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Oktober 2009        JAARGANG 15 NR. 10 

 
VAN DE REDACTIE 

Hierbij ontvangt u de oktober editie van de Deltaloep met nieuws en bijzonderheden van de 
radiohobby waaronder een verslag van de APRS vossenjacht. Allen leesplezier toegewenst! 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 

Afdeling Walcheren 
 
Woensdag 14 oktober is er weer de maandelijkse bijeenkomst van de afdeling. Deze 
vindt, zoals gebruikelijk, plaats in de Brede School (het Palet) aan de Johan van 
Reigersbergstraat 2 te Middelburg. Na de bestuursmededelingen zal Arie Brussaard, 
PA0BOA, een discussie houden over antennes. Arie zal op verzoek ingaan op de 
theoretische achtergrond van een bepaalde antenne.  
 
Tevens zal hij ingaan op zijn nieuwste antenne project; een vertical waarbij we ook zullen 
kijken naar de resultaten van de antenne.  Onze RQM Adri Brasser, PA3BWS, is aanwezig 
voor ontvangst en afgifte van uw QSL kaarten. De bijeenkomst begint om 20.00uur. 
 
Vergeet niet uw scores behaald tijdens de contesten in de afgelopen periode door te geven 
aan pg7v@veron.nl of direct via de website www.afdelingscompetitie.nl  
Kijk voor de allerlaatste nieuwtjes ook op de website van uw afdeling www.pi4wal.nl  
Kees Murre, PA2CHM, secretaris. 

 

 

Verslag antenne meetdag 30 augustus 2009 
 
Er zijn ieder jaar weer vele dagen dat we als Walcherse radio-amateurs Oranjeplaat en 
de ether daaromheen onveilig maken. De ene zondag staan er slechts 2 mensen, de 
andere zondag kunnen het er zo maar 20 zijn. 
 
Echter, er zijn ieder jaar twee kenmerkende data; te weten de opening van het seizoen met 
de familie-velddag op Hemelvaartsdag en de “sluiting” tijdens het laatste weekend van 
augustus. 
 
Welnu, op 30 augustus was dit laatste een feit. 
Gelukkig viel het aardig aan het eind van de vakantie zodat vele beruchte 
Oranjeplaatgangers antennes, familie en koelbox in laadde en zich naar bovengenoemde 
locatie begaven. 
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Reeds vóór negenen was de eerste die-hard al een all terrain vouwwagen aan het opzetten 
en rees de eerste pneumatisch uitschuifbare antennemast achterop een terreinwagen 
omhoog. Om 09:30 werd er uiteraard ingemeld in de zondagochtend ronde en vanaf 10:00 
begon het WAT compleet te raken. Voor het eerst dit jaar was het complete Walcheren 
Antenne Team niet alleen geestelijk bijeen maar waren ze ook gedrieën “life” te 
aanschouwen. 
 
Met het dóórdringen van de zonnestralen, kwamen ook steeds meer verstokte 
Oranjeplaatgangers de harde kern versterken en reeds spoedig stond de tweede antenne 
omhoog. Wat je van ver haalt, is lekker en deze antenne kwam (samen met Will, PE1OPM 
en Anja) vanuit West Brabant. Een halve golf vertical voor 20 meter is toch altijd nog 10 
meter lang maar met een glasfiber hengel en een stukje hout kom je een heel eind. Will had 
zijn bus ook multifunctioneel ingericht zodat deze ook als DARES-VC kan worden ingezet. 
 
Niet lang daarna arriveerde Wim, PA0WDZ met een hele Volvo afgeladen met niet alleen 
zelfbouwsels (uiteraard volgens het bekende DK7ZB principe) maar ook het WAT tarief. 
De LANDROVER werd met bakenzender en dipool een stukje verderop gezet en de diverse 
antennes werden om beurten in de mast van Wim gehesen en bekeken ten opzichte van de 
referentiedipool. Nadat we het verlopen van de bakenzender hadden gecorrigeerd, bleken 
ook dit keer de theoretische waarden voor gain aardig in de praktijk te kloppen. 
Ook de gerestaureerde 50 Mhz antenne volgens een soort HB9CV principe is in de mast 
gehesen. Hoewel de band vrij dood was, was wel het Belgische baken op 50.041 te horen op 
de FT-817ND. 
 
Ook Rolf, PA3GFW showde nog even zijn halvegolf antenne voor 3 banden. Raar om te 
zien, maar zelfs op een niet-Landrover terreinwagen kun je een mast aan de bull-bar vast 
zetten. 
 
Een vaste verschijning op de Oranjeplaatdagen is natuurlijk ook de HFJ/KM camper. Deze 
keer zou deze ontbreken want Wijnand en Karin zaten nog ergens langs de Moezel (dachten 
we). Groot was dan ook de verrassing toen om klokslag 14:30 de camper alsnog het terrein 
opdraaide en Wijnand na de rit Moezel – Oranjeplaat zijn welverdiende koele versnapering 
tot zich kon nemen.  
 
Resumerend hebben we deze keer misschien wat minder antennes gemeten dan in 
voorgaande jaren, maar datgene wat we hebben bekeken, was vakwerk. Daarnaast zijn vele 
onderlinge QSO's gevoerd, nog even snel wat DARES zaken geregeld, afspraken gemaakt 
voor de komende APRS vossenjacht, eters voor de ZWN BBQ geronseld, accu's bekeken, 
auto's opgestart en vakantie ervaringen uitgewisseld. 
 
In totaal hebben ca. 30 mensen deze dag bezocht, dus niet alleen het WAT, maar iedereen 
kan terugkijken op een geslaagde dag en de aloude WAT spreuk beamen: 
 
WE LOVE IT WHEN A PLAN COMES TOGETHER !! 
 
Graag tot de volgde gelegenheid, Rens “Face” IJF, Cor “BA” PTQ en Dan “Hannibal” FZH 
 
Fotoverslag: http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek?gid=26 
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TE KOOP 

In de rubriek Te Koop heeft  Cees van Driel (PA1CVD) de volgde apparatuur in de 
aanbieding: 
 
HF-TRX Kenwood TS680S, 1,8 MHz - 50 MHz, 100 W (50 MHz 10W) 

met extra CW-filter, exclusief handset  € 300,00 
 

 
 
2 mtr-TRX Kenwood TS711E, 144 MHz – 146 MHz, 25W all mode, 

inclusief handset     € 300,00 
 

 
 
Ontvanger  Trio R2000, 150 kHz – 30 MHz      € 100,00 

 



Deltaloep  Pagina 4 van 11 

Ontvanger Barlow Wadley XCR30, 500 kHz – 30 MHz 
Volgens het destijds beroemde Racal principe (geen bandschakelaar)  € 50,00 
 

 
 
 
Actieve ontvangantenne DX10, 100 kHz – 30 MHz, heeft nooit buiten gestaan, 

(nieuwprijs € 320,00)  € 50,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Deltaloep  Pagina 5 van 11 

HF coaxiale switch MFJ1704 met 4 posities, 2500W PeP    € 25,00 
 

 
 
Solara zonnepaneel SM220K, splinternieuw, ongebruikt, nieuwprijs € 400,00,   
Buigzaam met geïntegreerde aansluitdoos. 
Ideaal voor verlijming op een caravan-, of camperdak. 
Voor een 12V systeem, 55Wp bij 3A stroom, afm. 1040x460x8 mm.  € 200,00 
(Geen afbeelding) 
 
Adresgegevens: 
Cees van Driel, PA1CVD, 
Hornikswei 30 
4464 AR Goes 
0113-215322 
 

Ingezonden reactie 

 
Van Rob PA0RPA ontvingen we de volgende reactie op het artikel betreffende DGPS 
gebruik in de 70 cm, geplaatst in de Deltaloep van September.  
  
"Bedankt voor voor de nieuwe Deltaloep. Ik heb echter wel een "kritische" opmerking bij het 
stukje over de 70 cm band van het AT.  
  
Door het op deze manier plaatsen van dit artikel lijkt het net alsof jullie helemaal voorbij gaan 
aan de strijd die er woed tussen het AT en de vele zendamateurs in het binnen- EN 
buitenland ( Belgie,Duitsland ) over het "eigenmachtig/eigenzinnig" optreden van het AT. 
  
Voor het geval je het niet weet :  
  
Op de website van de Veron, zowel als van de VRZA staat een zeer duidelijk artikel dat 
zowel de Veron als de VRZA zich NIET kunnen vinden in dit eigengereide optreden van het 
AT ! Dit geldt tevens voor zeer veel amateurs die "geholpen" hebben in deze strijd door 
kamerleden en zelfs de minister te "bombarderen" met verzoeken/protesten tegen deze 
beslissing !" 
  
We verwijzen hierbij voor de volledigheid naar de bronnen waarop Rob PA0RPA doelt: 
 
http://www.veron.nl/actueel/details/actueel_dgps_nl.html 
 
http://www.vrza.org/info/ATOF%20beleid-1-VRZA-2.pdf 
  
Rob bedankt voor de tip! 
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Vernieuwde website PI4VLI  
 
De website van de VERON afdeling Vlissingen, PI4VLI is volledig vernieuwd. De reden 
hiervan is dat het veel tijd kost om de website bij te houden, en dat het soms wat lastig 
kon zijn om bepaalde informatie terug te vinden. Edwin PD1EVL en Pieter PD5EW 
hebben Evert PE2TXO daarom geholpen de site volledig over te zetten naar een 
nieuwe structuur.  
 
Alle bestaande artikelen en foto's zijn overgezet zodat alles nog steeds te vinden is. 
Voordeel is dat de site nu wat overzichtelijker is, meer mogelijkheden heeft, en ook dat leden 
makkelijker een stukje kunnen publiceren op de website.  
 
Evert PE2TXO blijft het aanspreekpunt voor de website en zal deze beheren. Daarnaast 
heeft de nieuwe website www.pi4vli.nl tijdelijk naast de oude www.pi4vli.net website 
gedraaid. Inmiddels komt u via beide adressen op www.pi4vli.nl terecht.  
  
  

Experimenten met VOIP telefonie vanuit de bunker 
 
Maurice NL-13355 is druk bezig met het experimenten met VOIP vanuit de bunker. 
VOIP staat voor Voice Over IP. Het is een mogelijkheid om te telefoneren via een IP 
netwerk, bijvoorbeeld internet. Bij deze techniek wordt het analoge spraak signaal 
digitaal gecodeerd en bij de ontvanger weer gedecodeerd. Deze techniek word steeds 
vaker toegepast, en veel modems en routers zijn op VOIP voorbereid, doordat deze 
zijn voorzien van een het omzetten van het signaal van analoog naar digitaal 
en andersom. VOIP stelt relatief hoge eisen aan de snelheid van de (digitale) 
verbinding en de betrouwbaarheid ervan.  
 
Vertraging of onderbreking van de datapakketjes kan leiden tot uitvallen van 
telefoongesprek. Omdat vanuit de bunker gebruik gemaakt wordt van een lange afstand 
draadloze internet verbinding is theoretisch de kans op storing relatief groot. Desondanks 
kreeg Maurice NL-13355 de router goed ingesteld en bleek het mogelijk, zij het soms 
moeizaam te bellen via VOIP vanuit de bunker. Doordat er bij VOIP gebruik gemaakt kan 
worden van  providers die het VOIP netwerk aan het "normale" telefoon netwerk kopellen is 
het ook mogelijk gebeld te worden. Zo kon Jesse PE1RUI buiten de bunker per GSM bellen 
naar de bunker, waarbij Maurice NL-13355 trots de telefoon op kon nemen.  
 
Bellen is tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Bij dit experiment was het van 
belang dat alle (deels zelfgebouwde) techniek naar behoorde functioneerde. Gezien GSM 
normaal gesproken in de bunker niet werkt, was dit een uitdagende test.  
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Maurice NL-13355 is zichtbaar trots over zijn verbinding. Draadloos van telefoon naar 
telefoonbasis, bedraad van telefoonbasis naar router, van router naar WIFI koektrommel, 
draadloos naar tweede WIFI koektrommel, bedraad naar internet, draadloos naar de GSM 
buiten de bunker.  
  
   

Experimenten met GSM telefonie vanuit de bunker 
 
Naast het VOIP experiment van Maurice NL-13355 heeft Jesse PE1RUI 
geëxperimenteerd met GSM vanuit de bunker. De muren van de PI4VLI zijn ruim 3 
meter dik beton, versterkt met zware stalen constructies. Dit maakt de bunker een 
aardige kooi van Faraday. Er is geen radio ontvangst, of GSM ontvangst mogelijk in de 
bunker, zonder het gebruik van externe antennes.  
 
Tijdens een van de bezoeken van Dan PA1FZH aan de bunker vertelde Dan over lekkende 
coaxkabel welke bij reddingsdienst soms toegepast word. Lekkende coaxkabel word ook wel 
stralende coaxkabel genoemd. In de afscherming zijn openingen aangebracht, waardoor de 
kabel niet meer RF dicht is, en kan lekken.  
  

 
Een voorbeeld van stralende coax kabels. Opvallende verschil met normale coaxkabel  zijn 
de openingen in de afscherming, welke haaks of in lijn staan met de kern en zorgen voor de 
lekkage van RF. 
  

Lekkende coax leek een ideaal voor het uitvoeren van testen of GSM bereik in de bunker 
mogelijk is. Er is echter één nadeel, PI4VLI had niet de beschikking over lekkende coax. Het 
is commercieel verkrijgbaar, maar behoorlijk prijzig en dus niet aantrekkelijk voor een 
experiment waarvan we de uitkomst niet weten. Zelf maken zou eventueel een optie zijn, 
hoewel het zeer veel werk zou zijn. Beter is te zoeken naar een andere oplossing. Jesse 
PE1RUI besloot te experimenten met twee aan elkaar gekoppelde quadra quad antenne's.  
 
Een quadra quad is een soort verlengde bi-quad. In plaats van 2 ramen zijn er zoals de 
naam al zegt, vier ramen. De opstelling was geheel passief en bestond uit een quadra quad 
in de bunker, gekoppeld via RG-213 naar naar quadra quad in de mast. De antennes waren 
voor dit experiment snel gemaakt van een stukje installatie draad en niet voorzien van een 
reflector. Bij de eerste test was alleen de quadra quad in de mast aangesloten op de RG-213 
en was het uiteinde in de bunker open. Het GSM toestel had bereik mits deze tegen de coax 
connector aanligt. Bij het aansluiten van de tweede quadra quad in de bunker verbeterde het 
bereik. Het was mogelijk tot ongeveer 10 cm van de antenne gesprekken via het GSM 
toestel te voeren.  
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Natuurlijk is 10 cm vanaf een antenne niet erg praktisch, maar het toont wel aan dat deze 
passieve opstelling werkt. Er werd voldoende signaal wordt overgedragen om gebruik te 
maken van een GSM toestel in een ruimte waar dit normaal absoluut onmogelijk is. Al met al 
en leuk en leerzaam project.  
 

 
 
De quadra quad in de bunker met een Sony Ericsson toestel, tijdens een netwerk zoektocht 
worden er drie providers gevonden.  
  
  
  

 
  

Twee Sony Ericsson's naast elkaar voor de antenne, helaas vrij moeilijk te zien, op de linker 
GSM Vodafone met S3 en rechts T-Mobile met S5.  
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Overbodig 
 
Een kistje van watervast multiplex. Vorig jaar in elkaar gezet voor de mfj 9420  omdat 
ik vond dat de blauwe KLM koffer niet meer staat en bovendien heeft de 9420 er een 
grote broer bij de 9440. 
 
Het kistje heeft een ruimte om bv. Een 7Ah loodgel accu in te plaatsen. De afmetingen zijn 
20x30x13. Onderaan het kistje zijn vier kwart rond stukjes vastgeschroefd met twee latjes 
om de antennedraad op te rollen. . 
 
Het deksel scharniert omhoog en doet dan zelfs dienst als klankbord. De set wordt 
vastgemaakt op een schuifplankje (vooruit/achteruit) voor het bedieningsgemak. Onder dit 
plankje is een ruimte om bv de microfoon in weg te bergen, een notitieblokje schrijfgerij etc. 
De binnenafmetingen voor de radio zijn 220x165x70mm (dxbxh). 
 
Ik heb het niet geprobeerd maar een FT 817 zal er wel in passen. 
 
Alles bij elkaar is het een compleet radiostation op een hengel of mastje voor de antenne na. 
Wat nog gedaan moet worden is een schuurpapiertje erover en een laklaagje erop. 
 
73’s van Rolf PA3GFW 
 

APRS Vossenjacht 2009 

Heerlijk weer werd er voorspeld voor de zaterdag dat deze 2e vossenjacht gepland 

was. Daar kon de jacht dus niet door mislukken. Helaas begonnen we toch met een 

aantal tegenslagen. Een paar deelnemers die met erg veel plezier uitkeken naar de 

middag moesten helaas afzeggen. Hierdoor viel er meteen een van de drie teams uit. 

Gelukkig was het enthousiasme van de overige deelnemers er niet minder om.  

 

Vol spanning werd er gewacht op de start en toen het eenmaal zo ver was ging één van de 

teams er zo snel vandoor dat ze hun deelnemers kaart vergaten mee te nemen zodat ze 

weer terug moesten keren. Dit was de eerste maar niet de laatste tegenslag voor dit team. 

Door het wegvallen van Matje, die hun gids zou zijn, was de communicatiemogelijkheid niet 

toereikend en besloten ze naar de 70 cm repeater uit te wijken zodat de fietsende jagers de 

instructie van hun gids konden verstaan.  

 

Ook werden ze voorbij gefietst door een vos die zo goed gecamoufleerd was dat hij niet werd 

opgemerkt door de jagers. Ze hebben deze vos later ook niet meer kunnen vinden vanwege 

technische problemen bij deze vos. U leest het al. Er zat veel pech in de lucht vandaag voor 

dit team. 

Het andere team ging het veel beter af. Zaten zij bij het bekend maken van het spelterrein 

nog te sputteren dat ze dit nooit in anderhalf uur konden, hadden ze na een half uur alle 3 de 
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vossen al gevonden. Zij kwamen de gecamoufleerde vos ook tegen en wel terwijl ze er 

eigenlijk op dat moment op weg waren naar een andere vos. Dat was dus vos 1. Niet snel 

daarna konden ze ook vos 2 en 3 op hun conto bijschrijven. 

Het team bestaande uit Bram PD1ABK, Huib PD0RLX, Berry PD2BVG en Michel PD4AVO 

heeft deze editie van de vossenjacht vol overtuiging gewonnen. Zij wisten ook de betekenis 

van de 3 codes die de vossen voerden goed op te schrijven. 

Het team van Robert PA3GEO, Wendy PA10536 en René PD0EJN hebben helaas niet alle 

vossen kunnen vinden vanwege technische problemen die ontstonden ondanks het 

uitgebreid testen van de vossenjachtsetjes. 

Gelukkig kon dit de pret niet drukken en hebben zij ook met een lach op het gezicht bij 

terugkomst in de clubshack van de taart kunnen genieten en het deelname certificaat in 

ontvangst kunnen nemen. 

 

Vlnr PE1EWR, PD0RLX, PD2BVG, PD4AVO, PD1ABK, PA3GEO en PE1OYT 
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We hopen volgend jaar toch op wat meer deelnemende teams. Zet de derde zaterdag van 

september maar vast in de agenda!  

Een dankwoord aan o.a. de deelnemende vossen: Dan PA1FZH, Frank PE1EWR en Etienne 

PE1OYT met QRP’ter evenals Wijnand PA3HFJ voor de ondersteuning deze middag.  

Namens de organisatie,  

Karin PD0KM 
 
Het fotoverslag: http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek?gid=28  
 

 
 
 
 

Agenda 2009 
 
17 oktober JOTA  
18 oktober JOTA 
31 oktober Dag voor de Radioamateur  

 
 
Colofon 
 
Eerdere edities bekijken ?  http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32   
 
 
Redactie        Jesse Kluijfhout   PE1RUI  www.pi4vli.nl  
 
          Kees Murre   PA2CHM www.pi4wal.nl  
 
          Robert Poortvliet  PA3GEO www.pi4zwn.nl  
 
Lay-out en verspreiding      Ronald Verburg   PA10725 

 
Deadline november nummer: 20 oktober 2009 


