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Maart 2012       JAARGANG 18 NR. 03 

 
 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt de maart-editie van de Deltaloep. Indien u bijzonderheden of leuke 
wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw kopij tijdig naar de redactie via 
ons nieuwe e-mailadres deltaloep@gmail.com. Iedereen veel leesplezier toegewenst!  
 
Wellicht tot ziens op zaterdag 10 maart op de radiobeurs in Rosmalen! 
 
Met vriendelijke 73,  
 
Ronald PA10725 
 
 

Afdelingsbijeenkomst VERON A44, afdeling Walcheren 
 
Woensdag  14 maart om 20.00u vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in 
het Palet (Brede School)  in Middelburg-Zuid (tegenover het winkelcentrum). 
 
Robert, PA3GEO, zal een lezing geven over het gebruik van de digitale modes. Hierbij zal hij 
ook een live demonstratie geven op de HF banden. Dit is d.m.v. de beamer voor een ieder 
goed te volgen.  
 
Onze QSL manager Adri Brasser, PA3BWS, is aanwezig voor de uitgifte en voor het in 
ontvangst nemen van uw QSL kaarten.  
 
De afdelingscompetitie is weer bezig; iedereen die op HF actief is doe mee! Zie het 
reglement in het januarinummer van Electron (HF rubriek) of op www.afdelingscompetitie.nl 
 
Verder is er iedere zondagavond een  CW ronde op 144.060 MHz om 20.30  lokale tijd en 
een techno-ronde op 145.225 MHz om 21.00u lokale tijd. 
 
Voor de laatste nieuwtjes altijd handig ook met enige regelmaat onze website www.pi4wal.nl 
te raadplegen. . 
 
Wim de Zwart, PAoWDZ, secretaris. 
 
 
 
 

mailto:deltaloep@gmail.com
http://www.afdelingscompetitie.nl/
http://www.pi4wal.nl/
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In bruikleen: sets voor 70 Mhz 
 
Per 1 januari 2012 hebben we als zendamateurs de beschikking over de 70 MHz band. In 
o.a. Engeland is deze band al veel langer in gebruik en blijkt dat leuke afstanden overbrugd 
kunnen worden. Naar verwachting liggen de propagatiemogelijkheden tussen de 6 meter en 
2 meter banden in. 
 

 
 
 
 
Om dit te onderzoeken, heb je natuurlijk wel een 4 meter set nodig. Helaas zijn er naast 
zelfbouw transverters, nog weinig fabriekssets in omloop. Gelukkig heeft Menno, PD1ML de 
hand weten te leggen op een viertal mobilofoons, welke omgetrokken kunnen worden naar 4 
meter en Rinus, PA2MDL, is bereid gevonden ze te programmeren. 
 
Voor serieuze belangstellenden, is het mogelijk zo'n set in bruikleen te krijgen voor het doen 
van experimenteel radio-onderzoek. Omdat we er maar vier hebben, is het wel de bedoeling 
dat je de set ook daadwerkelijk gaat gebruiken. Het is zonde als de set bij jou op zolder ligt 
terwijl andere mensen er om smachten. 
 
Met een stukje RG58, kroonsteentje en 2 stukken draad maak je al een dipool, hoewel er 
voor de echte antenne-die-hards ook prachtige zelfbouw ontwerpen zijn van o.a. DK7ZB. Op 
het komende COTA weekend zal onze DK7ZB goeroe Wim, PAoWDZ, zeker weer een 
pracht exemplaar ten toon stellen. 
 
Als je ziet wat voor afstanden er op 6 meter FM worden overbrugd, dan is ook 4 meter FM de 
moeite van het proberen waard. Op Walcheren draait al een “huisnet” op 4 meter FM. 
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Wat is de set: 
 
- Simoco mobilofoon, type SRM 9000 
- Modulatie FM 
- 12 volt voeding 
- Vermogen 22 watt 
- Kanalen: 70.200 - 70.500 in stappen van 12,5 kHz 
– Scannen op alle kanalen 
– LS extern aan te sluiten (is niet inbegrepen) 
- Alle bediening vanaf de microfoon 
- Aansluiting van voeding en LS via een sub-D connector 
 
Wat zijn de voorwaarden: 
 
- Je moet een F licentie hebben (de 70 MHz is nog niet beschikbaar voor N amateurs) 
- Je krijgt de set in (langdurige) bruikleen; het is niet de bedoeling dat de sets verhandeld 
gaan worden. 
- Je moet een serieuze toepassing voor de set hebben. 
- Je betaalt € 25 aan de clubkas van WAL. 
 
Voor meer inlichtingen en inschrijven (bij meer dan 4 gegadigden gaan we loten) kun je 
contact opnemen met Dan, PA1FZH. 
 

Camping On The Air 2012 
 
Wanneer spreek je van een traditie? Is dat als je iets voor de tweede keer organiseert 
of mag die term pas gebruikt worden als je iets voor de 20e keer organiseert? 
In het geval van de Camping On The Air gelden beide voorwaarden. 
Opgezet en nog steeds georganiseerd door Jan, PA3BKZ begon dit festijn ruim 20 jaar 
geleden op EU-146, het eiland Schouwen, en inmiddels is het evenement verhuist naar 
de camping van Boer Dekker in Lewedorp. 
 
Ook dit jaar is Jan weer bereid om de organisatie ter hand te nemen dus de traditie gaat 
gewoon voortgezet worden. 
 
Het programma is als vanouds met als steekwoorden: antennes, verbindingen, 
experimenten, herdenken van de gevallenen, chinees, zelfbouw, etc. 
Nu we de beschikking hebben over de 500 kHz en 70 MHz banden, is het logisch om daar 
aandacht aan te besteden, maar ook voor de "ouderwetse banden" zullen er antennes en 
sets aanwezig zijn. Als we het verleden op Schouwen bekijken, maar ook terugkijken op 
vorig jaar in Lewedorp, dan zijn met beperkte middelen altijd leuke verbindingen gemaakt. 
Masten en heel veel open veld zijn aanwezig en Olav, PAoHYY heeft al toegezegd zijn 
befaamde 500 kHz sloepzender mee te zullen brengen. 
Ook zal onze DK7ZB goeroe, Wim , PAoWDZ een 4 meter beam meebrengen. 
 
Voor de rest geldt dat we de traditie voortzetten en op zaterdagavond gezamenlijk Chinees 
halen. Het lijkt ons leuk om op de zaterdagavond (na de Chinees) weer eens een 
ouderwetse vossenjacht op 80 meter op te zetten. Breng dus je ontvanger mee en gebruik 
eventueel een uurtje op zaterdagmiddag om er achter te komen hoe hij ook alweer werkte. 
Een 80 meter vossenjachtzender voor afregeldoeleinden cq testpeilingen is aanwezig. 
Steekwoorden: extra 9 V batterij en koptelefoon. 
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Voor de rest geldt dat we de traditie voortzetten en op zaterdagavond gezamenlijk Chinees 
halen. Het lijkt ons leuk om op de zaterdagavond (na de Chinees) weer eens een 
ouderwetse vossenjacht op 80 meter op te zetten. Breng dus je ontvanger mee en gebruik 
eventueel een uurtje op zaterdagmiddag om er achter te komen hoe hij ook alweer werkte. 
Een 80 meter vossenjachtzender voor afregeldoeleinden cq testpeilingen is aanwezig. 
Steekwoorden: extra 9 V batterij en koptelefoon. 
 
Tijdens een heftige CW battle zijn onlangs de slaapplaatsen onder de VHF tafel en de HF 
tafel al verdeeld, maar er is nog genoeg ruimte over in de verwarmde kantine. Vanwege het 
vroege tijdstip in het jaar, heeft boer Dekker liever niet dat we tenten opzetten. Voor alle 
campers zijn plaatsen geregeld op de betonplaat. 
 
Als we voor de rest zorgen dat de kantine zondagmiddag weer opgeruimd is en we 
gezamenlijk de € 100 voor de huur van het gebouw op tafel hebben gelegd, dan zijn dat de 
enige verplichtingen. 
 
Waar: minicamping Buitenhof, Dekkersweg in Lewedorp 
Wanneer: zaterdag 24 en zondag 25 maart 2012 
 
Er is een inpraatstation op 145.225 MHz actief. 
 

     
 
Zoals gewoonlijk, wordt het konvooi vanaf Walcheren om 08:45 hoogstpersoonlijk 
samengesteld door Jan, PA3BKZ op de parkeerplaats Mortiere in Middelburg en vertrekt het 
om 09:00 richting Lewedorp. 
Voor diegenen die hun domicilie in het Zuid Bevelandse hebben, geldt dat er dispensatie 
aangevraagd kan worden voor deelname aan het konvooi en zij mogen op eigen 
gelegenheid richting de COTA locatie komen. Zij missen dan wel de unieke ervaring van het 
rijden achter een Landrover !! 
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Wat je mee wilt nemen, hangt af van welke experimenten je wilt doen. Neem, als je een 
speciaal experiment in gedachten hebt, even contact op , dan kijken we of het betreffende 
materiaal al aanwezig is.  
 
Denk in ieder geval aan: 
- Bord / mok / bestek 
- Eten en drinken voor 's middags 
- Eigen set en antennes voor je experimenten 
- Vossenjachtontvanger / portofoon / zaklamp / kaart / kompas 
- Regenkleding en eventueel droge kleding (het is maar een hint) 
- Eventueel slaapgerei 
 
Voor verdere inlichtingen en/of opgave: Dan, PA1FZH  
 

10 jaar Technoronde 
 
Op zondag 4 maart 2012 is alweer tien jaar geleden dat de Technoronde werd gestart. 
Alle reden om eens terug te blikken op het hoe en waarom. 
 
In 2002 begon het met de oproep van Rolf, PA3GFW, om technische zaken uit te wisselen 
en om (citaat) “te zorgen dat de luidsprekergaatjes van onze porto minder verstopt raken en 
te zorgen dat de volumeknop niet meer zo stroef gaat”.  Aan deze smeekbede werd gehoor 
gegeven door Dan, PA1FZH en vanaf die tijd draait iedere zondagavond een net. Hoewel het 
aantal inmelders per week varieert tussen 6 en 10, weten we dat er veel meer mensen 
meeluisteren, hetgeen soms blijkt uit reacties na afloop van de ronde. 
 
In de Technoronde is plaats voor vragen op allerhande radiogerelateerde zaken, maar ook 
wordt de propagatie van de afgelopen week belicht, leuke DX verbindingen vermeld, 
aankomende activiteiten aangekondigd, mensen geronseld voor activiteiten en teruggeblikt 
op experimenten van die week. Het blijkt dat er best veel zaken gedaan worden en 
uitwisselen van kennis geeft anderen misschien net die stap die nodig is om ook iets te 
proberen. 
 
Omdat er een simplex frequentie wordt gebruikt, is er ruimte om te experimenteren met 
verschillende antennes, vermogens en microfoons. 
 
In de praktijk blijkt het gebied vanaf Middelburg-Zuid tot Westkapelle, Hoek, Hansweert en 
Zonnemaire goed te werken te zijn maar ook vanuit Bergen op Zoom zijn al rapporten 
ontvangen. 
 
Ook luisteramateurs kunnen zich met hun vragen of opmerkingen inmelden. Dat kan via e-
mail tot 20:00 en ook staat de LPD frequentie 433.525 MHz altijd bij. Deze laatste frequentie 
wordt door een aantal mensen gemonitord, dus ook met een wat lager vermogen ben je 
hoorbaar. 
 
Details: 
 
Wanneer : iedere zondagavond 
Hoe laat : 21:00 (lokale tijd), direct na de CW ronde  
Waar  : 145.225 MHz 
Hoe  : FM , verticale polarisatie 
Wie  : rondeleiders zijn Dan, PA1FZH en Frank, PE1EWR 
 
Graag horen ook u eens op zondagavond om 21:00 !! 
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QSL kaart 
 

 
 

Laci OM5AM is regelmatig als vrijwillig missionaris in Angola. En te horen en te werken op 
de HF banden, als D2AM. Zelf had ik het geluk Laci . 
Op;  07-04 - 2x op 13okt - 18 nov 2011 te kunnen werken op 10 mtr. 
 
DU1LC werkte ik 01-10-2011 op 20mtr.zoals gebruikelijk werd de 59 uitgewisseld. 
Waarna nog een aangenaam QSO over antennes volgde. Vernoemens waardig is dat de 
antenne mast van DU1LC midden in het oerwoud staat ;-) 
Tx: JRC JST-100 - Ant. windom antenne voor 9 banden.(160 t/m 10mtr.) 
 
 

De magnetische loop 
De publicatie van mijn 1/4 golf 2 meter Mag.Loop. / Delta loop van Feb.2012 /. 
Heeft wat reacties opgeleverd, waarvoor mijn dank. 
 
De Magnetische Loop voor 80mtr.  Verbindingen met deze antenne, werden o.a. gemaakt op 
3604.00 kHz. (main freq). Met Alfons DD5LT- Fred PAoEMR - Jean F5VGT 59+10dB met 
200watt PEP. en vele anderen. 
 
Bouw . vd Magnetische Loop voor 80mtr zie op: http://www.pg9hf.nl 
 
73, Cor pg9hf 
 

Gevraagd 
Amateurs die mijn willen helpen met het vernieuwen van de vierlijn van mijn windom 
antenne. 
 
Met dank, Cor van Soelen PG9HF 
e-mail. pg9hf@pg9hf.nl 
 
 

http://www.pg9hf.nl/
mailto:pg9hf@pg9hf.nl
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PACC Contest 
 
Op zaterdag 11 & zondag 12 februari 2012 hebben we deelgenomen aan de PACC 
contest. De opbouw was gepland op zaterdagmorgen om 11:00 uur (start was om 
13:00 uur lokale tijd). 
 
Onder leiding van Dan PA1FZH werd de GAP verticale antenne opgezet,waarbij ook het 
bekende zakmes getoond werd.:-) 
 
De andere antenne was de bekende zs6bkw draad dipool die altijd al vast op het psd 
gebouw bevestigd is. Robert PA3GEO installeerde de log software van PA3AYQ op de pc 
van de club. 
 
De deelnemers waren: PD4AVO, PA3GEO, PE1PTQ, PA3HFJ, PDoKM, PA1FZH, PA1IJF, 
PD7M, PDoROF en PA3GFW 
 
Er werd gewerkt in de mode phone en cw. Totaal werden 382 qso's gemaakt op de diverse  
hf banden.  
 

     
 
De condities op de hogere banden zijn duidelijk beter als een paar jaar geleden. Met name 
15 en 20m waren op langere afstand veel stations te horen en te werken. Er is gewerkt met 
diverse stations over de grote plas. USA en Canada. Mijn dank gaat ook weer uit naar de 
enthousiaste crew van PI4WAL. 
 
Onze CLAIMED-SCORE: 36672 punten. 
CALLSIGN: PI4WAL 
CATEGORY: MULTI-ONE ALL HIGH MIXED. 
 
Best 73 
Robert PA3GEO 
 
 
 
Wij, crew van PI4WAL PACC, danken Robert voor het steeds organiseren van de jaarlijkse 
PACC Contest gedurende het tweede volle weekend van februari. Robert bedankt! PD4AVO  
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Regionale websites  
 
VRZA afdeling 29 Zuid West Nederland    http://www.pi4zwn.nl/  
VERON afdeling 33 Bevelanden/Sch-Duiveland + Radioclub http://www.pi4z.org/  
VERON afdeling 44 Walcheren     http://www.pi4wal.nl/  
VERON afdeling 55 Vlissingen     http://www.pi4vli.nl/  
VERON afdeling 47 Zeeuws-Vlaanderen    http://www.pi4zvl.nl/  
Contest station PI4DX       http://www.pi4dx.com/  
DRCO (Delta Radio Communicatie Ondersteuning)  http://www.drco.nl/  
SRGW (Stichting Repeater Groep Walcheren)   http://www.srgw.nl/  
Repeater Stichting Bergen op Zoom     http://repeater.hvde.nl/  
 
 
 
 

Ideale lengte voor coaxkabel berekenen 

 
Tijdens de februari bijeenkomst van de VERON Walcheren gaf Wim PAoWDZ een korte 
demonstratie van een klein maar handig programmaatje waarmee de ideale (of juist te 
vermijden) lengtes van coax-kabel bij een bepaalde frequentie zijn te berekenen. 
  
In het programma geef je het gebruikte type coax op alsmede de frequentie(s) waarvoor 
deze gebruikt moet worden. Na een druk op de knop rolt er lijstje op het scherm met de 
ideale kabellengtes. 
 
Het programma is geschreven in de Duitse taal maar wijst zichzelf. 
Je vind het via http://www.dl0hst.de/kabellaengenberechnung.htm  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.pi4zwn.nl/
http://www.pi4z.org/
http://www.pi4wal.nl/
http://www.pi4vli.nl/
http://www.pi4zvl.nl/
http://www.pi4dx.com/
http://www.drco.nl/
http://www.srgw.nl/
http://repeater.hvde.nl/
http://www.dl0hst.de/kabellaengenberechnung.htm
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WRC Genève neemt voorstel voor 500 kHz amateurband aan  
 
Onlangs is in de plenaire vergadering van de WRC in Genève het voorstel voor een 
500 kHz amateurband aangenomen. 
 
In het internationale radioreglement van de ITU zal daarom een wereldwijd geharmoniseerde 
frequentieband voor de amateurdienst worden opgenomen, 472 – 479 kHz. Het maximaal 
uitgestraalde vermogen zal 1 watt zijn. Voor vele landen, waaronder Nederland, kan dit 
vermogen op nationaal niveau tot 5 watt worden verhoogd. 
 
Lees meer in de nieuwsbrieven. 
 
http://www.iaru.org/IARU_E-Letter_WRC_Rpt_1.pdf  
http://www.iaru.org/IARU_E-Letter_WRC_Rpt_2.pdf  
http://www.iaru.org/e-letter/IARU_E-Letter_WRC_Rpt3.pdf   (500 kHz informatie) 
 

Luxemburg geeft HAM postzegel uit  
 
In Luxemburg wordt op 13 maart een postzegel uitgegeven om te vieren dat het netwerk van 
Luxemburgse radio amateurs 75 jaar bestaat. Meer informatie over dit heugelijk feit is te lezen via  
http://www.veron.nl/actueel/download/Gedenkmarken-2012.jpg  
 

D-Star satelliet eind dit jaar gelanceerd 

Studenten op de universiteit van Liège hopen dat hun D-Star satelliet tegen het einde 
van dit jaar zal worden gelanceerd.  

Het doel van dit nanosatelliet project is om praktijk ervaring te bieden aan studenten 
gedurende het ontwerp, de bouw, en de controle van het complete satelliet systeem die 
uiteindelijk zal dienen als basis voor een verscheidenheid aan ruimte-experimenten. De 
eerste satelliet in de serie heet OUFTI-1: het is een CubeSat, dat is een kubus met een 
afmeting van 10x10x10 cm en een gewicht van ten hoogste een kilogram. OUFTI-1 staat 
voor: Orbital Utility For Telecommunication Innovation. 

 

Dit betekent dat radio-communicatie wereldwijd beschikbaar zal worden gesteld aan 
radiozendamateurs. In de toekomst zal het ook worden gebruikt om de ruimte-experimenten 
te controleren. De telecomands en telemetrie wordt verzonden naar de satelliet met het 
AX.25 amateur radio protocol. Mocht het AX.25 systeem niet goed werken, dan zal een 
betrouwbare telegrafie baken ter beschikking staan. Zie voor meer informatie over o.a. de 
grondstations de onderstaande website, en bekijk het filmpje. 

http://www.leodium.ulg.ac.be/cmsms/ 

http://www.youtube.com/watch?v=UXmqYy_Q_Wg 

http://www.iaru.org/IARU_E-Letter_WRC_Rpt_1.pdf
http://www.iaru.org/IARU_E-Letter_WRC_Rpt_2.pdf
http://www.iaru.org/e-letter/IARU_E-Letter_WRC_Rpt3.pdf
http://www.veron.nl/actueel/download/Gedenkmarken-2012.jpg
http://www.leodium.ulg.ac.be/cmsms/
http://www.youtube.com/watch?v=UXmqYy_Q_Wg
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Agenda 2012 
 
4 maart  Afdelingsbijeenkomst VERON VLI 
7 maart  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
10 maart  Radiobeurs Rosmalen 
14 maart  WAL lezing: Gebruik digitale modes op HF door    
 PA3GEO 
21 maart  Technoavond VRZA ZWN 
24+25 maart  COTA Lewedorp door PA3BKZ 
4 april   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
1 april   Afdelingsbijeenkomst VERON VLI 
11 april  VR voorstellen VERON WAL 
6 t/m 9 april  Paasweekend 
18 april  Technoavond VRZA ZWN 
2 mei   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
6 mei   Afdelingsbijeenkomst VERON VLI 
9 mei   WAL lezing: Zelfbouw seinsleutels en zelfbouw    
 enigma door PA3GUF 
16 mei   Technoavond VRZA ZWN 
17 mei   Hemelvaartsdag Familiedag Oranjeplaat 
26 t/m 28 mei  Pinksterweekend + Veldweekend Lewedorp 
3 juni   Afdelingsbijeenkomst VERON VLI 
6 juni   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
13 juni   WAL lezing: Hamshow en LotW door PAoABM 
20 juni   Technoavond VRZA ZWN 
30 juni t/m 12 aug Zomervakantie regio Zuid  
4 juli   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
18 juli   Technoavond VRZA ZWN 
1 augustus  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
15 augustus  Technoavond VRZA ZWN 
18+19 augustus Lighthouseweekend  
2 september  Antennemeetdag 
5 september  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
12 september  WAL lezing: Zelfbouw magnetische loop (vervolg)    
 door PG9HF o.v.v. 
19 september  Technoavond VRZA ZWN 
3 oktober  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
10 oktober  WAL lezing: D-star en Winlink door PE1PLM 
17 oktober  Technoavond VRZA ZWN 
20+21 oktober  JOTA weekend 
3 november  Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 
7 november  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
14 november  Meetavond door PA3APV & PAoLCC 
21 november  Technoavond VRZA ZWN 
5 december  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
12 december  Jaarlijkse verkoping 
19 december  Technoavond VRZA ZWN 
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Elke zondag 14.00 uur locale tijd openstelling van de bunker, Zuidweg 2 te Biggekerke 
 
Elke zondag 20.30 uur locale tijd 144.060 MHz CW ronde (vertikaal vanuit Walcheren) 
 
Elke zondag 21.00 uur locale tijd 145.225 MHz Technoronde vanuit Middelburg 
 
Elke 2

e
 dinsdagavond Locator contest van 20.00 uur tot 23.00 uur locale tijd  

waaronder PI4ZWN vanuit de clublocatie van de VRZA ZWN. 
 

 
 
 

Colofon 
 
Eerdere edities bekijken ?  http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32 
 
 
Redactie        Jesse Kluijfhout   PE1RUI  www.pi4vli.nl  
 
          Wim de Zwart   PAoWDZ www.pi4wal.nl  
 
          Robert Poortvliet  PA3GEO www.pi4zwn.nl  
 
Lay-out en verspreiding      Ronald Verburg   PA10725 

 
Deadline april nummer: 20 maart 2012 

 
 

Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com 
 

http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32
mailto:jessevli@zeelandnet.nl?subject=Redactie%20deltaloep
http://www.pi4vli.nl/
mailto:pa0wdz@zeelandnet.nl
http://www.pi4wal.nl/
mailto:pa3geo@zeelandnet.nl?subject=Redactie%20deltaloep
http://www.pi4zwn.nl/
mailto:pa10725@vrza.org?subject=Lyout%20deltaloep
mailto:deltaloep@gmail.com

