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Oktober 2011       JAARGANG 17 NR. 10 

 
 
 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep van oktober. Indien u bijzonderheden of leuke 
wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw kopij tijdig naar de redactie via 
ons nieuwe e-mailadres deltaloep@gmail.com. Iedereen veel leesplezier toegewenst!  
 
Met vriendelijke 73,  
 
Ronald PA10725 
 
 

QSL Kaart 
 

 

 
Op 29 september 2011 ontving  
Cor PG9HF een bevestigd QSO  
met Frank Ailello K3TRM die in Belize 
uit kwam als V31RN.  
 
TX:. JRC JST-100 
Ant: 9 band windom (off center antenne) 
 
 
73es, Cor van Soelen PG9HF 
 

mailto:deltaloep@gmail.com
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P A 2 5 O S K 
 
Gedurende het weekend van 12 en 13 november 2011 zal het special event 
station PA25OSK in de lucht zijn vanaf het KNRM station Neeltje Jans – Buiten. 
Dit najaar is het namelijk alweer 25 jaar geleden dat de Stormvloedkering 
geopend is t.b.v. de Deltawerken.  
 
Luister- en zendamateurs van de drie samenwerkende afdelingen op Walcheren (VERON 
Vlissingen A55, VERON Walcheren A44 en de VRZA Zuid West Nederland A29) zullen ter 
gelegenheid van het 25 jaar bestaan van de Stormvloedkering twee dagen QRV zijn op zowel 
de HF banden als op o.a. 2 meter. Men werkt dat weekend vanuit regio 44 JO11UO. 
 
Via deze weg willen wij een oproep doen voor deelnemende luister- en zendamateurs die 
aan dit special event station willen meedoen als operator. We werken zowel op HF als op 
o.a. 2 meter. Doel is QRV te zijn vanaf 12 november 10.00 uur tot uiterlijk zondag 13 
november 15.00 uur. Bij voldoende deelnemers bestaat de mogelijkheid dat we ook 
gedurende de nacht in de ether zijn met PA25OSK. 

Laat weten wat je voorkeur is, dan kunnen we hiermee rekening houden bij het maken van 
het rooster. Er is ruimte om meerdere HF stations tegelijkertijd in de lucht te brengen. 

Ter gelegenheid van dit event station zal er een speciale QSL kaart verschijnen.  
 
Meer informatie voor de deelnemers zal na opgave per mail verschijnen.  
 
Aanmelden kan via pa25osk@zeelandnet.nl     Meer info op www.pa25osk.nl  
 
Graag tot ziens! 
 

 
 

mailto:pa25osk@zeelandnet.nl
http://www.pa25osk.nl/
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Terugkijken naar het Lighthouseweekend 2011 

Een kort beeldverslag van dit evenement in het 3e weekend van augustus waaraan PI4WAL 
voor de 12e keer deelnam. http://www.pi4wal.nl/bestanden/foto's/Lighthouseweekend/LHW_2011/index.html  

 
Terugkijken naar Open Monumentendag 2011 

Een kort beeldverslag van deze jaarlijks terugkerende dag in september. Dan, 
PA1FZH stelt zijn BB bunker weer open voor het grote publiek, vertelt enthousiast 
over de geschiedenis en geeft een zeer uitgebreide ondergrondse rondleiding 
waarbij geen hoek wordt overgeslagen. Menno PD1ML was dit jaar verantwoordelijk 
voor de bovengrondse rondleiding.  http://www.pi4wal.nl/bestanden/foto's/PA1FZH/OMD/2011/index.html  

 
Beschermd onderkomen 

Naast de FZH-VC heeft Dan, PA1FZH tenminste nog een passie. Het "beschermd 
onderkomen" van de voormalige BB in de duinen van Westenschouwen.  
Een update van dit ondekomen vind U in de onderstaande link. 
http://www.pi4wal.nl/bestanden/foto's/PA1FZH/BB_Bunker/Beschermd%20onderkomen%20info%202011%20rev%201.pdf  

 
De Popovic antenne revisited 

 
Het blijkt dat de combinatie Popovic + 5 meter RG58 ook prima als antenne werkt voor 
middengolf en HF ontvangst (op de bijgeleverde antenne is de MF en HF ontvangst 
minimaal) http://www.pi4wal.nl/bestanden/foto's/PA1FZH/Zelfbouw/PA1FZH_de_Popovic_revisited.pdf  

 

Geslaagde barbecueavond 

Woensdag 7 september vond de jaarlijkse barbecue weer plaats bij de clubshack van 

VRZA-ZWN. Al een aantal jaar luiden we zo na de zomervakantie het nieuwe seizoen 

in. Met 18 deelnemers was het weer een gezellig gebeuren. 

Karin PDoKM en Jeroen PE1MWB tekenden voor de organisatie van de barbecue, daarbij 

geassisteerd door de XYL van Jeroen, Ina, en Wijnand PA3HFJ. Wim PAoWDZ had z'n 

gasbarbecue meegenomen, daarnaast kon het vlees ook op de twee aanwezige 

"ouderwetse" kolen-barbecues gelegd worden. 

Afgaande op de reacties van de aanwezigen was het festijn weer succesvol en kunnen we 

deze activiteit alvast op de eerste woensdag van september in de agenda van 2012 

vastleggen! Voor beelden zie http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/46  

 
 
 
 

http://www.pi4wal.nl/bestanden/foto's/Lighthouseweekend/LHW_2011/index.html
http://www.pi4wal.nl/bestanden/foto's/PA1FZH/OMD/2011/index.html
http://www.pi4wal.nl/bestanden/foto's/PA1FZH/BB_Bunker/Beschermd%20onderkomen%20info%202011%20rev%201.pdf
http://www.pi4wal.nl/bestanden/foto's/PA1FZH/Zelfbouw/PA1FZH_de_Popovic_revisited.pdf
http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/46
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Bijeenkomsten VERON en VRZA op Walcheren 
 
Zondagmiddag 2 oktober is de maandelijkse bijeenkomst van de VERON afdeling Vlissingen 
in de Bunker te Biggenkerke, aanvang 14.00 uur. Meer info op www.pi4vli.nl  
De VERON afdeling Vlissingen heeft de bijeenkomsten elke zondagmiddag. 
 
Woensdagavond 5 oktober is er de maandelijkse bijeenkomst van de VRZA afdeling Zuid 
West Nederland te Vlissingen, aanvang 20.00 uur. Meer info op www.pi4zwn.nl  
De VRZA afdeling Zuid West Nederland heeft de bijeenkomst iedere eerste woensdagavond 
van de maand.  
 
Woensdagavond 12 oktober is er de maandelijkse bijeenkomst van de VERON afdeling 
Walcheren in het Palet te Middelburg, aanvang 20.00 uur. Meer info www.pi4wal.nl  
De VERON afdeling Walcheren (A44) heeft de bijeenkomst iedere tweede woensdagavond 
van de maand (behalve juli en augustus). 
 
Woensdagavond 19 oktober is er de maandelijkse Techno avond op de VRZA locatie te 
Vlissingen, aanvang 20.00 uur. Meer info op www.pi4zwn.nl  
 

MagneticLoop voor 2 meter 
 
In de techno ronde van Zondag 25 sept. jl. werkte ik met een homebrew halve golf  
MagneticLoop voor 2 meter. De S-reporten die ik kreeg waren allen boven 
verwachting. Op 3 na, zich inmeldende stations na was het gemiddelde S-report 57. S-
reporten waar je, gezien de gebruikte configuratie toch mee voor de dag kunt komen. 
 
De zender is de portabel FT209R van YEASU werkte en 2 watt PEP in de antenne. 
Die ik ook nog eens op 1.50 mtr. hoog. binnenshuis.in de hand vast hield. 
De princiepe werking vd mag.Loop zal bij ieder bekent zijn? En deze Mag.Loop is dan ook 
prima te gebruiken als vossejacht of uitpeil antenne, of te gebruiken om op korte afstand een 
verbinding te maken. Zo werkte ik Zondag avond (25sept. jl.) in het Techno net,  Dan 
PA1FZH van huis tot huis met 58 - 59. over een afstand van +/- 6 Km. met 2 watt.PEP (Piek 
Envelope Power)  De vraag of ik de antenne in de DeltaLoop wilde plaatsen, lijk mij dan ook 
op zijn plaats. Echter de gebruikte formule, bouw, uitleg en afregeling vd gamma match etc. 
kunnen je binnen kort op mijn website terug vinden. Het leuke van dit ontwerp is, dat ik geen 
gebruik maakte van een variabele afstem C. ( onder de dop boven op de PVC pijp zit nl. het 
geheim vd smid :-)) Zodoende blijven naar goed Zeeuws gebruik, de bouw kosten laag hi. 
 
Cor van Soelen  PG9HF 
http://www.pg9hf.nl 
 

http://www.pi4vli.nl/
http://www.pi4zwn.nl/
http://www.pi4wal.nl/
http://www.pi4zwn.nl/
http://www.pg9hf.nl/
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Sunspots 
 
Afgelopen tijd ( vanaf 20 sept.jl. tot aan de datum van dit schrijven 25 sept. jl), waren de 
condities op de alle HF banden meer dan uitmuntend te noemen. Vooral op de 10 meter 
band, was er veel DX te horen en te werken. Volgens verschillende Old Man's die ik tijdens 
verschilende QSO's op HF (10 meter), waren de condities op de 10 meter band in de 
afgelopen 10 jaar. Niet zo goed geweest als in de week dit schrijven. Het is dan ook niet 
overdreven, om te beweren dat men zelfs met een breinaald (bij wijzen van spreken dan hi). 
De hele wereld op 10 meter kon werken. Zelf heb ik met geconsentreerd op ham stations uit 
Zuid Amerika, YB, 8R5  en , ZS en HAM stations uit de US En VK op 10, wat me echter niet 
gelukte, hopelijk wel later deze week ;-) zie een overzicht kaart van de gewerkte stations ( in 
rood) op: http://www.hrdlog.net/Map2.aspx?user=PG9HF 
 
De zeer goede conditie, waren het gevolg van het grote aantal sunspots van de afgelopen 
week DX world melde op 20 sept jl. het volgende hierover.  
 
<quote> 
 
Solar indices: 
 
SSN: 118 - ISN: 111 
Area(tot): 660 - New AR today: 1 
Solar Flux @2800 MHz: 129 sfu (Penticton) 
 
The picture of today is probably one of the most messy ever shown. Eight different Active Regions (and two 
Plages not indicated in the pic) are populating the Solar disk on both hemispheres even though only a few of them 
are important enough for its dimensions and magnetic activity. 
 
<unquote> 

 

 
 
Emil Kraaikamp, maakte een prachtige foto op 25 sept. jl. van sunspot 1302 die enorm 
groot.was. (zie foto) Deze sunspot 1302 , was zo heftig dat het de zon, veranderde in een HF 
zender. De shock golven uit deze sunspot, veroorzaakten dan ook enorm veel static op HF. 
Als deze activiteit op de zon zich zo blijft doorzetten, gaan we hopelijk veel DX horen op HF. 
 
Veel radio plezier en veel DX toegewenst. 73 es, Cor van Soelen PG9HF 
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Meer QSL kaarten 
 
Van Robert PA3GEO kregen we onderstaande QSL kaarten. De eerste kaart is van een 
sporadic E qso op 50 Mhz ! In het voorjaar waren er veel openingen op 6 meter. De 
verbinding werd gelegd met een yeasu ft857 met een dipool antenne. 
 

 

 

 
 
Daarnaast ontving Robert PA3GEO van het QSL bureau  
 

  

 
De getoonde qsl kaart van F2YT is van een qso op 80m en op 40m in bpsk31. Paul wilde 
een award aanvragen maar miste nog een station uit Zeeland in deze mode. Ik kon aan zijn 
verzoek voldoen. We hadden een prima signaal op 80m naar elkaar met 599 ,de afstand was 
175 km. Op 40 meter ging het ook maar wel met meer qsb en wat minder sterk. 
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Ontvangen bevestigd QSO met Haschel 8P6GU 
 
Tx: JRC-JST-100 
Ant. 9 bands windom (off center antenne) 
 

 
 
73 es, Cor van Soelen PG9HF 
 
 
 

Dag voor de Radioamateur 2011 
 
Op 22 oktober 2011 vindt de 51ste Dag voor de Radioamateur plaats. De opzet is 
nagenoeg gelijk aan die van de afgelopen jaren. We hebben opnieuw ons 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. Hieronder treft u een overzicht aan van wat er op 22 
oktober allemaal te beleven zal zijn in de Americahal in Apeldoorn. 
 
Lees meer via http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html
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Samenwerking Agentschap Telecom en Douane 

Agentschap Telecom en de Douane gaan samenwerken in de aanpak tegen illegale 
handel van zendapparatuur in Europa. Het doel van deze samenwerking is schadelijke 
zendapparaten die niet voldoen aan de Europese regelgeving al tegen te houden aan 
de grens.  

Schadelijke zendapparaten verstoren het reguliere frequentiegebruik, zoals de radio- of TV 
omroep, het GSM gebruik maar ook de communicatie van politie en brandweer. In sommige 
gevallen is zelf het reguliere radioverkeer totaal onmogelijk. Het gaat daarbij onder andere 
om GSM- en GPS stoorzenders en zendapparaten die werken op illegale radiokanalen die 
niet in Nederland en Europa zijn toegelaten. Het gaat ook om apparaten die niet voldoen aan 
Europese beschermingseisen en daardoor schadelijk zijn voor draadloze netwerken en de 
gezondheid en veiligheid voor de gebruikers. Door de samenwerking met de Douane wordt 
in een zo vroeg mogelijk stadium voorkomen dat deze gevaarlijke zendapparaten in 
Nederland maar ook in Europa worden verhandeld en gebruikt. Aangezien binnen Europa 
vrijheid van verkeer van goederen geldt werken ook andere lidstaten op dit gebied al 
intensief samen met hun douane. Ook op apparaten die via internet worden besteld zien 
beide partijen streng toe.  
 
Marktplaats en eBay  
 
Agentschap Telecom heeft ook al een samenwerking met Marktplaats en eBay om handel 
van gevaarlijke zendapparaten tegen te gaan. Verder werken Agentschap Telecom, de 
Toezichtsautoriteiten van de lidstaten, de Verenigde Staten en Canada op dit gebied 
intensief samen. Deze proactieve aanpak is effectiever dan achteraf de winkelier aanpakken 
als de zendapparaten al voor verkoop in de winkel liggen. De samenleving profiteert van 
deze samenwerking aangezien de ether beter gevrijwaard blijft van ongewenste storingen.  

 

HB9DRV verkoopt rechten op Ham Radio Deluxe 

Simon Brown, HB9DRV, heeft de rechten op zijn populaire Ham Radio Deluxe software 
pakket verkocht aan Mike Carper, WA9PIE, Randy Gawtry, K0CBH en Rick Ruhl, 
W4PC. Alle drie hebben ze meer dan 25 jaar ervaring met radio data communicatie.  

Rick Ruhl is de president van W4PC Software, Inc waarvan de producten onder meer de 
PakRatt, PKTerm en Radio Operations Center software suites. Randy Gawtry is de voorzitter 
van Timewave Technology Inc. Mike Carper is een ervaren pedagoog en spreker op het 
gebied van draadloze technologie en IT Service Management. "Simon heeft een fantastische 
job met deze software gedaan," aldus Carper. "Zijn visie voor de integratie van rig controle, 
rotor control, logging, digitale modes, en satelliet-activiteiten alles in een enkele programma.  
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"Na vele jaren het schrijven van de Ham Radio Deluxe software vindt Simon Brown HB9DRV 
het tijd worden voor een pauze,en het project over te dragen aan een ander team. "De 
benodigde ondersteuning is meer geworden dan dat ik realistisch kan beheren. Met vele 
duizenden gebruikers, nieuwe radio's, andere hardware, en onverwachte wijzigingen in de 
infrastructuur die door Ham Radio Deluxe, zoals QRZ.com,  heb ik niet meer de tijd voor 
andere projecten. Zoals sommigen van jullie zullen weten, heb ik een bedrijf opgericht 
genaamd SDR-RADIO.com GmbH en ik ben nu werkzaam in de Software Defined Radio 
arena met RFspace. Dit is de technologie van de toekomst, waar ik deel van wil uitmaken. In 
2012 Ik ben van plan om terug te keren naar Engeland en terug te keren in de lucht, iets wat 
ik niet veel gedaan tijdens de laatste 25 jaar. " Aldus Simon Brown HB9DRV. 
 
De nieuwe eigenaren zijn van plan om een aantal van de bugs in de bestaande "To Do List"  
in Ham Radio Deluxe aan te pakken voor de versie 5.1. Deze versie zal beschikbaar worden 
gesteld zonder kosten voor geregistreerde gebruikers als ze klaar zijn. 

 

Heathkit's plannen nemen vorm aan!!! 

De harten van de liefhebbers van dit merk zullen weer sneller gaan kloppen, want 
Heathkit gaat weer producten op de markt brengen. Heathkit Educational Systems 
hopen eind 2011 op de markt te komen. Een maand eerder in augustus 2011 werden 
voorzichtig plannen bekend gemaakt op internet.  

De reacties van de radiozendamateurs waren overweldigend, en moedigde Heathkit aan om 
diverse producten te ontwerpen. Ernie Wake, hoofd van de sales en marketing vertelde, ”de 
reacties waren geweldig, maar tevens een beetje beangstigend”. Het beangstigende was dat 
de merknaam Heathkit in het verleden zo’n betrouwbaar imago heeft opgebouwd, dat we 
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bang zijn om mensen teleur te stellen. Wake vertelde dat men momenteel druk bezig is met 
het ontwerpen van diverse Radio kits. De kits bevatten enige accessoires zoals; een dual 
watt meter, antenne tuners en de Cantenna. Als deze plannen zijn uitgerold, denkt men te 
gaan werken aan de ontwikkeling van een QRP set. Ze willen zich niet overhaast op de 
markt storten. Men heeft de intentie ‘n lijn te ontwikkelen zoals men traditioneel is gewend 
van Heathkit. Het streven is minimaal een of twee lijnen te kunnen aanbieden tegen het eind 
van het jaar. 

http://www.heathkit-museum.com/hvmham.shtml  

 

IARU Regio 1 : Nieuwe repeaterfrequenties voor 2 meter 145 MHz 

IARU Region 1 heeft gestemd voor nieuwe 2m repeater kanalen met uitgangen op 
145,5750 MHz en 145,5875 MHz.  

Van IARU Region 1 Notulen van de laatste plenaire 17 augustus 2011: SC11_C5_Rec_19 - 
SC11_C5_36 Extra 2 m Digital Voice-kanalen 

 
Voor twee nieuwe repeater frequenties als volgt (analoog en digitaal): 
• 144.9750 MHz en 144.9875 MHz als input 
• 145.5750 MHz en 145.5875 MHz als uitgangen 
 
Voorstel ingediend door de SARL, gesteund door HRS. Goedgekeurd met 27 stemmen voor, 
14 tegen en 7 onthoudingen.  

http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/UKW/Newsletter_58.pdf  

 

DARES ontvangt drie VC2 voertuigen voor noodcommunicatie 

DARES heeft 21 september van de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR), 
onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie drie VC-2 Verbindings- en 
Commandowagens in ontvangst genomen. 
 
Een VC-2 is uitgerust met uitgebreide analoge communicatiemiddelen en deed, bij grote 
calamiteiten, dienst als Verbindings- & Commandowagen in een Veiligheidsregio. Als gevolg 
van een reorganisatie betreffende het grootschalig optreden kunnen deze daar gemist 
worden. 
 
De VC-2's zijn een zeer goede basis om op korte termijn geschikt gemaakt te worden voor 
het gebruik door DARES. De wagens zullen bij een inzet van DARES de spil van het 
zendamateur noodcommunicatienetwerk zijn. 

De operationele kosten van de VC-2's zullen worden gesponsord door Barning 
Telecommunicatie in Rijnsburg, waarmee DARES al jaren een goede band heeft.  
 
 
 
 

http://www.heathkit-museum.com/hvmham.shtml
http://www.oevsv.at/export/oevsv/download/UKW/Newsletter_58.pdf
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De eerste, contractueel verplichte, taak is om de brandweerstriping te verwijderen en de 
blauwe zwaailichten te vervangen door gele. Gelijktijdig zal er een ombouw- en beheersteam 
geformeerd worden. Dit team zal een werkplan maken om de VC’s voor de DARES dienst 
geschikt te maken. De VC’s zullen ingezet worden in de regio’s, bij oefeningen en PR 
gelegenheden.  
 

  
 
De 3 DARES VC2 voertuigen. 
 
 
 

Agenda 2011 
 
22 oktober   Amrato Apeldoorn 
12 & 13 november     PA25OSK special event station 

 

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 november nummer: 20 oktober 2011 

 
 

Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com 
 

http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32
mailto:jessevli@zeelandnet.nl?subject=Redactie%20deltaloep
http://www.pi4vli.nl/
mailto:pa0wdz@zeelandnet.nl
http://www.pi4wal.nl/
mailto:pa3geo@zeelandnet.nl?subject=Redactie%20deltaloep
http://www.pi4zwn.nl/
mailto:pa10725@vrza.org?subject=Lyout%20deltaloep
mailto:deltaloep@gmail.com

