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November 2008       JAARGANG 14 NR. 10 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de november editie van de Deltaloep. In deze editie onder meer een 
verslag van de plaatsing van de DARES antennes op het gebouw van de Veiligheidsregio 
Zeeland. 
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst. 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 
 

Afdeling Walcheren 
 
Woensdag 12 november vindt de maandelijkse bijeenkomst van de afdeling plaats in de 
Brede School (het Palet) aan de Johan van Reigersbergstraat 2 te Middelburg. Na de 
bestuursmededelingen is er onderling QSO. Een geplande lezing door Jan Ottens PA0SSB 
kan helaas niet doorgaan.  
 
In december vinden ook weer de jaarlijkse regionale bijeenkomsten plaats; voor onze 
afdeling is dit in Bergen op Zoom. Heeft u vragen, opmerkingen  of adviezen  over zaken de 
VERON betreffende dan kunnen we die meenemen naar de regionale bijeenkomst. 
En…vergeet niet uw scores die u heeft behaald tijdens de afgelopen HF contesten door te 
geven aan pg7v@veron.nl!  
 
Ook is onze RQM Adri aanwezig voor ontvangst en afgifte van uw QSL kaarten. 
Kijk voor de allerlaatste nieuwtjes ook op onze website! (www.pi4wal.nl)  
De bijeenkomst begint om 20.00uur. 
 
In de bijeenkomst kijken we uiteraard terug op de DARES demonstratie welke op 3 
november heeft plaatsgevonden in samenwerking met de Veiligheidsregio Zeeland. 
In dit kader is het interessant om te vertellen dat DARES Zeeland recent een nieuwe 
hoeveelheid Storno CQM 6000 mobilofoons heeft mogen ontvangen. 
 
Deze mobilofoons zijn inmiddels allemaal voorzien van software welke het mogelijk maakt 
om direct uit te komen op 2 meter. Hoe de mobilofoon verder wordt ingebouwd, opgebouwd 
of anderszins wordt aangesloten, is afhankelijk van de creativiteit van de individuele 
amateur. Op Walcheren zijn inmiddels meer dan tien verschillende varianten van de CQM 
ingebouwd. Op deze avond zijn een aantal exemplaren zichtbaar, variërend van kale 
opbouw op de slede ten en met inbouw in uitrukkoffers, compleet met accu en laders. 
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Tevens zal een toelichting worden gegeven op de om- en inbouw. 
Mag dat voor onze leden de aanzet zijn voor een stukje E van de VERON? 
 
Graag tot ziens in de Brede School. 
 
 
Kees Murre, PA2CHM, secretaris. 
 

Plaatsing DARES antennes op gebouw VRZ een feit. 
 

Al tijdens DARES de oefening op 21 februari 2008, was door de directeur van 
Veiligheidsregio Zeeland toegezegd dat een permanente plaatsing van een antenne voor 
DARES op het gebouw aan de Segeerssingel te Middelburg tot de mogelijkheden zou 
kunnen behoren. Gedurende de afgelopen maanden is bekeken hoe dit het beste gestalte 
geven kon worden. Tijdens een interne renovatie van het gebouw bleek er een RG214 kabel 
vrij te komen die makkelijk kon worden omgelegd naar de kamer die in geval van DARES 
inzet ter onzer beschikking is. 
 

    
 
 
Ze kon het gebeuren dat op een zeer zonnige zaterdagochtend een selecte afvaardiging van 
het WAT (ook voor DARES activiteiten is het WAT uiteraard inzetbaar) het dak op de 
Segeerssingel bedwong. Een werkeloze ex-brandweer antenne was zo verwijderd en nog 
sneller stond er een tri-bander. Omdat we nog geen nieuwe antenne beschikbaar hadden, is 
tijdelijk de FZH-JOTA antenne ingezet, maar bij gebleken geschiktheid zal deze tzt 
vervangen gaan worden door een Diamond dualbander welke nog ca. 1,5 meter hoger komt 
en wat meer antennegain heeft. 
 
De eerste metingen bij het antenne switch board waren veelbelovend zodat al snel fase 2 
van het project in gang werd gezet, namelijk het doortrekken van de coax naar het ons 
toebedeelde kantoor. Voor Rens "Face" IJF natuurlijk een peuleschil zodat ook dat deel al 
snel achter de rug was. 
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Met een bakje koffie onder handbereik zijn de eerste verbindingen gemaakt met de FT-817 
(5 watt). Afgaand op de SWR en de ontvangst van de repeaters van Bergen op Zoom (zowel 
op 2 als op 70) en Gent ziet het er goed uit, hoewel de DARES - VRZ oefening op 3 
november zal moeten uitmaken of dit voldoende is. 
 
Uit de voorraad Storno CQM 6000 zal een bureauset worden samengesteld welke we 
permanent in het gebouw kunnen laten. DARES Zeeland heeft de beschikking gekregen 
over een kantoorruimte waar we in geval van DARES inzet kunnen zitten. 
Deze ruimte is gelegen op dezelfde verdieping als de meldkamer, naast het Actiecentrum 
van de Waarschuwings- en Verkenningsdienst. 
 

        
 
 
Uiteraard zijn de Veiligheidsregio Zeeland zeer dankbaar voor het feit dat we deze opstelling 
in gebruik mogen nemen. 
 
De gegevens: 
 

• Antenne: Comet CX-701 Tri band; 1/2 golf voor 6 meter (0 dBd), 2x 5/8 voor 2 meter 
(4 dBd) en 4 x 5.8 voor 70 cm (6 dBd)  

• Hoogte: 15 meter boven NAP 

• Kabel: ca. 30 meter RG214 (double shield, verlies ca. 3 dB op 2 meter en 6 dB op 70 
cm, dus dat komt ongeveer overeen met de antenne winst !!) 
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PD1ABK/MM in zijn shack op zee 
 
Op 10 oktober bracht Huib, PDoRLX en zijn XYL een bezoek aan de Belgische kust met als 
speciale attractie een bezoek aan de Schieborg, waarop Bram, PD1ABK vaart tussen 
Zeebrugge en Gotenburg. Afhankelijk van zijn vaarschema is hij soms vanuit Zeebrugge en 
anders kort na vertrek uit Zeebrugge QRV via PI2VLI. Hoe dit in zijn werk gaat zien jullie op 
bijgaande foto. De set die hij gebruikt is de Kenwood  TM V 71 met een Kathrein mobiele 
antenne voor 2 m. en 70 cm. 
 

 
 
 
 
 

Agenda 2009  
 
 
14 februari PACC Contest 2009 
15 februari PACC Contest 2009 
14 maart Radiovlooienmarkt 2009 
21 mei Familie velddag Oranjeplaat 2009 
6 juni Velddagen 
7 juni Velddagen 
15 augustus Lighthouseweekend 2009 
16 augustus Lighthouseweekend 2009 
17 oktober JOTA 2009 
18 oktober JOTA 2009 
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Colofon 
 
Redactie        Jesse Kluijfhout   PE1RUI 
 
          Kees Murre   PA2CHM 
 
          Robert Poortvliet  PA3GEO 
 
Lay-out en verspreiding      Ronald Verburg   PA10725 

 
Deadline december nummer: 20 november 2008 


