
 
 

JUNI 2017                                    JAARGANG 23 NR.06 
 

 
Van de redactie 
 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met o.a. nieuws over Hemelvaartsdag, velddagen en veel meer.  
 
Veel leesplezier! 
 
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw             
kopij vóór 20 juni 2017 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
  
Met vriendelijke 73,  Ronald PA10725 

Afdelingsbijeenkomst Veron Walcheren 
 
Woensdag 14 juni om 20.00 uur vindt onze maandelijkse bijeenkomst plaats in het Palet 
(Brede School) in Middelburg-Zuid (tegenover het winkelcentrum). Deze avond zal in het            
teken staan van “Onderling QSO”. 
  
In juli en augustus zullen er geen afdelingsavonden zijn (i.v.m. zomerverlof). 
  
Onze QSL-manager Adri Brasser PA3BWS is aanwezig voor de uitgifte en voor het in ontvangst               
nemen van uw QSL-kaarten. 
  
Verder is er iedere zondagavond een technoronde op 145,225 MHz om 21.00 uur. 
  
Voor de laatste nieuwtjes is het altijd handig ook met enige regelmaat onze 
website http://www.pi4wal.nl te raadplegen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Ben Bousché PD1MRZ 
Secretaris A44 - Walcheren 
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Vossenjacht woensdag 24 mei 2017 
 
Woensdagavond 24 mei is er weer de maandelijkse vossenjacht op 80 meter. 
 
Je kunt je rond 19.30 uur aanmelden op 145.225 MHz.  
 
Hemelvaartsdag donderdag 25 mei 2017 
 
OEI! Je zou het bijna vergeten met zoveel andere dingen die de aandacht vergen. Althans               
ik wel. Sinds jaar en dag vinden zend-amateurs uit onze gelederen de weg naar De Piet.  
 
Het is ook zo dat met Hemelvaartsdag menig familie daar in het recreatie gebied aan het                
Veerse meer ( coördinaten 51°31'49.85"N 3°43'48.25"O ) neerstrijkt om te genieten van de             
buitenlucht, hopelijk de zon, een kop koffie, een wandeling, pootje baden, lekker luieren. 
 
Hoe leuk kan het zijn dat je als zend-amateur én je familie weer naar De Piet komt. Voor de                   
echtgenoten om elkaar weer eens te treffen en voor jou de kans om toch wat te doen met radio. 
Niet vergeten: stoeltje om op te zitten, koffie en wat lekkers. Onder het motto als ieder wat                 
meeneemt hebben we samen veel. O ja, als het zonnig weer is: denk aan een parasol o.i.d. 
Jeroen, PE1MWB 
 

 
 
Beelden van de editie 2016: http://pi4zwn.nl/index.php/nl/fotoboek/gallery/105  
Beelden van de editie 2015: http://pi4zwn.nl/index.php/nl/fotoboek/gallery/88  
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Extra lang velddag weekend  
 
Tradities moeten we koesteren, dus gaan we zoals eerder al aangekondigd weer een vol              
weekend radio-activiteiten ontplooien in het kader van de velddagen. En nadat de            
agenda’s van de groep vaste deelnemers naast elkaar waren gelegd kwam het            
Pinksterweekend naar boven als dé ideale datum voor deze gebeurtenis. Dat betekent            
dus een volle dag extra “spelen met radio”, wie wil dat nu niet?  
 
Na een oproep tot het in-zenden (dit mocht letterlijk worden genomen) van wensen voor de               
invulling van de velddagen bleef het helaas oorverdovend stil, daarom zal de opzet ook deze               
keer niet afwijken van de vorige edities. We hebben echter vernomen dat dit de komst van onze                 
vaste gasten Hugo PA5PHO en John G8YDC niet verhinderd, we zullen ze dus weer van de                
gebruikelijke hartelijke ontvangst voorzien! Verder bestaat de core-bezetting dit jaar uit Cor            
PE1PTQ en XYL Jolande, Dan PA1FZH en XYL Elna en Wijnand PA3HFJ en XYL Karin               
PD0KM. Er zijn drie kampeerplaatsen vastgelegd, er is altijd ruimte om nog tentjes bij te               
plaatsen.  
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Wat de activiteiten betreft, het motto is: niets moet, alles kan. In principe bepaal je zelf wat je op                   
radiogebied uitvoert. Uiteraard is het velddagweekend altijd een uitgelezen moment om met            
antennes te stoeien want a) er is veel ruimte op de camping, dus kom maar op met die 160                   
meter antenne, b) er is opgeteld heel veel kennis aanwezig om je met raad en vooral daad bij te                   
staan, en c) er is de nodige meetapparatuur als antenne-analysers en SWR-meters            
voorhanden. Wil je graag verbindingen maken in een minder stoorrijke omgeving? Er is             
niemand die je tegen houdt! Heb je echter speciale wensen, neem dan voordien contact op met                
de organisatie en dan kunnen we kijken wat de (on)mogelijkheden zijn. Daarnaast is het voeren               
van eyeball-QSO’s een vast en verplicht onderdeel van het programma.  
The Do’s and Don’ts  
 
Iedereen die al eens eerder voor korte of langere tijd heeft deelgenomen aan de velddagen               
weet het natuurlijk al, maar toch vermelden we hier nog even wat zaken van "huishoudelijke"               
aard:  
 
Iedereen zorgt voor eigen eten en drinken  
 
Kom je op bezoek, neem dan een stoeltje en een mok mee  
 
Het WAT is dit weekend uiteraard met een delegatie aanwezig, het WAT-tarief is dus              
vermeldenswaardig en bestaat uit bier en nootjes, dit in ruil voor schier oneindige kennis op               
antennegebied!  
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Specifieke wensen of hulp nodig? Laat het dan wel tijdig weten zodat er indien nodig               
voorbereidingen kunnen worden getroffen  
 
De inpraatfrequentie is 145.225 MHz, maar soms zijn we even niet in de buurt van de vaste set,                  
dus roep dan later nogmaals  
 
Bezoekers worden verzocht hun voertuigen bij de loods te laten staan om het grasveld en de                
antennes te sparen  
 
Antenne analysers, SWR meters tot 450 MHz en standaard lengte coaxkabel zijn aanwezig  
Sets van 160 meter - 70 cm (incl. 4 meter) zijn aanwezig  
Sets, antennes en SWR meter voor 23 en 13 cm worden alleen op verzoek meegenomen, laat                
van tevoren even weten als je hiermee wilt experimenteren  
 
De afdeling Walcheren betaalt ook dit jaar de kosten voor de niet-overnachtende bezoekers.  
 
Tot slot de samenvatting:  
 
Wanneer : vrijdagmiddag 2 juni - maandagmiddag 5 juni  
 
Waar : Minicamping Buitenhof, Dekkersweg 5 in Lewedorp  
 
Inpraatfreq. : 145.225 MHz  
 
Beelden van 2016: http://pi4zwn.nl/index.php/nl/fotoboek/gallery/107  
Beelden van 2015: http://pi4zwn.nl/index.php/nl/fotoboek/gallery/91  
Beelden van 2014: http://pi4zwn.nl/index.php/nl/fotoboek/gallery/75  
 
Graag tot ziens tijdens de velddagen!  
 
73, Wijnand PA3HFJ.  
 
Mailservice Hamnieuws 
 
Al ruim 700 mensen hebben zich geabonneerd op de mailservice van Hamnieuws.  
Bij nieuwe berichten op de website krijg je meteen een mailtje. 
 
Wil je ook gebruik maken van deze service ?  
 
Meld je dan aan via de website (rechtsboven) op https://www.hamnieuws.nl/  
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Nostalgie wordt werkelijkheid 
 
Het was slechts een oprisping in het dagelijkse nieuws in Nederland. Toch werd het genoemd! 
Groot Engels nieuws voor de "Oudere Jongere":  nostalgie wordt werkelijkheid. 
  
Voormalig zeepiraat Radio Caroline, die met moderne middelen ( o.a. DAB+ ) nog steeds aan               
de weg timmert, krijgt een Engelse OFCOM staatsvergunning om legaal vanaf een zendschip te              
gaan uitzenden! 
 
Vanzelfsprekend op de MiddenGolf. Ligplaats ergens in de regio Suffolk and Essex, de bult op               
de oostkust boven de Thames monding. Net aan de overkant van de plas voor ons. 
  
zie een paar weblinks: 
  
https://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Caroline 
  
http://www.woodleynet.co.uk/index3.htm 
 

http://www.bbc.com/news/uk-england-essex-39976829 
 

http://radiotoday.co.uk/2017/05/radio-caroline-to-go-back-on-am-full-time/ 
 

https://www.sundaypost.com/fp/radio-caroline-granted-license-to-take-to-the-airwaves-once-aga
in-50-years-after-pirates-were-scuppered/ 
 

http://www.eadt.co.uk/news/felixstowe-s-pirate-station-radio-caroline-could-be-back-on-the-wav
es-in-2017-1-4799648 
  
Walter - PE1ABR 
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AGENDA  
 
24 mei 80 meter Vossenjacht op Walcheren 
25 mei                         Hemelvaartsdag Grote Piet Veerse Meer Arnemuiden 
2 t/m 5 juni                  Veldweekend camping boer Dekker Lewedorp (Pinksterweekend) 
7 juni Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
14 juni Lezing bij Veron Walcheren van PA1FZH over de Koude Oorlog 
21 juni Techno-avond bij VRZA ZWN 
28 juni 80 meter Vossenjacht op Walcheren 
19-20 augustus           Lighthouseweekend 
27 augustus                Antennemeetdag 
30 sept + 1 okt            Luisterpostweekend 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 
 
 
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 
 
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 

Alle jaargangen ASG bulletins (1995-1999) en Delta Loeps (1999-2017) nu via onderstaande link: 
http://pi4zwn.nl/index.php/nl/links-downloads/downloads  

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 juli/aug nummer: 20 juni 
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