
Deltaloep  Pagina 1 van 11 

 
 
 

maart 2010        JAARGANG 16 NR. 3 

 
VAN DE REDACTIE 

Hierbij ontvangt u de maart-editie van de Deltaloep met nieuws en bijzonderheden van de 
radiohobby. In deze editie ondermeer een verslag van PI4WAL in de Dutch PACC contest 
2010. Iedereen veel leesplezier toegewenst! 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 

Enigma 
Zoals al eerder aangekondigd in de Delta Loep en op de homepage van PI4WAL, heeft 
o.m. Dan, PA1FZH een elektronische variant gebouwd van de beroemde Enigma 
codeermachine. Inmiddels is de machine werkend en is het tijd om hem voor te stellen 
aan het grote publiek.  
 

  
 
Tijdens de afdelingsbijeenkomst van de VERON afdeling Walcheren op 10 maart zal o.m. 
Dan een uitleg geven over de Enigma en de Enigma-E. 
Aan de orde komen o.a. het ontstaan, de werking, de codering, het breken van de code van 
de Enigma en uiteraard een verslag van de opbouw van de Enigma-E. 
Ter afsluiting zal er de gelegenheid zijn om zelf een code te breken met de Enigma-E. 
Mocht er iemand binnen de drie afdelingen zijn die in het bezit is van een "echte Enigma" 
dan is hij bij deze uitgenodigd deze mee te brengen, want de Enigma-E is volledig 
compatibel met de Enigma. 
 
Graag tot ziens op 10 maart in de Brede School aan de Johan van Reigersbergstraat te 
Middelburg Zuid (UTM grid: 31U 54290,57041) 
De avond vangt aan om 20:00 en de lezing start direct na de bestuursmededelingen. 
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Velddag 2010 
 
Ook dit jaar zal het Walcheren Antenne Team weer de jaarlijkse velddag organiseren. 
Dit jaar gebeurt dat zowaar op het eerste weekend van juni. zoals het hoort. 
Nou ja, organiseren is een groot woord. Het WAT heeft al gezorgd dat er een aantal 
plaatsjes zijn gereserveerd en dat de halve shack van een aantal amateurs (m/v) wordt 
verplaatst naar Lewedorp.  
 
Voor de rest is het een kwestie van een goed idee voor een antenne, een beetje WAT tarief, 
goed weer en het weekend kan gewoon niet meer stuk. Naar aanleiding van de ervaringen in 
2009, is afgesproken dat we zelf onze gebrande pinda's mee zullen brengen, zodat dat niet 
meer in Sint Maartensdijk op grote schaal hoeft te gebeuren. Voor de WAL antenne analyser 
zullen extra accu's worden meegenomen, zodat hij 48 uur onafgebroken zelfgebouwde 
antennes kan analyseren. Ook zal de geest van de heer Rothammel rondwaren en zal er 
minimaal 150 jaar antenne ervaring aanwezig zijn. Sets en antennes voor de banden van 
160 - 0,7 meter zijn in ieder geval aanwezig, maar 23 en 13 cm sets en antennes kunnen op 
verzoek ook meegezeuld worden. 
 
Vossenjacht op 80 meter, ATV op 23 cm, experimenten op 500 kHz, een hele compacte 
antenne of juist een antenne van meerdere golflengtes, eye-ball QSO, laser licht modulatie, 
de keuze is aan de leden. Laat het weten aan het WAT en we kijken wat we extra mee 
moeten nemen. 
 
Wordt 2010 het jaar waarop Google Maps vol staat met APRS stations nabij Lewedorp?  
Oh ja: een gewoon QSO onder eigen call of onder één van de clubcall's zou ook kunnen. 
In ieder geval staat er continue een set standby op de repeater PI3VLI (145.7875 MHz)  
 
De volgende combinaties zijn (in willekeurige volgorde) al aangemeld voor het weekend: de 
IJF Tent, de PTQ Camper, de HFJ/KM Camper en de FZH Zambezi. Voor deze combinaties 
zijn al plaatsen gereserveerd. 
 
Bezoekers of experimenteerders voor één dag zijn van harte welkom. De VERON afdeling 
Walcheren betaald dit jaar de extra kosten voor de bezoekers.  
 
Wil je ook blijven overnachten, dan dien je zelf contact op te nemen met boer Dekker (tel.: 
0113-612305) om een plaatsje te reserveren, maar op een minicamping is het aantal 
plaatsen beperkt, dus wees er snel bij. 
 
Oh ja: de details: 
 
Waar: minicamping Buitenhof, Dekkersweg 3 in Lewedorp 
Wanneer: vrijdagmiddag 4 juni tot zondagmiddag 6 juni 
 
Tot ziens in Lewedorp, 
 
Het Walcheren Antenne Team; Rens "Face" IJF, Cor "BA"PTQ en Dan "Hannibal" FZH 
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Leren voor het F-examen 
 
Betreffende leden hebben we persoonlijk aangeschreven over dit onderwerp.  
De reacties nemen we zeker ter harte. 
 
Cursus F-examen 
Zo af en toe hoor je 'Ik zou het F-examen wel willen afleggen en kan de vereniging mij 
daarbij helpen?' 
 
In het verleden werden klassikaal cursussen georganiseerd. Een fiks aantal lessen met een 
docent, een dik cursusboek en een aanslag op je vrije tijd moest het doen. Een enkeling kon 
het zelf opbrengen om met slechts het cursusboek het examen te volbrengen. 
Dat is verleden tijd. Immers de belangstelling in het algemeen voor radio-zend amateurisme 
dus ook het aantal gegadigden voor het examen is afgenomen. In Zeeland is de groep 
aspiranten echt niet zo groot en zij die willen, kunnen niet altijd investeren in dat wat nodig is: 
energie en gezette tijden. Kortom een aantal jaren geleden is al besloten af te zien van een 
cursus met klassikaal onderwijs. 
 
Wat doen we wel? 
Ondersteuning bij individueel leren. De verenigingen geven diverse cursusboeken uit, er is 
veel te vinden via internet en er zijn on-line cursussen. En in onze regio is menig amateur 
bereid om je met raad en daad bij te staan. Daarnaast is het mogelijk een mentor te vragen. 
Die mentor stelt een lesprogramma voor en op hem kan je een beroep doen als het stokt op 
een deel van de lesstof. 
 

 
 
Leren 
Uiteraard kan een mede-amateur of de vereniging het werk van het leren niet uit handen 
nemen. Leren moet je zelf doen. Leren 'leren', lesprogramma's maken, presenteren, 
verduidelijken enz. is waar een ander je mee kan helpen. Maar hoe dan ook net als met eten 
oplepelen, verteren moet je zelf doen. Dat kost energie en tijd! 
Wat het behalen van je F-examen van je zal vergen is naar gelang je instap-niveau: 
 



Deltaloep  Pagina 4 van 11 

 
 
 
 
 
 Motivatie 
 De wil om jezelf op een hoger plan te brengen 
 Het persoonlijk nut van het halen van het F-examen 
 
 Tijd 
 Het vrij maken van tijd die je nodig hebt om lesstof tot je te nemen. 
  
 Capaciteit 

De discipline om de tijd die je beoogt ook daadwerkelijk voor de cursus gaat 
gebruiken. 

 Het leervermogen om binnen de gestelde tijd het lesprogramma te volgen. 
 
 
 

  
 
Wat vaak in de weg staat is dat een ieder maar 24 uur in een etmaal heeft en dat we daar te 
kort aan komen. Je werk, je sociale leven en je rust slokken het al helemaal op. Je zal dus 
prioriteiten moeten stellen en belang moeten toekennen aan al je huidige en toekomstige 
activiteiten. 
 
Als je eenmaal hebt besloten dat je gaat leren voor het F-examen zul je wellicht fijn vinden 
om de motivatie er in te houden. Dat zou kunnen door te focussen op wat met zend-
amateurisme samenhangt. Een andere is dat je contact hebt met andere aspirant 
zendamateurs, gebruikt maakt van mentoren, enz. 
 
 
 
De HAM vraag: Welke studie-activiteiten zijn voor jou zinvol? 
 
73 Jeroen PE1MWB, email pe1mwb@vrza.nl 
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Verslag van PI4WAL in de Dutch PACC contest 2010. 
 
PI4WAL heeft wederom meegedaan aan de PACC contest. Op 13 en 14 februari hebben we 
het station bemand vanuit het PSD gebouw in Vlissingen (club shack VRZA-ZWN). 
Zaterdag 13 februari zijn we gaan opbouwen om 10:00 uur lokale tijd. Dan PA1FZH, Rens 
PA1IJF, Cor PE1PTQ, Rene PD0EJN, Robert PA3GEO en Wijnand PA3HFJ hebben de 
antennes in orde gemaakt. 
 
De zs6bkw dipool die op alle banden 80 t/m 10 meter werd op het gebouw afgespannen en 
ook de GAP challanger vertical werd in elkaar gestoken en omhoog gezet met tui draden. 
Ditmaal waren we niet de extra draden vergeten die we  aan de GAP moesten vastmaken 
om de swr op 40 meter beter te krijgen. Na het analyseren van de antennes met de analyser 
konden we van start gaan met de contest. 
 
We waren ruim op tijd met alles in orde maken! 
 
Het log programma was het bekende PA3AYQ programma wat heel vriendelijk in gebruik is 
en ook de logs in het gevraagde format kan zetten. Er is met SSB en CW gewerkt! 24 uur is 
het station PI4WAL qrv geweest. 
  
De operators tijdens de contest van 2010 waren: PE1PTQ, PDoEJN, PDoKM, 
PA3HFJ, PAoRBO, PA1IJF, PD4AVO en PA3GEO 
 

  
   
De condities waren op de hoogste banden niet erg goed. 
28 MHz is niet open geweest en daar hebben we een paar lokale puntjes gescoord. 
Op 21 MHz ging het wat beter, er was propagatie! Vooral richting Rusland. 
Over 20 meter (14 MHz) hadden we niet echt te klagen. DX mogelijkheden en open richting 
state side.40/80 meter band (7- 3,6 MHz)waren prima te gebruiken met ook uitschieters naar 
andere continenten. 
  
Wat enkele leuke dx door PI4WAL gewerkt zijn uit het log hier geplaatst: 
  
QSO: 21000 CW 2010-02-13 1342 PI4WAL  599 ZL K3ZO  599 049     Amerika  
(k3zo op 4 banden!!! 21-14-7-3,5 Mhz)     
QSO: 14000 CW 2010-02-13 1535 PI4WAL  599 ZL HS0AC  599 061    Thailand 
QSO: 21000 CW 2010-02-13 1636 PI4WAL  599 ZL P43JB  599 082      Aruba  

(op 2 banden) 
QSO: 21000 CW 2010-02-13 1638 PI4WAL  599 ZL W1END  599 039    Amerika   
QSO: 14000 PH 2010-02-13 1735 PI4WAL  59  ZL WX3B  59  115        Amerika 
QSO:  7000 CW 2010-02-14 0329 PI4WAL  599 ZL V31GT  599 022      Belize 
QSO:  7000 PH 2010-02-13 1901 PI4WAL  59  ZL EA8/PA7ZEE 59  057    Canarische 

eilanden 
QSO:  7000 PH 2010-02-13 1914 PI4WAL  59  ZL VO1BBN  59  030       Canada 
QSO: 14000 PH 2010-02-14 0827 PI4WAL  59  ZL VK2GWK 59  032     Australie 
QSO: 21000 PH 2010-02-14 0853 PI4WAL  59  ZL 5E50SA  59  001  Marokko 
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Dit is slechts een kleine opsomming van dx want er is ook heel veel UA9 aziatisch rusland 
gewerkt en andere windstreken!. 
  
Bekijkt u de foto's en ook een paar filmpjes zijn te zien op youtube van PI4WAL PACC 2010. 
  
links filmpjes :  http://www.youtube.com/watch?v=tKFKtpmVjFA    Cor PE1PTQ in aktie bij 
PI4WAL. 
                       http://www.youtube.com/watch?v=vVXMEeuufWQ  Cor PE1PTQ en Rene 
PD0EJN achter de tx en pc. 
 

  
 
We hebben totaal 401 verbindingen gemaakt. 
Dit is goed voor ongeveer 39000 wedstrijdpunten. Dit is veel meer als vorig jaar, toen we 
bleven steken op 312 verbindingen. 
De log is opgestuurd aan de contest robot. 
  
  

  
 
  
  
Alle deelnemers weer bedankt voor het geweldig leuke weekend! 
  
73 Robert pa3geo 
organisatie PI4WAL PACC. 
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Cor Hartman, PA0CHN 
 
Cor Hartman, PAoCHN, bij de meesten  van ons bekend als de ontwerper van de CHN 
80/40/20 en de Hartkit, is begonnen aan een nieuwe  serie LC-meters met digitale uitlezing. 
Het is een bouwpakket; dus zelf in elkaar zetten. Ook het kastje moet je zelf maken. 
De kosten van het bouwpakket, inclusief verzending zijn  57 euro.  

Meer informatie en bestellen per e-mail bij pa0chn@dds.net. 

(met dank aan Rob, PA0RBO voor de info) 

 

Eerste verbinding met de US 
 

  
 

Voor veel mensen misschien gesneden koek, maar hierbij de QSL-kaart van mijn eerste 
verbinding met de States. Een OM aan de oostkust in de staat West-Virginia. Ik heb de 
verbinding gemaakt met mijn TS-2000 een langdraad . 
 

 
  
All the best, groeten van Huib, PD0RLX..................................... 
 
 

Tip 
 
Een mooie film over DXpedities.  Ga naar http://dx-world.net  .  
Kies : DXpedition movies. Kies dan Lost Islands DXpedition2001 
  
groeten van Huib, PD0RLX................... 
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Jaarvergadering VERON afdeling Vlissingen 
 
De VERON afdeling Vlissingen had zondag 21 Februari de jaarvergadering in de 
bunker. Het bestuur is herkozen. Dat wil zeggen, Maurice NL-13355 als voorzitter, Rob 
PE1KHX als secretaris, Jesse PE1RUI als secretaris en Pieter PD5EW als bunker 
beheerder. De afdeling Vlissingen wil zich proberen weer iets meer op contesten te 
gaan richten.  
 
Dit willen we op twee manieren doen, vaker meedoen met contesten, en het station verder 
geschikt maken om beter mee te kunnen doen in contesten. Wil je een contest meedraaien, 
of mee helpen met het opbouwen van een vast contest station, laat het weten aan Jesse 
PE1RUI.   
Wie denkt dat er zondags in de bunker niets gebeurd dan onderling QSO komt bedrogen uit! 
Naast contesten worden er ieder jaar diverse experimenten vanuit de bunker uitgevoerd. Zo 
hebben we in 2009 een aantal activiteiten gehad, een aantal met moderne technieken.  
  

- Bouwen van een 6 elements monoband richtantenne voor 20 meter.  
- Opknappen van onze experimenteer mast.  
- Testen en bouwen van antenne's voor 160 t/m 10 meter.  
- Testen van een zelfgebouwde 2 meter loopyagi. 
- Testen van een zelfgebouwde J pole voor 70 cm.  
- Experimeteren met diverse WIFI transceivers en antennes voor draadloos internet. 
- Experimenteren met VOIP (Telefonie over onze draadloze WIFI verbinding).  
- Experimenteren met gekoppelde zelfgebouwde GSM antenne's om GSM telefonie in 

de bunker te maken (passief systeem). 
- Testen met diverse antennes voor de marifoonband t.b.v. AIS, het systeem om 

scheepvaart te kunnen volgen met het programma shipplotter. 
- Omzetten van de website naar een nieuw ontwerp om de vele informatie op de 

website overzichtelijker te maken. 
- Experimenteren met coax stub filters voor gebruik van een multi transmitter HF 

station.  
- Aanpassen van de grote mast om makkelijker grote antenne's te kunnen wisselen. 

  
Zin om eens de bunker te bezoeken? Zin om te contesten? Experimenteren met grote 
antenne's? Experimenteren met hoge vermogens die thuis niet wenselijk zijn? Luister 
experimenten waarbij weinig lokale QRM gewenst is? Neem contact op met Jesse PE1RUI, 
of kom gewoon eens langs, op zondag vanaf 14.00 uur in de bunker aan de Zuidweg te 
Biggekerke.  
  

 
QSL kaart voor PI65VLI 
 
PI4VLI heeft van agentschap Telecom de beschikking gekregen over de speciale call 
PI65VLI. Dit om het 65 jarige bestaan van de VERON te vieren. We kunnen deze callsign 
gedurende een aantal periodes dit jaar gebruiken. Deze lopen van 12 t/m 28 Februari, 30 
Maart t/m 27 April, 27 Mei t/m 24 Juni, 20 September t/m 18 Oktober en 27 November t/m 25 
December. Uiteraard willen we eind van het jaar iedereen voorzien van een mooie QSL 
kaart. Hiervoor willen we natuurlijk een bijzondere exemplaar, daarom willen we iedereen die 
dat leuk vind verzoeken om een mooi ontwerp te maken, bijvoorbeeld met die ene speciale 
foto. Inleveren van één of meerdere voorstellen kan tot en met 1 December bij Jesse 
PE1RUI.  
 
 



Deltaloep  Pagina 9 van 11 

PI65VLI in de PACC contest 
 
De crew van PI4VLI deed ook ditmaal mee aan de PACC contest, met de special call 
PI65VLI. Net als vorig jaar met een running en een multiplier station. Het multiplier 
station mag dan alleen nieuwe multipliers werken. Terwijl het running station ook zelf 
CQ kan geven en iedere andere contester kan werken. Er waren dit jaar helaas minder 
operators beschikbaar, zodat we tussen 01.00 en een 06.00 even snel konden slapen.   
 
Er werd gewerkt met twee Yaesu FT-897's, en een monoband antenne voor alle 
contestbanden. Als contest programma werd er gebruik gemaakt van het contest programma 
N1MM. De deelnemende contesters waren: Gideon, Jeroen PD3JDM, Jesse PE1RUI, 
Johan, Maurice NL-13355, Pieter PD5EW. Huib PD0RLX, Peter PD0SDQ en Rob PE1KHX 
bezochten de contesters. Behalve deze bezoekers in de bunker hebben ook vele mensen de 
weg gevonden om de webcams te bekijken en/of de audio stream van het running station te 
beluisteren.  
 
Ruim 300 mensen wisten in het weekend de zaterdag-ochtend aangemaakte PI65VLI pagina 
op www.qrz.com te vinden.  Ook het aantal verbindingen liep dit jaar weer op, ondanks dat 
we minder tijd hebben gecontest, dit jaar werden er 545 QSO's gemaakt, waarvan 102 
multipliers. Ter vergelijking, in 2007 begonnen we met 116 QSO's, in 2008 waren het er al 
330, en in 2009 maakten we 399 verbinding tijdens de PACC contest. Hierna volgt een foto 
impressie. 
  
  

 
 
Van links naar rechts, Jeroen PD3JDM achter het multiplier station, Johan en  
Pieter PD5EW bemannen het running station 
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Van links naar rechts, Jesse PE1RUI en Maurice NL-13355 als running station. 

  
  

 
 
Trotse contesters, 545 QSO's in 19 uur tijd, weer beter dan vorig jaar.  
Van links naar rechts Jeroen PD3JDM, Maurice NL-13355, Pieter PD5EW, Jesse PE1RUI, 
Johan 
  
Meer foto's van de PACC CONTEST zijn te vinden op www.pi4vli.nl 
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Meedoen aan de CQWPX SSB contest? 
 
In het weekend van 27 en 28 Maart is de CQ WPX SSB contest. Dit is een wereldwijde HF 
contest waarin het doel is zoveel mogelijk verschillende prefixen te werken. Bij voldoende 
animo kan er bij PI4VLI meegedaan worden aan deze contest. Aanmelden kan voor 
zaterdag 13 Maart bij Jesse PE1RUI. Houd de website www.pi4vli.nl in de gaten voor meer 
informatie.  
 

Wat gebeurt er binnen andere VERON afdelingen? 
 
Op de website van de VERON zijn sindskort links te vinden naar lokale afdelings bladen. 
Uiteraard is op deze pagina de Deltaloep ook te vinden. Zelf eens een kijkje nemen waar ze 
zich bij andere afdelingen mee bezig houden?  
 
Kijk dan op http://veron.nl/naslag/naslag_afdelingsbladen.html op dit moment staat er nog 
niet zoveel op, maar daar word hard aan gewerkt door de VERON Internet Werkgroep onder 
leiding van Johan PE1PUP.  
 

Agenda 2010 
 
13 maart 2010  Radiovlooienmarkt Rosmalen 
21 maart 2010 IOTA Westenschouwen 
22 maart 2010  IOTA Westenschouwen  
23 april 2010             Time Challenge Hike 
24 april 2010              Time Challenge Hike  
13 mei 2010               Hemelvaartsdag Oranjeplaat 
4 juni 2010            Veldweekend Lewedorp 
5 juni 2010             Veldweekend Lewedorp  
21 augustus 2010 Lighthouseweekend 
22 augustus 2010  Lighthouseweekend 
18 september 2010 APRS vossenjacht 
6 november 2010      50e Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 

 

 
 
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 april nummer: 20 maart 2010 


