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Mei 2012        JAARGANG 18 NR. 05 

 
 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de mei-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!  
 
Met vriendelijke 73,  
 
Ronald PA10725 
 
 

Afdelingsbijeenkomst VERON A44, afdeling Walcheren 
 
Woensdag 9 mei om 20.00u vindt onze maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in het 
Palet (Brede School) in Middelburg-Zuid (tegenover het winkelcentrum). 
Deze avond zal in het teken staan van het zelf bouwen van seinsleutels en het bouwen van 
een Enigma. Gert Stam, PA3GUF, zal hierover een lezing geven.  
 
Gezien de foto’s op zijn website belooft dat weer een interessante avond te worden. 
 

 
 
 

mailto:deltaloep@gmail.com
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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. 
 

QSL kaarten 

PJ4C Bonaire Island. DX-peditie 
Gewerkt in phone, op 16 jan. 2012 15:06 UTC - 17 mtr. 
Gewerkt in phone, op 21 jan 2012 11:17 UTC - 20 mtr. 
 
TJ3AY Yaoundé Cameroun 
Gewerkt in phone, op 12 jan 2012  16:31 UTC - 17 mtr. 
 
VP6T  Pit Cairn DX-peditie ( PitCairn = bekend vd muiterij op de Bounty ) 
Gewerkt in phone, op 30 jan 2012 10:41 UTC - 20 mtr. 
 
* phone is in USB 

 

TX: JRC JST: 100 / 245 
Ant: 43 mtr.lng. 9-bands windom. coaxiaal(28mtr.lng.) gevoed + 1:6 bal-un + ATU 
 
73' Cor van Soelen 4 
PG9HF http://www.pg9hf.nl 
Online logboek zie op: http://www.hrdlog.net/ViewLogbook.aspx?user=PG9HF 

http://www.pg9hf.nl/
http://www.hrdlog.net/ViewLogbook.aspx?user=PG9HF
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Nieuwe zendamateur op Walcheren 

 

Walcheren is weer een zendamateur rijker. 
 
Marcel, de QRP van PA1FZH, haalde onlangs zijn Novice machtiging. 
De Suzuki Vitara lekte al net zo hard als  "het grote voorbeeld", maar in de traditie van het 
bekende " de Bruijn doorschuifsysteem" is deze nu (in de trant van de rugzakken en 
zaklampen) ook voorzien van een mobilofoon en 2 meter antenne. 
Tot horens, 
 
Marcel, PD2MDB 
Dan, PA1FZH 

 

Velddag 2012 
 
De tijd vliegt als je plezier hebt. Terwijl de herinneringen aan de zeer succesvolle 
COTA in maart nog vers in het geheugen liggen, kondigt het volgende grote 
buitenevenement zich al weer aan: de Velddag 2012 nadert met rasse schreden. 
 
Vanaf vrijdagmiddag 25 mei tot en met maandag 28 mei zijn we weer aanwezig op 
minicamping Buitenhof in Lewedorp. Vanwege het Pinksterweekend hebben we ook dit jaar 
een dagje extra. 

Je vraagt je af of er na al die jaren antenne-experimenten nog wat te doen zou zijn, maar het 
WAT heeft zichzelf een nieuwe uitdaging gesteld; het in elkaar zetten van de Spiderbeam 
van Frans, PA0INA en hier tenminste 1 verbinding mee maken. Daarnaast zijn er natuurlijk 
sets, antennes en meetapparatuur aanwezig voor alle banden tussen 16.000 en 70 cm, 
inclusief onze nieuwe 4 meter band.  
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Vorig jaar is er zelfs iemand betrapt op het stiekem maken van een aantal verbindingen met 
een zelfgebouwde antenne. Wordt dit de nieuwe trend vanaf de velddaglocatie? 
Heeft u zelf een idee, maar mist u materiaal, laat het even weten en het WAT bekijkt wat er 
op het tertiaire arbeidsvoorwaardengebied in deze nog te regelen valt. Mocht u know-how 
missen, dan is daar meer dan voldoende van aanwezig gedurende deze dagen. Een goede 
tip: bezoek eens de website van DK7ZB voor inspiratie voor een zelfbouw antenne voor de 
diverse VHF banden. 
 
De harde velddagkern blijft uiteraard slapen (er zijn al 3 plaatsen besproken), maar ook als 
bezoeker bent u van harte welkom; de VERON Walcheren betaalt de bezoekersbijdrage. 
Het meenemen van een eigen stoeltje, mok en eventueel Leatherman tool strekt tot 
aanbeveling 
 
Wanneer : vrijdagmiddag 25 mei - maandagavond 28 mei 2012 
Waar  : Minicamping Buitenhof, Dekkersweg 5 in Lewedorp 
Inpraatfreq. : 145.225 MHz 
 
Graag tot ziens of tot werkens vanaf JO11UL / RDM 04019, 39040 
 
Namens het Walcheren Antenne Team, 
Dan "Hannibal" FZH 
Cor "BA" PTQ 
Rens "Face" IJF 

 

80 meter Vossenjachten 2012 

Nadat er in het jaar 2011 geen 80 meter vossenjachten zijn gehouden, leek het een 
ploeg fanatieke jagers een leuk idee om dit jaar een competitie te houden. Tijdens 7 
jachten kunnen er punten verzameld worden en aan het eind van het seizoen ligt voor 
de winnaar een mooie wisseltrofee klaar. 

Punten zijn te verzamelen door het op de kaart intekenen van de gemaakte peilingen en 
door de tijd die er over gedaan wordt om de vos te vinden. De tijd wordt door de vos ook op 
de kaart genoteerd en deze worden verzameld door Karin PDoKM. 

Wanneer: Elke 4e woensdag van de maand zal er een 80 meter vossenjacht gehouden 
worden. Woensdag 25 april zal de zijn. In september wordt de laatste jacht van dit seizoen 
gehouden. Het seizoen is al van start gegaan tijdens de COTA in Lewedorp. 

Begintijd: Om 19.30 uur zal de vos voor de eerste keer de lucht in gaan. Hij zend dan 5 
minuten uit waarna hij 10 minuten stil is. Als om 21.00 uur nog een ploeg aan het zoeken is 
zal de zender constant aan gezet worden. 

Eindtijd: De eindtijd is afhankelijk van de groep die als laatste binnenkomt. Bij de vos kun je 
wachten op de andere ploegen onder het genot van een kopje koffie of thee. Maar een ieder 
is vrij om huis waart te keren als dat beter uitkomt. 

Hoe kom ik aan een kaart? De kaarten zijn uitgedeeld tijdens de COTA en zijn verder 
verkrijgbaar bij de vos en in de clubshack van PI4ZWN tijdens de openingstijden. 

Jachtgebied: We jagen op Walcheren ten westen van het kanaal door Walcheren. 
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Inmelden: Bij de start moeten de teams zich inmelden bij de vos (PI4ZWN) op 145.225 MHz. 
De vos zal echter geen antwoord geven om zijn positie niet te verraden. 

Wie is de vos? Aan het eind van elke jacht wordt bepaald wie de volgende maand de vos zal 
zijn. Deze neemt dan de vossenjacht zender, antenne en accu van PI4ZWN mee naar huis.  

Molenweekend: De Star (Balkbrug) & De Zwaluw (Hoogeveen)  

In het weekend van 12 en 13 mei wordt het Nationale Molenweekend gehouden. Tal 
van molens in Nederland worden opengesteld voor een bezichtiging. Dit jaar worden 
de molens De Star in Balkbrug en De Zwaluw in Hoogeveen wereldwijd gepromoot 
door verbindingen te maken op de korte- en ultrakortegolf met andere molens en 
radiozendamateurs. 

Tijdens het weekend in mei doet de afdeling A-26 Hoogeveen van de VERON mee met deze 
Nationale Molendag, waarbij het de bedoeling is om met zoveel mogelijk andere radio 
zendamateurs in de wereld in contact te komen. Er worden speciale roepnamen, PA6STAR 
en PA1834MILL gehanteerd, welke herkenbaar zijn op internet en bij zendamateurs in 
Nederland en daarbuiten. Tijdens deze verbindingen wordt gebruik gemaakt van moderne, 
soms computergestuurde, radiozendapparatuur met geavanceerde antennes. Niet alleen 
met de microfoon, maar ook het overbekende morse behoort tot de mogelijkheden. Voor de 
bevestiging van de verbindingen met de zendamateurs in andere molens wordt een zgn. 
QSL-kaart gebruikt. Hierop is aan de voorkant een foto van de molen zichtbaar en aan de 
achterkant worden technische gegevens beschreven. Een QSL kaart moet men zich 
voorstellen als een soort ansichtkaart. 

In het weekend van 12/13 mei worden op zaterdagmorgen 12 mei de zendstations 
opgebouwd op het terrein aan de Molenweg in Balkbrug en in Hoogeveen aan de van 
Echtenstraat. De besturen van molen De STAR en molen De Zwakuw en de afdeling 
Hoogeveen nodigt u van harte uit om deze zaterdag een bezoek te brengen aan deze 
molens.  
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Radar systemen op de korte golf door Wolf (DK2OM)  

OM Wolf (DK2OM) heeft een interessant PDF-bestand (10 Mega Bytes) over horizon 
radar, radarsystemen voor ionosfeer onderzoek, etc. met geluidsfiles vrij gegeven.  

Deze informatie is niet voor commercieel gebruik! Echter, voor radio amateurs is dit nu vrij te 
bekijken op deze link. Ongetwijfeld zult U deze signalen wel eens op de HAM banden 
gehoord hebben. Nu kunt u ze preciezer duiden. 

http://www.iarums-r1.org/iarums/radar-2012.pdf  

 

CQPA gaat digitaal, contributie omlaag. 

Beste leden van de VRZA, 

Als u er niet bij was, hebt u gemist dat de ALV op 14 april 2012 met overweldigende 
meerderheid heeft besloten dat CQ-PA nog dit jaar digitaal moet en zal gaan. Het prettige 
gevolg daarvan voor u is dat de contributie van de VRZA voor 2013 omlaag kan gaan naar 
het ook door diezelfde ALV vastgestelde bedrag van 32,50 EURO. 

Kortom, een mooi besluit maar het betekent wel het nodige extra werk voor het inmiddels 
geformeerde redactieteam dat onze, eerst nog even papieren en binnenkort digitale, CQ-PA 
gaat verzorgen. Vandaar dat we uw clementie vragen voor het feit dat CQ-PA deze maand 
niet op de eerder gepubliceerde datum maar met enige vertraging in uw brievenbus zal 
vallen. Een uitdagend nieuw project als dit is, brengt nu eenmaal wat aanloopproblemen met 
zich mee en we zijn ten slotte allemaal amateurs in de goede zin van het woord, niet waar? 

Bestuur VRZA. 

Antennedossier zendamateurs in België 

Lees meer hierover via http://www.vra.be/VRAantennedossier.html    

Nieuws over zendamateurisme in België 

Lees meer hierover (UBA) via http://www.uba.be/nl  

 

http://www.iarums-r1.org/iarums/radar-2012.pdf
http://www.vra.be/VRAantennedossier.html
http://www.uba.be/nl
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Agenda 2012 
 
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 
23 mei   Vossenjacht Walcheren 
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 
27 juni   Vossenjacht Walcheren 
30 juni t/m 12 aug Zomervakantie regio Zuid  
4 juli   Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
18 juli   Technoavond VRZA ZWN 
25 juli   Vossenjacht Walcheren 
1 augustus  Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
15 augustus  Technoavond VRZA ZWN 
22 augustus  Vossenjacht Walcheren 
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 
26 september  Vossenjacht Walcheren 
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 
 
 
 
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. 
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Handige tabellen 
Ondanks het digitale tijdperk, is het voor veel amateurs toch makkelijk om naast de 
soldeerbout een aantal handige tabellen te hebben. 
Uiteraard heeft iedereen het VERON vademecum paraat, maar extra info is nooit weg. 
Cor, PG9HF, heeft een viertal handige tabellen bij elkaar gezocht. 
Als extra service voor de lezer zijn ze als bijlage aan deze Delta Loep toegevoegd. 
 

 

 

 
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 juni nummer: 20 mei 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

