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Van de redactie

Hierbij ontvangt u de Deltaloep met informatie over de COTA op 25-26 maart, verslagen van

gehouden activiteiten, WRTC certificaten, museum Waalsdorp en heel veel meer.

Uw kopij (maart nummer) graag vóór 20 maart 2023 via ons mailadres deltaloep@gmail.com

Nieuws van VERON afdeling Walcheren

Woensdag 8 maart 2023 om 20.00 uur vindt onze maandelijkse bijeenkomst plaats in het
Palet (Brede School) in Middelburg-Zuid (tegenover het winkelcentrum).

Deze avond zal een stukje film worden vertoond over:
- het uit de lucht gaan van de laatste europese lange golf zender van RTL Luxemburg op 234
Khz  kort geleden.
- JW0X Belgium expedition in 2022 to Svalbard.
- D60AE Comoros expedition in 2022 .

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 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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Nieuws van VRZA afdeling Zuid West Nederland

Woensdag 1 maart zal de maandelijkse afdelingsbijeenkomst worden gehouden van de
VRZA afdeling Zuid West Nederland. Aanvang 20.00 uur in Vlissingen.

Zaterdag 4 maart is het eerstvolgende Open Radio Huis met als onderwerp Arduino. Daarnaast
is er natuurlijk ook ruimte voor ieders eigen bouwproject, antenne projecten en heel veel meer.
Je ontvanger-, scanner of zender testen ? Neem ‘m mee voor op de grote antennes.

Dinsdag 14 maart is weer de maandelijkse Locator Contest van 20.00 uur tot 23.00 uur lokale
tijd op 6m en hoger. Geef je een puntje weg aan de deelnemers ?

Woensdagavond 15 maart is de reguliere Techno-avond, vanaf 20.00 uur is iedereen van harte
welkom aangaande zelfbouw, soldeer assistentie, antennebouw en heel veel meer.

Woensdag 1 februari 2023 was de jaarvergadering van de afdeling. Daar heeft Michel PD4AVO
weer bijgetekend voor 3 jaar als afdelingssecretaris.

Voor actuele informatie verwijzen wij naar onze website: https://www.pi4zwn.nl/

73’s van Michel PD4AVO
Afdelingssecretaris VRZA ZWN

Hulpverlening door Physisch Laboratorium RVO-TNO bij Watersnoodramp 1953

Al op 19 februari 1953 werd een rapport samengesteld over de bijdragen vanuit het
Physisch Laboratorium van de Rijksverdedigingsorganisatie TNO (RVO-TNO) aan de
hulpverlening bij de Watersnoodramp die Nederland in de nacht van 31 januari op 1
februari 1953 trof.

Het rapport is opgebouwd uit de appreciaties van leidinggevenden en verslagen van de
individuele medewerkers in de vorm van een kort overzicht met een zeStal bijlagen. Hieruit is
met kleine tekstaanpassingen en ontdubbelingen een lopend, geanonimiseerd verhaal
gedestilleerd. Tussen vierkante haken staat aanvullende uitleg of informatie.

De hulpverlening bij de watersnoodramp van 1 februari 1953 en volgende dagen door het
Physisch Laboratorium bestond in de eerste plaats op het gebied van radiocommunicatie. Een
vijftal zend- en ontvangst posten zijn hierbij betrokken geweest (onder ander de radioverbinding
Middelharnis – Hellevoetsluis).

Lees verder via deze link, met dank aan Jan PA2JCB
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Komende zaterdag 4 maart Open Radio Huis

Radio Morse Enigma Arduino

De electronica bladen staan er vol van: Daar waar tientallen jaren geleden ooit een boekje
verscheen over zendamateurs en computers is de computer tegenwoordig niet weer weg
te slaan uit de wereld van de Radioamateur.

We zagen het al eerder in de 'trukendozen van o.a. Yaesu en Icom: Software Defined Radio's.
Om het nog minder 'sexy te maken’ een plastic of metalen doosje van nauwelijks 15 bij 15 cm
met een kabeltje naar de notebook: De SDR receiver van 15 KHz naar 3 Gigahertz. Er is niks
mechanisch meer aanwezig.

Alle stroompjes zijn onzichtbaar op de vierkante nanometer. Een groot geheim wat daar gebeurt
en alleen op geavanceerde meetapparatuur en de luidspreker zie je en hoor je wat er
opgevangen wordt uit de ether.

Met de lezing van Dan PA1FZH nog vers op het netvlies: de prachtige Enigma replica, destijds
een krachtige machine wordt tegenwoordig samengevat in een klein Arduino doosje dat precies
hetzelfde kan doen als de Enigma destijds, nog maar niet te spreken over de huidige
standaarden voor Encrypto waar o.a. moderne internet communicatiemedia als Telegram en
Whatsapp gebruik van maken.

Het leek de organisatoren van het Open Radio Huis leuk om de leden te vragen hun Arduino
experimenten met elkaar te delen tijdens de editie van 4 maart 2023. Het leek ons ook leuk om
een aantal zaken aan elkaar te koppelen:

Met een mini Arduino Enigma een bericht te coderen dat vervolgens met de Morserino via Lora
wordt verzonden naar een andere Morserino of gewoon via de straight sleutel met een qrp
transceiver zoals bijvoorbeeld van QRP Labs via een eenvoudig draadantenne naar een andere
X en Y station in de nabijheid, bijvoorbeeld in een landrover ergens ter plaatse.....

Komende zaterdag zijn we er weer van 09.00 uur tot 16.00 uur, tussen de middag genieten we
samen van de lunch. Koffie en thee worden u aangeboden door de afdeling.

Het is er ook dé gelegenheid om antennes te bouwen en/of testen, om te komen solderen, om
advies te vragen over zelfbouw, om je scanner te laten programmeren, om achter de HF set
plaats te nemen, voor onderling QSO, gaten tot 40 mm te laten zagen of ponsen in voertuigen,
je voor te bereiden op het Camping On The Air weekend (25-26 maart) en heel veel meer.

Namens de organisatie graag tot zaterdag!

René PA3CKP
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Foto boven: verschillende voorbeelden die komende zaterdag 4 maart aan bod komen

Het baken PI7CIS is voorlopig uit de lucht

Het 2 meter baken PI7CIS is na vele jaren 24/7 in bedrijf geweest te zijn bedrijf defect
geraakt. Het baken staat opgesteld in Scheveningen en zendt uit op de frequentie 144.416
MHz. Met een simpele dipool antenne is deze doorgaans door heel Nederland te
ontvangen. Het baken is gebouwd door en in beheer bij Henk (PA0C).

Henk is momenteel bezig met de bouw van een nieuw baken. Deze zal voorzien worden van
een 10 MHz referentie en GPS lock mogelijkheid. Ook zal de Kathrein antenne vervangen
worden, want de plaatsing bovenop een duin langs de kust en dus een vochtige omgeving van
zout water, heeft in de loop der jaren de antenne doen beschadigen.

Voor het baken op 70 cm dat uitzendt op 432.416 MHz wil Henk ook verbeteringen aanbrengen.
Echter, het terugplaatsen hangt mede af van de hoge energiekosten.
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COTA Camping On The Air editie 2023
Gedurende het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 maart is de eerstvolgende editie
van Camping On The Air, ook wel bekend als de COTA.

Een grote verwarmde kantine met bar, keuken en toilet, slaapgelegenheid onder de tafels, Een
gezellig gezamenlijk warm diner op zaterdagavond, een groot grasveld voor experimenten, tijd
en ruimte voor onderling QSO….. zomaar wat ingrediënten die aanwezig zijn op de jaarlijkse
COTA bij de familie Dekker op camping Buitenhof, gelegen aan de Dekkersweg in Lewedorp.

We verzamelen zaterdagochtend 25 maart vanaf 08.45 uur op de parking Mortiere voor de grote
Blokker. De deelnemers die al vroeg op weg gaan, rijden om 09.00 uur achter elkaar aan
richting Lewedorp. Regionaal inpraat 438.4375 MHz & lokaal tijdens de COTA op 145.225 MHz.

Natuurlijk staat het ieder voor zich om later die ochtend te komen, of de middag en/of de avond,
of zelfs zondag waar we vanaf 09.00 uur vast weer wakker zijn om nieuwe gasten te ontvangen.
Lunchpakket neem je zelf mee, diner doen we met de dan aanwezige deelnemers en gasten.

Veel tradities zullen gedurende het weekend de revue passeren, zoals bepaalde samenkomsten
die iets te maken hebben met een hapje en/of een drankje….. en heel veel meer!

Koffie en thee is aanwezig, de rest neemt iedereen zelf mee. Verschillende kratten met coax,
luister- en zendapparatuur, soldeerstations, SDRplay- en SDR dongels, Mini-Whipes, analysers,
uitschuifbare mastjes, antennes, boodschappen etc. sieren de kantine en het grasveld buiten.

Het is ook een mooi moment op je eigen suitcase mee te nemen, deze ter plekke aan te passen
en/of uit te breiden. Leuk voor latere momenten op Oranjeplaat.

Blijf je slapen ? Dan is een toilettas, kussen, luchtbed en slaapzak handig om mee te nemen.

Beelden van eerdere edities in 2022, 2020 en 2019:

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2022/nggallery/fotoboek-2022/2022-cota

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2020/nggallery/fotoboek-2020/2020-cota

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2019/nggallery/fotoboek-2019/2019-COTA

Deelnemers / bezoekers betalen dit jaar per dag 5 euro voor koffie / thee / bezoek
dit i.v.m. de gestegen energiekosten. VERON Wal en VRZA ZWN vullen de onkosten aan.

Informatie bij Michel PD4AVO via pd4avo@zeelandnet.nl
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Verslag lezing Enigma operatie Bletchley Park
Donderdag 9 februari 2023, 19.30 uur. De koffie en thee zijn uitgeschonken, het licht is
gedoofd. De beamer staat tijdelijk gestald op de koelkast. De tafels staan in de grote hal.
De stoelen zijn gevuld met nieuwsgierigen en liefhebbers naar het diepere verhaal van de
Enigma, en de geheimen van Bletchley Park.

De replica Enigma, rotoren, boeken, de verteller. Vooral dat laatste maakt het verhaal compleet
want de verteller moet het overbrengen naar de luisteraars. En dat lukt Dan de Bruijn PA1FZH
prima. Alle aanwezigen, zowel uit de amateurwereld als van daarbuiten, luisteren aandachtig
naar de verhaallijn die Dan ons deze avond gaat voorschotelen.

Een deel van de aanwezigen tijdens de lezing van Dan PA1FZH

Enigma Historie, werking en kraken

Een van de eerste sheets van de PowerPoint presentatie is altijd met de foto van acteur
Benedict Cumberbatch in de rol van Alan Turing in ‘The Imitation Game’. Het leven op Bletchley
park wordt in beeld gebracht: de mensen achter het spel van het decoderen van radioverkeer
en het strategisch beïnvloeden en verkorten van de oorlog. Maar ook zoals in elke goede film:
het spel om de macht, de intriges en zelf een romance.

Er is wat discussie over wie de Enigma nu heeft uitgevonden: was het Scherbius of was het de
Nederlander Koch. Feit is dat de machine al veel eerder werd gebruikt o.a. in Polen en
Duitsland voor vertrouwelijk berichtenverkeer door banken.

In de Eerste Wereldoorlog had men ook al een vergelijkbare variant. De Polen brachten de
Enigma naar Engeland en uiteraard waren er ook ‘overlopers’ en spionnen tijdens de oorlog die
‘intel’ verstrekten aan de geallieerden. Bekender is: de ‘Capturing of Enigma’ die zich aan boord
van een U-boat begaf, samen met de codeboeken.
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De mens als machine

Ook de eerste berichten werden nog gedecodeerd zonder de ‘Bombe’, de machine met 36
enigma’s die de settings van de rotors in de Enigma kon uitlezen op grond van ‘cribs’ in het
berichtenverkeer.

De Romeinen begonnen decoderen d.m.v. de Ceasar schijf. Die liet Dan zien. Een eenvoudige
verdraaiing van de letters tegenover elkaar maakte de eerste codering en dat principe vind je
ook terug in de Enigma.

Dan legde uit hoe de Enigma werkte met de toetsen, de schakelingen naar het plughboard (of in
het Duits: steckerbrett), via de verstelbare rotors met interne bedrading, via de reflector weer
terug naar het plughboard en zo werd iedere ingetypte letter op 180 miljoen maal miljoen maal
miljoen mogelijkheden een andere letter.

Het codeboek bevatte het volgende:

· Keuze uit een aantal rotor tot 8 stuks toe
· De volgorde van plaatsing van 3 of 4 rotors, iedere rotor heeft de 26 letters van het

alfabet.
· De interne beginsetting van de rotors (de binnenkant), de keuze voor reflector B of C
· De instelling van het plughboard. Bijv A = F, C = K.
· Tenslotte een rijtje van 3 letters de zogenaamde Kenngruppen

Nadat de Enigma hiervoor werd ‘geprogrammeerd’ volgde het tweede deel met informatie die
aan het gecodeerde bericht kon worden ontleend:

Ieder bericht werd voorafgegaan door twee groepjes van 3 letters op grond van een ad random
keuze. Bijv EHZ – TBS. De eerste groep (de Grundstellung) bepaalt de eerste instelling van de
rotors (de buitenkant). Vervolgens wordt de tweede groep (de Spruchschlussel) ingetypt. Dan
lichten de drie letters ‘XWB’ op van het lampboard. Die vormen dan de eerste rotor instelling
van de rotors.

Dan pas kon de tekst in groepen van 5 letters worden ingetoetst en leverde elke letter een
andere letter op die samen het bericht vormden. In de eerste groep van 5 letters zaten drie
aaneengesloten letters van een van de Kengruppen verborgen ter controle. Die eerste groep
werd niet gedecodeerd.

Voorbeeld bericht op dag 31 (zie het codeboek)

Na 12 uur middernacht werd alles weer anders. De laatste strook van het codeboek werd
afgesneden en nieuwe instellingen van kracht.
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Zwakke plekken

Dan gaf aan de hand van een aantal voorbeelden aan dat door veel voorkomende berichten
zoals het weer, ‘Heil Hitler’ en veel zelfde woorden in berichten er zogenaamde ‘cribs’
ontstonden waardoor decoderen, het puzzelen makkelijker werd. Ook waren er operators die
zich niet hielden aan de codering van het codeboek of de instellingen niet wijzigden. Door
menselijke fouten werden daardoor zwakke plekken ontdekt.

Ook had de machine van zichzelf ook zwakke plekken: Een letter kon nooit terugkomen als
zichzelf; de eerste rotor veranderde steeds van 1 positie na 26 letters.

Voor de briljante wiskundigen waren de ‘cribs’ en de menselijke fouten in combinatie met de
wetenschap van de werking van de Enigma en de ontvallen codeboeken voldoende om een
machine te ontwikkelen die snel in staat was de instellingen van de Enigma te achterhalen.
Deze machine heette de ‘Bombe’, daarvan zouden er enkele tientallen van hebben gewerkt
zowel in Engeland als in Amerika destijds.

Enigma van Dan PA1FZH

De eerste computers

Alan Turing ontwierp de eerste versie van de ‘Bombe’ die later door Gordon Welchman werd
gemodificeerd. De gedachte was dat veel (menselijk)werk door machines overgenomen konden
worden en dat die machines heel veel sneller konden verwerken.

Toen later het Duitse ‘oppercommand’ zich ging bedienen van de meer gecompliceerde Lorenz
machine waren er nog grotere machines nodig voor het decoderen. De echte eerste voorloper
van de computer was de ‘Colossus’. Een computer met honderden radiolampen die een enorme
warmte af gaven om de machine met een roterende snelheid van 40 km per uur liet werken.
Een fascinerende combinatie van mechanica en elektrotechniek.

Dan ondersteunde de werking en het kraken van de Enigma met verschillende hulpmiddelen
zoals de Ceasar schijf, de bus met rotoren en bedrading, zijn replica Enigma, de Uhr Box, een
extra lampboard, boeken en de Enigma E.
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Traffic analyses

Tenslotte werd ook stilgestaan bij wat men traffic analyses noemde: het radioverkeer tussen
verschillende stations monitoren en zien waar er druk radioverkeer ontstond. Daarbij waren
codes nodig van de locaties van waaruit de berichten werden verzonden. Dan liet ook een boek
zien met allerlei codes voor operaties en locaties, de afkortingen die men gebruikte in het
berichtenverkeer. Op die manier kon men voorspellen wat waar aan de hand zou zijn en kon
men hier naar handelen. De gebruikte technieken werden de basis voor o.m. het werk van het
‘Signalcorps’ en de dienst MI6.

Opvallend is dat er weinig bekend is geworden van de apparatuur waarmee de Engelsen en
Amerikanen destijds hun berichten mee versleutelden. Bekend is de TypeX afgeleid van de
Enigma, maar met meer rotorbewegingen. Misschien een goed bewaard geheim?

Lezing van meer dan 3 uur.

Het werd een intensieve lezing van meer dan 3 uur, voor de mensen die binnenkort naar
Bletchley Park gaan alvast een opwarmertje, voor menige radio amateur interessante techniek
in de context dat oorlogen nog steeds worden beslecht door technisch vernuft en de mensen
die aan de knoppen draaien.

Het uitgebreide verslag van het bezoek van 13 tot en met 16 maart 2023 van beide Michels en
de schrijver van dit stukje aan Bletchley Park volgt eind maart inclusief een foto rapportage.

We waren deze avond wat eerder begonnen, wat een goede zet bleek te zijn, want het
eindsignaal was niet eerder dan 22.45 uur. Daarna nog even de afwas, onder het genot van de
nodige borrelnootjes en een glaasje lekkers. Wat hebben we weer genoten.

Namens de aanwezigen Dan bedankt voor deze leerzame avond!

Michel PE1PTS, René PA3CKP en Michel PD4AVO
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Enerverende Open Dag in het Watersnoodmuseum

Dit jaar wordt herdacht dat het 70 jaar geleden is dat de dijken doorbraken door een

combinatie van harde wind en hoge waterstand. Ook hebben we recentelijk geleerd dat

het onderhoud van de dijken te wensen overliet omdat iedereen druk bezig was met de

wederopbouw na de Tweede Wereld oorlog.

De dijken braken door in de nacht van zaterdag op zondag 1 februari 1953. In grote delen van

Zeeland, Zuid-Holland en het Westen van Noord-Brabant stond het water in de steden, dorpen

en omstreken. Vele mensen werden in hun slaap verrast door het water andere zochten hoger

gelegen delen van het huis op maar kwamen toch om omdat het huis door de kracht van het

water instortte. De communicatie in die tijd was nog niet zo goed als tegenwoordig en de

telefoonlijnen liepen nog bovengronds en die palen waren geknapt door de storm of de kracht

van het water.

Antennes hersteld

Zondagmiddag, nadat de eerste zendamateurs hun kapot gewaaide antennes hersteld hadden

en contact hadden gelegd met hun collega amateurs in andere delen van het land kwam

langzaam het besef hoe groot de ramp was.

Veel belangstelling voor noodcommunicatie toen en nu.
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Vele amateurs stelden hun shack beschikbaar aan de autoriteiten en zaten soms 24 uur of

langer achter elkaar zelf achter de zender. Op deze manier konden alle boodschappen

doorgegeven worden vanuit uit de overstroomde gebieden naar de hulpverleners en de

coördinerende instanties zodat hulp en hulpgoederen naar de juiste plaats gebracht kon worden

met helikopter, vliegtuigje of boot. Vanuit heel het land, zelfs vanuit Friesland kwamen amateurs

met hun zenders om hier in Zeeland een plaats toegewezen te krijgen van waaruit ze hun hulp

konden verlenen met het boodschappen versturen van de burgemeester of politie naar het

coördinatiecentrum in Den Haag.

Dit is het verhaal dat ik vele malen verteld heb op zaterdag 4 februari 2023 aan de vele

bezoekers van de open dag in het watersnoodmuseum te Ouwerkerk. Meer dan 3000

bezoekers zijn er deze keer geweest en ze werden door een mooie groep van zendamateurs

opgewacht die samen het verhaal konden vertellen, lieten zien hoe er vroeger met de

flessenzender contact gemaakt werd, (en nu ook), hoe we tegenwoordig verbindingen maken

en wat wij doen als er nu weer een noodsituatie uitbreekt waarbij onze amateurs van de DRCO

naar de gemeentehuizen en brandweerposten vertrekken om te assisteren.

Morsesignaal

CW-master Bill WB4WB at the key!
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Een groot deel van de dag klonk het morsesignaal van onze gast Bill WB4WB door de zaal

heen, hij werd geassisteerd door Frank PE1EWR. Later ging Robert PA3GEO samen met Frank

verder. Ook Tjerk PA0SBV en Cor PA0AM lieten zich niet ongehoord. Soms in CW maar

meestal in AM werden er vele verbindingen met Nederlandse amateurs gemaakt. Piet PA0CWF

heeft met zijn oude militaire set ook vele CW-verbindingen gemaakt.

Achter de DRCO tafel konden we Bram PD1ABK, Ben PD1MRZ, Wouter PB1WL en René

PA3CKP vinden. Wijnand PA3HFJ, Michel PD4AVO, Menno PD1ML en ik, Karin PA2KM

vertelden de bezoekers het bovenstaande verhaal. Dan PA1FZH en Yermolai PD0TZ stonden

dit jaar elders in het museum. Er is een vaste opstelling gemaakt over de rol van de

zendamateurs en daarin is de originele flessenzender opgenomen maar ook de grote zender

van de opa van Yermolai, PA0TZ, die daar in Breda 72 uur achter gezeten heeft om de

berichten vanuit het rampgebied door te sturen naar Den Haag.

Veel bezoekers waren weer zeer verrast en ze hebben weer veel geleerd van hun bezoek aan

onze ruimte. “Nooit geweten”, was een veelgehoorde opmerking.

Aan het eind van de dag gingen thuis moe maar voldaan de benen omhoog en konden we weer

terugkijken op een enerverende maar mooie dag.

Beelden van deze dag zijn te bekijken via onderstaande link:

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2023/nggallery/fotoboek-2023/2023-pa70zrk

Verslag door Karin PA2KM
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PI4WAL beleeft wederom leuke PACC Contest

Ook dit jaar waren leden van VERON en VRZA, gedurende het weekend van 11 en 12

februari 2023, weer actief met de jaarlijkse PACC Contest.

Vanuit de clublocatie van de VRZA afdeling Zuid West Nederland was men zaterdags QRV op

SSB, op zondag klonken CW geluiden in de shack in Vlissingen.

Danny PA3BLI en Menno PC4C zijn aan de beurt.

Educatie

Zaterdagmiddag was er ruimte voor educatieve activiteiten want sommige luister- en

zendamateurs deden voor de eerste keer mee achter de microfoon en/of achter de log pc. Zo

ontstaan ook voor de toekomst nieuwe operators om ook komende jaren het contest station in

de ether te blijven houden. Achtereenvolgens kwamen verschillende operators in actie: Serge

PA9822, Menno PC4C, Danny PA3BLI, René PA3CKP en Michel PD4AVO.
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Dit alles gadegeslagen door verschillende bezoekers deze middag zoals bijvoorbeeld Huib

PD0RLX, Dave PC4D, Bart PA11619, Ronald PA10725, Hugo PD9D en Peter.

All you can eat

Daarna was het tijd voor het ‘All you can eat’ concept. Vanuit de frituur van René kwam de

nodige friet en assorti snacks. Het bleek voldoende energie voor de avondploeg want Karin

PA2KM en Wijnand PA3HFJ trokken het aantal QSO’s in sneltreinvaart op naar 200!

Zondagochtend vanaf 09.00 uur was Robert PA3GEO aangeschoven achter zijn set (TS-850)

waarbij de Bencher goed z’n werk deed. Met de nodige assistentie van Danny PA3BLI, René

PA3CKP en Michel PD4AVO én de nodige koffie en Red Velvet taart kwam de energieke motor

snel op gang waardoor in hoge versnelling de nodige CW verbindingen werden gemaakt op de

15m dipool antenne en de FD-4.

319 QSO’s

Uiteindelijk zijn gedurende de uren dat PI4WAL QRV was 319 QSO’s gemaakt wat zo’n 30.000

punten heeft opgeleverd.

Het was voor de deelnemers weer leuk om op deze manier actief te kunnen zijn met PI4WAL,

uitkijkend naar soortgelijke nieuwe activiteiten, later dit jaar. Graag tot een volgende keer.

Voor de beelden klik op onderstaande link:

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2023/nggallery/fotoboek-2023/2023-pacc

73’s en dank iedereen voor het meedoen!

Robert PA3GEO & Michel PD4AVO

Deltaloep Pagina 14 van 25

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2023/nggallery/fotoboek-2023/2023-pacc


Familie Vossenjacht aan Veerse Meer met 4 teams

Een droge dag, waar later het zonnetje zou doorkomen, waar op de locatie van de Vos is

genoten van de erwtensoep en de antwoorden op de vervelende Vragen Lijst.

Zondag 19 februari begon het nieuwe buitenseizoen met de jaarlijkse Familie Vossenjacht. Die

ochtend gingen enkele luister- en zendamateurs al om 09.00 uur op pad om eerst het Baken en

later de Vos in gereedheid te brengen zodat later de jagers op tijd op pad konden gaan.

Het Baken, op 17 km vanaf het startpunt in Vlissingen, was dit jaar on-air gezet door Bart

PA11619, Ronald PA10725 en Michel PD4AVO. Zij hadden de taak om ook toe te kijken dat er

tijdens het invullen van de Vervelende Vragen Lijst (de befaamde VVL) niet stiekem gebruik zou

worden gemaakt van laptops, telefoons, encyclopedieën, dagboeken, jaarverslagen  etc.

Wouter PB1WL en Hugo PD9D in Kamperland.
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Bewaken van de erwtensoep

De Vos stond 20 km verder dan het Baken, alwaar Cor PE1PTQ en Dan PA1FZH de zorg

hadden over het bewaken van zowel de antenne installatie in het bos als ook de erwtensoep,

verstopt achterin de Landrover. Passanten hadden geen weet welke speciale opdracht zij die

zondagochtend hadden.

Plaats van handelen dit jaar voor het Baken: de parking van voetbalvereniging Serooskerke,

gelegen aan de parallelweg van de N57. De Vos stond op de parking achter Camperpark

Zeeland, gelegen aan de Campensweg op Noord-Beveland, nabij de Schotsman. Ook deze

editie was het niet zo dat team 1 automatisch ook als eerste binnenkomt bij het Baken en/of de

Vos. Zoals gebruikelijk zijn dan de rollen vaak al omgekeerd, wat de uitslag later ook

spannender kan maken. Het aantal fouten van de VVL maken het eindresultaat soms anders

als dat de teams zelf hadden verwacht.

Vervelende Vragenlijst

De vier teams moesten eerst het Baken peilen vanuit de drie verschillende gemeenten op

Walcheren: Vlissingen, Middelburg en Veere. Het was voor sommige teams toch nog even

zoeken want het Baken stond niet bij Molen Jonge Johannes, ook niet in het dorp. De

organisatie zag de deelnemers enkele keren heen- en weer rijden over zowel de oostelijke

parallelweg als de hoofdrijbaan van de N57. Eenmaal op locatie van het Baken kregen de

teams de VVL voorgeschoteld, die dit keer in het teken stond van het Veerse Meer, omliggende

infrastructuur en de PZC. Met gemiddeld 6 van de 20 goede antwoorden had men best een

hoge score!

Na het verlaten van Serooskerke moest men een foto maken met één van de teamleden bij de

brandweerkazerne Kamperland. Vanaf daar moest men ook een peiling doen naar de Vos. Al

was de afstand van Kamperland naar de Schotsman slechts 5 km, verschillende teams hadden

toch nog meer dan 30 minuten nodig om op het eindpunt te komen waar de Vos nog moest

worden gezocht in het nabijgelegen bos. En ook dat is uiteindelijk iedereen gelukt!
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Nadat alle teams de Vos hadden gevonden kon men genieten van de erwtensoep en stokbrood,

waarbij ook deze keer de hulp van Elna oneindig gewaardeerd kon worden!

Er wordt genoten van de snert bij de vos.

Einduitslag

Het aantal minuten is berekend door:

● Tijd in minuten vanaf de startlocatie Vlissingen naar het Baken in Serooskerke
● Tijd in minuten vanaf het Baken in Serooskerke naar de Vos aan het Veerse Meer
● Aftrek aantal minuten (evenredig aan het aantal goede antwoorden van de VVL)
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Cor PE1PTQ controleert op het eindpunt regelmathet signaal van de Vos

De einduitslag van de 2023 editie is als volgt:

4e plaats: Team 3 Miranda, Mirte en Thijmen 178 minuten

3e plaats: Team 1 René PA3CKP en Robert PA3GEO 174 minuten

2e plaats: Team 2 Hugo PD9D en Wouter PB1WL 127 minuten

1e plaats: Team 4 Karin PA2KM en Wijnand PA3HFJ 90 minuten

Iedereen had het wederom prima gedaan, hulde voor de vier deelnemende teams. En ja, je

verlies erkennen blijkt soms best moeilijk, ook na ruim 20 keer deelnemen aan een

Vossenjacht…… nogmaals hulde!

Graag tot ziens op een van de reguliere 80 meter Vossenjachten dit seizoen, doorgaans iedere

vierde woensdag van de maand, van april t/m september. Data’s in de Deltaloep!

Natuurlijk zijn ook hier beelden van gemaakt, klik op onderstaande link:

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2023/nggallery/fotoboek-2023/2023-familievossenjacht

Allen dank voor het meedoen!

73’s van Michel PD4AVO
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Behaald WRTC Award

Om,

Hierbij mijn behaald WRTC Award tijdens het WRTC kampioenschap tijdens de maand januari
2023.

De gebruikte mode was alleen CW, TX/RX waren diverse JRC sets; vermogen 100 watt.

Antenne 43 mtr. lange windom.

Bal-un 1:6 , coaxiaal gevoed.

73' Cor L. van Soelen PG0S
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TE KOOP

Voor de liefhebber heb ik het volgende:

2 yagi antennes voor 144MHz 10 el Anjo YA014410E

2 yagi antennes voor 432MHz 28 el M2

Voorversterker 144 MHz, 432 MHz en 1296 MHz

Powersplitter voor 144 MHz en 432 MHz voor 2 antennes

Powersplitter voor 144 MHz voor 6 antennes (gratis)

Hoog vermogen coaxrelais

Verschillende lengtes aluminium buis

Verschillende bevestigingsmaterialen bv voor 50mm/50mm buis

Verschillende lengtes coaxkabel

TEAB

73 de Kees PA3CWI Ritthem

kvbelzen@zeelandnet.nl
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Examenvragen voorschriften, beperkingen en regelgeving gewijzigd

De Stichting Radio Examens wil je er graag op wijzen, dat er een aantal wijzigingen in de
examenvragen over de voorschriften en beperkingen (de regels waaraan je je bij het
zenden aan moet houden) zijn ingevoerd.

Tot nu toe waren deze vragen gebaseerd op de oude “Gebruikersbepalingen
amateur frequentiegebruik”, die al een tijd zijn vervallen en niet meer op de website van de RDI
(voeger: AT) staan. Omdat er wel vragen over gingen, had de Stichting Radio Examens de oude
gebruikers bepalingen nog op de website staan voor studiedoeleinden. Ook de Studiehulp voor
de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen was gebaseerd op examenvragen “oude
stijl”. (Hoofdstuk 13 is alleen van toepassing voor de F-examens).

Vanaf de examens van 1 maart 2023 zullen de examenvragen over de voorschriften,
beperkingen en verdere regelgeving zijn gebaseerd op de Regeling gebruik van
frequentieruimte met meldingsplicht 2015, versie: 18 juni 2021. Ook de Studiehulp voor de
hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen is vernieuwd.

Verschillen met vroeger zijn er o.a. in de definitie van “radioapparaten”, het begrip
Elektro magnetische Compatibiliteit (EMC) en in de klasse van uitzending (digitale
amateurtelevisie heeft de klasse van uitzending G1F, niet meer F1D). Bovendien is in de
examenvragen de benaming “Agentschap Telecom” overal gewijzigd in “Rijksinspectie Digitale
Infrastructuur”.

De Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 is in te zien via de website
van de RDI en via de website van de Stichting Radio Examens.

Omdat de Regeling ook over het maritieme frequentiegebruik gaat en daarom veel tekst en
tabellen bevat die voor radioamateurs niet van toepassing zijn, heeft de Stichting Radio
Examens hiervan een samenvatting gemaakt met alleen de regels die voor radioamateurs van
belang zijn.

Dit document (een pdf) kun je downloaden van de website van de Stichting Radio Examens
onder menu “Informatie”. Ook de gewijzigde Studiehulp vind je daar.

https://www.radio-examen.nl/informatie

Wij raden je aan om deze documenten goed te bestuderen voor je examen.
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Kun je het vliegverkeer boven Nederland meekijken en meeluisteren? Jazeker!

Meekijken kan o.a. via https://globe.adsbexchange.com/?icao=ehmz

waar de vlieghoogtes allemaal verschillende kleuren hebben.

Volgende maand meer hierover met handige kaartjes, tabellen etc.

Het doorgaand (hoger) vliegverkeer boven Zeeland is o.a. te beluisteren via:

FL 660 tot FL 365 Delta High Sector 132.08333 MHz

FL 365 tot FL 335 Delta Middle Sector 135.51666 MHz

FL 335 tot FL 245 Delta Sector 135.95833 MHz

FL 245 tot FL 055 (Noordzee) Amsterdam Radar CTA West 125.75000 MHz

EHAM Amsterdam en EHRD Rotterdam South outbound via W-Brabant / Antwerpen:

(outbound) Amsterdam Radar South 123.85000 MHz

(outbound) Nicky Sector (Brussel) 135.97500 MHz

Inbound via Zeeland naar Rotterdam EHRD en Amsterdam EHAM:

Vliegverkeer boven Vlaanderen Koksy Sector (Brussel) 132.20000 MHz

Inkomend vanuit Vlaanderen: Amsterdam Radar inbound 130.95000 MHz

doorgaand naar EHAM: Amsterdam Approach 121.20000 MHz

doorgaand naar EHRD: Rotterdam Approach 122.99166 MHz

Het lage vliegverkeer boven Zeeland tot FL 055 is te horen op de frequenties:

Amsterdam Info (noordelijk van Oosterschelde / kuststrook) 124.30000 MHz

Dutch Mil (zuidelijk van Oosterschelde / West-Brabant) 132.35000 MHz

EHMZ Arnemuiden (Vliegveld midden-Zeeland) 119.25000 MHz

Kustwacht (Kustwachtcentrum met eenheden en SAR) 123.10000 MHz

Sportvliegtuigen, traumaheli’s, eenheden kustwacht, luchtvaartpolitie etc.
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AGENDA

01 maart Afdelingsbijeenkomst VRZA afdeling Zuid West Nederland

04 maart Open Radio Huis met o.a.  Radio Morse Enigma Arduino

08 maart Afdelingsbijeenkomst Veron afdeling Walcheren

14 maart Locator Contest

15 maart Techno-avond bij VRZA afdeling Zuid West Nederland

01 april Open Radio Huis met o.a. als onderwerp: Voorbereiden buitenseizoen

05 april Afdelingsbijeenkomst VRZA afdeling Zuid West Nederland

11 april Locator Contest

12 april Afdelingsbijeenkomst Veron afdeling Walcheren

19 april Techno-avond bij VRZA afdeling Zuid West Nederland
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RADIORONDES

Elke werkdag 05-07 uur 430.1250 MHz Vroege Vogel Ronde via PI2NOS

Zondagochtend 09.30 uur 144.2750 MHz SSB ronde +/- QRM

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 Jesse Kluijfhout PE1RUI www.pi4vli.nl

PI4WAL Ben Bousché PD1MRZ www.pi4wal.nl

PI4ZWN Michel Bleijenberg PD4AVO www.pi4zwn.nl

Regionale UHF repeater 438.0375 MHz PI2VLI   ZW Zeeland Vlissingen DMR CC1 TS 1 en 2
Regionale UHF repeater 438.4375 MHz PI2VLI   ZW Zeeland Vlissingen FM                (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.7750 MHz PI3GOE Noord- en midden Zeeland Goes       (88,5 Hz)
Regionale UHF repeater 438.4000 MHz PI1ZLD  Noord- en midden Zeeland Zierikzee (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 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
Regionale UHF repeater 438.2750 MHz PI2BOZ West-Brabant Bergen op Zoom (88,5 Hz)
Regionale UHF repeater 438.5000 MHz PI2BOZ West-Brabant Bergen op Zoom C4FM

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.

VHF EN UHF FREQUENTIE T.B.V. NOODCOMMUNICATIE IN ZEELAND

Noodcommunicatie VHF 144.700 MHz DRCO en lokale zendamateurs regio Zeeland
Noodcommunicatie UHF 432.700 MHz DRCO en lokale zendamateurs regio Zeeland

Eindredactie: Ronald Verburg PA10725 & Michel Bleijenberg PD4AVO

Alle Delta Loeps (1999-2023) zijn terug te lezen via https://www.pi4zwn.nl/downloads/

Stuur uw kopij voor de april editie uiterlijk 20 maart naar deltaloep@gmail.com
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