
JUNI 2021 JAARGANG 27 NR.6

Van de redactie

Hierbij ontvangt u de Deltaloep met informatie over de WAP Contest, EchoLink, Certificaten,
Antenne te koop aangeboden, de gehouden vossenjacht en info over PI1VLI.

Indien u ook bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan
uw kopij vóór 20 juni 2021 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com
De verzending van de juli-aug editie zal medio 29 juni 2021 plaatsvinden.

Met vriendelijke 73,  Ronald PA10725

Extra radio-rondes woensdagen 2 en 9 juni

De Covid maatregelen worden gelukkig al minder streng. Het ziet er naar uit dat we rond
de zomer weer meer kunnen gaan organiseren. In juni zijn er op de eerste twee
woensdagavonden nog steeds "on the air" ontmoetingen op 145.225 MHz om 20:00 uur.

De ronde op de eerste woensdag van juni zal worden geleid door Karin, PA2KM als zijnde de
normale ZWN afdelingsbijeenkomst.

De ronde op de tweede woensdag van juni zal worden geleid door Dan, PA1FZH, als zijnde de
normale WAL afdelingsbijeenkomst.

Uiteraard is er ook iedere zondagavond de Techno Ronde op 145.225 MHz om 21.00 uur,
geleid door Dan, PA1FZH of Frank, PE1EWR.

VERON afdeling Vlissingen
VERON afdeling Walcheren
VRZA afdeling Zuid West Nederland
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WAP contest editie 2021

Jaarlijks vindt in de maand juni de VRZA Worked All Provinces contest plaats. En

uiteraard kunnen wij het ons als VRZA afdeling niet permitteren om dan niet in de lucht te

komen. De crew van PI4ZWN doet dan ook ieder jaar trouw mee aan deze contest.

Ondanks de nog aanwezige corona-perikelen zal 2021 in deze reeks geen uitzondering

zijn. Afhankelijk van het weer zullen we vanuit de clubshack of – net als vorig jaar – op

onze bekende /P locatie Oranjeplaat “acte de présence” geven.

Vandaag ontvingen we de uitnodiging van de contestmanager voor de WAP contest. Hieronder

kun je deze lezen. Het bijbehorende contest-reglement is als PDF-bestand te downloaden. Dit

jaar vindt de contest plaats op zaterdag 12 juni. We hopen dat er veel stations actief zullen zijn

en ons in de contest weten te vinden. Ook QSO’s met lokale stations worden hogelijk

gewaardeerd!

Aankondiging WAP contest

Op zaterdag 12 juni 2021 wordt de 53e Worked all Provinces Contest gehouden. Het doel van

deze contest is het werken van zoveel mogelijk stations in zoveel mogelijk Nederlandse

provincies. Extra multipliers kunnen gescoord worden door verbinding te maken met de

VRZA-afdelingen met de verenigingscalls inclusief PI4CQP/a en PI4VRZ/a.
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Clubstations

Als clubstation kun je uiteraard meedoen aan de WAP-contest. Hiermee kun je punten

verdienen voor het klassement van de afdelingsbeker. Gelukkig zijn de Coronamaatregelen

versoepeld en is de avondklok weer afgeschaft en hopelijk kunnen de afdelingen weer in de

clubshack samenkomen om met de contestcrew op gepaste afstand deel te nemen maar

misschien maken jullie er wel een velddag van.

VRZA afdelingen die deelnemen kunnen mij uiterlijk 2 juni per mail laten weten of ze als

afdeling deel gaan nemen. Jullie zullen vanaf 10 juni 2021 op de landelijke website vermeld

worden zodat alle deelnemers weten naar welke stations ze uit kunnen luisteren om extra

multipliers te verdienen.

Individueel

Als individu ben je natuurlijk ook welkom om mee te doen en je log in te sturen. Je kunt alleen

thuis of op een buitenlocatie lekker vrij en/of hoog ergens gaan zitten als portabel station. Vanaf

10 juni kun je de deelnemende VRZA clubstations, die zich vooraf hebben aangemeld, op de

website van de VRZA vinden zodat je kunt zien met welke stations je extra multipliers kunt

verdienen.

Afdelingsbeker

Met de verbindingen die in de WAP contest gemaakt worden kunnen door alle deelnemende

VRZA-leden ook punten verdiend worden voor de VRZA-afdelingsbeker voor de afdeling waar

ze bij staan ingeschreven

We hopen dat het weer een gezellige contest wordt en dat er veel van de 17 VRZA afdelingen

mee gaan doen samen met PI4VRZ/A en PI4CQP/A.

Met vriendelijke groet, Karin Mijnders PA2KM, contestmanager NLC en WAP.
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ZWN clubshack vol, maar wel leuk!

Het is zeker niet de eerste keer dat leden bijdragen in de vorm van apparatuur.

Computers die zijn afgeschreven op het QRL zijn nog prima bruikbaar in de clubshack.

Netwerk spullen, printers, enz. ze zijn aangedragen voor nop! Onlangs nog doneerde

Arnold PD0MYH een Yaesu FT-757GX.

De junkbox, bij ZWN is dat een metalen kast, puilt uit. En daar kwam een hoop materiaal bij van

Ary PA0ALV. Ary is verhuisd en dat was dé gelegenheid om afstand te doen van heleboel van

jongs af aan vergaard spul. Ik denk dat velen dat wel herkennen. Er zijn een heleboel projecten

die je wilt oppakken maar uiteindelijk lukt het niet alles tot een glorieus einde te brengen. Mijn

zoon heeft geen radio-ambities, die loopt nu al te roepen ‘Pa zorg er wel voor dat je je rommel

op tijd opruimt’ En dan bedoelt hij ruimschoots voor mijn 100e verjaardag opdat hij het niet hoeft

te doen.

Lees verder via https://www.pi4zwn.nl/zwn-clubshack-vol-maar-wel-leuk/

73’s van Jeroen PE1MWB
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Te koop

CUSHCRAFT MA5B. Minibeam 5 banden.

10-12-15-17-20 M

Info: pa0ina@arrl.net

Oproep

Kleinzoon vind 80M vossenjagen leuk, daarom zoek ik ter overname of te leen een

vossejachtontvanger zodat we niet steeds van oren moeten wisselen hi.

Piet pe1npx hoort het graag.

e-mail pe1npx@gmail.com
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ECHOLINK

EchoLink® software stelt u in staat om via het internet door middel van streaming

audio met repeaters, maar ook met elkaar te communiceren. Wereldwijd zijn er meer

dan 200.000 gecontroleerde gebruikers in 151 landen.

Op vakantie of elders maar toch de lokale amateurs willen beluisteren of een verbinding

maken met het thuisfront ? Via Echolink kun je zowel online met de PC als natuurlijk ook via

de smartphone (App) inloggen, meeluisteren en eventueel ook zenden.

Nu al kun je op afstand inloggen op de repeaters Goes, Bergen op Zoom en Westdorpe.

Kijk daarvoor op bijvoorbeeld PI3GOE-R, PI3BOZ-R en PI3ZVL-R.

Algemene info en antwoorden kun je vinden via https://secure.echolink.org/support.htm
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CW-Ops Awards

Om's

Op 1 mei 2021 werd ik verrast doordat ik er op geattendeerd werd dat er
via CW-Ops. 5 Award's voor mij gereed stonden om te downloaden.
Daar ik geen betalend lid ben van deze CWOps.Club, (zie Id 0 ;-))
Werk ik regelmatig in CW met zoveel mogenlijk CW-Ops leden op alle HF banden.

https://cwops.org/

Tx, Diversen JRC JST-xxx TX. power max. 100/150 watt.
Ant. Offcenter feed, 6 mtr.Deltaloop, 40/15 mtr. MagneticLoop.

73' Cor L. van  Soelen PG9HF
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Cadeautip voor vaderdag of verjaardag….
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https://www.youtube.com/watch?v=UgyjqBQrxqg

Geslaagde vossenjacht

Deltaloep Pagina 9 van 13

https://www.youtube.com/watch?v=UgyjqBQrxqg


Woensdag 26 mei was alweer de tweede 80 meter vossenjacht van dit seizoen. Wederom was
Dan PA1FZH de vos, en wederom waren er weer verschillende ploegen die als jager op pad
gingen. Ook deze tweede editie was weer een succes. Foto’s: Facebook Veron Walcheren.
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PI1VLI deze zomer naar FM

De D-STAR repeater PI1VLI is onlangs offline gegaan i.v.m. ombouw naar FM. Dit besluit
is eind 2020 besproken met de beheerder, Guus PE1PLM, evenals op de SRGW
jaarvergadering, begin dit jaar.

De planning is dat PI1VLI voor de zomervakantie op FM zal terugkomen op 438.1500 MHz,
(shift -7,6 MHz). Amateurs kunnen alvast voorbereidingen treffen door hun apparatuur te
programmeren. Er zal worden getracht zowel op de in- als de uitgang een CTCSS van 88,5 Hz
te gebruiken zodat geen storing kan worden ontvangen van andere gebruikers.

Indien amateurs hun Motorola apparatuur willen laten om programmeren, gelieve dit aan te
geven aan de redactie van de Deltaloep zodat e.e.a. kan worden geïnventariseerd. Er kan dan
worden bekeken wat de mogelijkheden zijn om dit te laten plaatsvinden.

Mail naar deltaloep@gmail.com
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AGENDA

iedere zondag 21.00 uur Wekelijkse Technoronde op 145.225 MHz

02 juni Geen bijeenkomst, 20.00 uur extra radioronde PI4ZWN op 145.225 MHz

08 juni Locator Contest

09 juni Geen bijeenkomst, 20.00 uur extra radioronde PI4WAL op 145.225 MHz

12 juni WAP Contest met o.a. PI4ZWN (aanvang 16.00 uur)

23 juni 3e editie 80 meter vossenjacht op Walcheren

RADIORONDES

Zondagmiddag tot nader bericht zal de bunker i.v.m. Covid-19 gesloten zijn

Zondagochtend 09.30 uur 144.2650 MHz SSB ronde

Zondagochtend 11.30 uur 145.6000 MHz Radioronde Zeeuws-Vlaanderen van PI4ZVL

Zondagmiddag 12.00 uur 145.7750 MHz Radioronde Bevelanden van PI4NZB

Zondagavond 20.45 uur 144.0600 MHz CW ronde Walcheren (lokaal)

Zondagavond 21.00 uur 145.2250 MHz Technoronde vanuit Middelburg/Vlissingen

Woensdagavond 20.30 uur 145.7750 MHz Radioronde van PI4BOZ (koppeling PI3BOZ)

Woensdagavond 20.00 uur 145.2250 MHz Radioronde 05 en 12 mei op Walcheren e.o.
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COLOFON

Secretarissen: PI4VLI Jesse Kluijfhout PE1RUI www.pi4vli.nl

PI4WAL Ben Bousché PD1MRZ www.pi4wal.nl

PI4ZWN Michel Bleijenberg PD4AVO www.pi4zwn.nl

Regionale UHF repeater 438.1500 MHz PI1VLI Zuid-West Zeeland FM (binnenkort on-air)
Regionale UHF repeater 430.3375 MHz PI2VLI Zuid-West Zeeland DMR CC1 TS 1 en 2
Regionale VHF repeater 145.6625 MHz PI3VLI Zuid-West Zeeland FM CTCSS 88,5 Hz
Regionale VHF repeater 145.7750 MHz PI3GOE Noord- en midden Zeeland, CTCSS 88,5 Hz
Regionale UHF repeater 438.4000 MHz PI1ZLD Noord- en midden Zeeland, CTCSS 88,5 Hz
Regionale VHF repeater 145.6000 MHz PI3ZVL Zeeuws-Vlaanderen, Westdorpe
Regionale UHF repeater 438.5000 MHz PI1ZWN West-Brabant, Bergen op Zoom C4FM
Regionale UHF repeater 438.1250 MHz PI1BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom D-STAR
Regionale UHF repeater 430.0250 MHz PI2BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.6250 MHz PI3BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom (88,5 Hz)
Bov. regio VHF repeater 145.5750 MHz PI3UTR RX Vlissingen / RX Zierikzee / TX-RX Goes
Bov. regio UHF repeater 430.1250 MHz PI2NOS RX Vlissingen / RX Zierikzee / TX Goes
Repeaters PI3BOZ & PI3GOE staan gekoppeld voor beter en groter VHF bereik.

Eindredactie: Ronald Verburg PA10725 & Michel Bleijenberg PD4AVO

Alle Delta Loeps (1999-2021) zijn terug te lezen via https://www.pi4zwn.nl/downloads/

Stuur uw kopij voor de juli-aug editie uiterlijk 20 juni naar deltaloep@gmail.com

Verzending juli/aug editie medio 29 juni 2021.
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