
 
 

  JULI/AUGUSTUS 2017                                 JAARGANG 23 NR.07 
 

 
Van de redactie 
 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met o.a. nieuws (oproep) over het Lighthouseweekend,  
de onlangs gehouden Velddagen en familievelddag, aankondiging vossenjachten op 80m  
en veel meer. Let op: De jaarlijkse antennemeetdag is op zondag 27 augustus!  
 
Alvast een fijne vakantie en veel leesplezier! 
 
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw             
kopij vóór 20 augustus 2017 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
  
Met vriendelijke 73,  Ronald PA10725 

 
 
 
Vossenjacht woensdag 28 juni, 26 juli en 23 augustus 2017 
 
Tijdens de zomerse woensdagavonden 28 juni, 26 juli en 23 augustus zijn weer de              
maandelijkse vossenjachten op 80 meter. 
 
Deze woensdag (28 juni) zullen Jan PA3BKZ en Wim PA0WDZ samen de vos zijn. 
 
Je kunt je rond 19.30 uur aanmelden op 145.225 MHz.  
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Oproep deelnemers Lighthouse weekend op 19 en 20 augustus 
 
Ook dit jaar zullen we als drie samenwerkende afdelingen op Walcheren de beide             
vuurtorens in Westkapelle weer proberen te activeren. Hierbij hebben we wel jullie hulp             
nodig. 
 
We zijn nog op zoek naar operators/opbouwers. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal             
gekeken worden of we de lage en de hoge kunnen bemensen, anders doen we alleen de lage                 
toren. 
 
We kijken uit naar uw aanmelding  
 
(graag voor 22 juli aan pa0wdz@zeelandnet.nl ) 
 
73, Wim, PA0WDZ 
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Op vakantie en HF-set mee? Sked-tijd! 
 
De vakantieperiode is alweer zo’n beetje aangebroken en menig amateur is de            
vakantie-uitrusting aan het checken en de bestemming aan het bepalen. 
 
Bij veel amateurs kruipt het bloed waar het niet gaan kan en wordt ook de portable – al dan niet                    
QRP – HF-set ingepakt alsmede een antenne, waarbij o.a. de ZS6BKW-achtigen populair zijn.             
En wat is er dan leuker om vanuit “den vreemde” contact te maken met de lokale achterblijvers                 
of mede vakantiegangers? 

Wijzigingen 
Om dit te faciliteren staat er al menig jaar in de zomerperiode een artikeltje met Vakantiesked                
tijden en frequenties op de websites. Dat is dit jaar niet anders! Wat wél is veranderd zijn de                  
sked tijden omdat in het verleden bleek dat het rond de oude tijd (21 uur lokale tijd) erg druk kon                    
zijn met o.a. Italiaanse stations. Ook hebben we de frequentie op 40 meter om dezelfde reden                
wat hoger gekozen. Dit is een probleem voor de Novice-amateurs maar de ervaring leert dat die                
zich de laatste jaren niet of nauwelijks melden. Op verzoek kunnen we altijd weer wat omlaag                
gaan mocht de ruimte er zijn. Tot slot hebben we de 20 meterband bij gebrek aan animo laten                  
vervallen. 
 
Wat we uiteraard niet doen is op de website vermelden wie er wanneer er op uit trekt. Dus, als                   
je op vakantie gaat en je neemt je radiospulleboel mee, laat het je mede-amateurs (bijv. via                
email) weten zodat zij op de bekende tijden QRV kunnen zijn. En vergeet het skedlijstje niet                
mee te nemen…hi! 
 
Een prettige en zo mogelijk radio-actieve vakantie gewenst! 
 
SKED gegevens 
 

 
 
Bron: Website PI4ZWN 
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Velddagweekend met extra dag 
 
Vorig jaar wisten we in het verslag van de toen gehouden velddagen te melden dat na                
lang speurwerk de conclusie moest worden getrokken dat er sprake was van de 20e              
editie in “ASG”-verband, dus de gezamenlijke Veron en VRZA afdelingen in Regio 44.             
Groot was dan ook de verbazing toen de boerin bij het afrekenen deze keer wist te                
melden dat camping Buitenhof in 1997 was geopend en dat wij sindsdien ieder jaar van               
de partij zijn geweest. 
 

   Hugo PA5PHO in actie 
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Wetende dat we, vóór we op camping Buitenhof de velddagen hielden, nog op twee andere               
campings zijn geweest is de verwarring natuurlijk compleet. Afijn, we gaan het nog wel eens               
opnieuw uitzoeken. Omdat deze editie 2017 in het Pinksterweekend was gepland konden we             
genieten van een extra dag en dus een lekker lang weekend vol met radiohobby. En daar draait                 
het uiteindelijk om, samen met het onderhouden van de sociale contacten want er wordt ook               
heel wat náást de microfoon gekletst in zo’n weekend! 
 
In de loop van vrijdag 2 juni arriveerden de vaste gasten al op de camping. Cor PE1PTQ met                  
XYL Jolande, Dan PA1FZH met XYL Elna en Wijnand PA3HFJ met XYL Karin PD0KM zorgden               
voor de opbouw van het “basiskamp” en testten alvast de kwaliteit van het meegebrachte bier-               
en nootjes assortiment. Op zaterdag konden de activiteiten dan los gaan. Vaste bezoekers John              
G8YDC en Hugo PA5PHO lieten ook deze editie niet aan zich voorbij gaan en kwamen dus                
resp. vrijdagavond en zaterdagochtend ook weer naar Lewedorp. 
 

    Analyser “deluxe” 

Hete en lege Antenne Analysers 
Zoals gebruikelijk tijdens een Velddagweekend liepen de verschillende aanwezige antenne          
analysers behoorlijk warm want er werden weer vele antennes opgezet en aan de tand gevoeld.               
En dan kan het zomaar gebeuren dat tijdens het testen van je antenne-creatie de accu van je                 
analyser leeg is. Gelukkig komt dan je collega je spontaan én met een brede grijns op z’n                 
gezicht uit de brand helpen. We laten de opsomming van antennes maar achterwege, in het               
Fotoboek zijn ze allemaal te bewonderen. Nou vooruit dan, toch een eervolle vermelding voor              
Menno PC4C want hij had een zgn. Buddipole meegenomen. Dit is een handzame te vervoeren               
HF-dipool voor /P werk, voorzien van een mooie standaard en zowel horizontaal als vertikaal              
(en alles daar tussen in) te gebruiken. Het kost wat maar dan heb je ook wat zullen we maar                   
zeggen :-). De schrijver van dit verslag zag hem voor het eerst in het wild en dat gold voor de                    
meeste aanwezigen. 
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Tijdens het weekend werden er behoorlijk wat verbindingen op 6 meter gemaakt want er waren               
leuke condities. Emperisch werd vastgesteld dat een endfed op 6 meter in Vlissingen een              
behoorlijk harder signaal neerzet dan een dipool. Het blijft leuk, dat experimenteren met             
antennes. O.a. Frans PA0INA leefde zich uit op HF met de Elecraft KX2, uiteraard in CW. 
 
 

  
Stokesley Butchers Pie 

Famous Pie 
Zoals gezegd, ook onderling QSO werd gebezigd, onder het genot van menig hapje en drankje.               
Daarbij mag de inmiddels traditioneel door John uit Middlesbrough meegebrachte beroemde           
Stokesley Butchers Pie (twee zelfs) niet onvermeld blijven. 
 
Zowel door het goede weer als de vele bezoekers mogen we wederom van een succesvol               
velddagweekend spreken. Camping Buitenhof is aan het uitbreiden, achter het hoofdveld is            
inmiddels een tweede kampeerveld verschenen waarvan wij vermoeden dat dit vooral voor de             
trekkende kampeerders bedoeld is. Het zou dus zo maar eens kunnen zijn dat we volgend jaar                
op het nieuwe veld terecht komen en dan weer wat dichter bij elkaar kunnen staan. Want een                 
editie 2018 lijkt nu al een vanzelfsprekendheid. 
 
Via onderstaande link kun je meer beelden zien van het velddagweekend 2017. 
http://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2017/nggallery/fotoboek-2017/2017-velddagweekend  
 
 
73, Wijnand PA3HFJ. 
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Familievelddag onder stralend zonnetje 
 
Het is één van de langst lopende tradities van VRZA ZWN: de Familievelddag op              
Hemelvaartsdag. Het betreft een gezellig samenzijn op recreatieterrein “de Piet” aan het            
Veerse Meer. Het is daarbij de bedoeling om je familieleden mee te nemen zodat er op                
alle fronten kan worden bijgekletst. 
 
De 2017-editie vond plaats onder een stralend zonnetje, en mede daarom wisten vele amateurs              
– al dan niet met gezinsleden – de Piet dit jaar te vinden. Uiteraard werd er veel gepraat,                  
gesnoept en gedronken, maar ook op radiogebied vonden er activiteiten plaats. Zo had Wouter              
PD1WL in no-time een flink antennepark opgebouwd en was Robert PA3GEO flink aan het              
steggelen met zijn mini-whips: verticale HF-antennes voor op de auto. Met name het exemplaar              
voor de 6 meterband gaf problemen maar deze werden opgelost met een alternatieve (lees:              
flink kortere) spriet voor de afstemming. Robert dus ook weer blij! Zo moest dus ook de antenne                 
analyser er weer aan te pas komen. 
 

 
 
Wijnand PA3HFJ en Karin PD0KM hadden voor de broodnodige schaduw de Zambezi achter             
de Land Rover gehangen en samen met de partytent van Wouter was er voldoende onderdak               
voor de minder zon minnende mensen. En onder het motto “als iedereen wat mee neemt               
hebben we samen veel” is er aan het einde van de middag niemand met honger naar huis                 
gegaan.  
 
Conclusie: wederom een geslaagde dag. 
 
Via onderstaande link kun je meer beelden zien van de familievelddag 2017. 
http://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2017/nggallery/fotoboek-2017/2017-familievelddag  
 
73, Wijnand PA3HFJ. 
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GAP Challenger DX VIII te geef  
  
Om praktische redenen geef ik mijn Challenger antenne aan diegene die hem hier wil weg               
komen halen. Wie nog niet bekend is met deze antenne kijkt even op e-ham product revviews                
daar vind je honderden tevreden gebruikers. 
 

 
 
Deze Challenger is mijn tweede en heeft eigenlijk nog niet veel gebruiksuren achter de rug. 
 
Het is mijn wens om in de toekomst meer portable te werken . 
 
Heb je belangstelling stuur mij dan een mailtje 
  
73' Rolf   pa3gfw 
  
E  pa3gfw@zeelandnet.nl  
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QSL kaart 
 
 
Van Cor PG9HF ontvingen wij onderstaande QSL kaart. Een mooie verbinding! 
 

 
 
 
Herijking van de N-registratie 
 
Vanaf 15 mei tot en met 15 juni zijn leden van de VRZA en de VERON in staat geweest om                    
richting te geven aan de herijking van de N-registratie.  
 
Hiervoor moesten 18 vragen worden beantwoord, wat dan ook massaal door de leden van              
beide verenigingen is gedaan, waarvoor onze dank. 
 
Zodra er meer nieuws is zullen de VRZA en de VERON u gezamenlijk informeren. 
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Agentschap Telecom over toezicht op gebruikers van PI2NOS  
 
De bovenregionale repeater PI2NOS is technisch een groot succes en daar maken veel             
zendamateurs dagelijks met heel veel plezier gebruik van. Dit succes heeft helaas ook             
een keerzijde. Agentschap Telecom (AT) heeft sinds het in gebruik nemen van PI2NOS             
regelmatig meldingen van zendamateurs ontvangen over gedragsproblematiek,       
intruders, gebruikers zonder roepletters, bewuste verstoringen en nog andere vormen          
van ongewenst gebruik.  
 
Deze zaken leiden tot irritatie en bij tijd en wijle verminderde bruikbaarheid van dit              
bovenregionale relaisstation. In 2017 zijn er nu negen meldingen over deze problemen gedaan.             
Dit is voor AT een situatie die dit experiment niet ten goede komt. In de afgelopen periode heeft                  
AT op meerdere momenten meegeluisterd en er gaat gelukkig ook heel veel goed. Maar er               
doen zich zo nu en dan zaken voor die weinig of niets te maken hebben met het                 
zendamateurisme. Dit is een complex probleem en de aanpak ervan arbeidsintensief.  
 
Naast diverse intruders is echter ook opgevallen dat zendamateurs zichzelf ook niet altijd             
houden aan de voorwaarden die hun registratie stelt:  
 
1. Niet of onvoldoende vermelden van eigen (complete) roepletters  
2. Niet gebruiken van het NATO spellingsalfabet  
3. Verbindingen maken met personen die hun roepletters niet noemen, deze ogenschijnlijk niet             
hebben of roepletters gebruiken die niet bestaan  
4. Muziekjes/geluidjes uitzenden tijdens een verbinding  
5. Onvoldoende ruimte laten aan deelnemers die zich in melden  
6. Taalgebruik die een zendamateur onwaardig is (niet verplicht, maar lokt sterke reacties uit)  
 
Bovenstaande gedragingen wegen niet allemaal even zwaar, maar door dit gedrag ontstaat er             
een situatie die intruders en zendamateurs die regels minder belangrijk vinden een redelijk             
anonieme omgeving geeft om ‘hun ding’ te doen. Door het verbeteren van de etherdiscipline en               
het daardoor oppoetsen van de amateur- etiquette, wordt een radio-omgeving gecreëerd waar            
onjuist frequentiegebruik nadrukkelijker opvalt en daardoor makkelijker kan worden bestreden.  
 
Om dat te bereiken zullen inspecteurs van AT PI2NOS intensiever gaan monitoren en gele              
kaarten uitschrijven bij bovengenoemde gedragingen. Het doel hiervan is het radioverkeer op            
PI2NOS in lijn te brengen met de registratievoorwaarden, waardoor de voedingsbodem voor            
ongewenst gedag en intruden wordt beperkt. Dit lijkt de makkelijkste weg en is dat ook, maar                
als het radioverkeer op PI2NOS volgens de regels gaat dan wordt ongewenst gedrag van              
zendamateurs en illegale gebruikers voor een flink deel bemoeilijkt. Doet AT dan niets meer aan               
intruders? Nee zeker niet, juist in een dergelijke omgeving wordt het voor AT makkelijker om op                
te treden.  
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Wel is daarbij de hulp van zendamateurs onontbeerlijk. Alleen als zendamateurs investeren in             
het vergaren van informatie door op de ingang van de repeater te luisteren wanneer er zaken                
misgaan en die informatie met elkaar en met ons delen, is er voldoende gerichte informatie om                
een goede kans te hebben om een illegale gebruiker te lokaliseren. En dan?  
 
Wanneer AT een intruder kan lokaliseren zal zij met Strafrecht optreden, dit betekent             
inbeslagneming van de gebruikte en andere aangesloten zendapparatuur en het opmaken van            
proces-verbaal. Mocht een radiozendamateur haar of zijn registratievoorwaarden overtreden         
dan zal met een gele kaart en bij herhaling een rode kaart worden opgetreden.  
 
Dit kan leiden tot een bestuurlijke boete of een (tijdelijk) zendverbod. Wij hopen dat              
zendamateurs samen het succes van PI2NOS dragen en deze oproep om het goede voorbeeld              
te geven ondersteunen. Samen kunnen we hier een verschil maken. Afdeling Toezicht            
Agentschap Telecom 
 
Meer info over PI2NOS via http://www.hobbyscoop.nl/  
 

 
 
 
 
De nieuwe CQPA van juni staat online 
 
Via onderstaande link is de nieuwste CQPA te bekijken: 
 
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2017-06.pdf  
 
 
Antennemeetdag 2017 is op zondag 27 augustus 
 
Zondag 27 augustus is de 2017 editie van de jaarlijkse Antennemeetdag op Oranjeplaat. 
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Elektromagnetische veldsterkten onder toegestane blootstellingslimieten 

Agentschap Telecom heeft op 62 locaties in Nederland elektromagnetische         
veldsterktemetingen (EMV-metingen) uitgevoerd. Uit deze metingen is gebleken dat de          
veldsterkten ruim onder de toegestane blootstellingslimieten blijven. 

Veranderingen in de antenne-infrastructuur 

Door de toenemende (maatschappelijke) vraag naar dekking en capaciteit voor draadloze           
telecommunicatie, plaatsen mobiele operators steeds meer antennes. Daarom heeft de          
Europese Commissie medio 2016 een voorstel ingediend voor één Europese Elektronische           
Communicatie-Code. Vanwege deze ontwikkelingen heeft Agentschap Telecom, vanaf de         
zomer 2016 EMV-metingen uitgevoerd. 

Veldsterktemetingen 

De metingen zijn uitgevoerd aan antennes die recent in gebruik zijn genomen en op locaties               
waar meerdere antennes in de buurt van burgers zijn opgesteld.  

De hoogst gemeten veldsterkte is 4,1 volt per meter (V/m). De laagst geldende             
blootstellingslimiet voor EMV is 28 V/m. De gemeten veldsterkten liggen hier ruim onder. 

Agentschap Telecom blijft meten 

Met het oog op de snelle technologische ontwikkelingen, de veranderingen in de            
antenne-infrastructuur en de vragen hierover èn over de EMV, blijft het agentschap jaarlijks             
EMV-metingen aan antennes uitvoeren. 

De uitgewerkte meetresultaten en een analyse van deze meetresultaten kunt u in het             

onderzoeksrapport vinden, zie onderstaande link: 

https://www.agentschaptelecom.nl/sites/default/files/rapport_project_emv.pdf  
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Koude Oorlog Evenement de Luisterpost 
 
Op zaterdag 30 september en zondag 1 oktober a.s. vindt in Gorinchem het KOEL              
evenement plaats: Koude Oorlog Evenement de Luisterpost. In de koude oorlog periode            
waren er door Defensie in Nederland een aantal luisterposten ingericht waar het            
radioverkeer van “de vijand” werd afgeluisterd, evt. ontcijferd en verder gespeeld naar de             
Centrale Post bij Den Haag. In Gorinchem was zo’n luisterpost gevestigd. De werkgroep             
Vesting Gorinchem organiseert het KOEL in en rond de voormalige luisterpost om bij             
deze bijzondere geschiedenis stil te staan. 
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De luisterpost in Gorinchem met de vakwerkmast nog aanwezig 
 
De grote animator van het evenement is Hugo PA5PHO, geen onbekende in onze regio              
aangezien hij jaarlijks bij o.a. de velddagen aanwezig is en tijdens de Linieweekends van een               
groep Zeeuwse zendamateurs de wandelende encyclopedie is op het gebied van de Hollandse             
Waterlinie en WO I en II. Het is dan ook niet vreemd dat tijdens KOEL niet alleen Veron afd. 16                    
(Gorinchem) zal assisteren maar ook vanuit onze provincie onder DRCO vlag een flink aantal              
handjes bij worden gestoken. En dat is, gezien het volle programma, wel nodig ook! 
 
Wijnand PA3HFJ en Karin PD0KM waren zaterdag 24 juni in Gorinchem “namens Zeeland”             
aanwezig bij de bijeenkomst voor de medewerkers. Dat er heel wat komt kijken bij zo’n               
publieksevenement blijkt wel uit de onderdelen die op de agenda stonden, zaken als catering,              
sanitaire voorzieningen, parkeren, veiligheid etc. passeerden de revue. En dan hebben we het             
nog niet eens over de inhoud van het evenement zelf. 

Programma 

 
Interceptor aan het werk 
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Wat gaat er allemaal gebeuren tijdens KOEL? Het is de bedoeling dat de luisterpost wordt               
ingericht in de stijl van de koude oorlog. Er worden een aantal ontvangers uit die tijd, o.a.                 
RACAL’s, opgesteld en bemenst door “interceptors”, de bedienaars die berichten ontvangen en            
noteren. Ook zal er op het gebied van codering het nodige te zien (en te doen!) zijn, waarbij de                   
ENIGMA uiteraard niet mag ontbreken. Buiten zullen er ook activiteiten zijn, zo komen er              
radiowagens van o.a. SRS en er zal een re-enactmentgroep aanwezig zijn. Zaterdag zullen er              
ook nog twee militaire muziekkorpsen door de stad trekken. En ook zal er nog een special event                 
station in de lucht worden gebracht. 
 
Het beloofd een prachtig radio-gerelateerd gebeuren te worden. In de loop van de komende              
maanden zullen we je verder informeren. 
 
73, Wijnand PA3HFJ. 
 
 
 
DELTALOEP-LINKPAGINA  
 
 
AGENTSCHAP TELECOM http://www.agentschaptelecom.nl/  
 
DARES http://www.dares.nl/  
 
DKARS http://www.dkars.nl/  
 
DRCO http://www.drco.nl/  
 
HAMDIGITAAL http://www.hamdigitaal.nl/  
 
HAMNIEUWS http://www.hamnieuws.nl/  
 
HOBBYSCOOP http://www.hobbyscoop.nl/  
 
JOTA JOTI http://jota-joti.scouting.nl/  
 

 
 
SRGW http://www.srgw.nl/  
 
VERON http://www.veron.nl/  
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VRZA http://www.vrza.nl/  
 

 
 
 
DELTALOEP-AGENDA  
 
28 juni 80 meter Vossenjacht op Walcheren 
19 juli Techno-avond  
26 juli 80 meter Vossenjacht op Walcheren 
16 augustus Techno-avond 
19-20 augustus           Lighthouseweekend 
23 augustus 80 meter Vossenjacht op Walcheren 
27 augustus                Antennemeetdag 2017 
30 sept + 1 okt            Luisterpostweekend KOEL te Gorinchem  
20-22 oktober             JOTA weekend 
4 november                Dag voor de Radioamateur Americahal te Apeldoorn 
18 november              Viering en open dag 25 jaar VRZA ZWN te Vlissingen 1100u-1600u 
10-11 februari PACC Contest 2018 
17 maart Landelijke Radio Vlooienmarkt te Rosmalen 2018 
 
Elke zondag 14.00 uur locale tijd openstelling PI4VLI bunker, Zuidweg 2 te Biggekerke.  
 
Elke zondag 09.30 uur locale tijd 144.2850 MHz SSB ronde 
  
Elke zondag 20.30 uur locale tijd 144.0600 MHz CW ronde (vertikaal vanuit Walcheren) 
  
Elke zondag 11.30 uur locale tijd 145.6000 MHz Radioronde Zeeuws-Vlaanderen van PI4ZVL 
 
Elke zondag 12.00 uur locale tijd 145.7750 MHz Radioronde Bevelanden van PI4NZB 
 
Elke zondag 21.00 uur locale tijd 145.2250 MHz Technoronde vanuit Middelburg 
  
Elke woensdag 20.30 uur locale tijd 145.6250 MHz Radioronde van PI4BOZ 
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Elke 2e dinsdagavond Locator contest van 20.00 uur tot 23.00 uur locale tijd waaronder 
PI4ZWN vanuit de clublocatie van de VRZA ZWN te Vlissingen. 

Colofon 

Jaargangen Delta Loeps (2008-2017) via onderstaande link: 
http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32  

Secretarissen: PI4VLI Jesse Kluijfhout PE1RUI www.pi4vli.nl  
PI4WAL Ben Bousché PD1MRZ www.pi4wal.nl  
PI4ZWN Robert Poortvliet PA3GEO www.pi4zwn.nl  

Opmaak: Michel Bleijenberg PD4AVO  
Eindredactie: Ronald Verburg PA10725  

 

Stuur uw kopij naar deltaloep@gmail.com                Deadline september nummer: 20 aug 2017 
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