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Van de redactie

Hierbij ontvangt u de Deltaloep met informatie over vossenjagen, familievelddag en meer.

Indien u ook bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan
uw kopij vóór 20 mei 2022 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com

Met vriendelijke 73,  Ronald PA10725

Advertentie

Antennerotor: Yaesu G-400RC Compleet gereviseerd (tandwiel) met ongeveer 18 meter 7x 0,75
besturingkabel inclusief documentatie.

Info Ary Lems PA0ALV arijlems@gmail.com

Met vriendelijke technische groet
Ary
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(Vossen)jachtseizoen weer geopend!
Vanaf Koningsdag, woensdag 27 april is het weer zover: het vossenjachtseizoen gaat dan
weer van start. Het vossenjagen is één van de weinige activiteiten die we tijdens de
coronaperiode meestal wel door konden laten gaan, immers afstand houden was in dit
geval niet zo moeilijk, hi!

Vanaf 19:30 uur zal de 80 meter vos, deze keer bemenst door Karin PA2KM en Wijnand
PA3HFJ, voor 5 minuten in de lucht komen en daarna 10 minuten stil zijn. Ieder kwartier is de
vos dus 5 minuten te horen. Vanaf 20:30 uur zal de vos constant uitzenden totdat iedereen
binnen is.

Koffie met lekkers

Zoals te doen gebruikelijk is er bij de vos een bakje koffie of thee met wat lekkers te verkrijgen.
Meestal is ook de bak met QSL-kaarten voor Regio 44 wel ter plaatse.

De deelnemers worden verzocht om zich voor de start van de jacht in te melden bij PI4ZWN op
145.225 MHz, zodat we weten wie er mee doet. Ook als je problemen hebt met bijv. de
ontvangst van de vos kun je dat via deze frequentie kwijt. In het geval men geen portofoon heeft
kan men ook een berichtje naar de mobiele telefoon van Karin PA2KM sturen, bij de meeste
vaste deelnemers wel bekend.

Na de april editie is er natuurlijk weer iedere 4e woensdag van de maand een vossenjacht, tot
en met september. Het jachtgebied is gewoonlijk op Walcheren ten westen van het kanaal door
Walcheren, al proberen we gedurende het seizoen ook altijd een uitstapje naar Zuid-Beveland
te maken.

Na het succes van de onlangs gehouden Familievossenjacht hopen we ook nu weer op een
goede deelname.

Tot ziens bij de vos!

Wijnand PA3HFJ en Karin PA2KM
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Nieuws van VERON afdeling Walcheren

Woensdag 11 mei 2022 om 20.00 uur vindt weer onze maandelijkse bijeenkomst plaats in
het Palet (Brede School) in Middelburg-Zuid (tegenover het winkelcentrum).

Na de bestuursmededelingen en de terugblik op de laatste activiteiten, neemt Roelof Bakker,
PA0RDT ons mee in een aantal projecten waar hij de laatste 2 jaar mee bezig is geweest. Zo
komen onder andere de PA0RDT MiniWhip Mark II en filters aan bod. Maar Roelof kennende,
passeren vast nog meer interessante zaken deze avond de revue en horen we niet alleen de
bouwactiviteiten maar ook de metingen die Roelof uitvoert om te laten zien dat het echt wel
werkt.

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 4 mei 2022 start om 19.45 uur de maandelijkse afdelingsbijeenkomst in ons
onderkomen aan de Binnenhaven te Vlissingen.

We starten al om 19.45 uur!  I.v.m. dodenherdenking zijn ook wij om 20.00 uur 2 minuten stil.

Dinsdag 10 mei is de maandelijkse Locator Contest van 20-23 uur lokale tijd op 6m en hoger.

Woensdag 18 mei is de Techno-avond, vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom.

Vossenjacht 80 meter

Woensdag 25 mei is de tweede reguliere vossenjacht op 80 meter.
Vanaf 19.30 uur start het signaal en kunnen de jagers op pad.
Iedereen kan zich aanmelden via 145.225 MHz.

Familievelddag op Hemelvaartsdag 26 mei De Piet Veerse Meer

Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag, tijd voor de jaarlijkse Familievelddag op de Piet aan
het Veerse Meer, We kijken weer uit naar een prachtige dag waar iedereen van harte welkom is.
Lees er meer over, verderop in deze Deltaloep en binnenkort ook op onze website.

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

Elk lid kan zijn/haar gegevens checken en wijzigen via de landelijke Mijn-VRZA.
https://www.vrza.nl/mijnvrza/

73’s van Michel PD4AVO

Afdelingssecretaris VRZA ZWN
pd4avo@zeelandnet.nl
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Hemelvaartsdag / familievelddag donderdag 26 mei 2022

Ook dit jaar valt Hemelvaartsdag niet zo vroeg. Dat is gunstig met het oog op het weer,
ook omdat pas een weekend later het velddagweekend in Lewedorp zal plaatsvinden.

De traditie is met Hemelvaartsdag er met het gezin er op uit te trekken.

Heb je de foto's al gezien?! Deze taferelen stammen uit 1991. Amateurs namen hun gezin mee
én iets van radio. Gezelligheid met elkaar, trakteren en genieten van de meegebrachte
versnaperingen en we stonden er niet gek van te kijken als er een antenne de lucht in prikte, dat
er een balletje werd getrapt of dat er een ploegje zich aan de waterkant ophield.

Ook dit jaar wordt het thema niet anders uitgevoerd. Alleen we zien wel dat papa's en mama's
opa's en oma's zijn geworden. Iedereen is welkom hoor!

Niet vergeten:

Locatie is De Piet aan het Veersemeer: ( coördinaten 51°31'49.85"N 3°43'48.25"O )

Tijd: 09.00u – 17.00u, portofoon op 145.225 MHz

Stoeltje om op te zitten, parasol voor wat schaduw, koffie en wat lekkers. Onder het motto als
ieder wat meeneemt hebben we samen veel.

Jeroen, PE1MWB
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Scouting en Zendamateurs

De meeste amateurs hier uit de regio kennen vast het begrip JOTA wel. De Jamboree On
The Air. De jaarlijkse activiteit waarbij scouts ondersteund door zendamateurs kennis
maken met onze hobby en onder begeleiding verbindingen mogen maken.

Vele van ons hebben er wel eens aan deelgenomen lange of kortere tijd geleden.

De Zeeuwse Scouts

Scouting heeft diverse leeftijdsgroepen en de Scouts is de groep van 11 tot 14 jarigen. Deze
Scouts hebben jaarlijks een aantal regionale activiteiten die door een paar regionale spel
organisatoren gecoördineerd worden.

Al een aantal jaar wil één van die coördinatoren die bij de eigen groep de laatste jaren al
diverse JOTA’s heeft meegemaakt, een regionale activiteit met de JOTA doen. Dit jaar gaat dat
eindelijk gebeuren.

JOTA-JOTI

In het derde volle weekend van oktober (14, 15 en 16 ) zullen ongeveer 100 Zeeuwse Scouts
naar het Scoutcentrum in Veere komen om daar samen de JOTA-JOTI te gaan bedrijven.
Deze Scouts zullen allerlei activiteiten gaan doen die met onze hobby te maken hebben en dan
niet alleen verbindingen maken maar ook allerlei andere delen van onze hobby zoals:
vossenjagen, een antenne maken, solderen, een bijdrage leveren aan het radio-station Scouts
FM, maar ook JOTI activiteiten dus chatten met ander Scouts via het internet.

Al deze activiteiten zullen aangeboden worden als een soort postenspel. Het zou dus kunnen
dat er 20 activiteiten tegelijk aangeboden worden gedurende het weekend.

Voor een heleboel van die activiteiten hebben ze hulp nodig van deskundigen. En dat zijn wij, hi!
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lees verder op de volgende pagina

HELP

Wie vindt het leuk om in het weekend van 14 tot en met 16 oktober één of meerdere dagdelen
deze Zeeuwse Scouts te ondersteunen bij hun activiteiten. Je hoeft niets zelf te bedenken, dat
doet de organisatie die bestaat uit de regionale spel organisatoren en een aantal
Scouts/Zendamateurs.

Waarschijnlijk zullen we wel materiaal mee moeten / mogen meenemen. Denk daarbij aan je
eigen sets voor het zendstation voor de Scouts, portofoons voor op diverse banden,
soldeerbouten, vossenjachtzenders en ontvangers, ....

Landelijk station

Als extra toevoegingen hebben ze gevraagd of het landelijke JOTA station er iets voor voelt om
dan ook naar Veere te komen en vanaf daar de landelijke opening wil verrichten en natuurlijk
het hele weekend verbindingen te maken met dat station.

Opgeven

Wil je je (onder voorbehoud) opgeven om een bijdrage te leveren dan kun je je aanmelden bij
Wouter PB1WL, Karin PA2KM of Michel PE1PTS. Na de zomer zal er concretere informatie
volgen en kunnen we inventariseren wie, voor wat en wanneer mee wil doen.

https://jota-joti.scouting.nl/

73’s van Karin PA2KM
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Podcasts & VERON audiobestanden in PM3 formaat

De multimedia speler is gemeengoed geworden. Bijna iedereen heeft wel een smartphone
op zak die met podcasts en/of MP3 bestanden overweg kan. En bij gebrek aan zo’n mooi
portable muziekdoosje kunnen deze materialen ook probleemloos met de computer
worden afgespeeld. Dat is een prettige afwisseling van al dat lezen van en kijken naar
webpagina’s.

Voor diegenen die niet precies weten wat een podcast is. Een podcast is een speciale vorm van
een RSS-feed. Door de feed-URL van een podcast in een speciaal programma in te voeren als
bijvoorbeeld Feedreader, Podget of Liferea ben je geabonneerd, en worden de MP3, ogg of
videobestanden automatisch gedownload, en krijg je een melding, bijvoorbeeld in de vorm van
een popup zodra er een nieuwe MP3 et cetera beschikbaar is.

https://www.veron.nl/downloads/podcasts/
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Surfend de meivakantie door met….

https://fmscan.org/

https://www.fmlist.org/

https://www.classaxe.com/dx/ndb/rww/

https://nl.kingofsat.net/

https://www.sigidwiki.com/wiki/Signal_Identification_Guide

Luistertip:

https://deltascannerzeeland.nl/nieuwe-indeling-marifoon-antwerpen/

Medio Q2 2022 PI2VLI DMR QSY

De SRGW heeft kort geleden de nieuwe vergunningen ontvangen voor PI2VLI.

PI2VLI FM is reeds verhuisd naar 438.4375 MHz (shift -7,6 MHz met TQ 88,5 Hz TX/RX).

PI2VLI DMR zal medio Q2 verhuizen naar de nieuwe frequentie 438.0375 MHz.

Tip: Pas alvast de gegevens aan in de DMR portofoon.

Beide PI2VLI repeaters hebben straks een -7,6 MHz shift.

Bron: https://www.srgw.nl/actueel/
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AGENDA APRIL / MEI / JUNI 2022

20 april Techno-avond VRZA afdeling Zuid West Nederland

23 april-08 mei Meivakantie Regio Zuid

27 april 1e reguliere Vossenjacht Walcheren

10 mei Locator Contest van 20.00 uur tot 23.00 uur

11 mei Bijeenkomst VERON afdeling Walcheren Lezing PA0RDT

18 mei Techno-avond VRZA afdeling Zuid West Nederland

14 mei Nationale Molendag 2022

25 mei 2e reguliere Vossenjacht Walcheren

26 mei Familie Velddag Veersemeer
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JAAR AGENDA EVENEMENTEN 2022

27 april 1e Vossenjacht 80m op Walcheren
14 mei Nationale Molendag
25 mei 2e Vossenjacht 80m op Walcheren
26 mei Familievelddag Veerse Meer

03-06 juni Veldweekend camping Buitenhof boer Dekker Lewedorp
11 juni WAP Contest
22 juni 3e Vossenjacht 80m op Walcheren
27 juli 4e Vossenjacht 80m op Walcheren

20-21 augustus 25e editie Lighthouseweekend Westkapelle
24 augustus 5e Vossenjacht 80m op Walcheren
04 september Antennemeetdag Oranjeplaat
10 september Open Monumentendag met PB6BB Westenschouwen
28 september 6e (laatste) Vossenjacht 80m op Zuid-Beveland

14-16 oktober JOTA weekend
22-23 oktober Koude Oorlog Weekend waaronder o.a. onderstaande stations:

PA60CUBA Middelburg en PA60PARE Vlissingen
29 oktober Dag voor de Radioamateur in Zwolle
14 december Verkoping Veron Walcheren
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RADIORONDES

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)
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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 430.3375 MHz PI2VLI Zuid-West Zeeland DMR CC1 TS 1 en 2
Regionale VHF repeater 438.4375 MHz PI2VLI Zuid-West Zeeland FM (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.7750 MHz PI3GOE Noord- en midden Zeeland, (88,5 Hz)
Regionale UHF repeater 438.4000 MHz PI1ZLD Noord- en midden Zeeland, (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 UHF repeater 438.5000 MHz PI1ZWN West-Brabant, Bergen op Zoom C4FM
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)
Regionale UHF repeater 438.1250 MHz PI3BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom D-STAR
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.

Eindredactie: Ronald Verburg PA10725 & Michel Bleijenberg PD4AVO

Alle Delta Loeps (1999-2022) zijn terug te lezen via https://www.pi4zwn.nl/downloads/

Stuur uw kopij voor de juni editie uiterlijk 20 mei naar deltaloep@gmail.com
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