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Van de redactie

Hierbij ontvangt u de Deltaloep met informatie over de bijeenkomsten, de 31e QSO party,
de special stations PA50DQB, PA69ZRK en PA60CUBA, het Digi DX cluster en meer.

Indien u ook bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan
uw kopij vóór 20 november 2021 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com

Met vriendelijke 73,  Ronald PA10725

Bijeenkomst VRZA afd. Zuid West Nederland

Woensdagavond 3 november 2021 is de maandelijkse bijeenkomst van de VRZA afdeling
Zuid West Nederland, aanvang 20.00 uur.

Op dinsdagavond 9 november zal ons clubstation PI4ZWN in Vlissingen vanaf 20.00 uur weer
deelnemen aan de maandelijkse Locator Contest. Ook doen weer enkele leden van de afdeling
mee vanuit hun eigen thuislocatie.

De techno avond zal worden gehouden op woensdag 17 november, aanvang 20.00 uur.

Zondag 21 november is de clubshack ook geopend vanaf 13.00 uur i.v.m. de 31e QSO party.

We houden ons per bijeenkomst aan de dan geldende RIVM regelgeving. Voor het laatste
nieuws verwijzen wij steeds naar onze website www.pi4zwn.nl

Graag tot ziens of tot horens!

Michel Bleijenberg PD4AVO
Secretaris A29 - VRZA Zuid West Nederland
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Bijeenkomst VERON afdeling Walcheren

Op woensdag 10 november 2021 vanaf 20:00 uur hopen wij weer onze afdelingsavond te
organiseren in het Palet (Brede school) te Middelburg-Zuid (tegenover het
winkelcentrum). Deze avond zal in het teken staan van onderling QSO.

Roelof, PA0RDT, zal een uitleg geven over zijn laatste ontwikkelingen, toegespitst op filters.

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. Uiteraard is deze avond onder voorbehoud van de dan geldende richtlijnen van
het RIVM. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar onze website www.pi4wal.nl en deze
nieuwsbrief Deltaloep.

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.

Tot ziens op onze activiteiten!

Met vriendelijke groet,

Ben Bousché PD1MRZ
Secretaris A44 - VERON Walcheren

Oproep voor special event PA69ZRK

Zaterdag 5 februari 2022 is de jaarlijkse open dag van het Watersnoodramp museum in
Ouwerkerk. Ook deze keer zijn wij radioamateurs weer uitgenodigd door de organisatie.

Vind je het leuk om deze dag onze hobby te vertegenwoordigen ? Leg je graag aan
belangstellenden uit wat wij radioamateurs in 1953 en/of in het heden zoal doen met de radio ?
Meld je dan komende maand aan bij de organisatie.

Voor het moderne HF station hebben we een operator, voor het 2 meter station kunnen we nog
een operator gebruiken.

Met vriendelijke 73,

Dan de Bruijn PA1FZH
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Voorbereidingen PA60CUBA van start

Gedurende het weekend van 22-23 oktober 2022 zal er gedurende het landelijke Koude
Oorlog weekend een open dag zijn in enkele BB bunkers in Middelburg.

Enkele radioamateurs van VERON en VRZA hebben het idee gelanceerd om gedurende dat
weekend de voormalige BB bunker onder de oude brandweerkazerne aan de Looierssingel te
Middelburg open te stellen. Inmiddels zijn er al zo’n 15 vrijwilligers die zullen gaan meedoen.

Het is de bedoeling dat in de voormalige BB-bunker verschillende aspecten zullen worden
tentoongesteld welke met de Koude Oorlog te maken heeft (gehad), of op welke manier dan
ook, in de tegenwoordige tijd wordt toegepast en/of op speciale gelegenheden in de eigen regio
nog te bezoeken zijn.

Wat kunnen bezoekers gedurende het weekend van 22 en 23 oktober 2022 o.a. gaan zien:

- Oorsprong en gebruik bunker

- Het Korps Luchtwacht Dienst; de vrijwilligers die op één van de 276 hoge torens in Nederland
zouden uitkijken naar (Russische) vliegtuigen die onder de radar (lager dan 900 meter)
Nederland zouden binnenvliegen

- De Mijnen Uitkijk Dienst; de vrijwilligers die rondom de Westerschelde, op de Nieuwe
Waterweg en bij Den Helder zouden uitkijken naar Russische vliegtuigen die mogelijk zeemijnen
zouden afwerpen. Immers een vrije doorgang naar de havens van Rotterdam en Antwerpen zou
in geval van een oorlog van essentieel belang zijn

- ABC dienst van de Bescherming Bevolking; ook dit waren vrijwilligers die in geval van een
atoom-, biologische- of chemische ramp metingen zouden doen en mensen zouden kunnen
ontsmetten. Met de metingen van diverse zogenaamde S-posten (de stationaire meetposten)
zou het commando van de BB de gevolgen in beeld kunnen brengen

- Noodhospitalen in Nederland; op diverse plaatsen in Nederland zijn onder bestaande
ziekenhuizen speciale noodziekenhuizen gebouwd. Ook dezen waren als bunker uitgevoerd en
konden binnen korte tijd operationeel zijn

- De IJssellinie; de waterlinie tussen Nijmegen en Zwolle waarbij de voortgang van de vijand die
vanuit het Oosten zou komen, vertraagd moest worden

- De Enigma; deze cryptomachine werd al vóór de Tweede Wereld Oorlog is ontwikkeld en
ontleend zijn bekendheid aan de onderzeebotenoorlog. In de Koude Oorlog is hij niet meer
toegepast maar hij staat wel model voor de manier waarop de hedendaagse cryptologie is
opgesteld
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- Werkend zendstation (PA60CUBA) voor contact met andere bunkers; ook nemen we deel aan
“Forten on the Air”

- DRCO (Noodcommunicatie voor alle 13 Zeeuwse gemeenten en veiligheidsregio Zeeland); als
voortvloeisel uit de radiohulp die de zendamateurs in 1953 leverden tijdens de
Watersnoodramp, is er een landelijk radionetwerk van zendamateurs die in geval van uitval van
openbare communicatie de overheid kunnen bijstaan in berichtgeving

– Het brandspuithuis uit Serooskerke zal vertegenwoordigd zijn om de overgang van de BB
naar de Regionale Brandweer toe te lichten

Bij alle bovengenoemde standjes zal iemand aanwezig zijn die aan de hand van originele
voorwerpen en foto's een toelichting zal geven van 5 – 10 minuten per standje.

Mocht je het leuk vinden om op deze dag te willen helpen, dan ben je van harte welkom!

Meld je nog dit jaar aan bij de organisatie, we nemen dan meteen contact met je op.
Je krijgt dan ook de eerste digitale nieuwsbrief die onlangs is gelanceerd.

Mail: pa60cuba @ zeelandnet . nl

73’s namens de organisatie

Dan de Bruijn
Michel Bleijenberg
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VRZA QSO Party 2021: 70 jaar VRZA

Dit jaar houden we de 31e editie van de VRZA QSO-party ter gelegenheid van de

verjaardag van de Vereniging voor Radio Zend Amateurs. In 1951 is zij opgericht en

daarom vieren we dit keer alweer de 70e verjaardag.

Zoals de afgelopen jaren zullen we elkaar weer in november in de ether ontmoeten. We houden

de QSO party altijd op de zondag het dichts bij de oprichtingsdatum, dit jaar op zondag 21

november van 13.00 uur tot 16.00 uur lokale tijd.

Deze QSO party zal in het teken staan van een gezellige bijeenkomst via de radio, waarbij

zoveel mogelijk VRZA afdelingsstations in de lucht zullen zijn en waarbij we elkaar weer eens

kunnen spreken nadat we dat zo, vanwege alle afgelaste activiteiten, gemist hebben. De ideale

kans dus om lekker bij te kletsen.

Zondag 21 november van 13:00 uur tot 16:00 uur lokale tijd

2 meter SSB en FM

80 meter tussen 3.650 en 3.750 kHz

Het is GEEN contest, dus u behoeft ook geen volgnummers uit te wisselen. Wel kunt u deze

dag het bijzonder mooie DIVISIONAL AWARD in de wacht slepen met de vermelding “31e

VRZA QSO party 2021“. Om dit award te behalen wijken we iets af van de normale regels, juist

omdat het in een dag te behalen is. Voor het aanvragen van het award dient u op HF 8 of op

VHF 4 PI4 afdelingsstations van de VRZA gewerkt te hebben.
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De afdelingsstations van de VRZA in 2021 zijn:

● Helderland PI4ADH, Oost-Brabant PI4EHV, ‘t Gooi PI4VGZ, Achterhoek PI4AVG
● Flevoland PI4FLD, Groningen PI4GN, Drenthe PI4VDR, Amsterdam PI4ASD
● Eemland PI4RCB, Haaglanden PI4DHG, Kagerland PI4KGL
● Noord-Limburg PI4VNL, Zuid-Limburg PI4ZLB, Twente PI4TWN
● IJsselmond PI4YSM, Zuid Veluwe PI4EDE, Zuid-West Nederland PI4ZWN
● PI4VRZ/A, PI4CQP/A

Voor het aanvragen van het award kunt u alle gegevens vinden op de website van onze

vereniging: https://www.vrza.nl/wp/certificaten/#divcert

Clubstations, individuele zendamateurs en luisteramateurs kunnen hun log binnen 4 weken

insturen naar contestmanager @ vrza . nl

Lees verder via https://www.pi4zwn.nl/vrza-qso-party-2021-70-jaar-vrza/

73, Karin Mijnders PA2KM
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(FL) Digi DX Cluster

(FL) Digi DX Cluster, één van de 18 sterke software programma's van de door W1HKJ
ontwikkelde Ham Radio software.

Deze software is zowel voor bijna alle Linux distro's (o.a. Unbuntu Xunbuntu ' vooral geschikt
voor de oudere PC // dus zet deze niet op zolder \\ Debian, en Fedora).

Als voor diverse Windowsxx OS beschikbaar.

Meer infi via http://www.w1hkj.com/

73'Cor L. van Soelen PG0S

Nieuws
https://www.veron.nl/nieuws/nieuwe-maandelijkse-iaru-ms-nieuwsbrief/

https://www.veron.nl/nieuws/iaru-r1-toekomst-amateurradio/

http://www.southgatearc.org/news/2021/october/bbc-centenary-special-event.htm#.YXXG_9lBxfU
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Special Call PA50DQB tijdens Locatorcontest
Dit jaar wordt het heugelijke feit gevierd dat het Dutch QSL Bureau – kortweg DQB
genoemd – 50 jaar bestaat. Na overleg tussen de verenigingen Veron en VRZA werden de
twee bestaande QSL-bureaus op 1 januari 1971 samengevoegd tot het DQB. Sindsdien
verwerkt het bureau de in- en uitgaande QSL-kaarten voor de bij deze verenigingen
aangesloten leden.

Zoals bekend is Karin PA2KM namens het DQB de regionale QSL manager (RQM) voor Regio
44 én is zij ook de contestmanager van de VRZA, dus de combinatie was snel gemaakt: Karin
zal tijdens de laatste drie Locatorcontesten van dit jaar gebruik maken van de speciale call
PA50DQB om de “verjaardag” te vieren. Uiteraard (hoe kan het ook anders) is door het maken
van een QSO met deze call een leuke QSL-kaart te bemachtigen die natuurlijk via het DQB tot
jou komt!

NLC

De Nederlandse Locator Contest (NLC) wordt iedere tweede dinsdagavond van de maand
gehouden tussen 20 en 23 uur lokale tijd, op 6 meter en hoger. In de praktijk zijn de meest
gebruikte banden 6m, 4m, 2m en 70cm. Karin hoopt zoveel mogelijk amateurs aan een QSO
met deze speciale call te helpen. Uiteraard kunnen ook luisteramateurs een rapport insturen om
de PA50DQB kaart te kunnen ontvangen.

De call PA50DQB zal tot eind dit jaar rouleren over het land en via diverse amateurs
geactiveerd worden. Karin en Wijnand (sub-RQM voor Regio 44) zullen in het weekend van 20
– 21 november ook deze call activeren, maar dán met de nadruk op de HF-banden.

73’s van Wijnand PA3HFJ
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Handig voor in de radioshack

Beide redacteuren van de Deltaloep maken er al gebruik van: Correctbook. Handig voor in de
radioshack, maar ook toepasbaar op het werk of voor andere bijkomstigheden.

Meer info via https://www.correctbook.com/nl/

Om te lezen . . . .

http://www.southgatearc.org/

http://www.arrl.org/news

https://dxnews.com/

https://qrznow.com/

https://hamnieuws.nl/

http://www.tetech.nl/begripAP.htm

http://www.arrl.org/shop/Antennas/

https://forums.qrz.com/index.php?forums/amateur-radio-news.9/

https://www.rsgbshop.org/acatalog/Online_Catalogue_Antennas_37.html

https://a51.veron.nl/ronde-bulletins-pi4boz/ronde-bulletins-afdeling-a51/
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Nieuwe route naar VRZA afdeling Zuid West Nederland

Onlangs zijn er in het binnenhavengebied in Vlissingen asfalteringswerkzaamheden
uitgevoerd waardoor de ontsluiting van/naar de 1e en 2e binnenhaven is aangepast.

Kon je voorheen via de Prins Hendrikweg rechtsaf de Visserijkade oprijden, tegenwoordig is
deze weg afgesloten met een doorlopend trottoir.

De nieuwe route is vanaf de Prins Hendrikweg de Eerste Binnenhavenweg oprijden, dan
meteen rechtsaf (parallel aan de Prins Hendrikweg) de weg volgen (voorlangs Ocean Wide) tot
aan de parking langs de Visserijkade waar je verder het terrein kan oplopen naar de club.

Eenmaal op het terrein doorlopen tot het einde, dan 2x rechtsaf het lage gebouw inlopen.
De ruimte van de VRZA ZWN is niet te missen, het ligt vrijwel onder de antennemast.
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Uitbreiding luchtvaartfrequenties boven Zeeland

Onlangs zijn er enkele nieuwe luchtvaart pagina’s geplaatst op de Zeeuwse scanner website
van Delta Scanner Zeeland. Hierop staan luchtvaartfrequenties die met name vanuit de
Deltaregio te beluisteren zijn, waaronder Rijnmond, West-Brabant, Vlaanderen en Zeeland.

Denk bijvoorbeeld aan de Area Control Centre’s van Brussels, London, Maastricht (upper).
Maar ook vliegtuigen naar de luchthavens van Woensdrecht, Oostende en Knokke zijn te horen.

Het laatste nieuws is te lezen via https://deltascannerzeeland.nl/nieuws/

Meteen naar de luchtvaartpagina ? https://deltascannerzeeland.nl/luchtvaart/

De nieuwe frequentielijst van november staat voor de lezers al online via onderstaande pagina:
https://deltascannerzeeland.nl/frequentielijst/

Tevens is er een mooie pagina voor het live vliegverkeer met handige mogelijkheden, klik
hiervoor verder via https://deltascannerzeeland.nl/luchtvaart/live-radar-globe-adsbexchange/

Veel luisterplezier!
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AGENDA

30 okt - 31 okt Jaarlijkse CQWW SSB contest (48 hrs, UTC)

03 nov Bijeenkomst VRZA afd. Zuid West Nederland in clubshack

09 nov Locator Contest vanaf 20.00 uur

10 nov Bijeenkomst VERON afd. Walcheren Het Palet te Middelburg

17 nov Techno-avond bij VRZA afd. Zuid West Nederland in clubshack

21 nov 13-16 uur QSO party bij VRZA afd. Zuid West Nederland in clubshack

iedere zondag 14.00 uur Bunker geopend aan de Zuidweg 2 te Biggekerke

01 dec Bijeenkomst VRZA afd. Zuid West Nederland in clubshack

08 dec Verkoping bij VERON afd. Walcheren Het Palet te Middelburg

14 dec Locator Contest vanaf 20.00 uur

15 dec Techno-avond bij VRZA afd. Zuid West Nederland in clubshack

Deltaloep Pagina 12 van 14



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 438.1500 MHz PI1VLI Zuid-West Zeeland FM (dit najaar testfase)
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 december editie uiterlijk 20 november naar deltaloep@gmail.com

Verzending december editie medio 27 november 2021.
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