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Van de redactie 
 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met o.a. informatie over de opendag van de VRZA ZWN met 
daarbij interessante lezingen over o.a. Hamnet en Digital Voice.  
 
Veel leesplezier! 
 
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw             
kopij vóór 20 november 2017 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
  
Met vriendelijke 73,  Ronald PA10725 

 

Afdelingsbijeenkomst Veron Walcheren 
 
Woensdag 8 november om 20.00 uur vindt de maandelijkse bijeenkomst plaats in het             
Palet (Brede School) in Middelburg-Zuid (tegenover het winkelcentrum). 
  
Onze QSL-manager Adri Brasser PA3BWS 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. 
  
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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Open Dag tijdens 25 jaar jubileum VRZA afd. Zuid West Nederland 
  
Zaterdag 18 november 2017 zal de VRZA afdeling Zuid West Nederland haar 25 jarig              
jubileum vieren. Gedurende deze feestdag zijn er verschillende activiteiten waaronder          
een open dag voor- en door luister- en zendamateurs én belangstellenden in de             
radiohobby. 
  
De open dag is van 11.00 uur tot 16.00 uur met talrijke demo’s en stands waar men uitleg kan                   
krijgen over analoge amateurtelevisie (ATV), de werking van Weak Signal Propagation Reporter            
(WSPR), Automatic Packet Reporting System (APRS) en het Automatic Identification System           
(AIS) van de scheepvaart. Je kunt er vossenjagen op 2 meter en 80 meter (korte golf) en kennis                  
maken met de 3D printer t.b.v. amateur gerelateerde toepassingen. Aanwezige amateurs zullen            
deze dag verbindingen op de amateurbanden maken, zij laten tevens oude- en nieuwe luister-              
en zendapparatuur zien waaronder veel zelfbouw maar ook bijvoorbeeld JRC, Yaesu, Icom en             
Kenwood. Ook zal er informatie zijn over ontwerp- en reparatietechniek van RACAL apparatuur.  
  
Bezoekers kunnen deze dag kennismaken met enkele Landrovers die zijn ingericht voor            
activiteiten van radiozendamateurs. Veel handige toepassingen zoals mobiele shacks, snel op           
te zetten antennes etc. worden graag gedemonstreerd aan het publiek. Nabij deze Landrovers             
kan men deze dag o.a. veel zelfbouw zien waaronder de PA0SSB HF transceiver. Er is deze                
open dag een VRZA stand met o.a. informatie over het behalen van een vergunning en een                
doorlopende presentatie over 25 jaar VRZA ZWN. Voor bezoekers is er de mogelijkheid om een               
klein soldeerproject te maken. Deze dag kan men ook zien wat zendamateurs in Zuid West               
Nederland doen aan noodcommunicatie (i.s.m. veiligheidsregio Zeeland en de 13 Zeeuwse           
gemeenten). Leuk deze dag is ook de aanwezigheid van de bekende Enigma. 
  
Digital Voice 
  
Tijdens deze open dag is er veel ruimte voor nieuwe toepassingen in de amateurradio. Zo is er                 
een stand met uitgebreide informatie en toepassingen over digitale communicatie. Daarnaast           
zal die dag om 13.00 uur een presentatie worden gegeven over de mogelijkheden met Digital               
Voice waaronder o.a. Fusion, DMR en DSTAR. 
  
Hobbyscoop en Hamnet 
 
Ook zal er een stand zijn van de stichting Hobbyscoop en Hamnet Nederland met informatie               
over de primaire doelstelling van de Stichting Scoop Hobbyfonds; het faciliteren van innovatieve             
experimenten op hoge opstelpunten om daarmee te voorzien in de experimenteer behoefte voor             
de Nederlandse radiozendamateurs zoals een dozijn aan amateur systemen zoals een 2 tal             
bovenregionale repeaters, diverse DMR en Dstar repeaters en diverse hamnet opstappunten.           
Er zal om 15.00 uur een presentatie worden gegeven over Hamnet in Nederland ( en Zeeland)                
met als doel het promoten van een autonome IP infrastructuur speciaal voor radio             
zendamateurs. 
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De open dag zal worden gehouden in de locatie van de VRZA afd. Zuid West Nederland,                
gelegen aan de Prins Hendrikweg 10, 4382 NS te Vlissingen. Inpraatstation PA25ZWN via             
145.225 MHz. Op 10 min lopen vanaf het NS station Vlissingen en het fiets/voetveer.  
  
De speciale call PA25ZWN zal van 1 t/m 28 november op regelmatige basis worden gebruikt op                
de amateurbanden. Voor een uitgebreid programma, een routebeschrijving en contactinformatie          
verwijzen we naar de website: http://www.pi4zwn.nl/25-jaar-vrza-zwn/  
  
Karin PD0KM & Michel PD4AVO 
Jubileum 25 jaar VRZA ZWN 
info@pi4zwn.nl  
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Het laatste Hamnieuws online 
 
Klik voor het laatste hamnieuws op de link hiernaast: https://www.hamnieuws.nl/  

 

 

Ontvangen van Cor PG9HF 
 
Zaterdag 7 oktober ontvangen van de ARRL 

Een 20 meter DXCC Award voor 100 gewerkte landen op de 20 meter HF band. 

73’s van Cor PG9HF 
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Om, 

Hierbij een afbeelding van de door mij behaalde 600 WPX honorrol Prefix endorsement. 

73’s van Cor PG9HF 

WPX Honor Roll 

The WPX Honor Roll recognizes the operators and stations that maintain a high standing in 
confirmed, current prefixes. The rules, therefore, reflect the belief that Honor Roll membership 
should be accessible to all active radio amateurs and not be unduly advantageous to the “old 
timers.” With the exceptions listed below, all general rules for WPX apply toward Honor Roll 
credit. A minimum of 600 prefixes is required to be eligible for the WPX Honor Roll. No 
certificates are issued, but a listing of members appears in CQ every other month. 

http://www.cq-amateur-radio.com/cq_awards/cq_wpx_awards/cq_wpx_awards.html  
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AGENDA  
 
1 november Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN  
4 november                Dag voor de Radioamateur Americahal te Apeldoorn 
8 november Afdelingsbijeenkomst VERON Walcheren 
15 november Techno-avond VRZA ZWN 
18 november              Viering en open dag 25 jaar VRZA ZWN te Vlissingen 1100u-1600u 
10-11 februari PACC Contest 2018 
17 maart Landelijke Radio Vlooienmarkt te Rosmalen 2018 
18-19 augustus Lighthouseweekend 2018 
3 november                Dag voor de Radioamateur IJsselhallen Zwolle 2018 
 

Elke zondag 14.00 uur locale tijd openstelling PI4VLI bunker, Zuidweg 2 te Biggekerke.  
 
Elke zondag 09.30 uur locale tijd 144.2850 MHz SSB ronde 
  
Elke zondag 20.30 uur locale tijd 144.0600 MHz CW ronde (vertikaal vanuit Walcheren) 
  
Elke zondag 11.30 uur locale tijd 145.6000 MHz Radioronde Zeeuws-Vlaanderen van PI4ZVL 
 
Elke zondag 12.00 uur locale tijd 145.7750 MHz Radioronde Bevelanden van PI4NZB 
 
Elke zondag 21.00 uur locale tijd 145.2250 MHz Technoronde vanuit Middelburg 
  
Elke woensdag 20.30 uur locale tijd 145.6250 MHz Radioronde van PI4BOZ (per nov !!) 
 
Elke 2e dinsdagavond Locator contest van 20.00 uur tot 23.00 uur locale tijd waaronder 
PI4ZWN vanuit de clublocatie van de VRZA ZWN te Vlissingen. 
 

Colofon 

Alle jaargangen ASG bulletins (1995-1999) en Delta Loeps (1999-2017) nu via onderstaande link: 
http://pi4zwn.nl/index.php/nl/links-downloads/downloads  

Secretarissen: PI4VLI Jesse Kluijfhout PE1RUI www.pi4vli.nl  
PI4WAL Ben Bousché PD1MRZ www.pi4wal.nl  
PI4ZWN Robert Poortvliet PA3GEO www.pi4zwn.nl  

Opmaak: Michel Bleijenberg PD4AVO  
Eindredactie: Ronald Verburg PA10725  

 
Stuur uw kopij naar deltaloep@gmail.com          Deadline december nummer: 20 november 2017 
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