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Van de redactie

Hierbij ontvangt u de Deltaloep met informatie over de op te starten afdelingsbijeenkomsten,
oproep voor het Lighthouse weekend, PG6NTC, SAQ 2021, Ouwerkerk en veel meer.

Indien u ook bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan
uw kopij vóór 20 aug 2021 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com
De verzending van de september editie zal medio 29 augustus 2021 plaatsvinden.

Iedereen fijne vakantie toegewenst, tot ziens of tot horens!

Met vriendelijke 73,  Ronald PA10725

Portable amateur radio station DL1GKK

Lees meer over het bouwen van zijn portable station via onderstaande link:

https://dl1gkk.com/portable-amateur-radio-station/
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Afdelingsbijeenkomsten starten weer!!

Na een jaar alleen vanuit de shack gewerkt te hebben, zijn er steeds meer mensen
gevaccineerd, worden de regels weer versoepeld en dat betekent ook dat we de
bijeenkomsten van de drie gezamenlijke afdelingen op Walcheren weer kunnen gaan
opstarten.

Dit betekent dat we jullie van harte uitnodigen op één van de afdelingsbijeenkomsten (iedereen
is altijd overal welkom):

- VERON afdeling Vlissingen: iedere zondagmiddag om 14:00 te starten vanaf zondagmiddag
4 juli in de bunker aan de Zuidweg nabij Biggekerke

- VRZA afdeling Zuid West Nederland: iedere eerste woensdag van de maand, te starten vanaf
woensdagavond 7 juli in de clubshack aan de Binnenhaven in Vlissingen

- VRZA Techno Avond: iedere derde woensdag van de maand, te starten vanaf woensdagavond
21 juli in de clubshack aan de Binnenhaven in Vlissingen

- VERON afdeling Walcheren: iedere tweede woensdag van de maand, te starten vanaf 8
september in de Brede School in Middelburg

Daarnaast zijn er (traditiegetrouw) de maandelijkse vossenjachten op 80 meter op de vierde
woensdag van de maand welke reeds zijn gestart.

Uiteraard houden we ons bij de (binnen) bijeenkomsten aan de dan geldende regels van het
RIVM en als er leden zijn die er nog geen fijn gevoel bij hebben en afzien van een bezoek, dan
hebben we daar alle begrip voor.

De QSL manager zal er in ieder geval zijn!

Graag zien we jullie weer terug op de afdelingsavonden.

73,

Karin Mijnders, PA2KM, Voorzitter VRZA afdeling ZWN
Jesse Kluijfhout, PE1RUI, Voorzitter VERON afdeling Vlissingen
Dan de Bruijn, PA1FZH, Voorzitter VERON afdeling Walcheren
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Gevraagd: deelnemers aan het Lighthouse weekend 2021

In 2020 kon ons geplande Lighthouse weekend helaas niet doorgaan vanwege
welbekende redenen. Hierdoor doorbraken we een traditie die we al sinds 1998 gaande
hielden. Maar we kijken niet achteruit maar vooruit en daarom zijn we blij dat alle
vooruitzichten er op wijzen dat we dit jaar weer mee kunnen doen. Ook in het Polderhuis
museum in Westkapelle heeft alles even stilgelegen en kwam er een nieuwe vuurtoren
beheerder maar dankzij de goede contacten van PA1PSD hadden we ook dit jaar weer
snel toegang.

We zijn voornemens om weer beide vuurtorens in de lucht te brengen, het Polderhuismuseum
te bemensen en de kinderen weer de gelegenheid te geven om berichten van en naar de
vuurtorens en/of Polderhuis te verzenden.

We zoeken dus:
- Operators voor de lage toren
- Operators voor de hoge toren (en de hoge toren heeft tegenwoordig een toilet!)
- Een operator voor in het Polderhuis
- Mensen die de kinderen willen helpen een bericht op te stellen
- Mensen die de kinderen willen helpen met het seinen van hun eigen naam

Afhankelijk van het aanbod en de wensen, maken we een rooster en kijken we wie er wanneer
op welke band actief kan zijn.
Het streven is om in ieder geval de zaterdag aanwezig te zijn; de zondag is mooi indien er
voldoende belangstelling is.

Wanneer?

Zaterdag 21 en zondag 22 augustus
De opbouw start zaterdag om 09:00 en we stoppen als de avondoperators het voor gezien
houden.

Graag horen we wie er wanneer op welke banden wil werken, of je zelf een set meeneemt en of
je zelf een antenne meeneemt.
In de hoge toren is meubilair, voor de lage toren moeten we zelf een stoeltje en een tafel (en
wat geluiddemping) meenemen maar dat regelen we wel als we het rooster opstellen.

Deze editie van de Deltaloep komt 29 juni uit, daarom graag ieders reactie per omgaande, doch
uiterlijk maandag 5 juli, daarna maken we een indeling.

73,

Dan de Bruijn, PA1FZH
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https://www.veron.nl/nieuws/kort-radioamateurnieuws-week-24-2021/#JOTA

https://www.veron.nl/nieuws/n-herijking-gepubliceerd-staatscourant/

https://www.veron.nl/nieuws/nieuwe-maandelijkse-iaru-ms-nieuwsbrief/
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Alexanderson Day 2021

The annual transmission event on the Alexanderson Day with the Alexanderson Alternator from

1924 on VLF 17.2 kHz CW with the call sign SAQ, is scheduled for Sunday, July 4th, 2021.

The Alexander Grimeton Association are planning to carry out two broadcasts to the world from

the old Alexanderson alternator SAQ. Only required staff will be in place, due to the ongoing

pandemic.

Transmission schedule:

1. Startup and tuning at 10:30 CET (08:30 UTC) with a transmission of a message at 11:00 CET

(09:00 UTC)

2. Startup and tuning at 13:30 CET (11:30 UTC) with a transmission of a message at 14:00 CET

(12:00 UTC)

Live Video from World Heritage Grimeton Radio Station

Both transmission events can be seen live on our YouTube Channel.

The live video starts 5 minutes before the startup and tuning.

Meer via https://alexander.n.se/alexanderson-day-2021/?lang=en
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Woensdag 7 juli opening tentoonstelling Ouwerkerk

Op 1 februari 1953 ’s ochtends om 2:00 uur breken de dijken in Zeeland door en is de
watersnoodramp een feit. Omdat officiële communicatiemiddelen in het rampgebied
uitvallen, blijft de rest van Nederland in eerste instantie verstoken van actuele informatie.
Dat verandert snel als onder andere zendamateurs een noodcommunicatienet weten op
te zetten.

Het Watersnoodmuseum in het Zeeuwse Ouwerkerk opent binnenkort een tentoonstelling over
de bijzondere communicatiemiddelen die werden ingezet tijdens de ramp. Daar valt dan onder
andere een replica van radiohandel Weltevreden te bewonderen. Peter Hosveld bouwde hier de
belangrijke noodzender waarmee hij het eerste contact legde tussen het geïsoleerde
Schouwen-Duiveland en de buitenwereld.

Ook publiceert het Watersnoodmuseum het boekje ‘1953 – Communicatie tijdens en na de
ramp’. Peter Hosveld krijgt daarvan het eerste exemplaar aangeboden tijdens de officiële
opening van de tentoonstelling op 7 juli aanstaande. VERON-voorzitter Remy Denker zal
daarbij aanwezig zijn om onze vereniging te vertegenwoordigen.

https://www.veron.nl/nieuws/kort-radioamateurnieuws-week-25-2021/#watersnood

Foto: watersnoodmuseum
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AGENDA

04 juli Bijeenkomst VERON afd. Vlissingen (Bunker, Zuidweg Biggekerke)

04 juli SAQ luister event

07 juli Bijeenkomst VRZA afd. Zuid West Nederland in clubshack

iedere zondag 14.00 uur Bunker geopend aan de Zuidweg 2 te Biggekerke

13 juli Locator Contest vanaf 20.00 uur

21 juli Techno-avond bij VRZA afd. Zuid West Nederland in clubshack

28 juli 4e editie 80 meter vossenjacht op Walcheren

01 aug Bijeenkomst VERON afd. Vlissingen (Bunker, Zuidweg Biggekerke)

04 aug Bijeenkomst VRZA afd. Zuid West Nederland in clubshack

iedere zondag 14.00 uur Bunker geopend aan de Zuidweg 2 te Biggekerke

10 aug Locator Contest vanaf 20.00 uur

18 aug Techno-avond bij VRZA afd. Zuid West Nederland in clubshack

21-22 aug Lighthouse weekend Westkapelle

25 aug 5e editie 80 meter vossenjacht op Walcheren

05 sept Antennemeetdag 2021 Oranjeplaat

19 sept Ballonvossenjacht 2021

iedere zondag 21.00 uur Wekelijkse Technoronde op 145.225 MHz

In verband met de zomervakantie zijn er geen afdelingsbijeenkomsten van VERON Walcheren.
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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 Radioronde 05 en 12 mei op Walcheren e.o.
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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 438.1500 MHz PI1VLI Zuid-West Zeeland FM (deze zomer on-air)
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 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 september editie uiterlijk 20 augustus naar deltaloep@gmail.com

Verzending september editie medio 29 augustus 2021.
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