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November 2012                                                 JAARGANG 18 NR. 11 

 

 

VAN DE REDACTIE 
 

Hierbij ontvangt u de november-editie van de Deltaloep met o.a. een uitnodiging voor de 

Nachtvossenjacht van 9 november aanstaande. 

Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw 

kopij voor 20 november naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com. Iedereen 

veel leesplezier toegewenst! 

  

Met vriendelijke 73, 

  

Ronald PA10725 

 

VERON, A44, afdeling Walcheren. 
Woensdag 14 november om 20.00u vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in het 

Palet (Brede School)  in Middelburg-Zuid (tegenover het winkelcentrum). Daar de meetavond in 

november vorig jaar weer een groot succes was, doen we het dit jaar weer. Onder deskundige 

leiding van Rinus de Lange, PA2MDL en Leendert Corstanje, PA0LCC  en met behulp van 

diverse meetapparatuur kunt u uw set aan de tand laten voelen.  

Daarnaast wordt in ieder geval gezorgd voor een HF Wattmeter, een zwaaimeter en een 

meetzender voor HF en VHF/UHF. Wel handig om behalve uw set ook de gebruikaanwijzing 

van uw set mee te nemen. Iets bijzonders te meten, neem dan even contact op met een van de 

heren. 

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 technoronde 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. . 

 

Wim de Zwart, PA0WDZ, secretaris. 

http://www.afdelingscompetitie.nl/
http://www.pi4wal.nl/
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DE LEESMAP 
 
Niks nieuws die leesmap die met een aantal tijdschriften langs verschillende leden gaat. Ik weet 
niet beter of hij was er altijd al. In de jaren 80 van de vorige eeuw was het Gerrit v.d. Vught 
PA0DS die dat verzorgde. Later Piet van Belle PE1NPX en nu al jaren weer doe ik dat. 
 
Misschien is het je ontgaan. Dat is goed mogelijk want je zult het wellicht kunnen tegen 
gekomen op de website van één van de drie aangesloten afdelingen VERON/VRZA, maar 
verder komt het niet zo vaak ter sprake. Het belang is ook niet zo groot, want hoe minder 
deelnemers hoe sneller die rondgaat. Maar ja, onthouden willen we het jullie ook niet. 
 
De leesmap bevat een aantal hobby-gerelateerde tijdschriften (al of niet digitaal) eventueel 
aangevuld met wat artikelen van minder omvang. Verder materiaal dat op een CD of DVD 
beschikbaar wordt gesteld. 
De tijdschriften zijn afkomstig van onze leden die ze voor dit doel uitlenen. Sommige zijn vrij 
recent andere zijn al jaren oud maar zijn nog voldoende interessant. 
 
Elke maand wordt er een leesmap uitgegeven, soms is er een extra map in de maand. 
De leesmap mag je 4 dagen in je bezit hebben en de 4e dag bezorg je hem bij de volgende 
deelnemer. Dat is een discipline die bij de meeste goed werkt. Immers je gaat dan vrijwel direct 
aan de slag met lezen, maakt eventueel een kopie van het artikel en bezorgt hem bij de 
volgende deelnemer. Bij langere tijd wordt wordt het uitgesteld en... vergeten. Bij 4 dagen en 8 
deelnemers is de leesmap al een maand onderweg. 
Wel is het zo dat je, door het schuiven van de deelnemerslijst, steeds eerder aan de beurt bent. 
De prioriteit is dus eerlijk verdeeld. 
 
Deelname is aan regels gebonden. Het is er voor dat het geleende materiaal weer netjes binnen 
redelijke termijn kan worden teruggegeven. En dat eventuele schade kan worden vergoed. 
 
Wil je ook deelnemen? 
Dat kan als je lid bent van Veron Vlissingen of Veron Walcheren en/of de VRZA Zuid West 
Nederland en een deelname formulier tekent. Deelname formulier en de regels zijn verkrijgbaar 
bij mij. 
 
Jeroen Slagboom PE1MWB, e-mail pe1mwb@vrza.nl  
 
 

 

 

mailto:pe1mwb@vrza.nl
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NACHTVOSSENJACHT 2012 

 

 

Als afsluiting van het vossenjachtseizoen 2012 houden we na een paar jaar afwezigheid dit jaar 

weer een nachtvossenjacht. 

 

Hoewel we het een nachtjacht noemen starten we al aan het begin van de avond en gaan we 

per auto op zoek naar een baken (letter B) en daarna te voet op zoek naar de vos (letter T). 

Bij aankomst van de vos zal er soep zijn en is het altijd een gezellig samenzijn waarbij de 

ervaringen van de deelnemers natuurlijk uitgebreid worden uitgewisseld. 

 

Ook dit jaar zal er voor onderweg voor de jagers een Vervelende Vragen Lijst zijn waarmee 

zij hun algemeen kennis te nutte maken en daarmee bonusminuten kunnen verdienen. 

 

We verzamelen tussen 19:15 en 19:30 op de parking van het ZEP in Middelburg (tussen de 

KFC en Klimavontuur). De  Inpraatfrequentie / noodfrequentie is zoals gewoonlijk 145.225 MHz. 

Het baken wordt om 19:45 bijgezet en de vos pas als de eerste groep bij het baken is. 

 

Iedereen dient naast vossenjachtontvanger, kompas en reserve batterij ook nog een portofoon, 

GSM, zaklamp, stevige schoenen en regenkleding mee te nemen. 

 

Alle zend en luisteramateurs die dit artikel onder ogen krijgen zijn van harte uitgenodigd om aan 

deze jacht deel te nemen. Natuurlijk zijn partners en qrp's ook welkom op deze gezellige doch 

spannende gebeurtenis.  

 

Om te weten hoeveel soep er gemaakt moet worden willen we graag dat de team's zich 

voordien opgeven. Stuur een mail naar Karin pd0km@vrza.nl onder vermelding van het aantal 

teamleden en het nummer van een GSM van één van de teamleden om in eventuele 

noodgevallen te kunnen gebruiken. 

 

Graag tot ziens 

Karin, de vos en het baken   

                                                                  
 

mailto:pd0km@vrza.nl
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BEDANKT 
 

Namens mijn XYL en mijzelf onze hartelijke dank voor het medeleven, aandacht, beterschap 

wensen etc.. 

 

Die wij mochten ontvangen tijdens mijn verblijf in het Ziekenhuis ZorgSaam te Terneuzen. 

Graag weer tot werkens en 73' 

 

Cor en Betsy van Soelen. 

PG9HF 

 

BEREKENEN VAN MAGNETISCHELOOPS 
 

Als bijlage van deze Deltaloep 2 pdf files, met de nodige info. 

Hoe magnetischeloops te berekenen en te maken. 

De files zijn van Texas instruments en mogen vrij verspreid worden. 

 

73' Cor PG9HF 

http://wwww.pg9hf.nl 

 

 

PETITIE TEGEN PLC STORINGEN 
 

“Storingen daar hou ik niet van” Zie onderstaande link voor petitie tegen PLC storingen 

 

https://www.openpetition.de/petition/online/schutz-der-ressource-frequenz-vor-

elektromagnetischen-stoerungen-durch-plc 

 

 

BNC conn 
Wat info verkregen op internet (wie niet ! ) zie de link: http://www.infoneedle.com/posting/8968 

  

Deze discussie is mogelijk al eerder gevoerd dus ten overvloede.  

Ook van Amphenol geen mechanisch onderscheid in 50 of 75 Ohm 

Alleen een verschil in diëlektricum (soms soort) maar zeker afmetingen, afwezig of kleinere dia. 

zie tekst. 

Dit alleen voor BNC !!!  N conn. duidelijk verschil. 

  

Succes 

  

Ary PA0ALV 

  

73 

http://wwww.pg9hf.nl/
http://www.infoneedle.com/posting/8968
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144 MHz antenne dipool reparatie op hoogte. 
 
In het kader van de E van experimenteel bouw ik mijn antennes zelf. Het is leuk om met de 
hardware bezig te zijn en als het werkt is het nog meegenomen ook. Zo ook met mijn 10 
elements 2 meter DK7ZB 28 ohm antenne. 
 
Het was me opgevallen dat de dipoolhelften circa 20°  naar 
beneden hingen. Dit kon niet de leeftijd van de antenne 
zijn want ik had de antenne in 2008 gebouwd en geplaatst. 
De oorzaak moest ergens anders worden gezocht. Al 
pratend met mijn buren kreeg ik een idee hoe de schade 
werd veroorzaakt: vogels!! Regelmatig worden mijn 
antennes gebruikt als verzamel- én uitvalsbasis van 
zwaluwen en spreeuwen. Zeker als de trek naar het zuiden 
gaat beginnen. En zuidwaarts trekken doe je niet met een 
lege maag. 
 
Als eerste ga je denken óf en hoe je de antenne wilt 
repareren. Qua werking merkte ik geen verschil met de 
dipool in lijn met de overige elementen. De 
zondagmorgenronde op 2m SSB leent hier goed voor.  
Maar de kans op nog meer schade door inregenen leek mij 
zeer aanwezig. Ik zag het dekseltje van de aansluitdoos al 
op straat liggen en de coax zich volzuigen met water. 
De antenne staat 10 meter boven het maaiveld. En er een 
tussenruimte van 2 meter met de 6m antenne. Werken met 
een ladder is geen optie. Een schaarhoogwerker past niet 
in de brandgang en bovendien reikt zo’n ding niet hoog 
genoeg.  
 
Bleven over: de installatie laten zakken en de onderste antenne demonteren en al staand op de 
nok de 2m dipool demonteren. Geen prettige gedachte voor mij en mijn directe buren die mij 
nauwlettend in de gaten houden als ik op het dak aan het werk ben. 
Het huren van een hoogwerker was optie 2 omdat deze werkmethode het minste tijd in beslag 
neemt er veruit het veiligst werken is. En ik zou de klus alleen kunnen klaren. 
Zo gezegd, zo gedaan. 
 
Via het werk kon ik een hoogwerker bestellen met een reikwijdte van 10 en een maximaal 
werkhoogte van 18 meter. Het gevaarte werd mooi op tijd afgeleverd en een korte instructie 
volgde. Het weer werkte niet mee. Die morgen wakkerde de wind aan tot windkracht 6. 
Nauwlettend heb ik de windsterkte en richting in de gaten gehouden. Kort na de middag werd 
de windkracht minder. Goed ingepakt en met een valgordel om ging ik voor de eerste keer de 
hoogte in. De verwachtte buien bleven gelukkig uit. Zonder problemen kwam ik in de buurt van 
de bovenste antenne. Het is wel wennen zo hoog met niets om je heen. 
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Ik moest vreselijk nadenken hoe ik de 
constructie van de dipool ook alweer 
had gemaakt. Ik kwam uit op een 
balpen als isolator van de helften. Na 
het openmaken van de aansluitdoos 
werd mijn vermoeden bevestigd. Zelfs 
de leverancier van de pen was nog af 
te lezen. Ik was ook blij dat ik de 
coaxgeleiders op de dipool had 
afgewerkt met parkers.  

Maar de constructie met de pen bleek niet stevig genoeg. De pen was gebroken. 
Ik heb de dipool gedemonteerd en op de werkbank gefotografeerd.  
 
Nu was het zoeken in de schuur naar een vervangende isolator. Ik had nog glasfiber staf liggen, 
maar de diameter was te groot om direct in de helften te schuiven. Nu is het verspanen van 
glasfiber niet mijn grootste hobby. De oplossing van het afzagen van 2 stuks staf van elk 10 cm. 
De uiteinden heb ik voorzichtig afgeschuurd met schuurlinnen. De eerste dipoolhelft heb ik 
vervolgens ingespannen in de bankschroef en licht ovaal geknepen totdat de glasfiber staafjes 
en in pasten. Hierna heb ik de PVC afstandbus op zijn plaats geschoven en een flinke klodder 2 
componentenlijm in laten lopen. Om te zorgen dat de lijm niet ontsnapt zorgen de gele stukjes 
tape dat het geheel dicht blijft. Vervolgens hetzelfde gedaan met de andere dipoolhelft. Om er 
zeker van te zijn dat de nieuwe dipool stevig genoeg was heb ik het gewicht van 4 volgevreten 
spreeuwen aan het uiteinden gehangen. Dit 
gaf geen problemen. Het boog wel, maar 
barstten niet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu was het zaak de dipool horizontaal naar boven te transporteren zodat de verse lijm er niet uit 

zou lopen. De dipool werd netjes in de aansluitdoos 
geschoven en aangesloten op de coax. Nog even een 
foto voor het archief. De sluiting van het deksel nog even 
invetten tegen de ergste regen, ty raps controleren en 
klaar is Rens.  
 
 
En dan het spannende moment om te zien of al het werk 
de moeite waard is geweest: het testen van de antenne. 
De SWR was niet veranderd en goed.  
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Voor het afdalen heb ik nog wat sfeerplaatje gemaakt van de omgeving. 

 
 Huize PA1FZH       Huize PA2CHM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het was een mooie WAT solo actie. 
73 de IJF 

 

Te Koop aangeboden 
 
Wegens aanschaf ander exemplaar:  
 
Te koop aangeboden Tadeka Riken Spectrum Analyzer 
 
Type TR4110M mainframe en TR4113A Spectrum Analyzer plug in. 
Bereik: 10 kHz - 1,7 GHz. 
 
Veel mogelijkheden: 
 
Frequentie: instelbaar in 1-3-10 stappen van 200 Hz/DIV - 200 MHz/DIV 
Bandbreedte: instelbaar in 1-3-10 stappen van 10 Hz - 300 KHz 
Videofilter: 10Hz - 100 Hz - 10 KHz - off 
Verzwakker: 0 - 10 - 20 - 30 - 40 dB 
Scantime: 10 Sec. - 20 uSec. 
IF Gain: 0 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60 dB 
Level: Log/Lin 
Marker: 50 MHz 
enz. 
 
Prijs 175 Euro. 
 
Inlichtingen: 
Roelof Bakker, pa0rdt 
 
roelof@ndb.demon.nl 
 
 
 

 
 

mailto:roelof@ndb.demon.nl
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Wereld Omroepers lanceren clubcall PI4WO  

 
Zaterdag 13 oktober hebben de Whisky Oscar (Wereld Omroepers) de nieuwe 
clubcall PI4WO in de lucht gebracht dmv een Special Event Station (SES). Dit 
gebeurde “out in the field” tijdens een speciaal daarvoor georganiseerde 
velddag in Barendregt. 
 
Nieuw te starten PI4WO ronde in de 40 meterband 
 
De lancering van PI4WO is speciaal gekozen ter promotie van een nieuw te 
starten ronde in de 40 meterband. De PI4WO ronde zal daarna voortaan elke 
woensdag vanaf 20:30 uur te beluisteren zijn op 7.070 MHz LSB met als 
uitwijkfrequenties 7.060 & 7.080 MHz. 
 
Whisky Oscar is een legendarische Nederlandstalige club die reeds meer dan 
32 jaar bestaat en zijn oorsprong vindt in de eind jaren '70 naar Canada, 
Amerika, Australië etc. geëmigreerde Nederlanders. Inmiddels is Whisky Oscar 
een hybride club met veel gelicentieerde zendamateurs. De club heeft als doel 
een brug te slaan tussen 11 meter en het gelicentieerd zendamateurschap. 
Whisky Oscar is een zeer actieve vereniging die veel activiteiten ontplooit met 
en voor zijn leden. 
 

http://www.whiskyoscar.nl/ws/pi4wo.html  

  

 

 

 

 

 

http://www.whiskyoscar.nl/ws/pi4wo.html
http://www.whiskyoscar.nl/ws/pi4wo.html
http://www.whiskyoscar.nl/ws/pi4wo.html
http://www.whiskyoscar.nl/ws/pi4wo.html
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Nieuwe uitgave van het VERON Contest Log Programma  
 

In het tweede weekeinde van november organiseert de VERON enkele uren op de zaterdag en 

de zondag de PA-beker contest. In februari organiseert de VERON een weekeinde lang de 

wereldwijde PACC contest. Voor deze contesten behoort een log in Cabrillo formaat te worden 

ingestuurd. Daarvoor heb je geschikte software nodig. Nu is op internet hier en daar wel contest 

software te vinden maar specifiek voor de PACC en de PA-beker contest is er niets. Op zich 

ook niet zo vreemd. Radio amateurs verdiepen zich het meest in het maken van verbindingen 

en het experimenteren met apparatuur. Software maken (schrijven) doen specialisten en dat is 

heel veel tijdrovend werk. 

 

Meer info: http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_contest-log.html  

 

QSL 
 

 

Gewerkt en bevestigd, YE0M Kaliage 

Besar, Seribu Islands, IOTA OC-477, 

ORARI DXPEDITION 

 

09-jul - 2012 17:39 14.180. SSB 

 

Cor PG9HF 

TX: JRC-JST-245 Ant: Verbeterde 

Carolina Windom. (160 mtr. t/m 6 mtr.) 

 

3 november 2012 - Dag voor de RadioAmateur 2012 
  
Op 3 november 2012 vindt de 52ste Dag voor de RadioAmateur plaats. Men heeft 
opnieuw hun best gedaan om een aantrekkelijk programma samen te stellen. Naast het 
officiële gedeelte zijn er diverse lezingen, de zelfbouwtentoonstelling en natuurlijk de 
AMRATO, de VERON Onderdelen Markt. Diverse commissies, werkgroepen en 
verenigingen zullen zich presenteren, zo zal er weer een jeugdplein ingericht zijn. 
Nieuw dit jaar is dat er een workshop zal worden houden.  
 
Voor een overzicht aan van wat er op 3 november allemaal te beleven zal zijn in de 
Americahal in Apeldoorn:  
 
http://www.veron.nl/activiteiten/details/download/Programma_dvdra_2012.pdf  
 

http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_contest-log.html
http://www.veron.nl/activiteiten/details/download/Programma_dvdra_2012.pdf
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http://www.veron.nl/contact/sb_bestelformulier.php  

 

http://www.veron.nl/contact/sb_bestelformulier.php


 

 

Deltaloep           Pagina 11 van 11 

 

AGENDA 2012 

  

3 november             Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 
7 november             Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
9 november                Nachtvossenjacht 2012 ( info in dit nummer ) 
14 november           Meetavond door Rinus PA2MDL & Leen PAoLCC 
21 november           Techno avond VRZA ZWN 
5 december             Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
12 december           Jaarlijkse verkoping bij PI4WAL 
19 december           Techno avond 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 2e dinsdagavond Locator contest van 20.00 uur tot 23.00 uur locale tijd 
waaronder PI4ZWN vanuit de clublocatie van de VRZA ZWN. 
  
 

 

 

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 december nummer: 20 november 2012 

   

Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com 


