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Van de redactie 
 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met nieuws over de lente in aantocht, 75 jaar Veron Walcheren,                
de afgelopen PACC Contest 2021, de eerste vossenjacht dit jaar en het agenda overzicht. 
 
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw             
kopij vóór 20 maart 2021 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
De verzending van de april editie zal medio 28 maart 2021 plaatsvinden. 

Met vriendelijke 73,  Ronald PA10725 
 

Extra radio-rondes woensdagen 3 en 10 maart 

 
Voorlopig vinden er i.v.m. de strengere lockdown maatregelen en avondklok nog steeds            
geen afdelingsbijeenkomsten plaats. We willen ook dit voorjaar graag "vinger aan de            
seinsleutel" houden met onze leden. Vandaar dat we elkaar ook op de eerste twee              
woensdagavonden in maart "on the air" te ontmoeten op 145.225 MHz om 20:00 uur. 
 
De ronde op de eerste woensdag van de maand zal worden geleid door Karin, PA2KM als                
zijnde de normale ZWN afdelingsbijeenkomst. 
 
De ronde op de tweede woensdag van de maand 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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Onderweg naar de lente 
 
Met het uitkomen van deze editie van de Deltaloep zijn we hard op weg naar het voorjaar,                 
waar we vorige week al van hebben mogen proeven, al konden we de week daarvoor toch                
ook nog even op het ijs staan, met- of zonder schaats.  
 
Het was ook een enerverend PACC weekend. De zaterdag was nog groen, de zondag helemaal               
wit. Verschillende luister- en zendamateurs hebben gedurende dat weekend de nodige           
verbindingen kunnen loggen, om daarna nog even wat sneeuw te kunnen proeven.  
 
Waar normaal gesproken menig amateur zijn of haar zakgeld of eindejaarsuitkering van het             
werk heeft gespaard zal het ook dit voorjaar geen retourtje Rosmalen worden. Het is het tweede                
jaar dat door Corona de radiovlooienmarkt niet door zal gaan in maart. Gelukkig zijn er toch nog                 
alternatieven in de vorm van online aankopen doen. 
 
Diezelfde Corona is ook reden dat we dit voorjaar geen editie van de COTA zullen organiseren.                
Met de strenge maatregelen van de overheid is een samenkomst zoals we dit jaarlijks willen               
organiseren niet mogelijk. We zullen het daarom moeten doen met de beelden die zijn gemaakt               
van voorgaande edities.  
 
Wat kunnen we nu wel ? We kunnen (op afspraak) kort shoppen in de winkel of bouwmarkt om                  
kleine klusjes te doen in- en om het huis (Lees: materiaal te kopen voor bijvoorbeeld antennes                
en andere aanverwante onderdelen voor gebruik in de shack of mobiel gebruik). 
 
Oranjeplaat seizoen 2021 
 
We kunnen elkaar ook ontmoeten aan het Veerse Meer. Bijvoorbeeld de locatie Oranjeplaat             
waar menig luister- en zendamateur ook in 2020 veel voldoening had om er even op uit te zijn,                  
om (op gepaste afstand) bij te kletsen met de andere aanwezigen en om experimentele              
onderzoeken op gebied van radio te doen. Want dat kan natuurlijk nog steeds, bij mooi weer                
aanschuiven aan het water, langs een groot grasveld waar menig antennemast en            
draadantennes de horizon sieren. Onderlangs de westelijke aanvliegroute van EHMZ.  
 
In de tussentijd ? 
 
Lekker thuis met de (radio)hobby bezig zijn: solderen, lezen, bouwen, verbindingen beluisteren            
en/of maken (analoog en/of digitaal) of misschien wel in de tuin klussen.  
 
We horen je graag op zondagavond vanaf 21.00 uur op 145.225 MHz, of op de 1e en 2e                  
woensdagavond om 20.00 uur op 145.225 MHz. Of op de repeater PI3VLI (145.6625 MHz) voor               
een onderling QSO vanuit thuis of mobiel op de fiets of vanuit de auto. 
 
73’s van Michel PD4AVO 
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COTA beelden van eerdere edities  
 
Klik op onderstaande link voor beelden van voorgaande edities van de COTA of andere              
activiteiten door de jaren heen door daarna met de muis over het menu Fotoboek te scrollen:                
https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/  
 
 

Familie Vossenjacht 2021  
 
Zondagmiddag 28 maart staat de eerste vossenjacht van dit nieuwe seizoen op de             
planning. Dit betreft de Familie Vossenjacht editie van 2021. 
 
Net als vorig jaar is het de bedoeling om een leuke familie editie van de vossenjacht te                 
organiseren, ook nu weer op Zuid-Beveland. Met vijf teams was de editie van 2020 een succes,                
het baken stond in Ellewoutsdijk, de vos stond nabij Wolphaartsdijk en Wilhelminadorp.  
 
De organisatie kijkt al uit om de Vervelende Vragen te gaan bedenken, om de locaties te gaan                 
bezoeken en om de technische middelen op orde te krijgen. Rest nog deelnemers om mee te                
gaan jagen.  
 
Daarom de oproep in deze Deltaloep, namens de organisatie, aan luister- en zendamateurs,             
familie en vrienden om zich op te geven om deel te nemen aan de tweede editie. heb je geen                   
ervaring met vossenjagen ? Dan is dat geen probleem.  
 
Belangstelling om mee te doen ? Opgeven kan tot 15 maart via info@pi4zwn.nl zodat de               
organisatie kan zien of er voldoende deelnemers zijn om het weer te gaan organiseren.  
 
Planning 
 
Zoals te lezen is in de aanhef van dit bericht staat deze activiteit op de planning. We weten                  
uiteraard nu nog niet welke regelgeving van de overheid van toepassing zal zijn na 15 maart.                
Uiteraard houden we dit scherp in de gaten, de familie vossenjacht moet namelijk wel              
uitvoerbaar zijn om het iedereen naar ieders zin te maken, zo ook voor de organisatie.  
 
Indien daar aanleiding toe zal zijn, dan zal de organisatie in overleg met de deelnemers een                
nieuwe datum kiezen om de familie vossenjacht alsnog plaats te laten vinden. 
 
Terugkijken naar 2020 ? https://www.pi4zwn.nl/geslaagde-eerste-familie-vossenjacht/  
 
Graag tot ziens, alvast dank voor je aanmelding. 
 
De organisatie 
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Jubileum VERON afdeling Walcheren A44 
 
Zoals ook op onze website valt te lezen, is de afdeling Walcheren al in 1946 opgericht. In                 
de oude Electrons is in het aprilnummer uit 1946 al te lezen dat in maart 1946 het voorstel                  
werd ingediend om een speciale onderafdeling Walcheren te maken binnen de afdeling            
Zeeland.  
 
Als reden werd onder andere de vervoersproblematiek genoemd. Met 32 leden was het meteen 
een mooie start. De toenmalige voorzitter OM Kunst maakte toen de opmerking “Goed zoo,              
radiovrienden. Indien ieder nu nog één lid aanbrengt, slaan wij geen gek figuur. Naar de 50 is                 
ons devies” 
 
Recent ontving het bestuur van onze afdeling bijgaande brief van het VERON hoofdbestuur.             
Hierin wordt de oprichting in 1946 bevestigd en worden we als afdeling gefeliciteerd met dit               
heugelijk feit. 
 
Kijkende in onze ledenlijst, dan staan een groot aantal van onze leden al meer dan 40 jaar op                  
deze lijst en tellen we zelfs al een aantal leden met 50 “dienstjaren”. In principe hoef je hier niets                   
meer voor te doen dan te blijven ademhalen maar het is mooi om te zien dat ook deze “Old                   
Timers” nog steeds actief zijn in/met hun hobby. Ook dat is een felicitatie waard. 
 
Traditiegetrouw zouden we dit feit zeker niet stilletjes voorbij laten gaan en hadden we uiteraard               
weer ons vijfjaarlijks etentje georganiseerd. Helaas hebben we nu te maken met “minder             
normale” omstandigheden en die tasten (je snapt het niet) zelfs onze tradities aan. Maar van               
uitstel komt zeker geen afstel en zodra dat weer veilig kan en iedereen zich daar goed bij voelt,                  
gaan we alsnog een keer met de leden (en partners) die dat leuk vinden, weer een keer uit eten                   
om dit feit te vieren. 
 
Ik dank iedereen voor zijn en haar lidmaatschap want radio amateur zijn doe je zelf, maar met                 
elkaar maakten en maken we de afdeling zoals die er na 75 jaar nog steeds is. En daar mogen                   
we trots op zijn! 
 
73, 
 
Dan de Bruijn, PA1FZH 
Voorzitter afdeling Walcheren A44 
 
(lees verder op de volgende pagina)  
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Oprichting afdeling Walcheren van de VERON 
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Meer foto’s via http://pi4wal.nl/bestanden/geschiedenis.php  
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PI4WAL ervaringen tijdens de PACC contest 
Zoals ieder jaar zou ook in 2021 weer tijdens het tweede weekend van de maand februari                
de PACC contest plaatsvinden, met natuurlijk de deelname van een aantal Walcherse            
zendamateurs onder de clubcall PI4WAL van de Veron afdeling Walcheren in de            
clubshack van de VRZA afdeling Zuid West Nederland. Een voorbeeld van de al             
jarenlange zo succesvolle samenwerking. 

Echter, ook hier gooide het bekende virus alles danig in de war. Van het gezellig samenkomen                
en samenwerken in de clubshack kon uiteraard geen sprake zijn. Voor het eerst sinds jaren zou                
PI4WAL niet te horen zijn tijdens de PACC. Het alternatief, roulerend vanuit diverse thuisshacks              
de call in de lucht brengen, werd al snel als onwerkbaar weer terzijde geschoven. Want hoe ga                 
je het log synchroon houden zodat er achteraf niet vele “dupes” in het resultaat verschijnen? 

 

 

Knagen 

Toch bleef het idee van een PI4WAL-loze PACC knagen en daarom besloten wij, Wijnand              
PA3HFJ en Karin PA2KM in overleg met de Veron afdeling om ons weekend geheel aan de                
contest te wijden en de clubcall vanuit onze shack in Nieuwdorp te activeren. En we zouden het                 
meteen goed aanpakken, dus met twee zenders én twee operators tegelijk oftewel MO2R. 
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In de week voor de contest werden de nodige voorbereidingen getroffen. Zo werden de twee               
N1MM logprogramma’s op de operatorplaatsen aan elkaar geknoopt zodat het log op beide             
PC’s synchroon liep. Daarnaast werd er een 23 meter lange Endfed antenne opgehangen die              
dienst moest doen naast de normaal al aanwezige FD-4 offcentrefeed dipoolantenne en de             
FB-3 draaibare dipool. De sets die werden gebruikt waren de Icom IC-7400 en de Kenwood               
TS-2000, beiden uiteraard met het logprogramma verbonden. Er zijn geen lineairs gebruikt, dus             
gewoon 100 watt output uit de beide transceivers. Beide sets waren ook voorzien van headset               
en voetschakelaar. Kortom, we waren er klaar voor! 

 

Plaats van handeling 

Gemis aan filters 

Op de zaterdag begonnen we klokslag 13 uur lokale tijd met de contest. De strategie was dat                 
een van ons op een band CQ zou roepen en dat de ander op een andere band CQ roepende                   
stations zou werken. We hadden n.l. geen bandpassfilters e.d. waardoor onderlinge storing            
natuurlijk niet te voorkomen is. Maar door elkaar even een seintje te geven konden we onze                
QSO’s toch maken. Met onderbrekingen voor het avondeten en nog een           
ontspanningsmomentje zijn we tot een uur of 1 ’s nachts actief gebleven. Daarna konden we               
niet veel nieuwe stations meer werken en gingen we naar bed, om vervolgens zondag weer op                
tijd op te staan om de contest te vervolgen tot het einde. 

(lees verder op de volgende pagina) 
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Karin PA2KM achter de TS-2000 

De condities op de hogere banden waren helaas afwezig, op 15 meter werden maar zo’n 20, en                 
op 10 meter geen verbindingen gemaakt. En aangezien we géén geschikte antenne voor 160              
meter hadden werden de meeste QSO’s dus op 80, 40 en 20 meter gemaakt. Hoewel wij                
beiden onze CW vaardigheden aan het ophalen c.q. leren zijn beperkten wij ons tot de               
vertrouwde SSB-mode. Wie weet kunnen we volgend jaar ons hier eens aan wagen… hi! 

Tevreden 

Totaal hebben wij 328 verbindingen in het log kunnen opnemen en daar zijn we op zich wel                 
tevreden mee. Zonder de onderlinge storing hadden dat er nog wel wat meer kunnen worden,               
dus bij een volgende gelegenheid zullen er toch aanvullende maatregelen overwogen worden.            
Met een paar goed gekozen coax-stubs bijvoorbeeld valt al veel narigheid op dit gebied te               
voorkomen, dus daar gaan we de komende tijd eens verder induiken. Wij hebben ons in ieder                
geval uitstekend vermaakt, en wie weet gaan we nog eens op herhaling tijdens een van de vele                 
contesten die het jaar rond op HF plaatsvinden. 

 

(lees verder op de volgende pagina) 
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         De eindscore 

 

 

 

 
73’s van Karin PA2KM & Wijnand PA3HFJ 
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PI1ZWN met C4FM weer QRV vanuit Bergen op Zoom 

Door een technische oorzaak van hoog frequent aard, was PI1ZWN een tijdje uit de              
lucht.  

De uitgang van PI2BOZ beïnvloedde de ingangsgevoeligheid van PI1ZWN nadelig. Na een            
zoektocht, gevolgd door het nodige afregelen zijn er een aantal filters geplaatst om dit              
probleem op te lossen. 

Na een aantal succesvolle tests kunnen we concluderen dat het probleem inderdaad            
opgelost is en hebben we PI1ZWN per 22 februari 2021 weer in de lucht gezet. 

Met dank aan Ton, PD5TON voor zijn medewerking. 

Bron: https://www.repeatersboz.nl/2021/02/22/pi1zwn_terug_in_de_lucht/  

 

 

Presentatie Arduino voor Radioamateurs 
 
Een presentatie van ruim 1 uur (youtube) over gebruik Arduino door / voor radioamateurs door               
Cor Struyk PAoGTB uit Geertruidenberg is te zien via https://youtu.be/ZSvLHQOMrd4  
 
 

Radio Communication Museum in Derby (UK) 
 
Een leuke video (met o.a. een rondleiding) van ruim een uur via youtube: 
https://youtu.be/P6l9RAUGUSIb  
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Frequentielijst februari 2021 met aanvullingen via https://deltascannerzeeland.nl/frequentielijst/  
 
Landelijk CB netwerk met repeaters via https://deltascannerzeeland.nl/wrlp-landelijk-cb-netwerk/  
 
 
 
 

Agenda 

iedere zondag 21.00 uur Wekelijkse Technoronde op 145.225 MHz 

03 maart Geen bijeenkomst, 20.00 uur extra radioronde PI4ZWN op 145.225 MHz 

09 maart Locator Contest 

10 maart Geen bijeenkomst, 20.00 uur extra radioronde PI4WAL op 145.225 MHz 

28 maart Familie Vossenjacht (zondagmiddag, onder voorbehoud)  

 

 

Radio-rondes 

 

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 03 en 10 maart 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 D-STAR (binnenkort FM) 
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 april editie uiterlijk 20 maart naar deltaloep@gmail.com  
Verzending april editie medio 28 maart 2021. 
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