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Juni 2009        JAARGANG 15 NR. 6 

 
VAN DE REDACTIE 

Hierbij ontvangt u de juni editie van de Deltaloep met nieuws en bijzonderheden van de 
radiohobby. Iedereen veel leesplezier toegewenst. 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 

VERON, afdeling Walcheren 
 
Woensdag 10 juni vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in het Palet 
(Brede School) in Middelburg-Zuid. Wino Paas, PA0ABM zal in deze laatste 
bijeenkomst voor de zomervakantie ons uitleg geven over het vervolg van de 
Hamgoogler. Hebt u vorige keer deel 1 gezien? Dan mag u deel 2 zeker niet missen! 
 
Op 13 en 14 juni organiseert het Walcheren Antenne Team de welbekende velddag bij boer 
Dekker op camping Buitenhof. U bent van harte welkom. Voor bijzonderheden zie onze 
website www.pi4wal.nl . 
 

 
 
Tijdens de bijeenkomst is onze QSL manager Adri, PA3BWS, of diens vervanger, aanwezig 
voor de uitgifte en voor het in ontvangst nemen van uw QSL kaarten.  
NB in de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten! De eerstkomende 
bijeenkomst is woensdag 9 september. Al zijn er geen bijeenkomsten, toch is de afdeling 
Walcheren ook tijdens de zomermaanden actief. Raadpleeg hiervoor onze website 
www.pi4wal.nl  
 
Voor de HF contesters onder ons; de afdelingscompetitie staat niet stil tijdens de 
zomermaanden. Vergeet niet voor de 15e van de maand uw opgaven in de HF contesten van 
afgelopen tijd door te geven aan pg7v@veron.nl. of direct via de website 
www.afdelingscompetitie.nl  
 
Kees Murre, PA2CHM, secretaris.  
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Velddag 2009 
 
Ook dit jaar organisert het Walcheren Antenne Team de zo welbekende velddag bij 
boer Dekker. Op 13 en 14 juni is het weer zover en zullen we, hopelijk in grote getale, 
neerstrijken op camping Buitenhof. Vrijdagmiddag 12 juni arriveren in ieder geval 
PA3HFJ en PD0KM, PA1IJF en PA1FZH met (in willekeurige volgorde) camper, 
pubtentje en Zambezi. 
 
Het is een langlopende traditie dat we op een velddag een antenne bouwen. Startend vanaf 
een berg materiaal en een kladje tot aan het moment dat je triomfantelijk je eerste verbinding 
in je log schrijft. Zij / zei die het afgelopen IOTA weekend op Westenschouwne meemaakten, 
weten wat er hier bedoeld wordt ! 
 
Wat is in ieder geval aanwezig: 
 
Ruimte voor antenne-experimenten. Masten voor antenne-experimenten. Referentie 
antennes voor antenne-experimenten. Analysers voor antenne-experimenten. Sets vanaf 
160 - 0,7 meter tbv antenne-experimenten. Verzwakkers voor antenne-experimenten. Een 
enorme ervaring op het gebied van antenne-experimenten. Kabels en draad tbv antenne-
experimenten. Literatuur tbv antenne-experimenten. Trespa tbv antenne-experimenten. 
Beugels tbv antenne-experimenten. 
  
Oh ja, gewoon verbindingen maken of weer eens even bijpraten kan natuurlijk ook! 
Heeft u een idee voor een antenne maar weet u niet hoe of WAT? 
Laat het van te voren weten en we kijken wat de baas nog voorradig heeft om u op weg te 
helpen. Zoals altijd, wordt de prijs van dat specifieke boutje bepaald door de wet van vraag 
en aanbod en denkend aan de woekerprijzen die vorig jaar gehanteerd werden, is het 
raadzaam om hierop te anticiperen !!  
 

 
 
Mocht u op zaterdag en/of zondag langs willen komen, dan bent u van harte welkom. Hoe 
meer kritisch-positieve antenne beoordelaars, hoe groter de overwinning als je antenne 
werkt. Koffie is voldoende aanwezig; WAT tarief wordt aanbevolen zelf mee te brengen. 
Mocht u ook willen overnachten, dan is het raadzaam van tevoren te reserveren bij boer 
Dekker, want het aantal vrije plaatsen is op een minicamping vrij snel op. 
 
Er zal een Storno CQM 6000 standby (met natuurlijk een Popovic) staan op 145.225 en/of 
PI3VLI voor diegenen die vergeten zijn waar camping Buitenhof ook al weer lag !! 
 
Voor inlichtingen kunt u terecht bij: 
 
Het Walcheren Antenne Team: 
Cor "BA" PTQ 
Rens "Face" IJF 
Dan "Hannibal" FZH 
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Lighthouse weekend 2009: 
 
Dit jaar valt het International Lighthouse Weekend op 15 en 16 augustus 2009, en valt 
de vakantieperiode van regio Zuid voor het grootste deel in augustus. Kunnen we 
beide zaken combineren en brengen we ook in 2009 PI4WAL/LGT en PH6WAL in de 
lucht vanaf de twee vuurtorens in Westkapelle? 
 
Wie nog vakantieplannen moet maken, kan wellicht zachtjes (de XYL) sturen, voor anderen 
is het wellicht al te laat en zijn ze net die periode weg of moeten ze werken omdat anderen 
op vakantie zijn. 
 

  
 
Laat zo snel mogelijk weten of je beschikbaar bent, anders zou het wel eens zo kunnen zijn 
dat we een jaartje moeten overslaan !! 
 
Inlichtingen en opgave bij Leo, PA0ULT. 
 
 

 
 
http://lea.hamradio.si/~s57nan/ham_radio/ssb_6m/ssb6m.html  
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Antenne meetdag 2009: 
 
Je snapt het niet, maar na een heel seizoen experimenteren blijkt er ook aan het eind 
van de vakantie behoefte te zijn om je antennes te bekijken. Het Walcheren Antenne 
Team voelt al jaren die behoefte aan en speelt daar dan ook geroutineerd op in door in 
het laatste weekend van Augustus de welbekende antenne meetdag te organiseren. 
Dit jaar zal dat plaatsvinden op zondag 30 augustus op onze vaste "antennestek" 
Oranjeplaat. 
 
Een goed moment om uitgebreid je vakantie antenne te laten zien aan je tegenstation wat 
thuis bleef en weer eens even je gebruikte materialen te (laten) bekijken voordat je de winter 
in gaat. Maar ook dit jaar is er zoals altijd de gelegenheid antennes te vergelijken, 
verbindingen te maken op alles tussen 1,8 en 440 MHz (23 en 13 cm op verzoek) en weer 
eens bij te praten voordat de vakantie om is. 
 
Zien we u ook dit jaar weer? 
 

 
 
 
Het Walcheren Antenne Team: 
Cor "BA" PTQ 
Rens "Face" IJF 
Dan "Hannibal" FZH 
We love it when a plan comes together ! 
 
 
 
 



Deltaloep  Pagina 5 van 11 

HA portable PA3GFW 
 
Maart 25 2009. Laci (PD0ROF) en ondergetekende, in Laci zijn nieuwe 4x4 Solex rijden 
we samen om kwart over vijf ’s morgens de A58 op richting HA-land. Het is niet mijn 
eerste keer dus zijn de verwachtingen wat minder hoog gespannen. 
 
Omdat de Nissan X-Trail minder laadruimte heeft dan de H-200 heb ik de hoeveelheid 
hobbyspillen beperkt tot een BACO lederen koffertje met de SG-2020, een swr meter, een 
accu, batterybooster, een toetsenbord, NUE-PSK modem en kabels. De EF 10/20/40 moest 
nog even ergens anders in worden vervoerd. 
 
Engelharzel (OE) onze ‘bijna’ vaste onderweg slaap en eetgelegenheid wordt omstreeks vijf 
uur ’s middags al bereikt. Tijdens het ontbijt de volgende morgen deelt de vrouw des huizes 
ons mee dat zij half juni met pensioen gaan en dat het hotel hoogstwaarschijnlijk zal worden 
gesloten vanwege een gebrek aan opvolgers. Weer een traditie die verloren gaat, jammer 
maar wat kan ik eraan doen? 
 

 
 
Na de Budapest trail met veel stoppen en ontzaggelijk veel gezigzag werd Szada bereikt 
alwaar onze gastvrouw en –heer ons opwachtten met een heerlijk avondeten en het steevast 
daaraan voorafgaande glaasje Pálinka (homemade). ‘Zum wohl’ zei Szuzana, zij is van 
buitenlands gewijzigd want er komen meer Duitse dan Engelse gasten voorbij. 
 
 
De volgende dag al zette ik een antenne op, een MP1 want er liep een afspraak met het 
thuisfront voor 1 april. Deze antenne had ik voorzien van vier krulsnoeren als tegencapaciteit 
omdat de eHam reviews de bijgeleverde counterpoise gemaakt van PC flatkabel steevast 
naar de prullenbak verwijzen. De swr analyzer bleek heel tevreden met dit systeem maar ik 
wilde persé verder gaan en heb tussen de lussen van het krulsnoer nog een draad laten 
meelopen. De draad was gekocht bij een ontzettend grote DIYwinkel met de naam 
Bricostore. 
 
Ook nu was de swr heel acceptabel en de antenne hoorde redelijk veel maar van de 20 watt 
uit de zender kwam er maar weinig elders terecht of zou het toch dat EA concourse-contest 
zijn waardoor er niemand interesse had in een portable station. De MP1 stond op een 
voormalig camerastatief en bereikte daarme toch ook de hoogte van het autodak van een 
sportauto. 
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1 april het was zover. Vóór de afgesproken tijd van 21.30 kwam er een sms van PA3GEO 
binnen, de vergadering was kennelijk wat eerder afgelopen. Tussen alle QRM hoorde ik 
zowaar PI4ZWN echter ik werd daar nier gehoord. Jammer er gingen nog wat smsjes voorbij 
en toen ik de laatste kon ontcijferen zei de accu….ik doe niet meer mee!! Ik had de minst 
goede van de vier 12V 7Ah accu’s in de koffer gestopt. 
 
De volgende dag zijn we op zoek gegaan naar een acculeverancier en zowaar ik vond bij de 
man een prachtig exemplaar met maar liefst 12 Ah inhoud. Okay ietsje zwaarder maar ik 
voel me er geruster bij, geen plots afgebroken QSO’s meer. 
 
De dag daarop viel de MP1 om en het telescopische deel brak in twee stukken flinterdun 
aluminium. De MP1 werd voor later onderzoek terug in zijn koffer gestopt samen met statief 
en al. 
 
Het was de beurt van de EF 10/20/40 en de tien meter lange hengel. Deze antenne was nog 
niet precies op lengte gebracht dus werd het tijd om van de draad iets af te knippen en dat 
doe je niet zo maar lukraak want deze draad wordt voor de fabrikant van deze eindgevoede 
halve golf antennes speciaal gemaakt. Als je weet dat Dale Parfitt filters levert aan de 
satelietenlanceerders dan is het wel duidelijk dat hij niet voor waslijndraad gaat. 
 
De zijsnijtang uit de koffer van Laci deed haar werk en de volle 20m band viel precies tussen 
de 1:1.5 met daartussenin 1:1. De 10m waar maar weinig tot niets te horen valt gaat op de 
een of andere manier gewoon braaf mee. Zo braaf zelfs dat hij de 11m ook maar binnen de 
2:1 meeneemt. 
 
In de EF 10/20/40 zit nu een spoeltje met als duidelijke functie hier de 20m een halt toe te 
roepen en na het spoeltje de 40m een kans te geven.  
 
Toen het zijsnijtangetje weer ‘knip’ zei, riep ik uit alle macht ‘stop’ want de swr schoot 
omhoog, er was teveel afgeknipt. Aha….daar heeft Dale rekening mee gehouden want bij de 
antenne zit ook een stukje extra draad met al een oogje eraan dat de naam van stub heeft 
meegekregen. Aangezien het afgeknipte stuk al tussen de bosjes was verdwenen hebben 
we die stup aan het eind van de spoel gemonteerd. Ja hoor de hele 40m kon gewerkt 
worden op een piepklein stukje onderaan het cw gedeelte dat net boven de  2:1 zat. 
Het had er wat van weg dat alle Europese amateurs nu op het nieuwe 40m gedeelte zijn 
gaan zitten. 
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Ook in Csokonyavisonta heb ik de EF 10/20/40 opgezet en steeds als sloper want de tien 
meter hengel is net te kort om de antenne helemaal als vertikaal omhoog te houden. Heel 
wat leuke verbindingen vielen me te beurt zoals SP3HD die geen QSL wil hebben want hij is 
geen lid van een vereniging. Met zijn 83 jaren vond hij mij maar een jonkie en sprak de wijze 
woorden:´Rolf wij zijn gewoon een beetje eerder geboren en dus helemaal niet oud!!”. Toen 
ik hem op mijn beurt meegaf dat wij dan wel wat meer gelegenheid hebben gehad om wat 
wijsheid te vergaren bracht hij nog enige tijd het nodige ‘man made noice’via de frequentie. 
DR6CEU een speciaal station waar men had uitgerekend dat hun dorp het middelpunt van 
de EU is daarvandaan dat CEU (Central European Union). Nog tot het eind van dit jaar werd 
me nog gezegd. 
 
HB9ABX/mobiel Felix de bedenker van de ‘Roomcap’antenne. Ik heb een CD van hem en hij 
heeft mij intussen wat upgrades gestuurd. Laat Google maar een snaar Roomcap zoeken en 
verwonder je over wat zo’n antennetje vermag. Let vooral op Felix zijn manier van 
vergelijken van antennes. http://home.datacomm.ch/hb9abx/ham-brew.htm  
 
Het NUE-PSK modem kwam ook nog aan de beurt maar daar is iets mee wat ik nog niet 
opgelost heb en waar de Amerikaans QRP club ook nog geen raad mee weet. 
http://www.nue-psk.com/  
 
Op de thuisreis deden we Schollbrun aan en hotel Sonne alwaar ik mezelf trakteerde op een 
Mexicaanse Steak. Gelukkig van Duits rundvlees gemaakt want thuis werd ik overgoten met 
nieuws over een griep 34 x 10 tot de zesde vaccins containers vol stofkapjes en bezorgde 
TV commentatoren. 
 
Hongarije heeft zo zijn charmes en één ervan vind ik zeker in het ZW deel die rust, de zang 
van honderden vogels doorspekt met het geklepper van de ooievaars op zoek naar kikkers 
die zich dan maar even stil houden en pas ’s nachts durven te laten weten dat zij er ook zijn. 
 
Rolf  PA3GFW 
 

Rookmelders in de bunker 
 
De bunker was al enkele jaren uitgerust met rookmelders. Door tocht en de hoge 
luchtvochtigheid werkt het systeem niet goed, en ging het alarm ook wel eens af als er 
niemand in de bunker was, met als gevolg lege batterijen.  
 
Jeroen PD3JDM en Pieter PD5EW hebben het systeem veranderd. De alarmering is 
vernieuwd met nieuwe bekabeling. Daarnaast zijn alle vier de rookmelders nu gevoed uit het 
220 Volt systeem, zodat de rookmelders alleen alarm geven als we ook daadwerkelijk in de 
bunker zijn.  
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Mobiel op HF met een beam.  
 
Op het vliegveld Midden Zeeland houd radioclub Zeeland PI4RZ haar bijeenkomsten. 
Deze club is niet verbonden niet met VRZA en/of VERON en is regelmatig actief op 
diverse amateur banden. Afgelopen week werden ze gespot met hun nieuwste 
aanwinst, "De tank" met daarop hun 3 elements 3 banden beam.  
 

 
 
Een deel van de vaste PI4RZ crew, van links naar rechts:  
Dirk PD0FEB, Piet PE5OHM en Paul PD1PRT. 
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Bijzonder antenne installatie 
  

 
 
Jesse PE1RUI spotte in Hong Kong deze antenne installatie. Het blijft natuurlijk lastig tussen 
al die hoogbouw, maar of dit nou de oplossing is? ;-) Let ook op de stellingen bij het hoge 
gebouw erachter. Zelfs bij de wolkenkrabbers word volop aan elkaar geknoopt bamboe 
gebruikt als stijger. 
 
 
 
 
 

 
Heeft u ook iets voor de Deltaloep ? 
 
 
 
 
 
Stuur het op naar de redactie!
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Low band antenne en een kleine tuin 
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Nieuw VERON Vademecum 
 
Na 20 juni a.s. is het nieuwe VERON Vademecum beschikbaar. In vergelijking met de vorige 
editie (2006) hebben er heel wat wijzigingen plaatsgevonden. Zie ook de advertentie in 
Electron van juni. De prijs van het nieuwe Vademecum bedraagt 12 euro. 
De mogelijkheid is aanwezig dat we als afdeling Walcheren het Vademecum gezamenlijk 
inkopen; het voordeel is dat u niet de portokosten van 5 euro hoeft te betalen. 
Geïnteresseerd? Neem 12 euro mee naar de bijeenkomst van 10 juni (in een enveloppe met 
uw naam er op) Na 20 juni worden de Vademecums besteld. U kunt ze na 15 juli  – na 
afspraak – afhalen bij Dan de Bruijn of ophalen tijdens de e.k. bijeenkomst in september. 
Het nieuwe Vademecum mag  in geen enkele shack ontbreken! 
 
Kees Murre, PA2CHM 
Secr. Afd. Walcheren 
 

Meekijken bij . . . 
 
http://www.n0hr.com/  
 
http://www.darc.de/  
 

 
 

Agenda 2009 
 
13 juni Velddagen Lewedorp 
14 juni Velddagen Lewedorp 
15 augustus Lighthouseweekend 
16 augustus Lighthouseweekend 
30 augustus Antennemeetdag  
17 oktober JOTA  
18 oktober JOTA 
31 oktober Dag voor de Radioamateur  

 

 
 

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

 
Deadline juli/augustus nummer: 20 juni 2009 


