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Maart 2009        JAARGANG 15 NR. 3 

 
VAN DE REDACTIE 

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

 
VERON, afdeling Walcheren 
Woensdag 11 maart vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in het Palet (Brede 
School) te Middelburg. Op het programma voor die avond staat een lezing door Hans Vles 
over zijn boek Hallo Bandoeng. Dick Rollema, PA0SE, heeft in Electron (november 2009, blz 
487) een fraaie recensie geschreven over dit boek.Het boek gaat in op de radiopioniers van 
het begin van de vorige eeuw en de bereikte resultaten in de verbindingen tussen Nederland 
met het toenmalige Nederlands Oost-Indie.Op de Dag voor de Radio Amateur in 2008 gaf 
Hans al een boeiende lezing voor een volle zaal over dit verschenen boek van zijn hand. De 
presentatie - de doop van het boek - vond plaats in december in de Drukkery te Middelburg.  
Voor geïnteresseerde kopers zal Hans een paar exemplaren van het boek meenemen. 
 
Natuurlijk is ook onze QSL manager Adri, PA3BWS, aanwezig. 
Voor de HF contesters onder ons; 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.  
 
 
 

Jaarvergadering VERON Vlissingen 
Dinsdag 10 februari heeft de VERON afdeling Vlissingen haar jaar vergadering gehouden. 
Hierbij werden de verslagen goed gekeurd. Daarnaast werd de bestuurs verkiezing 
gehouden. Het nieuwe bestuur bestaat uit Maurice NL-13355 als voorzitter, Rob PE1KHX als 
penningmeester en Jesse PE1RUI als secretaris. Het bunkerbeheer is overgegaan naar 
Pieter PD5EW en Eduard NL-12469. 
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PI4VLI in PACC 2009 contest 
 

 
De 160 meter antenne past precies.  
  
  
Dit jaar heeft PI4VLI weer, en ook weer beter, meegedaan aan de PACC contest. Er werden 
verbinding gemaakt op 10, 15, 20, 40, 80 en 160 meter, voor 20 meter was de 3 elements 
beam beschikbaar, voor de overige banden draad dipolen. Er werd gebruik gemaakt van een 
running station en een multi plier station in de MOST categorie. Het multiplier station mag 
dan alleen multipliers werken. Alle verbindingen werden in SSB gemaakt.  
  
De contest was via onze draadloze internet verbinding ook online op www.pi4vli.net te 
volgen. Vorig jaar was het alleen beeld, dit jaar ook geluid. Ruim 125 unieke gebruikers 
hebben hiervan gebruik gemaakt. Een groot succes dus. Hiervoor hadden we twee webcams 
in de bunker ophangen, één in de praat ruimte en één in de shack. Daarnaast werd het 
geluid van het running station naar internet gestreamed.  
  
Hierna volgt een foto verslag van de PI4VLI crew.  
  

  
Een ouder type digitale camera was online als webcam en zorgvuldig in de shack 
gemonteerd.  
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Pieter PD5EW en Elzo PA0EKV waren als eerste PI4VLI operators actief in de 2009 editie 
van de PACC contest 
 

 
 
Pieter PD5EW (links), Jesse PE1RUI (midden) actief als het runningstation. Maurice NL-
13355 (rechts) actief met het multiplierstation. 
  

  
  
Piet PD5EW(midden) verwerkt de verbindingen die Jeroen PD3JDM (voor) maakt direct in 
het N1MM contest log programma. Jesse PE1RUI (achter) zoekt multipliers. 
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 Johan (voor) doet voor het eerst mee met de PACC contest, hij luistert mee met het running 
station en zal later op de avond ook zelf  
contest verbindingen maken. Maurice NL-13355 (achterin) werkt alweer een multiplier.  
  
  
Totaal werden er 414 verbindingen gemaakt, waarvan 113 multipliers. Deze score is weer 
ruim beter dan vorig jaar! Dit jaar waren de operators: Edwin PD1EVL, Elzo PA0EKV, 
Gideon, Jeroen PD3JDM, Jesse PE1RUI, Johan, Maurice NL-13355, Pieter PD5EW. 
Daarnaast kregen we nog bezoek en ondersteuning van Eduard NL-12469, Evert PE2TXO, 
Huib PD0RLX,  Rob PE1KHX  en Walther PD0SCL.  
  
  
Ook meedoen met een contest? Hou de website van PI4VLI, www.pi4vli.net in de gaten, of 
neem contact op met Jesse PE1RUI.  
  
 
 

PI4WAL in PACC 2009 contest 
 

Met de call PI4WAL hebben we weer deelgenomen aan de PACC contest op 14 en 15 

februari 2009. De operator's van het station waren PA1IJF, PD4AVO, PE1PTQ, PA3HFJ, 

PD0KM, PA3GEO en PA0RBO. Locatie was het PSD gebouw te Vlissingen, de VRZA 

ZWN clubshack. 

Opbouw van de antenne was onder leiding van PA1FZH met hulp van het Walcheren 

Antenne-Team PA1IJF, PE1PTQ en PA3GEO. Deze keer was er niet zoveel opbouw werk 

omdat de mastwagen die vroeger gebruikt werd er niet meer is. Besloten was om de 2 

elements beam dit keer niet te gebruiken . . . . . .  

 

Meer leest u op http://pi4zwn.dyndns.org/index.php/nieuwsberichten/3-verslagen/101-pacc-contest-ruim-300-verbindingen  

Voor de beelden van PI4WAL klik op http://pi4zwn.dyndns.org/index.php/fotoboek?gid=21  
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Gestolen apparatuur 
De auto van Edwin PD1EVL / Marianne PD7MAR is tijdens het PACC weekend gestolen.  
De auto is inmiddels beschadigd terug gevonden. Uit de auto is een Yaesu FT-7800E 
dualband 2m / 70 cm set gestolen. Opvallend is dat de transceiver is ontvreemd zonder 
power cable, display / frontje en microfoon. De set heeft serienummer 5L430623.  

 
Mocht deze set aangeboden worden, graag even contact opnemen met Edwin PD1EVL. 
 

 

 
Maandagavond 6 april is de jaarvergadering van de SRGW, alwaar alle donateurs een 
uitnodiging voor hebben gekregen. Deze jaarvergadering zal plaatsvinden bij PD1ABK. 
 
Eventuele nieuwe donateurs kunnen ook aanwezig zijn om mee te praten over de twee 
repeaters PI2VLI en PI3VLI, zij kunnen uiterlijk 30 maart een berichtje doen naar de 
secretaris zodat ook zij op tijd een uitnodiging zullen ontvangen voor deze avond. 
 
De stichting heeft haar activiteiten door steun van donateurs. Een ieder kan donateur worden 
van de stichting door het jaarlijks overmaken van een minimum bedrag van € 7,50  
 
Belangstellenden van de SRGW kunnen het geldbedrag overmaken op ING rekening 
6849877 STICHTING REPEATERGROEP WALCHEREN, Willem-Alexanderstraat 23  
4388 HZ Oost-Souburg o.v.v. naam, call of Luisternummer. 
 
Binnenkort zal op PI2VLI een controller geplaatst worden zodat extra mogelijkheden van 
kracht worden, zoals een rogerbeep en een afvalbewaking van de 230 volt. Doel is ook hier 
een accu te gaan plaatsen. Via CTCSS kan PI2VLI strakjes op afstand worden bestuurd. 
 
Alvast dank namens het bestuur. 
 
Bram de Visser, PD1ABK 
Secretaris SRGW 
bramdevisser@hetnet.nl  
 
Meer over de SRGW leest u op http://people.zeelandnet.nl/frequentie/index_srgw.html  
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Filmpje van PI4VLI in 2009 PACC contest online 
Zowel op onze website www.pi4vli.net als op You Tube is een door Pieter PD5EW gemaakt 
filmpje te vinden van PI4VLI in de 2009 PACC contest. De directe You Tube link naar het 
filmpje is: http://www.youtube.com/watch?v=Y13Sx4DvT34 

 
Uitbreiden 20 meter antenne van PI4VLI 
PI4VLI wil zich in de toekomst weer meer bezig gaan houden met contesten en DXen. 
Hiervoor zal de drie elements 20 meter monobander van ZX-YAGI verlengt worden tot een 
zes elements versie, ook volgens het ontwerp van ZX-YAGI. Deze werkzaamheden zullen 
mits het weer het toelaat in Maart worden uitgevoerd. Om de antenne te kunnen monteren is 
ook de grote uitschuifbare mast aangepast. Deze kan nu verder omlaag, zodat de antenne 
gemonteerd kan worden zonder trapjes in de mast kooi.  Daarnaast kan de mast door de 
modificatie ook ongeveer 8 meter hoger, waardoor een hoogte van ongeveer 24 meter 
gehaald wordt. 
 

Gezien op internet, OH8X antenne 
 In het noorden van Finland is het station OH8X (Radio Arcala) gestationeerd. Dit (contest) 
station beschrikt sinds kort over een grote, 5 elements 80 meter fullsize beam. Nog 
indrukwekkender is hun 3 elements fullsize 160 meter beam op een hoogte van 100 meter.  
 

  
 
Voor het hele verhaal over het station OH8X, kijk op internet: http://www.radioarcala.com/. 



Deltaloep  Pagina 7 van 7 

IOTA Westenschouwen 7 en 8 maart 2009 
 

 
 
Is dit een mogelijk project tijdens het IOTA uitje komend weekend ? 
 
Lees er meer over op http://www.pi4wal.nl/bestanden/IOTA_2009.html  
 
 
 

Agenda 2009 
 
14 maart Radiovlooienmarkt  
21 mei Familie velddag Oranjeplaat  
13 juni Veldweekend Lewedorp 
14 juni Veldweekend Lewedorp 
15 augustus Lighthouseweekend  
16 augustus Lighthouseweekend 
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 april nummer: 20 maart 2009 


