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Juli / Augustus 2009      JAARGANG 15 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 
 

PI4VLI experimenteert met loopyagi 
Na de activiteiten op HF en met name 20 meter heeft PI4VLI tijdens pinksteren actief geweest met 
experimenteren met een loop yagi.  
Edwin PD1EVL was toen hij z'n machtiging net had gehaald druk bezig met 2 meter. Zijn plan was 
toen om een loopyagi te bouwen. In de Deltaloeps van 2006 was hier al een en ander te lezen. Toen 
de antenne net af was, mochten novices op HF en was de intresse om 2 meter antenne boven in de 
mast te hangen wat lager geworden.  
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Er werd besloten de antenne op de bunker echt eens uit te testen.  Pieter PD5EW hielp Edwin 
PD1EVL bij het terug monteren van de antenne. Rechts is voor de oplettende kijker de favoriete snelle 
mast constructie te zien: De houten lat in een ventilatie koker. Eerder werden hierop al diverse andere 
antenne's getest zoals de 70cm J-Pole van Maurice NL-13355 en de wifi antenne van Jesse PE1RUI.  
  

 
 
Na de eerste succesvolle test op zondag werd 's maandags de loopyagi in de groene experimenteer 
mast gemonteerd. Edwin PD1EVL, Maurice NL-13355, Rob PE1KHX en Jesse PE1RUI onderwierpen 
de 8 elements loop yagi aan een kritische praktijk test. De condities op 2 meter leken niet echt goed.  
 
Toch werden er een viertal verbindingen gemaakt op 2 meter SSB. Zo werden M0GGO in JO01HD 
(206 km), M3CVH  in IO92BN (390 km), DK0GM in JO42HG (360 km) en DO1ABW in JO31GG (209 
km) gewerkt. Hoewel sommige verbindingen vrij moeizaam verliepen lukt het wel om rapporten en 
locators uit te wisselen. Gezien de condities leek het geen slecht resultaat.  
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We zullen de loopyagi dus wel vaker in de mast zien staan. Ook is de antenne vrij compact te 
demonteren, waarbij de kans op beschadiging tijdens vervoer een stuk kleiner is dan bij een yagi. De 
loops verbuigen immers minder snel dan de "sprieten" van een normale yagi, die in de auto makkelijk 
kunnen blijven haken bij het in of uit laden.  
  
De loopyagi die Edwin PD1EVL bouwde is volgens het ontwerp van PE2DWO en zou volgens de 
ontwerper een gain van 12 dB te halen. Meer informatie om deze antenne na te bouwen, of om de 
foto's van de bouw, inclusief het super mooie en handige buig apparaat dat Edwin PD1EVL gemaakt 
heeft is te vinden op zijn homepage. www.pd1evl.nl onder het kopje projects.  
 

Oproep  
 
Rolf (PA3GFW) is op zoek naar een variabele condensator bestaande uit twee secties van 
elk 64pF of daaromtrent. Mocht u Rolf verder kunnen helpen, mail dan naar 
pa3gfw@zeelandnet.nl 
 
 

 
 

3e West Brabantse Radiomarkt 
 
WILLEMSTAD - Op zaterdag 5 september zal wederom de West Brabantse Radiomarkt 
worden gehouden. De locatie is als vanouds; aan de voorstraat 10-12-14 te 
Willemstad. De ingang is naast het winkeltje, de radiomarkt is erachter. De markt is 
geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur en de entree bedraagt nog steeds € 1,-.  
 
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid bij de jachthaven; vanaf de A29 aan het begin van 
Willemstad-vesting zullen bordjes staan die naar de parkeerplaats verwijzen. Mocht er dan 
toch een amateur ergens rijden en de weg niet kunnen vinden; er zal een inpraatstation op 
145.550 MHz uitluisteren. Tevens zal er een zitje zijn waar koffie en frisdrank gekocht kan 
worden. 
Kramen zijn te huur á € 11,- ; deze kunt u reserveren bij Rien, PA3GAG. E-mail vandervorm 
at zonnet.nl of telefonisch op 0168-473475, mobiel-nr.06-23469200. 
Zoals de meeste lezers al weten: wij zijn geen stichting, ondersteunen geen vereniging, maar 
vinden het leuk om deze markt te organiseren. En ook dit jaar hebben wij een (goed) doel 
gevonden om de totale opbrengst van deze markt aan te schenken.  
 
Tot ziens op zaterdag 5 september. 
 
Namens de organisatie, Ineke, PA3FTX 
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Familievelddag 2009 

 
ORANJEPLAAT - 's Morgens waren er nog wat twijfels over het weer maar ook 
vandaag ( donderdag 21 mei ) zou het volgens traditie weer een heerlijke 
Familievelddag worden. Rond 9 uur kwamen de eerste 2 equipes al aan om een 
plaatsje te veroveren voor de vele campers, caravans, tenten en antennes die zouden 
verrijzen. 

 
 

Langzaam druppelden er wat bezoekers binnen en uit de auto van Rinus PA3APV kwam een 
dipool te voorschijn die nog afgemonteerd moest worden en tevens een paar zakken met 
stokken voor een camouflagenet die als antennemast uitgeprobeerd zouden gaan worden . .  

 

 
 
 
. . meer leest u via http://www.pi4zwn.nl/  alwaar ook meerdere foto’s te zien zijn. 
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Velddagweekend 2009 met zonnige en natte kant  
 
LEWEDORP - In het weekend van 12 - 14 juni vond er weer een velddag activiteit 
plaats op de minicamping van boer Dekker te Lewedorp. Deze editie kende zowel een 
zonnige als een natte kant, want zaterdags was het uitstekend weer, terwijl de zondag 
grotendeels letterlijk verregende. Toch was er gelukkig weer veel belangstelling. 
 

 
 
Minicamping “Buitenhof” ligt er vredig bij. De vaste gasten verwonderen zich wellicht over het 
feit dat ze het afgelopen weekend in alle stilte zijn doorgekomen. Een toevallige passant 
heeft een Landrover meegebracht, met de gedachte een rustig weekend te hebben. In de 
tussentijd neemt de drukte zowel in Oost Souburg als in Middelburg-Zuid steeds meer toe. 
Kilo's materiaal, dozen gereedschap, ty-raps, boormachines en kilometers kabel worden 
ingeladen . . . . . 
 

 
 
. . . . . meer leest u via http://www.pi4zwn.nl/  alwaar ook meerdere foto’s te zien zijn. 
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Historische vergadering tussen VERON en VRZA  
 
Op 14 mei jongstleden heeft een historische vergadering plaatsgevonden tussen het 
hoofdbestuur van de VERON en het bestuur van de VRZA. Nadat de VRZA zich in 1951 
had afgesplitst van de VERON hebben beide verenigingen weinig contact met elkaar 
gehad. De laatste jaren werd de roep om meer samenwerking steeds duidelijker.  

De verenigingsraad van de VERON en de algemene ledenvergadering van de VRZA hebben 
de laatste jaren uitdrukkelijk de wens uitgesproken dat er meer moet worden samengewerkt.  

Uiteindelijk hebben beide besturen elkaar dus op 14 mei getroffen. In een ontspannen sfeer 
is met elkaar kennis gemaakt en zijn beide organisaties voorgesteld.  

Het werd duidelijk dat er al op veel fronten wordt samengewerkt. Daarna is door beide 
besturen de bereidheid aangegeven om intensiever met elkaar samen te gaan werken. De 
commissies en werkgroepen zullen dit nu verder uitwerken.  
 
Afgesproken is dat het dagelijks bestuur van de VERON en de VRZA elkaar weer in oktober 
zullen ontmoeten. 

Namens de VERON 
Remy F.G. Denker PA3AGF 
Algemeen Voorzitter 

Namens de VRZA 
Wim Visch PG9W 
Voorzitter 

  

 
 

JOTA Nieuws 2009  
 
De eerste informatie over het JOTA evenement in oktober vind je op onderstaande link. 
 
http://2009.jota-joti.nl/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=11  
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NIEUW: PI1BOZ APRS BERGEN OP ZOOM 
 

 * * * 144.800 MHz * * * 
 
 
 
 

Meekijken bij . . . 
 
http://www.hamradiomarkt.nl/  
 
http://www.mods.dk/ 
 

 
 

Agenda 2009 
 
15 augustus Lighthouseweekend 
16 augustus Lighthouseweekend 
30 augustus Antennemeetdag  
17 oktober JOTA  
18 oktober JOTA 
31 oktober Dag voor de Radioamateur   

 
 

Colofon 
 
Eerdere edities bekijken ?  http://www.pi4vli.net/Deltaloep/download.htm  
 
 
Redactie        Jesse Kluijfhout   PE1RUI  www.pi4vli.net  
 
          Kees Murre   PA2CHM www.pi4wal.nl  
 
          Robert Poortvliet  PA3GEO www.pi4zwn.nl  
 
Lay-out en verspreiding      Ronald Verburg   PA10725 

 
Deadline september nummer: 20 augustus 2009 


