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Juli / Augustus 2010      JAARGANG 16 NR. 7 + 8 

 
VAN DE REDACTIE 

Hierbij ontvangt u de juli en augustus  editie van de Deltaloep met nieuws en bijzonderheden 
van de radiohobby. Iedereen een hele fijne zomer toegewenst! 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 

 
 
Afscheid Jeroen Slagboom PE1MWB van het DQB 
 
Per 1 juni ben ik van mijn taak als sub-RQM voor het Dutch QSL buro ontheven. Adri 
Brasser PA3BWS is RQM voor regio 44 en wordt nu bijgestaan door Karin Mijnders PDoKM. 
 

 
 
Jaren heb ik dit werkje met plezier gedaan en het was niet dat ik naar lucht zat te happen 
naast alle andere werkzaamheden, dat het QSL werk daarvoor aan de kant moest. Het is fijn 
om te horen dat een ander dit ook wel eens wil doen. Dus na een aantal jaren geef ik daar 
Karin met genoegen daar de ruimte voor.  
 
Adri bedankt voor de samenwerking. En Karin, dat er stimulans mag uitgaan van jou en Adri 
opdat er maar veel kaarten worden verwerkt. Want dat betekent ook dat er wat te beleven is 
op de radiofrequenties. 
 
Jeroen Slagboom 
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ANTENNE MEETDAG 2010 
 
De achteloze amateur (m/v) zal zich wellicht afvragen: is er na een IOTA weekend, NVIS 
testdag, Hemelvaartsdag, velddagen en een hele zomer Oranjeplaatdagen nog überhaupt 
wat te meten aan antennes? 
Het antwoord hierop kan kort en volmondig zijn: Ja !! 
 
Niet iedereen bouwt zijn eigen set vanaf een zak met actieve en passieve onderdelen, maar 
een antenne bouwen kan iedereen. 
De bouw is relatief simpel, het resultaat is altijd bevredigend en de prijs / kwaliteit verhouding 
is meestal erg hoog. 
 
De profs bouwen een 7 elements full size beam voor 80 meter, een vertical voor 15 meter of 
een originele 5 banden Cobweb antenne, maar een draaddipool voor 20 meter of een 
zelfbouw groundplane zijn ook leuk om mee te beginnen. 
 
Als voorbeeld: gedurende het IOTA weekend werd er een originele T antenne met 
topcapaciteit gebouwd voor 500 kHz vanuit 2 stukken PVC, wat draad, wat WAT experience, 
een Leatherman® tool en MacGyver talent. 
 
Op de antennemeetdag 2010, alweer de 15e in rij, is er tientallen jaren antenne ervaring 
aanwezig. Uiteraard is de WAL antenne analyser aanwezig, wordt er gezorgd voor zowel 12 
VDC als 230 VAC (afkomstig vanuit rokende Landrover of stinkende generator), zijn er 
referentie antennes, bakenzenders, verzwakker, pneumatische mast en kilometers kabel. 
Standaard nemen we sets en antennes mee voor de amateurbanden tussen 160 meter en 
70 cm. 
Opgeven van te voren hoeft niet, maar het vooraf melden van bijzondere wensen (zoals 
metingen op 23 en 13 cm) is wel gewenst. 
 
Het bezit van een Leatherman® tool wordt aanbevolen maar is niet strikt noodzakelijk! 
 
Naast het meten van antennes is de antenne meetdag ook "the place to be" om de vakantie-
ervaringen uit te wisselen en bij te praten voordat de drukke werkzaamheden weer beginnen. 
 
Graag begroeten we jullie op onze vaste meetplaats Oranjeplaat op zondag 29 augustus 
2010. Vanaf 09:00 zijn we QRV op 145.225 MHz. 
 
73 namens het Walcheren Antenne Team, 
 
Cor "Ba" PTQ,  
Rens "Face" IJF en 
Dan "Hannibal" FZH 
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Verslag velddag 2010 
 
Door Karin, PDoKM en Dan, PA1FZH 
 
In de aankondiging stond het zo simpel: “Nou ja, organiseren is een groot woord. Het WAT 
heeft al gezorgd dat er een aantal plaatsjes zijn gereserveerd en dat de halve shack van een 
aantal amateurs (m/v) wordt verplaatst naar Lewedorp. Voor de rest is het een kwestie van 
een goed idee voor een antenne, een beetje WAT tarief, goed weer en het weekend kan 
gewoon niet meer stuk“ 
 
Zo gezegd, zo gedaan en in de loop van vrijdag 4 juni vulde gestaag het veld van Boer 
Dekker zich met zendamateurs. Naast de reeds aangemelde combinaties; de HFJ/KM 
camper, de PTQ camper en de FZH Zambezi, waren, na een grondige bestudering van de 
weersverwachting, ook de MWB caravan en de GEO (geleende) caravan afgereisd. 
Niet iedereen had APRS actief bij staan; slechts 40% van de stations was zichtbaar op 
Google Maps. 
 
Vóór, tijdens en na het eten werden al voorzichtige antenneplannen besproken. Een echt 
velddagproject hadden we nog niet, maar de afspraak was dat we in ieder geval een aantal 
antennes zouden opzetten om velddagverbindingen te maken. Tenslotte is dat wel de 
oorsprong van de velddag en er was dit jaar een heuse VHF contest. 
Dus bij het idyllische licht van de ondergaande zon verrezen de 1:9 balun met 13,5 meter 
draad, een dipool voor 6 meter, de cobwebb antenne, een 4 elements voor 2 meter en een 
ZS6BKW antenne. Zij keken, luisterden en zij zagen dat het goed was en met die mooie 
gedachte viel de avond in. 
 
Op zaterdagochtend begon het grote werk;  een Popovic voor 2/70, een vertical voor 15 
meter en de magnetische loop zagen reeds vóór de koffie (met versgemaakte appeltaart) het  
opkomende zonlicht. Het aureool van het complete Walcheren Antenne Team wedijverde 
met het stralende zonnetje en de heer Rothhammel keek vanaf de voorbank van de FZH-VC 
bemoedigend toe.  
 
De magnetische loop vertoonde een vreemd fenomeen; hoewel de voedingsspanning van de 
controlbox volgens MFJ tussen 9 – 15 volt zou kunnen liggen, bleek 12,5 volt te weinig te zijn 
om af te stemmen. Uiteraard gelooft geen enkele rechtgeaarde amateur dit, dus 
Leatherman® tools werden getrokken en met gezwinde spoed werd de loop antenne 
ontdaan van zijn jasje. Ondanks het supergereedschap, werd de oorzaak niet gevonden en 
besloten we de MFJ controlbox dan maar op de walvoeding te laten werken. Robert werkte 
meteen een aantal stations. 
 
Gedurende de dag kwamen er steeds meer mensen en mochten we ook Leo, PA0LLV, als 
oudste amateur op Walcheren begroeten. 
 
Naast onderling QSO, het nuttigen van WAT tarief en het maken van verbindingen, werd er 
nog een aardfout in de PTQ camper opgelost en werd de MWB multiband Delta Loep 
nagebouwd. Nog niet geheel tevreden met het resultaat, is dit nog een leuk experiment voor 
de komende Oranjeplaatdagen en je moet ook wat te meten overhouden voor op de 
antennemeetdag. Ook de IJF vertical voor 15 meter werd nog eens bekeken. Theoretisch is 
het niet zo moeilijk; een vertikale hengel, een halve golflengte aan draad, een stukje 450 
ohm lintlijn als aanpassing en dan moet het werken. De oude volkswijsheid “iemand met 
slechts 1 SWR meter meet altijd de juiste SWR” werd hier weer pijnlijk zichtbaar; met 3 
meetinstrumenten weet je nog niet wat nu juist is. Menno, NL13535, kwam trots zijn nieuwe 
aanwinst laten zien: een legermast van 11 meter lang / hoog. Met de BVG mastvoet onder 
een Larowiel stond hij zo. 
 



Deltaloep  Pagina 4 van 9 

Ondertussen zat PDoKM voor de camper te wachten tot om 15.00 uur UTC de 2 meter 
velddag contest zou gaan losbarsten. Toen om 17.00 uur lokale tijd de contest eindelijk 
begon, bleek het er wel erg relaxed aan toe te gaan. De antenne moest regelmatig gedraaid 
worden (met de afstandsbediening maar soms ook met de hand van coöperator PA3HFJ) 
om alle kanten van Nederland te beluisteren en te werken en ook met stations in België en 
Frankrijk werden er diverse verbindingen gemaakt. Na 6,5 uur werd na slechts 24 QSO's de 
set uitgeschakeld.  Na de nachtrust werd de set 's morgens weer aangezet maar helaas 
waren er toen nog maar 3 station te werken. Uiteindelijk zijn er 27 QSO's gelogd met een 
totale afstand van 3700 km. 
 
Aan het eind van de middag opperde Leo, PAoULT, dat het wel leuk zo zijn om eens wat op 
160 meter te experimenteren. Roep zoiets één keer tegen het WAT en even later lag er al 
een rol met draad midden op het veld. Leo had deze antenne met succes op het Lighthouse 
weekend gebruikt, maar ja, waar haal je midden in Lewedorp een Lighthouse vandaan? 
Hadden we niet reeds gememoreerd dat het WAT in volle glorie aanwezig was? Dus met 
behulp van de mast van Menno, de mast van Dan en de boom van Boer Dekker hing hij al 
snel. Een smeuïg detail was dat boer Dekker bij het verzoek de ladder te mogen lenen, 
meteen zijn hoogwerker ter beschikking stelde. 
 
Na de uitgebreide gezamenlijke macaroni maaltijd (met koffie en kwarktaart als dessert) 
werd de 160 meter aan de tand gevoeld; S9 + 60 dB signalen op de Icom 706 vanuit alle 
kanten van Nederland, maar helaas geen Amerikanen. 
 
Zondag begon wat vochtig, maar desondanks duurde het tot na 14:00 voor de laatste die-
hards de camping verlieten. Terugkijken kunnen we zeggen dat ook dit jaar het 
velddagweekend goed geslaagd was. De praktijk wijst uit dat met een minimale organisatie 
en een maximale improvisatie de leukste (en onverwachtste) dingen ontwikkeld worden. 
 
Graag tot volgend jaar (of eerder tijdens één van de vele andere gezamenlijk 
buitenactiviteiten). 
 
p.s.: Boer Dekker vond het prima om het IOTA weekend in 2011 in Lewedorp te houden. De 
locatie is misschien wat anders, maar de sfeer zal blijven.  
Houdt dus een weekend in maart vrij!! 
 
Voor de statistieken ook dit keer een opgave van onderkomens, antennes, sets en mensen: 
 

� PA3HFJ en PDoKM met de camper, Cobwebb antenne, 4 elements voor 2 meter, 
legermast en ICOM 706G 

� PE1PTQ en Jolande met de camper 
� PE1MWB en Ina met de caravan, DARES mast, ZS6BKW en Yaesu FT897 
� PA3GEO, PA10536, Naomi en Ruth met caravan, tent, DARES mast, 

Magnetische Loop, Popovic en Yeasu FT-857 
� PA1IJF met Emma en een vriendin met twee tenten, de IJF vertical en de MFJ 15 

meter CW TRX 
� NL13535 en Anita, met Laro, legermast, ZS6BKW en Icom 706G 
� PAoULT en Adaja, met de 160 meter antenne 
� PAoLLV, PAoWDZ, PA3BKZ als bezoekers 
� PA1FZH en Elna met de Laro, Zambezi, Clark mast, 1:9 balun met 13,5 meter 

draad, 6 meter dipool, 2/70 antenne naar DK7ZB, 2 x Yaesu FT817, DARES 
mobilofoon 

 
Foto’s zijn te bezichtigen op http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek?gid=38 en  
 
http://www.pi4wal.nl/bestanden/Velddag_2010.html   
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Mast, antenne en BBQ 
  
In het weekend van 17 en 18 juli willen we groot onderhoud doet aan de mast en antenne's 
van PI4VLI. Hiervoor zijn uiteraard voldoende vrijwilligers nodig. Deze hebben zich tot op 
heden niet aangemeld! Aanmelden kan bij Jesse PE1RUI.   
 
Om deelname aan deze activiteit aantrekkelijker te maken zullen we aansluitend op de 
werkzaamheden van 17 juli een BBQ / bakplaat avond organiseren. Dit is op de VERON 
Vlissingen manier, dus aanmelden als je komt i.v.m. de grootte van de BBQ / bakplaat, maar 
iedereen neemt zelf zijn eten mee, en het afval weer mee terug naar huis. Het aanmelden 
voor de BBQ kan ook bij Jesse PE1RUI. Het is natuurlijk ook mogelijk alleen naar de BBQ te 
komen, maar meedoen aan de onderhoudswerkzaamheden wordt zeker ook op prijs 
gesteld.  
 

 
 

Videobeelden vanuit de bunker tijdens Contesten. 
  
Tijdens contesten zoals de PACC worden sinds enkele jaren live video (en geluid) draadloos 
naar onze internet website www.pi4vli.nl gestreamd. Dit jaar is er zelfs spraken van 
meerdere audio en video streams. Pieter PD5EW, Edwin PD1EVL en Maurice NL-13355 
zorgen voor de diverse webcams en video opnamen. Pieter PD5EW maakt achteraf dan nog 
compilaties welke op internet te zien zijn: 
- http://www.youtube.com/watch?v=Y13Sx4DvT34 
- http://www.youtube.com/watch?v=K2-DIRDKZZM 
  
Voor komende contesten heeft Pieter PD5EW een video quad geregeld, zodat beelden ook 
automatisch kunnen wisselen tussen verschillende camera's, extern geschakeld, of op 
bijvoorbeeld bewegingen en/of tijd. Een  monitor voor "beveiliging camera's" zou een mooie 
aanvulling voor het systeem zijn. Deze hebben we echter niet. Mocht iemand zo'n monitor 
over hebben, bijvoorbeeld van wege van het overschakelen naar IP camera's en monitoren 
met een PC houden we ons graag aanbevolen.  Meer informatie bij Pieter PD5EW of Jesse 
PE1RUI.  
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SAQ QRV 
 
Op 9 juni hield OM Dan v/d Wagt, PAoAKN een heel interessante lezing over het station 
lange golf station SAQ in Zweden. Dit historische station is een aantal keren per jaar QRV en 
kan dan ook (in CW uiteraard, met 25 WPM) in Nederland worden gehoord. 
 
Naar aanleiding van de lezing willen wellicht ook Walcherse amateurs eens luisteren naar 
deze machinezender. Met bv de RDT miniwhip en een eenvoudige converter is een goede 
ontvangst al mogelijk. 
 
PAoAKN stuurde bijgaand bericht door: 
 

REMINDER! 
  
  
We will remind you of the Grimeton Radio/SAQ transmissions on 17.2 kHz, CW, with the 
Alexanderson alternator on Sunday July 4 ,“Alexanderson Day”, at 09:00 UTC and 12:00 
UTC. 
  
We will start tuning up some 30 minutes before message. 
  
The radio station is open to visitors. 
   
QSL-reports are kindly received: 
  
- E-mail to: info@alexander.n.se 
  
- or fax to: +46-340-674195 
  
- or via: SM bureau 
  
- or direct by mail to: Alexander - Grimeton Veteranradios Vaenner, 
  Radiostationen                            
  Grimeton 72 
  SE-430 16 ROLFSTORP, SWEDEN 
  

  
 
Also read our web site: www.alexander.n.se 
  
  
Yours 
  
Lars Kalland 
SM6NM 
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Tennamast gemonteerd tijdens Techno Avond  

 

Wat je voor een baas binnen no-time moet uitvoeren staat haaks op wat we in de 

hobbysfeer 'even' willen fixen. We gaan niet voor ons plezier in regen en wind 

martelen en het moet zeker geen haastklus worden. 

Welnu, eindelijk waren de plannen gesmeed, de materialen bij elkaar, de mensheid bij 

machte, de weergoden ons goed gezind en is de Tennamast van het door PE1OYT 

geschonken ATV station omhoog getrokken. 

 

In de komende tijd kunnen we hier en daar de scherpe kantjes weghalen, wat schuren en 

schilderen. En daarna zullen we de antennes gaan plaatsen. Afgezien van wat je voor je zelf 

hebt te doen op de TechnoAvonden is er dus genoeg te doen aan het ATV station. 

Meer foto’s op : http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek?gid=39   
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QSL kaarten 

Hierbij 2 x een ontvangen QSL card, van bevestigde QSO's uit de Caribean. 

73' 

Cor van Soelen PG9HF 

 
 

Meer QSL kaarten 

Hier wat qsl kaarten voor de komende deltaloep,ontvangen via het qsl buro. Deze kaart is 
van een 50 mhz verbinding tijdens sporadic E op 6 meter. 

  

Dx station Japan op 14 MHz ssb. 
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Nederlander in Denemarken op 40m lsb 
 

  
 
73’s Robert PA3GEO 
 
 

 
Agenda 2010 
 
4 augustus  RESCUE Vlissingen   
21 augustus Lighthouseweekend 
22 augustus Lighthouseweekend 
29 augustus Antennemeetdag Oranjeplaat 
18 september APRS vossenjacht 
6 november 50e Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 
12 maart 2011 Radiovlooienmarkt Rosmalen 2011 

 

 
Colofon 
 
Eerdere edities bekijken ?  http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32 
 
 
Redactie        Jesse Kluijfhout   PE1RUI  www.pi4vli.nl  
 
          Kees Murre   PA2CHM www.pi4wal.nl  
 
          Robert Poortvliet  PA3GEO www.pi4zwn.nl  
 
Lay-out en verspreiding      Ronald Verburg   PA10725 

 
Deadline september nummer: 20 augustus 2010 


