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Juli/Augustus 2013                            JAARGANG 19 NR. 07/08 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Hierbij ontvangt u de zomereditie van 2013 met daarin informatie over de radiohobby. 
 
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw 
kopij voor 20 juni naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
Iedereen een fijne zomer en veel leesplezier toegewenst! 
  
Met vriendelijke 73, 
Ronald PA10725 
 
 

QSL Kaart 

 

pa3geo qso met pj4x, frequentie warc band 12meter 24 mhz antenne openlijn dipool indoor 
100w. 
 
73 Robert 
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SAIL de Ruyter 2013 PA6SAIL 

 

De VRZA-Zuid West Nederland zal met een speciale call in de lucht komen in de periode van 
19 augustus t/m 9 september 2013. Er wordt namelijk in Vlissingen een groot SAIL evenement 
gehouden! Het SAIL weekend is 22,23,24 en 25 augustus. Vele schepen zullen aanmeren in 
Vlissingen en te bezichtigen zijn. Info vind u op www.sailderuyter.nl. Op de amateurbanden 
zullen we dus actief zijn met de roepletters PA6SAIL vanuit het PSD gebouw. (alleen vanuit de 
club dus) De vergunning is inmiddels binnen. 

Op 3 juli om 20:00 uur houden we in het clubgebouw van vrza-zwn een bijeenkomst gewijd aan 
het sail radio evenement. Iedereen die wil helpen,deelnemen of operator wil zijn van het station 
worden van harte uitgenodigd. Tijdens het weekend zelf willen we uiteraard ons ook 
presenteren, bijvoorbeeld met DRCO ,ATV, DEMO, enz enz.. 

Leden van VERON Walcheren en Vlissingen kunnen gewoon meedoen ! Mocht u niet kunnen 
komen naar de bijeenkomst maar toch in de periode dat we actief zijn als operator mee wil 
draaien, stuur dan een mailtje aan pa6sail@zeelandnet.nl. Er zal een rooster gemaakt worden. 
Een speciale qsl kaart zal worden uitgegeven voor dit evenement. Met het ontwerp zal 
binnenkort een start worden gemaakt. U begrijpt wel dat er nog een aantal zaken even 
besproken moeten worden en daarom hopen we u te mogen ontmoeten op 3 juli. 

 

 
Best 73 
Robert pa3geo 
afd.secretaris vrza-zwn 
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CW	  training	  op	  Walcheren	  

Wat ga ik organiseren? 
Een training waarbij iedereen thuis dagelijks Morse oefent met het morsetrainingsprogramma 
CWTRX. We starten dit najaar en de training loopt door tot maart 2014. We komen regelmatig 
bij elkeen om elkaars vorderingen en problemen te bespreken. 
 
Waarom?  
Afgelopen periode heb ik van verschillende collega amateurs gehoord dat zij graag met CW aan 
de slag willen omdat CW een mode is met allerlei voordelen ten opzichte van de Phone mode.  
Dit klopt ook. Maar dan moet je wel het CW op een correcte manier onder de knie krijgen.  
Het opnemen van CW is één ding, maar het correct seinen het ander. 
 
Wanneer? 
Het plan is om na inschrijving medio half september een informatie avond te houden. De 
deelnemers krijgen dan uitleg over de inhoud van de training. Uiteraard is een eigen op-en-neer 
seinsleutel wel een vereiste. 
 
Voor wie? 
Op dit moment zijn er al drie geïnteresseerden. Er is nog plaats voor 2 á 3 personen. 
Enige voorkennis van Morse is niet nodig. De training start vanaf een seinsnelheid van 3 
woorden per minuut en wordt langzaam verhoogd. Ieder doet dit in zijn eigen tempo. 
Het is de bedoeling dat na de info avond alle deelnemers aan de training zelf aan de slag gaan. 
Dagelijks 10 tot 20 minuten oefenen moet voldoende zijn om de nodige vorderingen te maken. 
We komen iedere 2 á 3 weken bij elkaar om elkaars vorderingen te volgen. 
Na een periode van 5 á 6 maanden moet iedereen een seinsnelheid kunnen halen van 12 tot 14 
woorden per minuut. Dit is de examen snelheid. Theoretisch kunnen de deelnemers met de 
behaalde vaardigheden het 12 wpm CW examen aanvragen via de VRA in België.  
De voorkeur gaat uit naar deelnemers die nog weinig tot geen morse ervaring hebben .  
Zogenaamde herintreders hebben de Morse basiskennis al en kunnen altijd thuis zelf aan de 
slag met hun eigen aangeleerde methode. En belangrijk is: Aan de training zijn geen kosten 
verbonden!!!! 
 
Hard- en software: 
De trainingsmethode die ik wil gebruiken is gedateerd. In 1999 was Cees PA1CVD, mijn 
leermeester. Met veel geduld heeft Cees mij in een half jaar klaargestoomd voor het examen. 
Samen zijn we naar het examen gegaan in Utrecht en ik ben in één keer geslaagd!! Dit zegt iets 
over de leermethode. 
Ik heb destijds voor de training een DOS desktop PC ingericht, omdat het CWTRX programma 
een puur DOS programma is. En DOS onder Windows gaat niet!! 
Ik heb voor de training 3 DOS laptops te leen met het CWTRX programma voor de training. Het 
voordeel is dat de seinsleutel direct op de COM poort aangesloten kan worden. Wil je zelf je 
eigen DOS PC gebruiken, dan installeren we het CWTRX programma daarop. 
Het programma voorziet in de 4 gedeelten van de training: 
- Het opnemen van geseinde teksten. De seinsnelheid stel je zelf in. 
- Het synchroon seinen met de gegeven tekst op papier. Dit geeft je ritmegevoel. 
- Het zelf seinen waarna een analyse van het seinschrift mogelijk is. Controle op de punt-streep 
verhouding, de letterafstand en de pauze tussen de woorden. 
- Klassikaal 5 minuten seinen waarbij de overige deelnemers de tekst decoderen. 
 
Geïnteresseerd? 
Je kunt je opgeven bij mij via email tot 1 september 2013. pa1ijf@zeelandnet.nl 
 
Tot CW’s, 73 Rens 
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K1EL keyer bestellen. 

In de afgelopen tijd heb ik gehoord dat diverse leden zich meer bezig willen houden met het 
beoefenen van Morse (CW). 
Een handig middel is de electronische keyer van K1EL. Op de print wordt de paddle 
aangesloten. Vervolgens wordt de (QRP) set aangestuurd met een normale op-en-neer sleutel 
uitgang. 
Het voordeel is dat op de keyerprint veel instellingen gedaan kunnen worden zoals de 
seinsnelheid. Ook heeft het een aantal geheugens voor callsign, QTH locator, IOTA nummer en 
bv. 599 rapport etc. Alles wordt geprogrammeerd met de paddle en een lettermenu. 
Lees maar eens na op : http://k1el.tripod.com/K14.html 

 
 
Ik wil voor geïnteresseerden de K14-EXT bestellen via mijn PayPall account. Ik ken nu al 3 
amateurs die geïnteresseerd zijn. 
Voor deze prijs krijg je de kale KIT. Om het compleet te maken heb je een kastje nodig met een 
aantal drukknoppen, 9V batterij, potmeter en een luidsprekertje of piëzozoemer. Als we willen 
bestellen we de overige onderdelen collectief in Nederland. Of je keert je Junkbox 
ondersteboven om te zien wat je nog kunt hergebruiken voor dit project. 
 
De kosten: 
De K14-EXT KIT kost 19,00 dollar per stuk. Het verzenden van de KITS kost 25 dollar extra. Tot 
5 KITS bestellen kost geen extra verzendkosten. De gemaakte kosten worden evenredig 
verdeeld onder de bestellers. 
 
Opgeven: 
Heb je interesse in dit project, dan stuur je een mail naar mij voor 1 augustus met het aantal te 
bestellen KITS. Ik lever de KITS uit in september. Ik vraag wel een aanbetaling van €20,00. 
Graag een mail naar: pa1ijf@zeelandnet.nl  o.v.v. K14-EXT bestellen 2013 
 
Mijn K1EL K10 keyer in het blauwe doosje gaat al jaren mee op vakantie, naar Oranjeplaat, 
Snowdon en Frankrijk Lewedorp. Tot CW’s. 
 
73, PA1IJF 
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Ter overname aangeboden: 
 
3 elements monoband Yagi voor de 10/11m band. 
Geleverd door: GBantennes uit Brielle. 
Gain is +/- 10Dbi. 3kW PEP!! 
Nieuwprijs € 199,00 á € 249,00 
Overnameprijs is nader overeen te komen. 
 
Rens, PA1IJF 
tel. 0118 - 62 33 28 
 
BVD. 
73 Rens 
 
Ontwikkelingen tarief onbemande stations  
 
Tijdens het afgelopen amateur overleg heeft het Agentschap aangegeven dat vergunningen niet 
meer verlengt kunnen worden omdat hiervoor de wettelijke grondslag is vervallen. Er was alleen 
nog de mogelijkheid van opnieuw verlenen, ook wel herverlenen genoemd. Hiervoor kent de 
regeling vergoedingen alleen het tarief van 153,- Euro. Er was toegezegd de mogelijkheden 
voor het toepassen van het lage tarief te onderzoeken. 
 
Na onderzoek van de mogelijkheden is er vanaf nu de mogelijk om bij een verzoek voor een 
herverlening voor een onbemand station ten behoeve van de amateurdienst, het lage tarief van 
29,- Euro in rekening te brengen. Van een herverlening is sprake als alles hetzelfde blijft, de 
technische parameters en de persoonsgegevens. Bij alle overige aanvragen voor onbemande 
stations ten behoeve van de amateurdienst is het tarief van 153,- Euro van toepassing. 
 
Ik verzoek u ruime bekendheid te geven aan dit bericht. 
 
Met vriendelijke groet, 
drs George J. Petersen 
secretaris amateuroverleg 
 
Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie  
 
 
1e JOTA-JOTI bulletin is nu te downloaden  
 
De JOTA-JOTI organisatie wil graag alle zendamateurs op de hoogte brengen 
van het feit dat vanaf heden het 1e JOTA-JOTI bulletin te downloaden is. Deze 
wordt automatisch verzonden naar de groepen en verantwoorde zendamateurs 
die vorig jaar hebben meegedaan, en bevat de meest recente informatie over 
dit evenement.  
 
Meer informatie over dit evenement is te lezen op de www.jota-joti.nl website.  
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Gevraagd: Lighthouse organisator (M/V) 

Namens de drie samenwerkende verenigingen op Walcheren zijn we op zoek naar een 
enthousiaste organisator voor het Lighthouse evenement 2013. Dit evenement vindt plaats in 
het derde weekend van augustus (17 en 18 augustus). Zoals gewoonlijk willen we graag beide 
vuurtorens van Westkapelle weer "in de lucht" brengen. Aanvragen van de torens en aanvragen 
van de call is al gedaan. 

We zoeken iemand die: 

ñ   Actief de operators benadert 
ñ   Het rooster opstelt 
ñ   Regelt dat er tafels, stoelen, dekens komen 
ñ   Regelt dat er sets, antennes en coax komen 
ñ   Afstemt met de deelnemers hoe de logverwerking wordt gedaan 
ñ   Zorgt voor het sleutelbeheer tijdens het weekend 
 

Wij bieden: 

–   Ondersteuning met de antenneplaatsing door niemand minder dan het WAT 
–   Advies bij de organisatie 
–   Het gevoel dat je hebt bijgedragen aan zowel een lokaal als een internationaal    

 evenement 
–   Morele ondersteuning door het WAT 
 

Spreekt dit je aan en denk je: ja, ik wil graag bijdragen aan het voortzetten van de traditie van 
het Lighthouse evenement op Walcheren, neem dan vóór 25 juni 2013 contact op met het hoofd 
van het Walcheren Antenne Team. 

Dan de Bruijn, PA1FZH. 
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Expeditie Staats-Spaanse Linies 

Zet een aantal zend-amateurs, Landrover-adepten en militaire geschiedenis-geïnteresseerden 
(vaak zijn meerdere van deze kwaliteiten verenigd in dezelfde persoon) bij elkaar en je krijgt 
een jaarlijks terugkerend evenement: het Linieweekend. Twee dagen lang duikt men in de 
geschiedenis van ons mooie land waarbij menig "landmark" wordt aangedaan. Zelfs durft men 
zo af en toe van de begaanbare wegen af te wijken (het Landrover element) en de diverse 
voertuigen staan uiteraard met elkaar in draadloze verbinding via de 2 meterband. 

Dit jaar waren de Staats-Spaanse Linies aan de beurt en deze zijn, voor de meeste deelnemers 
althans, dicht bij huis te vinden, n.l. in Zeeuws-Vlaanderen. Gedurende het weekend van 27 en 
28 april werd dit landsdeel doorkruist, waarbij soms de dieseldampen van een Lightweigth 
Landrover voor langere tijd werden getrotseerd om toch maar die mooie plekjes te kunnen 
bezoeken, gelardeerd door de nodige achtergrondinformatie. 

Een kleine bloemlezing uit de rijke fotoverzameling is in het fotoboek te vinden. 
http://pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/64  
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AGENDA 2013 

Regionale- en landelijke evenementen 2013 
 
17-18 augustus          Lighthouseweekend 
8 september               West Brabantse Radiomarkt Standdaarbuiten 
18-20 oktober            JOTA weekend 
26-27 oktober            CQWW SSB Contest 
2 november               Dag voor de RadioAmateur Apeldoorn 
23-24 november        CQWW CW Contest 
 
  
Elke zondag 14.00 uur locale tijd openstelling van de bunker, Zuidweg 2 te 
Biggekerke 
  
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. 
 
Elke 4e woensdagavond 80 meter vossenjacht. Raadpleeg de website van 
de VRZA ZWN voor de laatste info http://www.pi4zwn.nl  
 
 
  

 

 

Colofon 

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

 Redactie             Jesse Kluijfhout     PE1RUI              www.pi4vli.nl  
                                      Wim de Zwart              PAoWDZ            www.pi4wal.nl  
     Robert Poortvliet         PA3GEO            www.pi4zwn.nl  
 Lay-out  en verspreiding Ronald Verburg PA10725 

  
Deadline september nummer: 20 augustus 2013 

   
Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com  


