
 
 

JANUARI 2017                         JAARGANG 23 NR.01 
 

 
Van de redactie 
 
Hierbij ontvangt u de eerste Deltaloep van het nieuwe jaar 2017 met de data van enkele                
jaarlijkse landelijke- en Zeeuwse evenementen, regionieuws, een nieuwjaarsreceptie en meer.  
 
Veel leesplezier! 
 
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw             
kopij vóór 20 januari 2017 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
  
Ik wens u namens de drie afdelingen fijne feestdagen en een mooi radiovol 2017!  
 
Met vriendelijke 73, 
Ronald PA10725 
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Grimeton Radio/SAQ Transmission on Christmas Eve 

We are now planning for the traditional transmission with the Alexanderson 200 kW             

alternator on VLF 17.2 kHz on the morning of Christmas Eve, Satuday December 24.  
 

The message transmission will take place at 08:00 UTC and the transmitter will be tuned up                

from around 07:30 UTC. 

Since the plant is old, there is always the risk that the transmission will be cancelled with short                  

notice. An updated information will be published on our website www.alexander.n.se. 

  73’s van Cor PG9HF 
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Samen het nieuwe jaar inluiden! 

Op zondag 8 januari is de clubshack van de VRZA afdeling Zuid West Nederland  
vanaf 14 uur geopend voor onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Onder het genot van een hapje             
en een drankje luiden we dan samen het nieuwe jaar in. Deze altijd gezellige bijeenkomst               
is dé gelegenheid om je mede amateurs een radio-actief 2017 te wensen. 

Natuurlijk kunnen dan ook de plannen worden gesmeed voor de komende maanden. Wat gaan              

we allemaal ondernemen en wanneer? We vernemen graag jouw voorstellen voor de            

gezamenlijke activiteiten. 

Uiteraard zijn ook de Veron-leden en XYL's welkom op de Nieuwjaarsbijeenkomst.  

De clubshack is tot 17 uur open. Graag allen tot dan! 

 

 

Tentoonstelling Secret Communications 

Zaterdag 14 januari 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur is er in Duivendrecht weer een                

mogelijkheid om de fantastische collectie van Arthur Bauer Secret Communications te bekijken. 

Je vindt het adres aan de Kloosterstraat 25, 1115 BJ Duivendrecht The Netherlands 

www.cdvandt.org  
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Jaarlijkse ledenvergadering: Veron afdeling Walcheren 

Woensdag 11 januari 2017 om 20.00 uur zal onze jaarlijkse ledenvergadering worden            

gehouden. Meer informatie volgt later. 
 
De bijeenkomst vindt plaats in het Palet (Brede School) in Middelburg-Zuid (tegenover het             

winkelcentrum). 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 technoronde 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 

 

Zendstation PI4WAL weer QRV tijdens PACC Contest 2017  

Gedurende het weekend van 11 en 12 februari 2017 zal de jaarlijkse PACC contest 
plaatsvinden waar weer veel Nederlandse amateurstations aan zullen deelnemen. 

Bij deze doen we weer een oproep voor deelnemers voor dit jaarlijks evenement. Van zaterdag 
11 februari 13.00 uur tot zondag 12 februari 13.00 uur zal PI4WAL weer QRV zijn als contest 
station om de stations over de gehele wereld de kans te geven een verbinding te maken met 
een Nederlands zendstation uit de provincie Zeeland. 

Belangstellenden zoals operators en mensen voor de op- en afbouw kunnen zich tot 21 januari 
opgeven bij Robert PA3GEO. 
 
Mail: pa3geo@zeelandnet.nl  
 
73 van Robert de PA3GEO 
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PI3VLI heeft nu ook op ingang CTCSS van 88,5 Hz 

Sinds donderdag 22 december 11.00 uur heeft PI3VLI op zowel de uitgang als nu ook op 
de ingang een CTCSS van 88,5 Hz. 

Deze technische aanpassing was eerder dit jaar aangekondigd zodat er in de toekomst minder 
storing van andere gebruikers hoorbaar kan zijn.  
 
De repeater op de watertoren in Oost-Souburg heeft tevens het jaarlijks onderhoud gehad. 
Hiervoor waren Arjan Proos PE1IAD, Bram de Visser PD1ABK en Michel Bleijenberg PD4AVO 
aanwezig om het benodigd materiaal te vervoeren, de meterstand op te nemen en om het 
technisch onderhoud daadwerkelijk uit te voeren.  

Stichting met donateurs  

De stichting SRGW heeft haar bestaan door donateurs die zich betrokken voelen bij het 
zendamateurisme in de regio. Donateurs helpen de SRGW met gelden, materialen of 
bijvoorbeeld het faciliteren van een netwerkverbinding (Wifi).  

Donateurs die jaarlijks op enige wijze doneren voor de SRGW zijn welkom op de 
jaarvergadering die elk voorjaar wordt gehouden door het bestuur van de stichting SRGW.  
 
Belangstellenden van de SRGW kunnen het geldbedrag overmaken op ING (IBAN) rekening 
NL59INGB0001656106 tnv C.J. Baars, Rietkraag 19, 4386 GA Vlissingen 

o.v.v. Donatie SRGW, naam, call of Luisternummer. 

Alvast dank voor ieders bijdrage. 
 
het bestuur van de SRGW 
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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,  

Voor de bemanning van het HF station hebben Frank, PE1EWR en Wijnand, PA3HFJ zich al 
aangemeld. 

Voor de DRCO toelichting hebben Piet, PA0CWF, Yermolai, PD0TZ (jawel, de kleinzoon van 
PA0TZ), Michel, PD4AVO en Dan, PA1FZH zich al aangemeld. 

Voor beide onderdelen zoeken we nog vrijwilligers die een dagdeel willen meewerken. 

Koffie en een broodje wordt verzorgd, entree is gratis en het is een leuke kans om onze 
radiohobby te promoten. 

Als het je wat lijkt: inlichtingen bij Dan de Bruijn, PA1FZH 
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AGENDA  
 
8 januari                      Nieuwjaarsbijeenkomst VRZA ZWN Vlissingen 
11 januari                    Ledenvergadering Veron Walcheren 
4 februari                    Jaarlijkse activiteit herdenking Watersnoodramp Ouwerkerk 
11-12 februari PACC HF Contest 
11 maart 42e Landelijke Radio Vlooienmarkt te Rosmalen 
18-19 maart                COTA weekend camping boer Dekker Lewedorp 
08 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 

Eerdere edities bekijken? Ruim 8 jaargangen via 
http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32  

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 februari nummer: 20 januari 2017 
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