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Van de redactie
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met informatie over de extra radio rondes op de 1e en 2e
woensdagavond van de maand, WebSDR, boeken in de aanbieding, bunker gesloten en meer.
Indien u ook bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan
uw kopij vóór 20 januari 2022 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com
Met vriendelijke 73, Ronald PA10725

Nieuws van VERON afdeling Walcheren
Helaas zal onze huishoudelijke bijeenkomst op 12 januari 2022 vervallen vanwege de
Covid-19 maatregelen. Onze leden zullen, net als vorig jaar, per e-mail worden
geïnformeerd over het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester.
Uiteraard hopen we u allen zo snel mogelijk weer op onze afdelingsavonden te mogen
begroeten.
Verder is er iedere zondagavond een technoronde op 145.225 MHz om 21.00 uur.
Zondagavond om 20:45 uur een CW-ronde op 144.060 MHz.
Voor laatste nieuwtjes is het
http://www.pi4wal.nl te raadplegen.
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Met vriendelijke groet,
Ben Bousché PD1MRZ
Secretaris A44 - VERON Walcheren
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Nieuws van VRZA afdeling Zuid West Nederland
Beste OM’s en YL’s,
Het jaar 2021 was weer een vreemd jaar, ook voor wat onze activiteiten betreft. Gelukkig
konden de meeste buiten activiteiten doorgaan, maar sommige activiteiten moesten we
vanwege de corona regelgeving helaas laten schieten.
Zo’n jaar laat ook zien hoe flexibel we met z’n allen zijn.
De nieuwjaarsbijeenkomst kon niet doorgaan maar in plaats daarvan kregen jullie allemaal een
USB stick met een toespraak van mij erop en een VRZA pen en opschrijfblokje. In februari kon
de PACC niet vanuit de clubshack gehouden worden vanwege de beperkingen maar daar
hebben Wijnand PA3HFJ en ondergetekende een oplossing voor gevonden door de contest
vanuit huis in de eigen shack te doen. De vossenjachten worden gelukkig buiten gehouden en
er waren erg veel deelnemers dit jaar. De koffie bij de vos werd altijd op gepaste afstand
genuttigd, maar we waren er wel steeds met elkaar en konden even bijkletsen.
In de zomer leek alles bijna normaal. We hebben vaak met een groep amateurs en partners aan
Oranjeplaat gezeten in verschillende samenstellingen. Zelfs de WAP-contest werd hiervandaan
gedaan. En ook de traditionele barbecue bij de clubshack in Vlissingen kon doorgaan.
Aan de Locatorcontest is ook elke maand deelgenomen. Meestal door Wijnand en Robert vanuit
de clubshack maar ook soms vanuit de thuisshack.
2022: speciale calls
Ondanks een klein aantal tegenslagen (bijv. de Molendag die niet door kon gaan) houden we de
moed erin en kijken we vooruit naar het jaar 2022 waarin we weer speciale calls in de lucht
hopen te zetten met verenigde Zeeuwse Zendamateurs, in het watersnoodmuseum en in
oktober tijdens een herdenking van de koude oorlog.
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Natuurlijk hebben we diverse mensen bij activiteiten moeten missen dit jaar omdat zij vanwege
hun gezondheid er voor kozen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Gelukkig kunnen we deze
mensen wel over de radio horen.
Vanwege de aangekondigde lockdown zal ook dit jaar (2022) de nieuwjaarsreceptie niet door
kunnen gaan en voor de jaarvergadering moeten we maar nog afwachten wat de regels dan zijn
maar desnoods gaan we dan online.
Ik wens jullie allemaal een gelukkig en gezond 2022 en hoop jullie allemaal weer te mogen
ontmoeten. Zo niet in de clubshack dan wel bij een van de buitenactiviteiten die we toch hopen
te organiseren.
73 Karin PA2KM, voorzitter VRZA ZWN.

Bunker VERON Vlissingen gesloten
In verband met de maatregelen van de overheid zal de Bunker voorlopig gesloten zijn.
73’s van Wouter PB1WL
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Afdelingsronden hervat
Leek het er na de zomer nog op dat we elkaar weer, met wat voorzichtigheid, in persoon
konden ontmoeten, blijkt de toekomst toch niet zo heel goed voorspelbaar.
Nu de Coronatouwtjes nog strakker zijn aangetrokken, is het dan ook nog niet te voorspellen
wanneer we weer afdelingsbijeenkomsten en gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren.
Vanaf diverse kanten is gemeld dat men het onderling contact toch wel begint te missen.
Daarom hebben we besloten om tot nader order de afdelingsronden weer op te starten;
- De eerste woensdag van de maand om 20:00 is dat de PI4ZWN ronde als vervanging van de
afdelingsavond van de VRZA-ZWN. Deze ronde wordt geleid door Karin Mijnders, PA2KM
- De tweede woensdag van de maand om 20:00 is dat de PI4WAL ronde als vervanging van de
afdelingsavond van de VERON-WAL. Deze ronde wordt geleid door Dan de Bruijn, PA1FZH
Uiteraard is er daarnaast nog steeds de Technoronde op zondagavond om 21:00, geleid door
Dan de Bruijn, PA1FZH of door Frank Laanen, PE1EWR
Alle hierboven genoemde ronden zijn op 145.225 MHz , FM met verticale polarisatie vanuit
Nieuwdorp-Oost of vanuit Middelburg-Zuid.
Graag horen we niet alleen de leden van de drie gezamenlijke afdelingen maar ook andere
amateurs weer in de ether.
73,
Karin Mijnders, PA2KM, voorzitter VRZA afdeling Zuid West Nederland
Dan de Bruijn, PA1FZH, voorzitter VERON afdeling Walcheren
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In de aanbieding
Onderstaande drie boeken heeft Piet PE1NPX in de aanbieding.
- HF Communications (Science and Technology)
- Vergelijkingstabellen Band 1 (Transistoren, dioden, thyristoren, IC)
- Vergelijkingstabellen Band 2 (Transistoren, dioden, thyristoren, IC)
Info via pe1nxp@gmail.com
73’s van Piet PE1NPX
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Introductie (Web)SDR
Software Defined Radio (SDR) is een term die voor velen wel een bel doet rinkelen.
Aangezien het weer er de laatste tijd niet beter op wordt om buiten met antennes te
experimenteren, zijn er zeker nog warme alternatieven voor de luister/zendamateur. In dit
stukje zal ik kort ingaan op (Web)SDR en een paar voorbeelden geven wat er mee gedaan
kan worden.
Om te beginnen is SDR een techniek die gebruik maakt van software om verschillende signalen
te verwerken. Hierbij zijn dus enkele, of een groot deel van de fysieke hardware lagen (zoals
mixers, filters, detectoren, etc.) vervangen door software.
Het idee hierachter is niet nieuw en stamt uit de jaren 80. Door ontwikkeling van software en
hardware zien we deze techniek steeds vaker worden toegepast in consumenten elektronica.
Op het gebied van kosten en flexibiliteit bied SDR een aantal voordelen, maar blijft afhankelijk
van de gekozen ADC/DAC’s en ontwikkelingskosten van de gebruikte software.
Ook binnen de zendamateur hobby zien we SDR steeds vaker terug. Denk maar bijvoorbeeld
aan de populaire IC-7300 van Icom. Als men meer geïnteresseerd is in ontvangen, want de
hobby bestaat voor het grootste deel uit luisteren (hi), dan zijn er nog vele opties.
Een voorbeeld hiervan is dat voor een bescheiden bedrag een DVB-Tuner of RTL-SDR USB
dongle kan worden aangeschaft. Door het koppelen van de ontvanger met een computer en de
juiste software, zoals SDRSharp, kan men zelf een SDR ontvanger maken (zie bv. de Deltaloep
van maart 2013 > https://www.pi4zwn.nl/download/deltaloep-2013-03/ ).
Doordat een deel van, of het gehele te ontvangen signaal wordt gedigitaliseerd maakt het
mogelijk om het signaal tegelijkertijd te delen met meerdere gebruikers. Afhankelijk van de
gebruikte software en hoe de SDR ontvanger is opgebouwd kan iedere gebruiker individueel
met een virtuele VFO afstemmen op een gewenst signaal. Tevens kunnen passende modes,
(ruis)filters, et cetera ook worden geselecteerd. Dit in tegenstelling tot web bestuurde
ontvangers, die vaak maar toegang geeft tot een enkele gebruiker. Het is als het ware of je op
locatie waar de ontvanger is gekoppeld zelf een ontvanger hebt staan.
Interessant is om op te merken dat bij veel SDR servers een koppeling is gemaakt met met een
frequentiedatabase, zoals van het EiBi (http://www.eibispace.de/), en er een kans bestaat dat
het signaal wat men wil onderzoeken al geannoteerd is.
Een van de eerste en meest bekende WebSDR servers (http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/)
draait sinds 2008 bij de Universiteit van Twente en wordt beheerd door de ETGD. Het systeem
bestaat uit een aangepaste Mini-Whip antenne en een door hun zelfgebouwde SDR ontvanger
gekoppeld aan een stevige computer. Dit maakt het mogelijk het gehele spectrum van de korte
golf
te
delen
(voor
meer
informatie
zie
de
website
van
PA3FWM,
http://www.pa3fwm.nl/projects/sdr/#nov2008) met tot gemiddeld wel 400 gebruikers.
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Op de website van WebSDR (www.websdr.org) kunnen locaties (Fig 1.) worden gevonden van
waar men een WebSDR server heeft draaien. Vaak is ook informatie te vinden over de
gebruikte antenne opstelling en wat voor deel van het spectrum wordt ontvangen en gedeeld.
Naast WebSDR zijn er nog meer alternatieven zoals:
–
KiwiSDR (https://ve3sun.com/KiwiSDR/), (http://kiwisdr.com/public/).
–
OpenWebRX (https://www.openwebrx.de/), (https://www.receiverbook.de/).
–
VHF en UHF repeaters in Nederland (http://pe1chl.nl/repeaters/).
Naast het beluisteren van een gewenst signaal kan er ook worden gekeken naar bijvoorbeeld:
–
Propagatie, m.b.v. ionosferische chirpers ofwel sounders
(http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/chirps/).
–
Locatie en of richting bepaling van signalen
(https://www.youtube.com/watch?v=9CrKTm0wbRU).
–
Identificatie van onbekende signalen d.m.v. koppeling met frequentielijsten en decoders
(doorvoeren van het signaal van vaak de internet browser naar ander, lokaal draaiend
programma's zoals MultiPSK, WSJT-X e.a.).
–
Analyse van een door u uitgezonden signaal op locatie van de server, eventueel
meelopend met uw transceiver (https://catsyncsdr.wordpress.com/).
Er zijn nog vele andere toepassingen te bedenken, maar ik hoop dat de interesse is gewekt.
Zoals u in deze introductie heeft kunnen lezen kan er een hoop worden onderzocht met een met
internet verbonden computer of zelfs telefoon.
73, en veel luisterplezier.
Danny, PD3BLI
Figuur 1, Locaties van WebSDR servers over de wereld. (http://websdr.org/)

Fig 1
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SAQ op vrijdagochtend 24 december 2021
What is better than starting Christmas Eve morning with a transmission from SAQ Grimeton?
On Christmas Eve morning, Friday December 24th 2021, SAQ Grimeton is scheduled* to be on
the air, to send out the traditional Christmas message to the whole world, using the 97 year old
200kW Alexanderson alternator on 17.2 kHz CW.
Program and transmission schedule:
08:00 CET (07:00 UTC: The transmitter hall at World Heritage Grimeton is opened for visitors.
Transmission & YouTube Live stream:
08:25 CET (07:25 UTC): Live stream on YouTube begins.
08:30 CET (07:30 UTC): Startup and tuning of the Alexanderson Alternator SAQ.
09:00 CET (08:00 UTC): Transmission of a message from SAQ.
Test transmissions
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://alexander.n.se/en/saq-scheduled-for-a-transmission-on-christmas-eve-december-24th/

VERON digitale afdelingsbladen
De VERON geeft niet alleen het maandblad “Electron” uit. Nagenoeg alle afdelingen
geven ook eigen (lokale of regionale) publicaties uit. Soms alleen op papier voor de
afdelingsleden. Maar steeds vaker ook in elektronisch formaat.
En door deze PDF publicaties is het mogelijk het materiaal ook buiten de eigen regio te
verspreiden. Hieronder een link met een (alfabetische) lijst met VERON afdelingsbladen en de
verwijzing naar daar waar het materiaal op de afdelingswebsite te vinden is.
Klik op onderstaande link om de afdelingsbladen te bezoeken:
https://www.veron.nl/afdelingen/veron-afdelingsbladen/
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JAAR AGENDA EVENEMENTEN 2022

[ONDER VOORBEHOUD]
05
februari
12-13 februari
05-06 maart

Open dag Watersnoodmuseum Ouwerkerk
PACC Contest PI4WAL
COTA weekend camping Buitenhof boer Dekker Lewedorp

23
27
14
25
26

april
april
mei
mei
mei

Veron Verenigingsraad (concept)
1e Vossenjacht 80m op Walcheren
Nationale Molendag
2e Vossenjacht 80m op Walcheren
Familievelddag Veerse Meer

03-06
11
22
27

juni
juni
juni
juli

Veldweekend camping Buitenhof boer Dekker Lewedorp
WAP Contest
3e Vossenjacht 80m op Walcheren
4e Vossenjacht 80m op Walcheren

20-21
24
04
10
28

augustus
augustus
september
september
september

25e editie Lighthouseweekend Westkapelle
5e Vossenjacht 80m op Walcheren
Antennemeetdag Oranjeplaat
Open Monumentendag met PB6BB
6e Vossenjacht 80m op Zuid-Beveland

14-16 oktober
22-23 oktober
14
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december

JOTA weekend
Koude Oorlog Weekend waaronder onderstaande stations:
PA60CUBA Middelburg en PA60PARE Vlissingen
Verkoping Veron Walcheren

Pagina 9 van 12

AGENDA JANUARI 2022

26 dec

Geen Techno Ronde i.v.m. 2e kerstdag

05 jan

Extra Radioronde 20.00 uur op 145.225 MHz met PI4ZWN

11 jan

Locator Contest van 20.00 uur tot 23.00 uur

12 jan

Extra Radioronde 20.00 uur op 145.225 MHz met PI4WAL

Wekelijks zondags

Technoronde 21.00 uur op 145.225 MHz

Wekelijks zondags

Bunker gesloten tot nader bericht!
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RADIORONDES

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 Extra Radioronde van PI4ZWN (5 januari)

Woensdagavond

20.00 uur 145.2250 MHz Extra Radioronde van PI4WAL (12 januari)
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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 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 438.5000 MHz PI1ZWN West-Brabant, Bergen op Zoom C4FM
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 & PI3GOE staan (meestal) gekoppeld voor beter en groter VHF bereik.
Eindredactie: Ronald Verburg PA10725 & Michel Bleijenberg PD4AVO
Alle Delta Loeps (1999-2022) zijn terug te lezen via https://www.pi4zwn.nl/downloads/
Stuur uw kopij voor de februari editie uiterlijk 20 januari naar deltaloep@gmail.com
Verzending februari editie medio 29 januari 2022.
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