JUNI 2022

JAARGANG 28 NR.06

Van de redactie
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met informatie over de komende bijeenkomsten van VERON en
VRZA, het velddagweekend in Lewedorp, awards, demonteren van zendmasten en veel meer.
Indien u ook bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan
uw kopij vóór 20 juni 2022 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com
Met vriendelijke 73, Ronald PA10725

Foto: velddag 2012 te Lewedorp

Deltaloep

Pagina 1 van 15

Velddagweekend 2022 op vertrouwde plek
In tegenstelling tot de afgelopen twee jaar lijken de Coronazorgen nu voorlopig naar de
achtergrond verdreven te zijn, daarom kunnen we nu weer uitzien naar een gebruikelijk
Velddagweekend op een vertrouwde plek!
En we maken er meteen maar een extra lánge editie van want we zetten ons kampement op
tijdens het Pinksterweekend en dat betekent voor de meeste werkenden onder ons een vrije
maandag. Die vertrouwde plek, dat is uiteraard Camping Buitenhof te Lewedorp.
Géén Veron VHF velddagcontest meer
Als het agenda-technisch even kon lieten we het Velddagweekend altijd samenvallen met de
Veron VHF/UHF velddagcontest. Echter, tijdens de laatste edities kwamen er dusdanig weinig
logs binnen (Wijnand PA3HFJ stuurde vorig jaar als enige (!) een log in) dat men heeft besloten
de contest niet meer als velddag te organiseren maar er een “gewone” weekend-contest van te
maken.
De echte velddag liefhebber kan overigens alsnog aan de bak tijdens de Veron / IARU HF CW
Velddagcontest die in dit weekend wordt gehouden. Meer informatie kun je op de Veron website
vinden. Nu nog even oefenen met morsesleutel!
Maar onze velddagen staan natuurlijk ook en vooral bekend om de experimenten met antennes.
En we kunnen melden dat het aantal antenne-analysers in Regio 44 de laatste tijd exponentieel
lijkt te zijn toegenomen, dus het moet wel zeer gek lopen wil jouw antenne niet aan een zeer
grondige en kritische doch rechtvaardige blik worden onderworpen. Er zijn een aantal ervaren
antennebouwers aanwezig die jou gevraagd en vooral ongevraagd van advies op dit gebied
zullen voorzien. Neem dus vooral je antenneprojecten mee.
Overnachtingen
We hebben weer drie plaatsen op de camping gereserveerd waar de tenttrailers van resp. Cor
PE1PTQ en Jolande, Dan PA1FZH en Elna, en Wijnand PA3HFJ en Karin PA2KM zullen staan.
Op deze plaatsen is ook ruimte om er een kleinere tent bij te zetten. Zo zal Michel PE1PTS ook
op de camping overnachten. Laat het even weten indien je dit ook zou willen. Voor grotere
kampeermiddelen kun je zelf proberen om nog een plekje op de camping te bemachtigen. Maar
alleen overdag komen en thuis slapen kan natuurlijk ook!
Verder willen we dit jaar op de zondagavond een barbecue aansteken om gezamenlijk een
gezellige maaltijd te hebben. Het uitgangspunt daarbij is dat je zelf je vlees, vis en andere
etens- en drinkwaren meeneemt. Dit voorkomt een hoop geregel en je weet zeker dat je het
voor jou juiste op de BBQ kunt leggen! Laat wel even van tevoren weten dat je mee doet zodat
we kunnen zorgen voor voldoende barbecues.
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De kleine lettertjes
En dan nu de kleine lettertjes die menig bezoeker vergeet te lezen, zo leert de inmiddels
jarenlange ervaring… hi!
●
●
●

●
●

●
●
●
●

Iedereen zorgt voor eigen eten en drinken (denk evt. aan de BBQ).
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!
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. Ook de 70cm repeater te Vlissingen (PI2VLI)
zal wel bij een van de deelnemers standby staan.
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
Waar
Inpraatfreq.
Meer info

: vrijdagmiddag 3 juni - maandagmiddag 6 juni
: Minicamping Buitenhof, Dekkersweg 5 in Lewedorp
: 145.225 MHz en 70cm repeater Vlissingen
: mail Wijnand PA3HFJ.

73’s van Wijnand PA3HFJ
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Nieuws van VRZA afdeling Zuid West Nederland
Woensdag 1 juni 2022 is weer de maandelijkse afdelingsbijeenkomst in ons onderkomen
aan de Binnenhaven te Vlissingen.
Iedereen is van harte welkom, om 20.00 uur staat de koffie gereed. Daar meer nieuws over de
voortgang van een nieuw onderkomen.
Zaterdag 11 juni is de jaarlijkse WAP contest, meer info over deelname met PI4ZWN binnenkort
op onze website (locatie en deelnemers).
Dinsdag 14 juni is de maandelijkse Locator Contest van 20-23 uur lokale tijd op 6m en hoger.
Woensdag 15 juni is de Techno-avond, vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom.
Vossenjacht 80 meter
Woensdag 22 juni is de derde reguliere vossenjacht op 80 meter.
Vanaf 19.30 uur start het signaal en kunnen de jagers op pad.
Iedereen kan zich aanmelden via 145.225 MHz.
Velddagweekend (Pinksterweekend) in Lewedorp
Gedurende het weekend van 3-6 juni is de jaarlijkse velddag, ook dit keer bij minicamping
Buitenhof aan de Dekkersweg te Lewedorp. Meer hierover elders in deze Deltaloep.
Voor actuele informatie verwijzen we naar onze website: https://www.pi4zwn.nl/
Elk lid kan zijn/haar gegevens checken en wijzigen via de landelijke Mijn-VRZA.
https://www.vrza.nl/mijnvrza/
73’s van Michel PD4AVO
Afdelingssecretaris VRZA ZWN
pd4avo@zeelandnet.nl
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Antennemasten gestreken
Vandaag, zondag 29 mei, was het dan zover; de antennemasten bij de ZWN Clubshack
zouden definitief verwijderd worden. Via een “datumprikker” kwam deze dag als meest
geschikte uit de bus. Een team van 7 amateurs (m/v) werd bereid gevonden om deze niet
geringe klus te klaren.
Om 09:30u. stond iedereen gereed om te beginnen. Eérst werd er een plan de campagne
opgesteld. Met algemene stemmen werd Dan PA1FZH aangesteld als regisseur, want eerdere
ervaringen hebben geleerd dat tijdens hijsen en strijken van masten de coördinatie van het
gebeuren het beste bij één persoon kan liggen. Vervolgens werd bepaald hoe we een en ander
zouden gaan uitvoeren.

De uitschuifmast gevierd.
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Drie stuks masten
Eerst werd de uitschuifbare mast die langs de ladder aan de muur was bevestigd verwijderd. Dit
ging uitstekend met behulp van een 4-loper (2×2 katrollen en een lange lijn). Deze mast hopen
we op een nieuwe locatie nog eens te kunnen hergebruiken dus het was van belang om deze
heel beneden te krijgen, wat ook prima is gelukt. Ook de antennes en rotor hebben de actie
glansrijk doorstaan.
Nadat de mast geheel van antennes was ontdaan en gedemonteerd was het tijd voor het echte
grote werk: de hoge mast. Hierbij werd gebruik gemaakt van de 4 tons lier die aan de Landrover
Defender van Dan bevestigd zit. Maar eerst was het tijd voor een bakje koffie of thee, waarbij
meteen de taakverdeling werd bepaald: wie houdt welk touw vast, zeg maar.
Ook het strijken van deze mast ging zonder kleerscheuren (zowel figuurlijk als letterlijk
bedoeld). De mast zelf was al niet meer helemaal recht en is er tijdens de actie ook niet rechter
op geworden, maar van tevoren was al duidelijk dat die richting ijzerboer zou verhuizen. De
antennes en rotor kwamen heel naar beneden.

De hoge mast wordt gevloerd.
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Terwijl een aantal van de “werklieden” de grote mast van antennes en rotor ontdeden waren
anderen alweer het dak opgeklommen om de steunmast van de HF-draadantennes van de
muur te sleutelen, mast nummer 3 en daarmee het sluitstuk van de operatie. Dit was destijds in
2007 de allereerste mast die boven de clubshack verrees en heeft het dus 15 jaar volgehouden.
Teamwork
In minder dan 3 uur tijd was de klus geklaard, voorwaar geen slechte prestatie van het team.
Wat zeker ook heeft geholpen was het voorwerk dat eerder deze week al was uitgevoerd door
René PA3CKP, Jeroen PE1MWB en Michel PD4AVO. Dit heeft zeker de nodige tijd gescheeld.
Na het werk werd er genoten van een kop soep en lekkere broodjes, verzorgd door onze
voorzitter Karin PA2KM.
En zoals dat bij het uitvoeren van omvangrijke klussen hoort werd er ook geëvalueerd. Op een
héél klein schaafwondje na waren er geen persoonlijke schades opgetreden en ook alle
antennes en andere onderdelen waren heelhuids beneden gekomen. De conclusie was dan ook
dat we puik werk hebben afgeleverd!
Rest dan ook niets anders dan het team van deze dag te bedanken voor het opofferen van de
vrije zondagochtend en het tonen hun grote inzet. Het team bestond vandaag uit Karin PA2KM,
Dan PA1FZH, Jeroen PE1MWB, Robert PA3GEO, Jeroen PD3JDM, Harry PA1HGM en Wijnand
PA3HFJ.
Beelden, gemaakt door Karin PA2KM, zijn terug te zien via onderstaande link.
https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2022/nggallery/fotoboek-2022/2022-clubshack-antennes

73’s Wijnand PA3HFJ
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Nieuws van VERON afdeling Walcheren
Woensdag 8 juni 2022 om 20.00 uur vindt onze laatste maandelijkse bijeenkomst plaats,
voor het zomerreces van juli en augustus, in het Palet (Brede School) in Middelburg-Zuid
(tegenover het winkelcentrum).
Na de bestuursmededelingen en de terugblik op de laatste activiteiten, zal de avond in het
teken staan van de lezing van Roelof PA0RDT. Vorige afdelingsavond kon deze door technische
reden niet doorgaan. Deze afdelingsavond zal hij ons alsnog meenemen in een aantal van zijn
laatste ontwikkelingen.
Onze QSL-manager Karin Mijnders-Menheere PA2KM en/of de (sub) QSL-manager Wijnand
Mijnders PA3HFJ 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.
En daaraan voorafgaand op zondagavond om 20.45 uur een CW-ronde op 144.060 MHz.

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 - VERON Walcheren
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25 jaar Leesmap gevierd
Een geslaagde familievelddag editie 2022 was donderdag 26 mei j.l. het toneel van een
onverwachts moment voor Jeroen Slagboom PE1MWB.
Met de koffie en bijhorende cake op tafel kwamen Dan PA1FZH en Karin PA2KM met een
cadeau voor Jeroen, nadat Dan hem had toegesproken dat het alweer 25 jaar geleden is dat de
leesmap op Walcheren haar intrede deed.
Het idee van de leesmap ontstond tijdens de samenwerking binnen het toenmalige ASG
(Activiteiten Stuurgroep) waarbij lektuur, diskettes, CD-roms en andere handige zaken konden
worden ingezien door geïnteresseerden die zich hiervoor opgaven.
Nog steeds worden gevulde enveloppen om beurten ingezien door luister- en zendamateurs, en
is er vraag naar informatie over onze radiohobby.
Naast de leesmap heeft Jeroen zich op allerlei manieren ingezet in het kader van de nauwe
samenwerking tussen de VRZA en VERON op Walcheren, welke sinds 1995 loopt.
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Kortom reden te over om Jeroen in het zonnetje te zetten met een cadeau, gemaakt door Elna
(XYL van Dan PA1FZH).
Namens VRZA en VERON dank Jeroen!
Michel PD4AVO
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Behaalde WRTC awards
Hierbij 2 nieuwe WRTC Awards van Maart en April j.l.
Alle verbindingen zijn in CW gemaakt.
73'Cor PG0S
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WAP contest zaterdag 11 juni 2022
Beste OM’s en YL’s,
Op zaterdag 11 juni 2022 wordt de 54e 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.
Natuurlijk ben je 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 18 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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AGENDA

01
03-06
08
11
14
15
22
27

juni
juni
juni
juni
juni
juni
juni
juli

Afdelingsbijeenkomst VRZA afdeling Zuid West Nederland
Veldweekend camping Buitenhof boer Dekker Lewedorp
Lezing Roelof PA0RDT VERON afdeling Walcheren
WAP Contest
Locator Contest
Techno-avond VRZA afdeling Zuid West Nederland
3e Vossenjacht 80m op Walcheren
4e Vossenjacht 80m op Walcheren

20-21
24
04
10
28

augustus
augustus
september
september
september

25e editie Lighthouseweekend Westkapelle
5e Vossenjacht 80m op Walcheren
Antennemeetdag Oranjeplaat
Open Monumentendag met PB6BB Westenschouwen
6e (laatste) Vossenjacht 80m op Zuid-Beveland

14-16 oktober
22-23 oktober
29
14

Deltaloep

oktober
december

JOTA weekend
Koude Oorlog Weekend waaronder o.a. onderstaande stations:
PA60CUBA Middelburg en PA60PARE Vlissingen
Dag voor de Radioamateur in Zwolle
Verkoping Veron Walcheren
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RADIORONDES

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)
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COLOFON

Secretarissen:

PI4VLI
PI4WAL
PI4ZWN

Jesse Kluijfhout
Ben Bousché
Michel Bleijenberg

PE1RUI
PD1MRZ
PD4AVO

www.pi4vli.nl
www.pi4wal.nl
www.pi4zwn.nl

Regionale UHF repeater 430.3375 MHz PI2VLI Zuid-West Zeeland DMR CC1 TS 1 en 2
Regionale VHF repeater 438.4375 MHz PI2VLI Zuid-West Zeeland FM (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.7750 MHz PI3GOE Noord- en midden Zeeland, (88,5 Hz)
Regionale UHF repeater 438.4000 MHz PI1ZLD Noord- en midden Zeeland, (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.6000 MHz PI3ZVL Zeeuws-Vlaanderen, Westdorpe
Regionale UHF repeater 438.1500 MHz PI2ZWS Zwingelspaan, Fijnaart (88,5 Hz)
Regionale UHF repeater 438.5000 MHz PI1ZWN West-Brabant, Bergen op Zoom C4FM
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)
Regionale UHF repeater 438.1250 MHz PI3BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom D-STAR
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
VHF repeaters PI3BOZ & PI3GOE staan (meestal) gekoppeld voor beter en groter bereik.
Eindredactie: Ronald Verburg PA10725 & Michel Bleijenberg PD4AVO
Alle Delta Loeps (1999-2022) 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
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