
Deltaloep  Pagina 1 van 11 

 
 
 

Juni 2010        JAARGANG 16 NR. 6 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de juni-editie van de Deltaloep met nieuws en bijzonderheden van de 
radiohobby. In deze editie ondermeer de familie velddag 2010, nalatenschap PAoYR . . . .  
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst! 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 

VERON WALCHEREN 
 
Woensdag 9 juni is zoals gebruikelijk onze maandelijkse bijeenkomst in het Palet. Dit is de 
laatste voor de zomervakantie. In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. 
Er zijn natuurlijk wel activiteiten zoals aan het Veerse Meer; houd hiervoor de website 
www.pi4wal.nl in de gaten! 
 
Na de bestuursmededelingen zal o.m. Dan v/d Wagt, PAoAKN een lezing geven over het 
zendstation SAQ. Dit Zweedse VLF station met een machinezender op 17 kHz is gebouwd in 
1923 en inmiddels tot UNESCO erfgoed verheven. Het station is een aantal keren per jaar 
nog werkzaam en ook in Nederland te ontvangen. O.m. v/d Wagt kennende, zal het zeker 
een interessante lezing worden. 
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Hoewel dit de laatste officiële afdelingsavond is vóór het zomerreces, wil dat niet zeggen dat 
we deze zomer stilzitten. 
 
De Velddag en de Antennemeetdag staan in ieder geval vast. Oranjeplaatdagen worden 
spontaan ingevuld.  
 
Het bestuur wenst u een goede vakantie met mooie vakantie-DX en mocht u thuisblijven, 
dan graag tot ziens op de buitenactiviteiten deze zomer. 
 
 

Nalatenschap PAoYR 
 
Op 24 maart 2010 is op 94 jarige leeftijd o.m. Piet van Reijmersdal, PAoYR overleden. 
Zoals velen weten, was o.m. van Reijmersdal (als oudste amateur op Walcheren) tot in zijn 
laatste jaren altijd QRV op HF met zijn zelfbouwapparatuur. 
 

  
 
 
 
Zoals altijd wanneer een verwoed zelfbouwer overlijdt, is het voor de nabestaanden moeilijk 
om in te schatten wat er met de overgebleven apparatuur moet gebeuren. 
Gelukkig wist de zoon van o.m. van Reijmersdal, Thieu van Reijmersdal (voor velen nog 
bekend als leraar "sparks" op de Zeevaartschool) wel wat de historische waarde van dit soort 
zaken was. 
 
Hij nam via Wendy, PA10536, contact op met de 3 verenigingen op Walcheren. Tenslotte is 
o.m. van Reijmerdal gedurende zijn leven lid geweest van alle 3 de afdelingen. 
 
Op 14 mei hebben namens de 3 afdelingen Robert, PA3GEO, Jesse, PE1RUI en Dan, 
PA1FZH een bezoek gebracht aan de oude shack van PAoYR. 
Deze shack herbergde naast de zelfbouw zender, ontvanger en tuner, ook een aantal andere 
zelfgebouwde zaken zoals een acculader, een griddipper (met kattenoog) en een grote 
hoeveelheid radiobuizen, waarvan een aantal vanuit de Tweede Wereldoorlog. Tevens 
waren er nog veel QSL kaarten welke o.m. van Reijmersdal gedurende zijn leven had 
vergaard. 
 
In overleg met de familie is besloten dat vanwege de historische waarde de QSL kaarten 
zullen worden geschonken aan het QSL museum van Gerard Nieboer, PA1AT. 
Ook is afgesproken dat de zelfbouw zender en -ontvanger op Walcheren zullen blijven. 
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Vooralsnog zijn alle zaken opgeslagen in de 
clubshack van de VRZA, maar het is niet de 
bedoeling dat ze daar blijven en gesloopt gaan 
worden.  
Het verzoek aan alle amateurs op Walcheren is, 
om na te denken wat een goede locatie voor 
deze zaken kan zijn. 
Bijgaand een aantal foto's, maar op woensdag 2 
juni zal tijdens de afdelingsavond van de VRZA 
de gelegenheid zijn om de apparatuur te 
aanschouwen in de clubshack van de VRZA aan 
de Buitenhaven. 
 
Graag horen we van de leden een goede 
bestemming van de zelfbouw zender en 
ontvanger van o.m. van Reijmersdal. 
 

 
Namens de drie samenwerkende afdelingen op Walcheren, 
 
VRZA afdeling ZWN: PA3GEO 
VERON afdeling Vlissingen: PE1RUI 
VERON afdeling Walcheren: PA1FZH 
 
 

Uitslag PACC contest: 
  
Zeeland was afgelopen PACC contest weer goed vertegenwoordigd met deelnemers in veel 
verschillende secties. Er zijn dan ook weer de nodige punten verdient. Een lijstje van de mij 
bekende lokale stations: 
  
In sectie A1: Single Operator, low power, CW 
-19de plaats voor Cees PA2CHM met 344 QSO's en 92 multipliers 
-58ste plaats voor Robert PA3GEO met 25 QSO's en 9 multipliers 
  
In sectie B2: Single Operator, low power, SSB 
-31ste plek voor Frank PE1EWR met 251 QSO's en 53 multipliers 
  
In sectie D: Multi Operator, single transmitter 
-10de plaats voor PI65VLI met 518 QSO's en 99 multipliers 
-13de plaats voor PI4WAL met 362 QSO's en 92 multipliers 
  
In sectie F: Single Operator, mixed, QRP 
- 11de plaats voor Rob PAoRBO met 40 QSO's en 19 multipliers 
  
In sectie N: Single Operator, mixed, novice 
- 49ste plaats voor Karin PAoKM met 20 QSO's en 10 multipliers 
- 54ste plaats voor Edwin PD1EVL met 6 QSO's en 4 multipliers 
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Een bijzondere radiomiddag. 

 
Ik heb een abonnement op de E-mail service van ARISS ( Amateur Radio in the International 
Space Station ) en was dus gewaarschuwd dat de Russische bemanningsleden aan boord 
van het ISS zouden gaan experimenteren met SSTV uitzendingen vanuit het ISS. De eerste 
dag ging er iets mis in het ISS , maar de tweede dag heb ik bij drie achtereenvolgende 
doorgangen van het ISS over Europa ( en het westen van Rusland ) SSTV plaatjes 
ontvangen. De frequentie was 145.800  Mhz. in FM.  Er was aangekondigd, dat het SSTV 
systeem Robot 36 zou zijn, maar het bleek uiteindelijk gewoon Martin 1 te zijn. Systemen, 
waarmee het door mij gebruikte SSTV programma  ( MSCAN ) geen problemen heeft. Als 
ontvanger gebruikte ik de TM-D700 van Kenwood met als antenne een X-50 van Diamond 
op een hoogte van ongeveer 9 meter. Ik hield ook de frequentie 143.625 in de gaten, want 
soms hoor je daar Russische spraak. Om het ISS te volgen gebruik ik het programma Ham 
Radio deLuxe , hoewel je dat natuurlijk ook on-line via Internet kunt doen. Ik heb zo in drie 
doorgangen in totaal 7 plaatjes kunnen ontvangen , waarvan hieronder de mooiste. 
 

 
 
En….   Tussen twee doorgangen door werd er ineens gebeld. Daar stond Alex, DM8TA voor 
de deur . Ik had hem al op APRS zien rondrijden in de buurt van Westkapelle, had even in 
mijn log gekeken en jawel hoor, ik had hem gewerkt , simplex op 145.300 in oktober 2007 !! 
Ik had hem destijds een QSL kaart gestuurd . Hij deed daar eigenlijk niet aan, maar toch iets 
moois gemaakt en dat kwam hij mij na bijna drie jaar persoonlijk afleveren, nu hij hier weer 
op vakantie was !!! Hieronder de door hem gemaakte foto van zijn antenne. 
 

              Groeten,  Huib, PDoRLX 
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Antenne bij de bunker 
  
In Juni zal er weer een en ander aan de bunker en antennes gedaan worden. Onder 
voorbehoud van goed weer zullen we de voorbereidingen en de werkzaamheden uitvoeren 
in de eerste twee weekeinde. Meehelpen, dan graag even aanmelden bij Jesse PE1RUI in 
verband met het maken van een planning.  
 

QSL kaarten 
Vanuit Cambodja ontving ik deze bijzondere QSL kaart, van de DXpedition XU7AAA.Voor mij 
een waardevolle aanvulling in mijn bevestigde QSO's logboek.  

 

TX: JRC JST-245 
Ant: Homebrew windom (9 banden)  43 mtr. lang. ( uiteinden hangen op 12 meter hoogte). 
Voedingspunt (1/3) hangt op: 7.2 meter hoogte. 
Bal-un: 1:6 merk Teletrix 
Microfoon: David Clark headset H10-30 

http://www.pg9hf.nl 

73' Cor van Soelen PG9HF 
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Familievelddag 2010 goed bezocht  

De traditie wil dat op Hemelvaartsdag het amateur-buitenseizoen wordt geopend 

middels de Familievelddag. Ondanks het helaas wat mindere weer werd deze dag toch 

door een groot aantal amateurs bezocht, waaruit maar weer blijkt dat er toch nog veel 

belangstelling is voor het "in the field" bezig zijn met de radiohobby! 

Dan PA1FZH had weer de eer om samen met de XYL Elna als eerste aanwezig te zijn op de 

bekende locatie op de Oranjeplaat bij het Veerse Meer, of was het toch Frank PE1EWR? 

Overigens misschien wel de laatste keer op dàt plekje, want de contouren van de uitbreiding 

van het recreatiepark komen nu toch gevaarlijk dichtbij.  

Uiteraard was Dan met zijn onafscheidelijke Jeep (het stond er met grote letters op...hi!) ook 

de eerste om antennes omhoog te hijsen, want zeg nu zelf: wat is een radioamateur zonder 

antenne? 

  

Altijd de vraag, Jeep of Landrover ?   Guus PE1PLM met zijn nieuwe DARES mast 

Niet veel later kwam de camper van Wijnand PA3HFJ en Karin PDoKM ook een plekje 

opeisen. En ook daar werd natuurlijk onmiddellijk een antenne opgezet, een halve G5RV 

deze keer, want die moest nog steeds eens worden uitgetest. Op het einde van de middag 

bleek deze door de eigenaar te zijn goedgekeurd, hij mag in de camper blijven. Tevens 

mocht Karin 2 bekers van de Locatorcontest 2009 in ontvangst nemen, die via via bij Frank 

PE1EWR terecht waren gekomen.  

Als dank mocht Frank met de IC706MKIIG van Wijnand een tweetal verbindingen maken met 

een special event station op, jawel, 2 HF-banden. 
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Optreden 

In willekeurige volgorde van optreden hebben we verder de volgende amateurs korte dan 

wel langere tijd gespot op de Oranjeplaat: 

Rinus PA3APV welke een 70 MHz "Fietspompantenne" en een mobilofoon aan een 

luisterend oor onderwierp, Rens PA1IJF die het begrip kofferbakverkoop nieuw leven inblies, 

maar uiteraard ook met een antenne in de weer was, Guus PE1PLM en XYL die vanuit zijn 

kofferbak via "Winlink" een bericht op de mobiele telefoon van Dan wist te toveren, Cor 

PE1PTQ en XYL, helaas nog zonder camper maar we wachten in spanning af, Peter 

PDoSDQ die zijn nieuw verworven fullsize G5RV in stelling bracht en uiteraard werd 

vergeleken met de halve versie van Wijnand, en het trio Michel PD4AVO, Bram PD1ABK en 

Louis PE1RNT die weer hun ogen uitkeken. Een heel kort optreden had Menno NL13535, 

die helaas vrijwel meteen weer retour kon vanwege een oproep van het QRL. Op het eind 

van de middag kwam hij toch nog even langs. 

Zoals gezegd, het weer zat niet mee maar het bleef droog. En aan lekkernijen geen gebrek, 

dank aan Karin voor de appeltaart en Elna voor de tomatensoep. Hopelijk kunnen we de 

komende maanden weer veel activiteiten bij het Veerse Meer ontplooien! 

 
Fotoboek: http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek?gid=37  
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Demo-dag radiozendamateurs watertoren Axel met PI4ZVL  

Op zaterdag 5 juni houdt de afdeling A47, van 10.00 uur tot 17.00 uur een demo-dag in 

de watertoren in Axel. Op deze dag willen wij u zoveel mogelijk facetten van onze 

veelzijdige hobby,het radiozendamateurisme, laten zien, horen en wilt u zelf eens 

achter de microfoon kruipen, ook dat kan.  

Middels diverse demonstraties, presentaties en mondelinge uitleg van onze leden willen wij 

de volgende facetten belichten: 

- Radioverbindingen op diverse banden 

- Amateurtelevisie 

- Radiovossenjacht 

- Techniek en Zelfbouw 

- Morse 

- Zenden met digitale modes 

- Radio met scouting 

- Militaire radio 

- Info over cursussen 

Meer informatie over de VERON afdeling 47 via http://www.pi4zvl.nl/  

 

KOMEND WEEKEND VELDDAGWEEKEND  LEWEDORP 
4 JUNI   5 JUNI   6 JUNI 

 
 

   
 
 
 
 
http://www.pi4wal.nl/bestanden/Velddag_2010.html  
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Korte berichtgevingen 
 
 

za 29 mei 

t/m 

za 26 juni  

Special event call PC100AR op HF banden  
Wij willen graag alle Nederlandse Radio Amateurs en SWL's 

attenderen op de volgende activatie: PC100AR (Premio 

Centinario 100 ALFA ROMEO) door Frans de Bles (PC2F) 

Op 24 juni 1910 is het beroemde Italiaanse automerk A.L.F.A. 

(Anonima Lombarda Fabbrica Automobili ), later bekend als Alfa 

Romeo, opgericht. Om het 100 jarig bestaan van dit mooie auto 

merk te vieren zal PC2F van 29 mei tot 26 juni 2010 de speciale 

call PC100AR op de HF-banden in de lucht brengen. Frans is 

naast radioamateur tevens fanatiek Alfa Romeo bezitter en 

liefhebber / verzamelaar van A.R. model auto's, A.R. postzegels 

en allerlei andere spullen. Een speciale QSL-kaart zal na de 

activatie periode worden gemaakt en via het buro worden 

verstuurt. Wees er zeker van de speciale kaart scoren en deze 

event call niet te missen (let op het DX-cluster).  
 
 

do 3 juni   Tweewekelijkse uitzending van PI4AA  
PI4AA zendt uit op de donderdagavond van de even weken. 

Aanvang van de uitzending: 20.30 lokale tijd. 

Deze week een nieuwe uitzending, met daarin onder andere de 

volgende programmaonderdelen:  

• 4 mei 2010: Herdenking gevallen radioamateurs  

• KidsDay 2010  

• Verenigingsraad 2010  

en natuurlijk de vaste rubrieken:  

• Kort Radio Nieuws  

• Nieuws van het HB  

• Boekbespreking  

• Prijsvraag 

Herhaling op donderdag 17 juni 20.30 uur.  

 
 
Meer informatie op http://www.pi4aa.nl/  
 
 

QTH locator vinden ? 
 
Waar ben ik ? http://f6fvy.free.fr/qthLocator/  
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Wist u dat . . . . . . 
 

Radionoodbakens 

Een vliegtuig moet onder bepaalde voorwaarden zijn uitgerust met een 
radionoodbaken, een Emergency Locator Transmitter (ELT). De ELT is van 
levensbelang in geval van nood. Het zendt in noodsituaties een radiosignaal uit.  

Satellieten van Search and Rescue Satellite-Aided Tracking (SARSAT) vangen het signaal 
op. Zij sturen het vervolgens door naar het dichtstbijzijnde Mission Control Centre (MCC). 
Het MCC geeft de informatie weer door aan het dichtstbijzijnde kustwachtstation (Rescue 
Control Centre, RCC) dat de reddingsoperatie leidt. 

De alarmmelding van een geregistreerd 406 MHz-baken voorziet de coördinator van een 
reddingsoperatie van essentiële informatie. Denk hierbij aan een beschrijving van het 
luchtvaartuig, het registratienummer en de contactpersoon bij noodgevallen. 

De ELT werkt op de frequentie 406 MHz. Het baken valt daarmee onder de 
Telecommunicatiewet. In welke situaties een vliegtuig moet zijn uitgerust met een ELT en 
hoe het baken geprogrammeerd moet worden, is vastgelegd in de ‘Regeling navigatie- en 
telecommunicatie-installaties’ van de Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Soort apparatuur Frequentie 

VHF-radiozendapparaat 117,975 – 137 MHz  

VDL (VHF Digital Link) 108 – 137 MHz 

Secondary Surveillance Radar transponder 1090 MHz  

Emergency Locator Transmitter (ELT) 406 MHz 

MF/HF-radiozendapparaat 2850 – 22000 kHz 

Airborne Collision Avoidance System (ACAS) 1030 en 1090 MHz 

Distance Measuring Equipment (DME) 960 – 1215 MHz 

Radio altimeter 4200 – 4400 MHz 

Weather radar 5350 – 5470 MHz 

Doppler radar 8750 – 8850 MHz en 13,25 – 13,4 GHz 

 
 

Lees maar mee . . . .  
 
http://www.agentschap-telecom.nl/binaries/content/assets/agentschaptelecom/Folders-en-
brochures/Brochure+vergunningsvrije+radiotoepassingen.pdf  
 

Maritieme roepletterlijst 
 
http://appl.at-ez.nl/roepletters-maritiem/index.html  
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 DARES Zeeland aan de slag in Zeeuws-Vlaanderen 
 
Het tweede kwartaal van 2010 is DARES Zeeland begonnen met de installatie van antennes 
op de gemeentehuizen van de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Net als boven de 
Westerschelde zal er in Oostburg, Terneuzen en Hulst een Actiecentrum DARES komen 
waar vanuit noodcommunicatie kan worden gedaan tussen de onderlinge gemeenten, de 
veiligheidsregio maar ook naar de eigen kernen in desbetreffende gemeenten.  
 
In Hulst zijn de werkzaamheden inmiddels afgerond, in Terneuzen en Oostburg worden 
binnenkort werkzaamheden gepland om e.e.a. af te kunnen ronden. Daarna zal er onderling 
geoefend gaan worden tussen zowel de drie locaties als met de veiligheidsregio in 
Middelburg (DRCC) en de verbinding-commandowagen van de brandweer Westdorpe. 
 
DARES Zeeland zal woensdag 4 augustus aanwezig zijn met een stand tijdens RESCUE 
Vlissingen, het twee jaarlijks evenement omtrent veiligheid & hulpverlening. 
 
Meer is te lezen op www.dareszeeland.nl  
 
 

 
Agenda 2010 
 
4 juni Veldweekend Lewedorp 
5 juni Veldweekend Lewedorp 
4 augustus  RESCUE Vlissingen   
21 augustus Lighthouseweekend 
22 augustus Lighthouseweekend 
29 augustus Antennemeetdag Oranjeplaat 
18 september APRS vossenjacht 
6 november 50e Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 
12 maart 2011 Radiovlooienmarkt Rosmalen 2011 

 

 
Colofon 
 
Eerdere edities bekijken ?  http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32 
 
 
Redactie        Jesse Kluijfhout   PE1RUI  www.pi4vli.nl  
 
          Kees Murre   PA2CHM www.pi4wal.nl  
 
          Robert Poortvliet  PA3GEO www.pi4zwn.nl  
 
Lay-out en verspreiding      Ronald Verburg   PA10725 

 
Deadline juli nummer: 20 juni 2010 


