst Serge PA9822 met zijn slappe Arnold
antenne voor 11 meter en later Hugo PD9D met zijn kleefvoet Procom antenne hun antennes
wilden laten checken. Dan PA1FZH ging met hulp van leergierige omstanders buiten de
antennes testen. Hij had hiervoor de Rig Expert AA-600 meegenomen, welke niet alleen de
SWR maar ook prachtig de bandbreedte aangeeft. Beiden zouden na het uitgebreid meten van
de SWR met de nodige tips terug naar huis gaan, waaronder de informatie waar de antenne op
dat moment het beste voor gebruikt kan worden.

QRP-vermogen getest
René PA3CKP had i.v.m. het maandthema ‘van QRP naar QRO’ zijn QRP-apparatuur
meegenomen ter vermaak aan de aanwezigen, maar ook ter demo. Zo kon hij bijvoorbeeld aan
Ronald PA10725 en Bart PA11619, beiden nu aan het studeren voor hun N vergunning, uitleg
geven over de werking van zijn antennetuner. Een mooi stukje praktijkles! In de tussentijd was
Bill WB4WB (nog steeds op vakantie in de regio) druk met het maken van QRP-verbindingen
vanuit de PI4ZWN radioshack. Het QRP setje van René (Yaesu FT-818) en de FD4 antenne
over het dak gaven verschillende signalen die Bill met de aanwezige seinsleutel kon
beantwoorden.

Zelfbouw
Nieuw in de regio midden-Zeeland zijn de LoRa APRS zenders die je kunt gebruiken op
433.775 MHz om het APRS-signaal vanuit je auto, boot, thuis of je rugzak te verspreiden via
verschillende gateways zodat je te zien bent op de verschillende APRS-websites. Deze ochtend
kon de nieuwe versie van Dan PA1FZH worden geprogrammeerd door Michel PE1PTS. Dat de
LoRa APRS werkt met slechts 100 mW bleek wel dat uit het feit dat het signaal op Walcheren
keurig wordt opgevangen door de ontvanger van Wijnand, PA3HFJ. De aanwezigen kregen van
Dan ook uitleg over zijn Frequency Counter: de LEIXEN N8 waarmee frequenties uit de ether
zijn te halen, inclusief CTCSS! Het leuke van deze meter is dat hij ook een signaal met de juiste
CTCSS toon kan terugzenden binnen 10 cm, zodat je ook kunt bekijken of je ontvangst toonslot
klopt. Een mooie aanwinst in de FZH shack, welke trouwens door John G8YDC als kerstcadeau
was meegebracht.

Een nieuw type zelfbouw vossenjachtontvanger voor de 80 meter komt ook op tafel,
meegenomen door Michel PE1PTS. Daar waar het antennedeel al is voorbereid (het geheim
van de ontwerper) krijgen zelfbouwers de uitdaging in het ontvangstdeel van de ontvanger.
Samen met Dan PA1FZH is het ontwerp bekeken en voorzien van een kritische schouw. Met de
aanwezige soldeerbout werd op een kundige het printplaatje voorzien van de juiste draden uit
de ontvanger. De ontvanger is al in gebruik bij PA1FZH, PA3CKP en PA0INA en de resultaten
zijn erg goed, ondanks de scepsis over de plastic behuizing.
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Vossenjachtontvanger in wording

Eenzelfde inspectie deed zich voor met de Mini-Whip-antenne van Roelof PA0RDT. Inmiddels is

de MK IV als bèta versie bij PA1FZH in gebruik met de gedachte dat deze ook wat hoger moet

kunnen ontvangen. Op de test op Oranjeplaat afgelopen vrijdag bleek in ieder geval het

luchtvaartverkeer rond Koksijde (België) prima te ontvangen. Ook hier is de antenne goed dicht

gelijmd om nieuwsgierigen op afstand te houden.

Karin en Wijnand zijn vandaag bezig met de TeCo-PI. Dit zelfbouwproject op basis van een

Raspberry-PI had al eens eerder de aandacht, tijdens het Open radio Huis én de techno-avond

in december. Vandaag werden de laatste werkzaamheden afgerond waaronder het

programmeren. Hierna konden de functies worden getest, waarna bleek dat uiteindelijk alles

goed was gesoldeerd én geprogrammeerd!
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De TeCo-PI wordt geprogrammeerd

Inmiddels zijn er ook al 3 stuks ATU-100 antennetuners gebouwd volgens het ontwerp van

N7DDC. Dit open source ontwerp kan via de diverse Oosterse websites worden besteld, al dan

niet met een kastje er omheen. Alle drie de tuners werken. Een draaggolf (FM of CW) van 2,5

watt is al voldoende om de tuner in werking te zetten zonder schakeldraad vanaf de set. De set

van PA1FZH werd door Michel, PE1PTS voorzien van een mooi 3D geprint kastje.

We gaan zodra het weer wat beter wordt, kijken of we deze tuner ook wellicht kunnen gebruiken

op één van de verticals op de brug van de HMS Mercuur welke in het Dok van Perry te

Vlissingen ligt.
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VRZA ZWN Nieuwjaarsreceptie

Het uitwisselen van de Nieuwjaarswensen

Waar een tiental aanwezigen al ruim voor de gezamenlijke lunch aanwezig waren, kwamen

anderen ruim op tijd voor aanvang van de nieuwjaarsreceptie, die dit keer meteen na het Open

Radio Huis zou worden gehouden (en later een succes bleek).

Omstreeks 16:00 uur was het Karin PA2KM die als voorzitter van de afdeling iedereen van harte

welkom heette i.v.m. de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Met haar speech, aangevuld door lovende

woorden van penningmeester René PA3CKP, kon iedereen daarna het glas heffen op het

nieuwe jaar. Al snel zou het warme bittergarnituur ter tafel komen, ter plaatse warm gemaakt in

de voormalige werkplaats van de Provinciale Stoombootdiensten (PSD). Leuk was weer de

belangstelling van leden van de samenwerkende afdelingen zoals de VERON Walcheren en

Vlissingen. Al met al een geslaagde receptie die tot 18:00 uur zou duren.

Naast de eerder vermelde amateurs waren vandaag ook aanwezig Huib PD0RLX, Piet

PA0CWF, Johan PE1RHC, Menno PC4C, Bram PD1ABK en XYL Karin, Jeroen PE1MWB en

XYL Ina, Wouter PD0MVI en Wouter PB1WL.

Beelden van zaterdag 7 januari zijn te zien via https://www.pi4zwn.nl/2023-openradiohuis/

Dit artikel kwam mede tot stand door Dan PA1FZH en Wijnand PA3HFJ, met dank!

73’s van Michel PD4AVO
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Te koop aangeboden

Door Leendert PA0LCC:

Motorola Net voeding 13,7 Volt 130 Watt. € 20,-

QRP-Labs bouwpakket CW transceiver.

QCX+ Monoband. 5Watt. Compleet met behuizing.

€ 75,- Er is nu een lange wachttijd bij Hans.

Ik wilde een QDX hebben maar bestelde foutief een QCX.

FiFi 1 sdr ontvanger.

0 – 30 MHz Prijs in overleg.

2 in een kast gebouwde schakelende server voedingen.

12 Volt 25 A en een exemplaar van 13,5 Volt 50 A met Ampèremeter.

Prijs in overleg.

Info via Leendert PA0LCC wachttoren@zeelandnet.nl

Promovideo VERON: Zendamateurs op weg naar 2000

Een leuke Youtube video van 38 minuten over de VERON anno 1995

https://www.youtube.com/watch?v=Zv-PNje-wyY

https://www.youtube.com/watch?v=ymkP3WcKNco
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Geslaagde lezing van Bill WB4WB
Woensdag 18 januari 2023 werd er een lezing gegeven door Bill WB4WB over veilige

afstanden van HF velden van de zendantennes tot personen. Doordat Bill in februari al

weer huiswaarts keert was er geen tijd om de lezing bij de VERON Walcheren te houden

en is besloten om het in Vlissingen in de clubshack van de VRZA -ZWN te doen.

Verschillende leden van beide afdelingen waren aanwezig. Het was dus gezellig druk. Na uitleg

over de verschillende antennes die gebruikt worden gingen we over tot berekeningen met de

tool op de ARRL website. Via de link RF Exposure Calculator (arrl.org) werden diverse

berekeningen gemaakt met verschillende antennes vermogens en frequentie banden. In

Nederland is er geen wet die de zendamateurs verplicht om een berekening te maken over

veilige afstanden tot de zendantenne. Echter in de UK is dit wel een issue. (Ofcom) Een zeer

interessante uiteenzetting van OM Bill.

Link ARRL: https://www.arrl.org/rf-exposure-calculator

Bill WB4WB
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S I L E N T    K E Y

Op 13 januari 2023 is

Anton Snijders, PE1AKN,

overleden op de leeftijd van 81 jaar.

Anton was geen lid van de VRZA of VERON maar zijn lidmaatschap van de SRS gaat terug tot

de tijd van de Angry Nine club, de voorloper van de huidige Surplus Radio Society club.

Anton zijn leven en passie was het verzamelen en restaureren van radioapparatuur in de

breedste zin van het woord. Of het nu een eenvoudige omroepontvanger betrof of een militaire

korte golf ontvanger, Anton repareerde het met het grootste gemak. Niet zelden zag het onder

handen zijnde stuk techniek er mooier uit dan toen uit het uit de fabriek kwam. Ook schroomde

Anton niet om de nodige verbeteringen aan te brengen.

De diverse radiomarkten en dumpzaken konden jaarlijks rekenen op Anton zijn bezoek. Vele

duizenden kilometers hebben we, samen met hem, afgelegd op zoek naar die fantastische

ontvanger, prompte zender of mooi stuk meetapparatuur.

Anton was een fantastisch mens, een begenadigd verzamelaar en restaurateur van

radioapparatuur, maatje van Janny en vriend van velen. Wij gaan hem vreselijk missen….

Johan (PE1RHC),

Ary (PA0ALV),

Bert (PD3LMB),

Louis (PA0LCE),

Cor (PA0AM),

Willem.
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Er is een nieuwe versie van het Compendium uit, namelijk versie 3.1 van 04-01-2023

Enkele marifoonfrequenties zijn onlangs aangepast zoals die van Oostende Radio.

Op pagina 28 is de 2023 versie van bekende Europese private korte golf stations bijgewerkt.

Klik hier voor de laatste versie. Dank aan Dan PA1FZH voor de mutaties.

De frequentielijst van februari 2023 staat online, met rood zijn de mutaties zichtbaar:

https://deltascannerzeeland.nl/frequentielijst/

De nieuwe kustwacht helikopters welke hun onderkomen hebben op o.a. EHMZ, ook wel

bekend als vliegveld midden-Zeeland, zijn o.a. te horen op:

119.250 MHz AM EHMZ vliegveld midden-Zeeland

123.100 MHz AM Noodfrequentie met Den Helder Rescue

124.300 MHz AM Amsterdam Info (Kuststrook / benoorden Oosterschelde)

128.500 MHz AM Amsterdam Info (Noordzee)

132.350 MHz AM Dutch Mil (Brabant / bezuiden Oosterschelde)

156.375 MHz FM VHF 67 Nederlandse Kustwacht / Den Helder Rescue SAR

156.800 MHz FM VHF 16 Nederlandse Kustwacht / Den Helder Rescue

162.475 MHz FM VHF 97 Nederlandse Kustwacht

Webcam EHMZ midden-Zeeland https://www.vliegveldzeeland.nl/live/webcams/

Webcam EHKD Den Helder Airport https://webcam-denhelder.nl/pages/cameras/dh-airport.php
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Vanuit de HZ toren aan de Prins Hendrikweg in Vlissingen (nabij de Keersluisbrug) is het

ontvangststation gehuisvest voor verschillende amateurstations:

PI2NOS RX 431.725 MHz TQ - TX Goes 430.125 MHz

https://hobbyscoop.nl/status/pi2nos/

PI3UTR RX 144.975 MHz TQ 77,0 Hz TX Goes 145.575 MHz

https://hobbyscoop.nl/status/pi3utr/

PI3GOE RX 145.175 MHz TQ 88,5 Hz TX Goes 145.775 MHz

http://pi3goe.ampr.org/status/ (online meeluisteren kan via deze stream)

APRS RX 144.800 MHz

http://pe1chl.nl/repeaters/ (online meeluisteren kan via deze streams)
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De eerste weken van januari was er periodiek onderhoud aan het Wifi netwerk waaronder

een van de locaties waarmee SRGW is verbonden. Inmiddels zijn deze werkzaamheden

beëindigd en zijn verschillende systemen weer terug online.

De DMR repeater PI2VLI op 438.0375 MHz is terug online via CC1 met daarbij:

TS 1 204 (NL)

TS 2 2043 (Zuid)

De analoge repeater PI2VLI is te werken via 438.4375 MHz (TX -7,6 MHz) met CTCSS 88,5 Hz.

Meer informatie is te verkrijgen via www.srgw.nl

DRCO Delta Radio Communicatie Ondersteuning

Bij uitval infrastructuur worden door DRCO en zendamateurs in de regio Zeeland en

West-Brabant gebruik gemaakt van de volgende twee noodfrequenties (VHF en UHF):

VHF 144.700 MHz      UHF 432.700 MHz
Noteer deze twee frequenties bij uw zendapparatuur t.b.v. noodcommunicatie in Zeeland.

Meer info over noodcommunicatie in Zeeland via www.drco.nl of kom zaterdag 4 februari 2023

naar het watersnoodmuseum in Ouwerkerk tijdens de open dag, 70 jaar na de ramp.
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Donderdag 26 januari was de 200e Vroege Vogel Ronde op PI2NOS.

Deze ronde is er iedere werkdag van 05 tot 07 uur in de ochtend.
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SAQ scheduled to air on World Radio Day, Feb. 13th 2023

The theme for the 12th edition of the World Radio Day, to be celebrated on February 13th

2023, is "Radio and Peace". SAQ is therefore scheduled to be on air, to send out a peace

message to the whole world, using the unique 200kW Alexanderson alternator, from

1924, on 17.2 kHz CW.

Program and Transmission Schedule

15:00 CET (14:00 UTC): The transmitter hall at World Heritage Grimeton Radio Station is

opened for visitors.

16.00 uur lokale tijd message transmission & YouTube Live stream

15:25 CET (14:25 UTC): Live stream on YouTube begins. 15:30 CET (14:30 UTC): Startup and

tuning of the Alexanderson Alternator SAQ. 16:00 CET (15:00 UTC): Transmission of a peace

message from SAQ.

Test Transmissions

We are planning for a test transmission on Feb 13th, approx. at 13:00 CET (12:00 UTC). SAQ

will be on air for 20-30 minutes, when we will be carrying out some tuning tests. Your comments

are welcome to info@alexander.n.se.

Live Video from World Heritage Grimeton Radio Station

The event can be seen live on our YouTube Channel or by following the link below.

https://www.youtube.com/watch?v=MJXhbE1bDOk
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AGENDA

01 februari Jaarvergadering VRZA afdeling Zuid West Nederland

04 februari PA70ZRK activiteit Open dag Watersnoodmuseum Ouwerkerk

08 februari Afdelingsbijeenkomst Veron afdeling Walcheren

09 februari Lezing: Enigma Operatie Bletchley Park bij VRZA afd. ZW Nederland

11-12 februari PACC Contest (PI4WAL) vanuit locatie VRZA afd. ZW Nederland

13 februari SAQ met speciaal bericht om 16.00 uur lokale tijd op 17.2 kHz

14 februari Locator Contest

15 februari Techno-avond bij VRZA afdeling Zuid West Nederland

19 februari 80m Familie Vossenjacht vanaf 10.00 uur met de start in Vlissingen

01 maart Afdelingsbijeenkomst VRZA afdeling Zuid West Nederland

04 maart Open Radio Huis met o.a. als onderwerp Arduino

08 maart Afdelingsbijeenkomst Veron afdeling Walcheren

14 maart Locator Contest

15 maart Techno-avond bij VRZA afdeling Zuid West Nederland

meer leuke activiteiten in maart leest u in de volgende Deltaloep !
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RADIORONDES

Elke werkdag 05-07 uur 430.1250 MHz Vroege Vogel Ronde via PI2NOS

Zondagochtend 09.30 uur 144.2750 MHz SSB ronde +/- QRM

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)
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COLOFON

Secretarissen: PI4VLI Jesse Kluijfhout PE1RUI www.pi4vli.nl

PI4WAL Ben Bousché PD1MRZ www.pi4wal.nl

PI4ZWN Michel Bleijenberg PD4AVO www.pi4zwn.nl

Regionale UHF repeater 438.0375 MHz PI2VLI   ZW Zeeland Vlissingen DMR CC1 TS 1 en 2
Regionale UHF repeater 438.4375 MHz PI2VLI   ZW Zeeland Vlissingen FM                (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.7750 MHz PI3GOE Noord- en midden Zeeland Goes       (88,5 Hz)
Regionale UHF repeater 438.4000 MHz PI1ZLD  Noord- en midden Zeeland Zierikzee (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.6000 MHz PI3ZVL  Zeeuws-Vlaanderen Westdorpe

Regionale UHF repeater 438.1500 MHz PI2ZWS Zwingelspaan Fijnaart (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.6250 MHz PI3BOZ West-Brabant Bergen op Zoom (88,5 Hz)
Regionale UHF repeater 438.1250 MHz PI3BOZ West-Brabant Bergen op Zoom D-STAR
Regionale UHF repeater 438.2750 MHz PI2BOZ West-Brabant Bergen op Zoom (88,5 Hz)
Regionale UHF repeater 438.5000 MHz PI2BOZ West-Brabant Bergen op Zoom C4FM

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
VHF repeaters PI3BOZ & PI3GOE staan (meestal) gekoppeld voor beter en groter bereik.

VHF EN UHF FREQUENTIE T.B.V. NOODCOMMUNICATIE IN ZEELAND

Noodcommunicatie VHF 144.700 MHz DRCO en lokale zendamateurs regio Zeeland
Noodcommunicatie UHF 432.700 MHz DRCO en lokale zendamateurs regio Zeeland

Eindredactie: Ronald Verburg PA10725 & Michel Bleijenberg PD4AVO

Alle Delta Loeps (1999-2023) zijn terug te lezen via https://www.pi4zwn.nl/downloads/

Stuur uw kopij voor de maart editie uiterlijk 20 februari naar deltaloep@gmail.com
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