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Juni 2008        JAARGANG 14 NR. 06 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de juni-editie van de Deltaloep met o.a. een verslag van de Time 
Challenge Hike 2008.  
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst. 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 
 

VERON, afdeling Walcheren 
Woensdag 11 juni is er weer de maandelijkse bijeenkomst van de afdeling. Deze vindt, 
zoals gebruikelijk, plaats in de Brede School (het Palet) aan de Johan van 
Reigersbergstraat 2 te Middelburg.  
 
Na de bestuursmededelingen is deze avond gereserveerd voor een lezing over “De 
HamGoogler” door Wino Paas, PA0ABM. In deze lezing bespreekt  Wino in simpele 
bewoordingen een aantal moeilijkheden die je zoal tegenkomt bij het maken van een 
logboekprogramma. Na de lezing zal Wino de DVD over de DXpedititie van ZL8R naar de 
Kermadec Eilanden vertonen. 
 
Houdt u er rekening mee dat tijdens de maanden juli en augustus er geen bijeenkomsten 
zijn! Voor de laatste nieuwtjes altijd handig ook met enige regelmaat onze website 
www.pi4wal.nl te raadplegen. De RQM is aanwezig voor ontvangst en afgifte van QSL 
kaarten. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. 
 
Kees Murre, PA2CHM 
 
 
 

Artikel: 
Vol enthousiasme ben ik begonnen aan een halve golf antenne voor 145 MHz.  Ik wilde een 
kant-en-klare spriet zonder uitsteeksels. Na het nodige denkwerk over de constructie van het 
geheel is de Mark III geboren. Hierover heb ik een verslagje gemaakt. Het is ook mogelijk het 
verslag te gebruiken als nabouw-handleiding. 
 
De zend en ontvangst testresultaten zullen bekend worden gemaakt na het 
velddagweekend, waarin we de antenne binnenste buiten zullen keren en de performans 
kritisch zullen bekijken. Tot die tijd zullen we het moeten doen met een paar foto'tjes 
 
Rens PA1IJF 
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½ GOLF ANTENNE VOOR 145 MHz. 
 

Of 
Het hergebruiken van een (te korte) 5/8 VHF antenne 

 
Voor het tot stand komen van deze antenne heb ik de voor- en nadelen 
van een halve golf antenne tegen elkaar afgewogen.  
Een 5/8λ en een ¼λ antenne zijn makkelijk te construeren en aan te 
passen aan de uitgangsimpedantie van 50Ω van de set. Het nadeel is 
echter dat beide een tegen capaciteit nodig hebben in de vorm van 
zijradialen. Deze radialen kunnen hinderlijk in de weg zitten bij portabel 
gebruik. 
Een ½λ  antenne heeft als voordeel dat het een rechte antenne is zonder 
radialen of andere uitsteeksels. Het nadeel is dat er een 
aanpassingnetwerk voor nodig is om de zender uiteindelijk te belasten 
met 50Ω. De impedantie van de ½λ  antenne is aan de voet van de 
antenne immers hoogohmig. 
Ik beschrijf de bouwfase en de problemen die ik ben tegengekomen 
tijdens de bouw ervan. Het eindresultaat geldt uiteindelijk. 
 

 
 
Het principe van de antenne heb ik afgeleid van de bekende JWX antenne. Het is mijn bedoeling 
alleen een 2m versie te maken. Alle materialen komen uit de oude doos. 
 
Om te beginnen heb ik de bestaande spoel uit de verbindingsbus getrokken van een oude 5/8λ 
antenne. Hiermee ben ik aan de slag gegaan. Ik ging er vanuit dat de bus in elektrisch in verbinding 

stond met de straler. Na tal van metingen bleek dit niet zo te zijn. Het is een 
glasfiber staaf met in het centrum ervan een geleider. De lengte is ongeveer 
één meter. 
 

• Glasfiber staaf met geleider 
 

• Verbindingsbus 
 

• Afgezaagde veer 
 
Dit moet één geheel blijven!! 
 

De constructie: 
Het geheel bestaat uit twee doosjes geplaatst op 
een koperen plaat van 60x160x1mm. Deze wordt 
dubbelgevouwen en over de autoportierruit 
geschoven. Het doosje aan de buitenzijde 
55x55x35mm groot en zorgt ervoor dat de 
antenne geïsoleerd wordt opgesteld. Alles moet 
waterdicht worden gemonteerd. De spriet is onder 
een hoek in het doosje gelijmd. Bij mijn huidige 
auto staat de ruit 28° uit het lood. Dit moet 
experimenteel vastgesteld worden. 
2-komponentenlijm voldoet ruim om alles water-
bestendig te maken. 
 
Het doosje aan de binnenzijde is gemaakt van 
0,4mm dik blik. In dit blikken doosje van 
36x36x20mm komt de coax binnen, is het aanpassingsnetwerk en de verbindingsdraad voor de spriet 
geplaatst. De sleuf op de vouw van de koperen is 3mm breed en zorgt ervoor dat er ruimte is voor de 
verbindingsdraad van de binnenkant naar buitenkant. Om beschadigingen aan de ruit te voorkomen is 
de binnenkant van de dubbelgevouwen koperen plaat bekleed met vilt. Voor de spoel en de 
condensatoren is een apart printje ingesoldeerd. Voor de afwerking komt er een dekseltje op. 
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De theorie: 
De theorie en formules komen allemaal voor in het leerboek voor de Novice amateur. 
Voor het maken van het aanpassingsnetwerk heb ik een rekenblad aangemaakt die het aantal 
windingen uitrekend bij het opgegeven van de  spoellengte en –diameter en de draaddikte. Ik ga 
ervanuit de op f resonantie geldt: Xl = Xc van een L/C kring. De gebruikte C heeft een capaciteit van 
1pF. De C van 1pF geeft een Xc van 1200Ω op F res. Het inkoppelen vanaf de zendontvanger gaat met 
een variabele C van 40pF.  
 
Het fijnafstemmen van de SWR gaat doormiddel van het op lengte brengen van de spoel en het  
instellen van de inkoppelcondensator. 

 
 
 

Verslag Time Challenge Hike 2008 
25 en 26 april 2008, DARES Walcheren Noord-Beveland 
Door Rens, PA1IJF   DARES - TC 2008 Coördinator 

 
Zo, het zit erop. Alle spullen zijn weer uitgepakt en opgeborgen Alle accu’s zijn weer 
geladen, klaar voor een volgende inzet van DARES. 
Als alle vreugdevolle en minder vreugdevolle momenten een plaats hebben gekregen bij 
eenieder en wordt het tijd voor het verslag.  
De deelname van DARES aan de TC was dit jaar voor de 2e maal. We kunnen terugkijken 
op een zeer positief ervaren weekend. De DARES organisatie kenmerkte zich door een 
ongedwongen sfeer. Het weer zat enorm mee. Veel zon is waargenomen; dit was terug te 
zien in verbrandde neuzen en hoofden van onze deelnemers. 
 
Ook dit jaar was het doel om berichtgeving te verzorgen, waardoor de scoutingorganisatie 
een duidelijk overzicht kreeg van het reilen en zeilen van de hikende scouts. 
De CP stond vrijdag en zaterdag  aan de westkant van het Mastbos ten zuiden van Breda. 
Zowel scouting als DARES namen plaats in een grote verzameltent “het witte huis”. Dit 
kwam de onderlinge communicatie absoluut te goede. Er was direct inzage in het voortgang 
van de TC. Dit jaar werd er vanaf CP gewerkt zowel naar de bebouwde kom van Breda en 
naar bebost gebied. Hetgeen in een enkel geval toch tot improvisatie leidde om een 
verstaanbare radioverbinding tot stand te brengen. Post 8 bevond zich op de grootste 
afstand nl. 7,6 km. De CP heeft het gehele weekend vanaf accu’s gedraaid. CP bestond uit 
een norm-mobilofoon en een X200 antenne op 11 meter AGL. 
Op de veldposten werd voornamelijk gebruikt de Norm mobilofoon, Storno CQM6000 met en 
popovic antenne op 6 meter hoogte. 
 

 
 
 
Op vrijdagavond om 17.00 uur en op zaterdagmorgen om 07.15 uur is de briefing gehouden 
door Rens, PA1IJF. Door de grote tijdverschil in het bezetting van de posten kon niet 
iedereen direct aan de slag. Dit tot irritatie van sommige personen. (zie ook de 
evaluatiepunten verderop in dit verslag) 
Alle informatie was op CP aanwezig zoals kaart coördinaten en een topografische kaart om 
iedereen naar de posten te kunnen leiden. 
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De volgende DARES medewerkers werkten mee aan dit evenement: 
 
DARES WAL-NB:  Leo PA0ULT, Rens PA1IJF, Mike PA7XG, Frank PE1EWR, Cor 

PE1PTQ, Matje, PD8MAT,  
DARES WBW: Will PE1OPM, Henk PA5HJ, Stephanie PD1SHE, Virgil PD7LD 
DARES ZHZ  Peter PE1DCD, Hugo PA5PHO 
RAYNET  John G8YDC, Beatrice G6AJF 
Als onafhankelijke communicatie- en veiligheidsobservators hebben zich ingezet Kim 
PD2KIM en Michel PD4AVO. 
 

               
 
Scouting en tijdsplanning gaan niet helemaal samen. Zowel op vrijdag als op zaterdag zijn 
de tijdsplanningen ruim overschreden. Dit ligt niet aan de scouting organisatie, maar aan de 
wandelende scouts. Vrijdag is CP in de lucht geweest van 19.00 uur tot 02.30 uur. Een 
overschrijding van 3 uur. Zaterdag was CP bezet van 06.45 tot 20.00 uur. Een overschrijding 
van 2 uur. De laatste post (post 9) is net als afgelopen jaar komen te vervallen. 
 
We zijn in totaal 21 uur in de lucht geweest vanaf CP. Er zijn 275 berichten verstuurd, 
waarvan een 4-tal schriftelijk. Alle berichten zijn bijgehouden in een log. We hebben zoveel 
mogelijk de procedures en protocollen gebruikt die komen uit het handboek DARES WAL-
NB. Voor de veiligheid van de veldposten zijn Kim en Michel langs de veldposten gegaan om 
de deelnemers te wijzen op mogelijke gevaren en het hanteren van het DARES 
veiligheidshandboek. 
 
Post 4 bleek niet bereikbaar per auto. De deelnemers moesten 300 meter lopen met alle 
apparatuur. Post 6 had moeite de CP te bereiken. Post 6 is ook niet bezocht tijdens het 
maken van de radiokaart een week voorafgaand aan het TC weekend. Na afloop van de TC 
zijn John en Beatrice via Middelburg naar Oostkapelle gereden. Alle overige deelnemers 
hebben in een voortreffelijke ambiance onder het genot van een eenvoudige doch voedzame 
maaltijd geëvalueerd. Iedereen hartelijk dank voor zijn of haar bijdrage hierin. 
 
 
De TC2008 kenmerkte zich op de volgende punten: 

• De bemanning van post 2 werd een half uur opgehouden door haperende of 
gecompliceerde navigatieapparatuur. 

• Een ruiter te paard passeerde de vossenjachtpost 8 en vroeg: Bent u “de jager”? 
Waarop John zei: “Nee ik ben de vos”!! 

• In de niet actieve tijd werd bij Jacobs in Breda met zwetende handjes coax-
schakelaars getest maar toch niet werd gekocht. 

• De organisator zich, na 3 uur slaap, een half uur versliep en daardoor niet op tijd met 
CP in de lucht was. Hij werd wakker gemaakt door een zacht ronkende Chevy-Van. 

• Dat we aan het einde van zaterdag een zéér uitgeruste Will, PE1OPM aantroffen. 

• Vrijdagavond Leo en Adaja zich hebben vergrepen aan de Wii. 

• De robuustheid van de mobilofoon is beproefd op post 2. Een scout haakte achter 
een snoer en sleurde de set van tafel. 

• De evaluatie in een zeer ongedwongen sfeer plaatsvond. 

• De microfoon van CP het begaf. Na een harde reset deed alles het weer. 
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Agenda 2008  
 
07-06-08 HF Veldweekend 1e dag 
08-06-08 HF Veldweekend 2e dag 
16-08-08 Lighthouseweekend 2008  
17-08-08 Lighthouseweekend 2008 

07-09-08 Antennemeetdag 2008 
14-09-08 Ballonvossenjacht 2008 
17-10-08 Aanvang JOTA 2008 
18-10-08 JOTA 2008 
19-10-08 JOTA 2008 
25-10-08 Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 2008  
 

 

 
 

Leuke links van de maand juni:  
 
Forum http://www.zendamateur.com/  
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Nieuwe Vossenjachten op Walcheren  

Het mooie weer is weer in Nederland en dus is het tijd voor de maandelijkse 
vossenjachten. De eerste datum die geprikt is, is dinsdag 27 mei.  

De vos gaat om 19.30 uur lokale tijd in de lucht en zal dan 5 minuten te horen zijn. De vos is 
dan 10 minuten stil en komt daarna weer in de lucht. Dit gaat zo door tot 20.30 uur lokale tijd. 
Daarna zal de vos continu in de lucht te horen zijn totdat de laatste deelnemer binnen is. De 
call die gebruikt wordt is PI4ZWN. De letter die in de lucht komt is de T. (een langere piep) 

Inmelden kan die avond vanaf 19.15 lokale tijd op 145.225 MHz. 

De tweede datum die geprikt is voor een vossenjacht is dinsdag 24 juni! Allen veel succes! 

73 Wendy PA10536 

 
 
 

Colofon 
 
Redactie        Jesse Kluijfhout   PE1RUI 
 
          Kees Murre   PA2CHM 
 
          Robert Poortvliet  PA3GEO 
 
Lay-out en verspreiding      Ronald Verburg   PA10725 

 
Deadline juli nummer: 20 juni 2008 


