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Juli/Augustus 2014                   JAARGANG 20 NR. 07 

 

Van de redactie 

 

Hierbij ontvangt u de nieuwe editie van de Deltaloep met daarin informatie over de radiohobby, 

de evenementen agenda en veel meer. 

 

 

Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw 

kopij vóór 20 augustus naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com   

 

Iedereen veel leesplezier toegewenst! 

  

Met vriendelijke 73, 

Ronald PA10725 

 

 

Gezien op Hamnieuws.nl 
 

DKARS komt met Dutch Kingdom Contest 

Nieuwe website hamshop.nl  

Overzicht DMR repeaters 

Overzicht 145 MHz repeaters  

Overzicht 430 MHz repeaters 

Zendbeperkingen 

Nieuwe Batch callgever printjes 

 

Bekijk het via de link http://www.hamnieuws.nl  

 

mailto:deltaloep@gmail.com
http://www.hamnieuws.nl/
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Velddagen 2014: Radio! (en bier & nootjes) 

Dit jaar was iedereen ons goed gezind; maar liefst drie dagen (dat stond al vast) en ook 

nog eens goed weer (dat werd in ieder geval voorspeld). 

Op donderdagavond arriveerden Cor, PE1PTQ, en Jolande als, naar eigen zeggen, 

kwartiermakers. Het kon natuurlijk ook zijn dat ze in alle rust hun nieuwe de Waard tent 

wilden opzetten, zonder "geadviseerd" te worden door mede amateurs. 

De vrijdag werd gekenmerkt door het rustig binnenstromen van de rest van de harde kern: 

Menno, PD1ML en Anita en Mats met Tentipi en Landrover; Dan en Elna met de Zambezi en 

(niet rokende) Landrover en Wijnand, PA3HFJ en Karin, PD0KM. Voor de laatsten was het 

moeilijk om de keuze te maken tussen de Landrover en de camper, maar helaas won de roep 

om comfort het van de stoerheid van de 4x4. Jammer, maar er komt nog een kans met de linie 

weekenden. Met de komst van Hugo, PA5PHO met tent en Landrover was alles compleet en 

konden we het velddag officieel inluiden met de daartoe gangbare en welbekend geacht zijnde 

middelen. 

Toen Wouter, PD1WL de volgende ochtend met de originele Wereld Jamboree tent arriveerde, 

was het laveren tussen de inmiddels opgezette masten en moest hij slalom rijden om de 

magnetische loop van Hugo. 
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Voor John, G8YDC en Beatrice, G6AJF, was de overgang makkelijker. Zij kwamen special over 

voor dit velddagweekend. Een velddag en een RAYNET excersize verschillen alleen in de 

hoeveelheid regen (de Engelse spreuk luidt dan ook: who put the rain in RAYNET?) maar 

antennegewijs was er meteen een blik van herkenning. 

Original Pork Pie 

John en Beatrice brachten de originele Stokesley Butchers Pork Pie mee; een stevige mix van 

varkensvlees met bladerdeeg, wat bij beklimmers van Ben Nevis en Snowdon zeer hoog 

aangeschreven staat. Naast de foto van John met de pie op 1344 meter, hangt er nu ook een 

foto van de velddagcrew op 0 meter in de etalage van de slager in Stokesley! 

Zaterdagavond was er een gezamenlijke (en erg gezellige) Bring Your Own BBQ rondom de 

HFJ/KM camper en onder de WL partytent. 

Gedurende het gehele weekend hadden we veel bezoekers en is er behoorlijk veel tijd aan 

onderling QSO besteed. 

Veel radio-activiteiten 

Maar er werd ook en vooral aan radio gedaan! Een kleine bloemlezing levert (niet in 

chronologische volgorde) het volgende op: 

● Het opzetten van de antennemast van Wijnand waarbij de kromheidsfactor van de mast 

omgekeerd evenredig blijkt te zijn met het aantal mensen die trachten te helpen. 

● Het werken van een groot aantal speciaal event stations op HF door Cor, vanwege de 

70 jarige herdenking van D-Day. Cor gebruikte zijn trouwe ZS6BKW maar vergat helaas 

de QRO ontheffing middels form 621-f in te vullen. 

● Het werken van een aantal stations op 4 meter met de Russische transverter door Dan. 

Na het ODX record met Rinus, PA2MDL op SSB, sneuvelde dit record zomaar door het 

werken van 2 stations in Zuid holland. En dat met 3 watt en een dipool (en uiteraard de 

Elecraft KX-3 als sturing). 
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● Het testen van eenzelfde transverter door Frans, PA0INA. Op te merken valt dat dit de 

eerste keer was dat de transverter van spanning werd voorzien. Een 80 Ah accu met 

een 25 A autozekering is niet helemaal gelijk aan een stroombegrensde 

experimenteervoeding, maar alles bleek in 1 keer te werken en bleef de rook in het 

kastje, waar het ook thuis hoort. 

● Het maken van verbindingen tijdens de 2 meter contest door Wijnand en Karin. 

● Het vergelijken van de beide K1 sets van Rens, PA1IJF en Frans, PA0INA. Beiden 

ingebouwd in ex EHBO trommels (tnx Elna) en beiden ingezet om een paar stations in 

CW te werken. P.s.: orange is the new silver en ja: QRP rules. 

● Het afregelen van 2 hi-end fed antennes door Rens en Frans. 

● Het organiseren van een workshop "1 op 50 balun bouwen" voor John, G8YDC. Een 

kern T-140-43 en 1 mm koperdraad werden ter beschikking gesteld en de MFJ analyser 

zag dat het goed was. 

● Naast de MFJ analyser maakte ook de nieuwe aanwinst van Wijnand, de analyser met 

sweep mogelijkheid en grafische weergave op de tablet, zijn opgang en scoorde meteen 

een hoog "hebbedingetjes gehalte" bij menig amateur. 

● Wijnand bouwde trouwens ook nog even achteloos eenzelfde 1 op 50 Hi-end fed 

antenne, compleet met spoel voor 80 meter. 

● Hugo verbeterde zijn magnetische loop antenne. Met de E van VERON hoog in het 

vaandel, besloot hij om aan het eind van het weekend de configuratie te veranderen 

(vacuüm condensator beneden in plaats van boven). Het resultaat is nog geheim maar 

in de kelder in Gorinchem worden al woeste plannen gesmeed voor een MARK IV 

uitvoering, compleet met kunststof assen. 

● Uiteraard werd weer meegedaan aan de 2 meter SSB ronde op eerste Pinksterdag en 

waren er 's avonds zelfs nog inmelders voor de Technoronde van buiten de camping. 

● Met een groot deel van de linie weekend deelnemers bijeen, werden meteen de 

expeditiedata voor 2015 vastgesteld. 

● Trekhaken van Landrovers werden omhoog gezet (en de volgende dag toch maar weer 

verlaagd) en nieuwe Dyneema lierkabels op trekkracht beproefd. 
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● Met kreten als "code oranje" werd de snelheid van demonteren van masten beproefd en 

even later, als het loos alarm blijkt te zijn ook de snelheid van de wederopbouw getest. 

Het blijkt dat de tijdverschillen tussen een Clarkmast, een DRCO mast en een PVC mast 

nihil zijn. 

 

We kunnen weer terugkijken op een geweldig weekend met veel leuke verbindingen (wellicht de 

meeste sinds jaren?) en veel bezoek die een graantje (of iets anders) mee kwamen pikken. 

We gaan gewoon door met de Oranjeplaatdagen en tijdens de antenne meetdag op 31 

augustus zal blijken dat er ongetwijfeld weer het nodige gebouwd is. Wie weet werken we wel 

iemand tijdens de vakantieronde die trots kan vertellen dat zijn of haar vakantieantenne in 

Lewedorp het eerste levenslicht zag (of de eerste HF door de koperdraad voelde vloeien). 

Graag tot ziens op één van de volgende buitenactiviteiten. 

De eerste foto's staan weer in het fotoboek via 

http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/75  

 
 

 

 

  

http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/75


 

 

Deltaloep           Pagina 6 van 10 

 

 

Locator contest als PJ4/PE1EWR 

Op 13 mei 2014 was ik met vakantie op Bonaire. Het is een warme, maar mooie tropische 

omgeving. Als zwemfanaat is het machtig om elke dag voordat de zon te sterk is een flink stuk 

te zwemmen in zee, eigenlijk in de oceaan. Je waant je bijna alleen in een machtige plons 

water! Af en toe komt er een vis nieuwsgierig tot op een metertje kijken of er iets te beleven valt, 

of springt een meter of twee uit het water. Later op de dag liggen er wel andere toeristen aan 

het strand, maar binnen een week geven die licht en daar had ik geen trek in. Als je geen 

duikfanaat bent, is er verder niet veel anders te doen op het eiland dan overal wat rond te 

kijken. En er is veel natuur te zien. Cactussen in alle vormen en maten, maar ook andere 

bomen en struiken, sommige met fel gekleurde bloemen. Maar ook veel vogels, reptielen en 

insecten. Ook de zoutwinning van Cargill (ex AKZO-Nobel), de slavenhuisjes en het 

Washington/Slagbaai Natuurpark moet je gezien hebben. 

Omdat ik wist dat ik de locator contest daar zou zijn, had ik vooraf overdacht wat de 

mogelijkheden waren. Er is nagenoeg geen activiteit op 144/145 MHz, evenmin op 430/433 

MHz. De tijd dat je met een IC202 en een HB9CV random met YV kan werken is voorbij. 

Spullen meenemen is kostbaar en moeizaam, maar dus niet rendabel. Verbindingen maken met 

Europa kan eigenlijk alleen op 50 MHz en lager. Tijdens de locator contest dus alleen 

mogelijkheden op 50 MHz. Voor het materiaalprobleem dacht ik een oplossing te hebben: ik 

kende iemand ter plaatse die me vast wel wilde helpen. Dus heb ik ruim van te voren contact 

gezocht met Peter PJ4NX, die ik nog kende als PA3CNX. Gelukkig kende hij mij ook nog en 

mocht ik tijdens de locator contest van zijn shack gebruik maken. Dus op de dinsdag om 14:00 

lokale tijd in de shack plaats genomen en 50MHz in de gaten gehouden. Helaas waren er die 

dag geen condities, behalve een baken in de USA heb ik niets gehoord. Op KST zag ik wel dat 

PI4ZWN en PI4FGR actief waren en heb ik ook af en toe eens op die frequenties geroepen, 

maar helaas geen antwoord… Wel zag ik op KST dat er wat activiteit op 50 MHz was in Oost 

Europa, maar ook daar niets van gehoord. 

Jammer, maar helaas. Soms lukt een opzetje niet in een keer en moet er een vervolg komen. 

Wie weet??? 

73, Frank PE1EWR. 
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Woensdag 23 juli & 27 aug 80 meter vossenjacht op Walcheren ! ! ! 

Informatie op de website van de VRZA afdeling Zuid West Nederland  www.pi4zwn.nl  

 

Eerste 5GHz HAMnet verbinding tussen PA en DL gerealiseerd   
 

Enige tijd geleden gaf Ralf Wilke, DH3WR, een lezing over HAMnet: een netwerk van 

straalverbindingen in Duitsland en Oostenrijk. Een soort internet maar eenvoudiger van opzet 

en uitsluitend bedoeld voor amateurtoepassingen zoals Echolink, APRS, DXcluster, DMR 

repeaters en andere digitale verbindingen. Hoewel in Nederland bijna elk huishouden een vaste 

internetaansluiting heeft, is dit in Duitsland en Oostenrijk niet vanzelfsprekend en om die reden 

is men ook in 2008 gestart met de opbouw van dit extra amateurnetwerk. 

 

Het netwerk is opgebouwd met 5GHz straalzenders tussen knooppunten en lokale 2,4GHz 

opstappunten. Allemaal opgezet met commercieel verkrijgbare apparatuur maar wel binnen de 

amateurbanden. Afstanden tussen de knooppunten van 20 – 30km zijn goed te overbruggen en 

de snelheden op het netwerk lopen op tot maximaal 150MBps.   

In Nederland is op HAMnet nauwelijks activiteit. Op lokaal niveau zijn er wel point-to-point 

verbindingen maar er is nog geen coherent netwerk in opbouw en verbindingen met het 

buitenland zijn er al helemaal niet. Geïnspireerd door de lezing van Ralf besloot Thijs, PE1RLN, 

om Nederland aan te sluiten op het Duitse netwerk om zot HAMnet een eind in de goede 

richting te helpen.   

Thijs beheert al een APRS digipeater die centraal in Zuid-Limburg een groot gebied bestrijkt. 

Door het heuvelachtige landschap zijn meerdere digi’s in die regio ook geen overbodige luxe 

maar het hooggelegen Hulsberg is een ideale locatie. Naar het oosten liggen de HAMnet 

knooppunten DB0SDA en DB0WA op 30 en 20km afstand. Echter, heuvels in het 

tussenliggende landschap zouden nog wel eens roet in het eten kunnen gooien… 

 

Meer via http://veron.nl/actueel/details/actueel_hamnet-first.html  

De uitslag van de PACC is vertraagd 

De oplettende Electron lezer is het vast al opgevallen; de uitslag van de PACC 

ontbreekt in het juni nummer. Helaas bleek door alle veranderingen rond PJ4 en extra 

werkdruk bij de PACC teamleden de kopij deadline van het juni nummer niet haalbaar. 

Echter, in het augustus nummer van Electron zal de PACC uitslag worden afgedrukt.  

 

Excuses voor deze onverwachte vertraging.  

 

 

http://www.pi4zwn.nl/
http://veron.nl/actueel/details/actueel_hamnet-first.html
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Apparatuur 

Op 16 juni jl. is mijn vader, Piet Davidse, PE0PDV, overleden. 

Hij heeft o.a. een aantal ‘zendspullen’ nagelaten. 

Ik heb deze vandaag voor mijn moeder op Zeelandnet/prikbord geplaatst (rubriek: 

Telecom/communicatie). 

  

M.vr.groet, 

Rens Davidse. 

 

HD Video 

Een leuke site met HD-video afleveringen op amateur gebied uit Engeland. 

http://www.txfilms.co.uk/txfactor 

 

Radiomarkt in Beesterzwaag 

Bij aanvang van mijn vakantie in Drenthe was er toevallig ook de 37e Friese radio markt in 

Beetsterzwaag. Veel bekende leveranciers waren daar aanwezig. Ongeveer 100 kramen buiten 

en binnen in het buurthuis.Het weer was gelukkig erg goed..... 

Een aanrader als je volgend jaar in de buurt bent. 

73’s de Wim PA0JAW 

 

 

 

http://www.txfilms.co.uk/txfactor
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AGENDA 2014 

Regionale- en landelijke evenementen 

 
 
23 juli                       Vossenjacht 80m op Walcheren 
16-17 augustus        Lighthouse weekend 
27 augustus             Vossenjacht 80m op Walcheren 
31 augustus             Antennemeetdag 
24 september           Vossenjacht 80m op Walcheren 
18-19 oktober          JOTA 2014 
1 november             Dag voor de Radio Amateur te Apeldoorn 2014 
 
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 woensdag van de maand (t/m sept) de 80 meter vossenjacht. 
Informatie te verkrijgen via www.pi4zwn.nl  

 

Colofon 

Eerdere edities kijken? Ruim 6 jaargangen via  http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32  

 Redactie afdelingen       Jesse Kluijfhout     PE1RUI              www.pi4vli.nl  

                                      Wim de Zwart             PAoWDZ            www.pi4wal.nl  

     Robert Poortvliet        PA3GEO            www.pi4zwn.nl  

 Eindredactie   Ronald Verburg PA10725 

  

Deadline september nummer: 20 augustus 2014 

   

Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com 

http://www.pi4zwn.nl/
http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32
http://www.pi4vli.nl/
http://www.pi4wal.nl/
http://www.pi4zwn.nl/
mailto:deltaloep@gmail.com

