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Van de redactie

Hierbij ontvangt u de Deltaloep met informatie over wat er wel en niet kan doorgaan i.v.m. de
Covid, zijn er enkele advertenties en enkele leuke linkjes.

Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw
kopij vóór 20 mei 2021 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com
De verzending van de juni editie zal medio 29 mei 2021 plaatsvinden.

Met vriendelijke 73,  Ronald PA10725

Extra radio-rondes woensdagen 5 en 12 mei

Nog steeds vinden er i.v.m. de strengere lockdown maatregelen en avondklok 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 mei "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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Corona-update april 2021
Zoals n.a.v. de huidige berichtgeving rondom de situatie met het COVID-19 virus was te
verwachten, heeft de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge van
dinsdag 20 april maar een klein beetje aanleiding tot vreugde gegeven. Vanaf a.s.
woensdag 28 april zal de avondklok worden opgeheven, mogen er weer twee mensen op
bezoek zijn en mogen we overdag van 12 tot 18 uur op het terras zitten (met
inachtneming van regelgeving).

Hierdoor zullen de maatregelen die de VRZA en VERON afdelingen in Regio 44 genomen
hebben ook ook in mei voortgezet worden. Hieronder volgt een overzicht.

● Ook in mei zullen de afdelingsbijeenkomsten van VRZA ZWN en VERON WAL niet
doorgaan en worden vervangen door de radiorondes op de eerste en tweede
woensdag van de maand, met resp. PI4ZWN en PI4WAL om 20 uur op 145.225 MHz.
En uiteraard is er ook nog de Technoronde op elke zondag om 21 uur op dezelfde
frequentie.

● PI4ZWN zal met de Locatorcontest editie mei (vooralsnog) niet vanuit de clubshack
actief zijn maar vanuit de thuisshack van één van de operators.

● De maandelijkse ZWN Techno Avond zal helaas ook in mei niet plaatsvinden.
● Wel is het de bedoeling komende woensdag 28 april een 80 meter vossenjacht te

organiseren, met inachtneming van de huidige regelgeving. Zie het extra artikel!
● De molendag 2021 zal niet doorgaan i.v.m. de huidige omstandigheden.
● Gezien de voortdurende onzekerheid zal er begin juni geen officieel Velddagweekend

worden georganiseerd. Er staat je uiteraard niets in de weg om op individuele basis
een portable station in de lucht te brengen!

Gelukkig kunnen we elkaar nog “on the air” ontmoeten, dat is het voordeel van onze hobby! Dat
kan in bovengenoemde rondes, maar ook via een van de repeaters die onze regio rijk is.

Tevens weten amateurs elkaar bij het stijgen van de temperatuur wel weer te vinden op de
bekende Oranjeplaat. De afgelopen weken (en dagen!) is dat al heel goed gelukt, op gepaste
afstand, dat dan weer wel…
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Vossenjagen in 2021

Een van de vele onderdelen van onze hobby is de radio-vossenjacht. Al heel wat jaren

hebben we tijdens de zomertijd periode één keer per maand een 80 meter vossenjacht op

Walcheren. En ook dit jaar gaan we ondanks de corona-epedimie toch weer van start.

Deze activiteit kun je in je eigen coronabubbel (auto) doen met je eigen partner of, omdat je

bijvoorbeeld al ingeënt bent, samen met een collega-vossenjager.

4e woensdag van de maand

Op de vierde woensdag van de maand staat er vanaf 19.30 uur weer een vossenjacht signaal in

de lucht. Omdat sommigen misschien nog wel alleen in de auto gaan zullen we voorlopig het

signaal nog continu laten horen. Als alles weer normaal is zal het signaal weer elk kwartier 5

minuten aan gaan en 10 minuten stil zijn.

Op woensdag 28 april zal Dan PA1FZH als vos het spits afbijten en weer een mooi plekje op

Walcheren zoeken.

Uit de ervaring van vorig jaar bleek dat de meeste jagers toch even blijven plakken dus daarom

zal er weer koffie/thee geschonken worden bij aankomst van de vos. Elna, xyl van PA1FZH,

heeft al beloofd weer voor iets lekkers te zorgen.

Uiteraard zullen we ons ook bij deze activiteit aan de op dat moment geldende coronaregels

houden. De belangrijkste regel is het voldoende afstand van elkaar houden!

Inmelden voor de vossenjacht kan vanaf 19.15 uur op 145.225 MHz bij PI4ZWN of vooraf bij

Karin PA2KM. Veel plezier gewenst bij het jagen!

73’s van Karin PA2KM

pa2km @ vrza.nl
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Advertentie

Te koop:

Kenwood TS 480 SAT hf transceiver.
HF + 6 m
100 watt
Ingebouwde tuner.

Tegen elk aannemelijk bod.

Info: pd1abk@gmail.com

Bram, PD1ABK
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Advertentie

Wegens wijziging heb ik een 10 el Parabeam antenne voor 144 MHz over, die al 10 jaar in de
mast heeft gezeten.

Ik vind het jammer om hem weg te gooien, misschien heeft iemand er gebruik voor?

Type: PBM 10/2m
Gain: 11,7 dBd
Pmax: 1 kW
Gewicht: 5,2 kg
Windload: bij 160 km/h: 33kgf
Lengte: 3,93 m
Imp: 50 Ohm

Er zijn geen kosten aan verbonden. Evt doc fabrikant beschikbaar.

73’s van Frank PE1EWR

email: pe1ewr @ zeelandnet.nl

Advertentie

Gratis Fritzel FB-23 2 elements beam voor 10-15-20 meter is af te halen inclusief een rol coax.

Ook ik vind het jammer om hem weg te gooien, misschien heeft iemand anders er gebruik voor?

73’s van Dan PA1FZH

email: pa1fzh @ zeelandnet.nl
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Terug in de tijd

In deze Corona periode komen we nog niet veel toe aan die dingen die we normaliter
zouden willen doen, al hebben we gelukkig een hobby die we zowel thuis als portable
kunnen beoefenen.

Het weer laat het al eventjes toe om ook in de tuin bezig te zijn, of wellicht al op de camping
voorbereidingen treffen. Of dat klusje thuis te doen wat al eventjes in de wachtrij stond……

Maar buiten dat om, kan het fijn zijn om in deze tijd even helemaal aan iets anders te denken
dat het werk, de (radio)hobby, de dagelijkse sleur…..

Daarom onderstaande linkjes (youtube) om eens eventjes terug in de tijd te kijken.

Opening Oosterscheldekering (3 uur 39 min)
https://www.youtube.com/watch?v=1AtPxJOv5IM

Operatie Oosterschelde (1 uur 29 min)
https://www.youtube.com/watch?v=u99DySc5C9M

Deltaplan: bouw Brouwersdam (18 min)
https://www.youtube.com/watch?v=XjazMdXbOFg

Beeld van Nederland (nieuwsoverzicht door de jaren heen)
https://www.youtube.com/results?search_query=nederland+in+beeld

Beeld van Nederland 1 [1945-1950] (1 uur 30 min)
https://www.youtube.com/watch?v=lI4cJB_1oic

etc.

The HAM’S Wide World Promo Film ARRL (1960)
https://www.youtube.com/watch?v=29bXIVJY5Dg&list=PLFHTeRPLguSDCGA5uxKeJHwSk2xEnAYWd&index=2

Wartime Radio The Secret Listeners BBC (1979)

Illustrated with archival film and photographs, as well as interviews with those involved, the
documentary traces the evolution of civilian involvement in radio-based intelligence during both
world wars. https://www.youtube.com/watch?v=RwbzV2Jx5Qo
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AGENDA

28 april 1e 80 meter vossenjacht op Walcheren

iedere zondag 21.00 uur Wekelijkse Technoronde op 145.225 MHz

05 mei Geen bijeenkomst, 20.00 uur extra radioronde PI4ZWN op 145.225 MHz

11 mei Locator Contest

12 mei Geen bijeenkomst, 20.00 uur extra radioronde PI4WAL op 145.225 MHz

26 mei 2e 80 meter vossenjacht op Walcheren

RADIORONDES

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 05 en 12 mei 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 juni editie uiterlijk 20 mei naar deltaloep@gmail.com

Verzending juni editie medio 29 mei 2021.
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