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Oktober 2012                                                 JAARGANG 18 NR. 10 

 

 

VAN DE REDACTIE 
 

Hierbij ontvangt u de oktober-editie van de Deltaloep met o.a. een aankondiging van een lezing 

over D-STAR en de te houden nachtvossenjacht. Indien u bijzonderheden of leuke 

wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw kopij voor 20 oktober naar de 

redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com. Iedereen veel leesplezier toegewenst! 

  

Met vriendelijke 73, 

  

Ronald PA10725 

 

 

VERON, A44, afdeling Walcheren. 
 

Woensdag 10 oktober om 20.00u vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in 

het Palet (Brede School)  in Middelburg-Zuid. Guus PE1PLM zal ons het een en ander 

over de werking en het gebruik van D-Star en Winlink vertellen. 

  

Tijdens de bijeenkomst is onze QSL manager Adri, PA3BWS, aanwezig voor de uitgifte en voor 

het in ontvangst nemen van uw QSL kaarten. 

 

De afdelingscompetitie is weer volop 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 om 21.00u lokale tijd op 145.225 MHz. 

  

Voor de laatste nieuwtjes altijd handig ook met enige regelmaat onze website www.pi4wal.nl te 

raadplegen. . 

  

Wim de Zwart, PA0WDZ, secretaris.  
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Verslag 17e antennemeetdag 

 

Op zondag 2 september was het weer zover: de antennemeetdag op Oranjeplaat. Rond 

08:45 werden de eerste QSO's van de aanrijdende amateurs al waargenomen op 145.225 

en om 09:00 stond de Landrover van Menno, PD1ML al te pronken, compleet met Clark 

mast en een prachtige Sankey terrein-aanhangwagen. 

  

De lezer welke al jaren de verslagen van de antennemeetdagen volgt, zal zich nu vertwijfeld 

afvragen of de schrijver dezes niet een fout heeft gemaakt, want gewoonlijk begint een epistel 

meestal wel met iets wat rookt, lekt en door sommigen honend wordt aangeduid als J**P. 

Echter: Dan, PA1FZH had dit weekend dienst en kwam dus met de luxe rode VW Touran, 

weliswaar tot de nok afgeladen met antennes, kabels en analysers, maar ja: dat maakt het nog 

geen Laro. 

 

 
  

De wagen van Menno is ook een hele mooie mobiele shack en om 09:15 stond de FT-817 op 

het deksel van de Sankey trailer, hing de DK7ZB dualband antenne in de Clark mast en werd 

het eerste QSO in de IARU contest gemaakt. De condities waren subliem en dat bleek ook wel 

toen we ons in de zondagochtendronde van Frank, PE1EWR in meldden. We hoorden zelfs 

Denemarken op de 2 elements antenne, maar helaas waren er een aantal naburige stations 

met WAT meer vermogen dan 5 watt die het signaal ietwat weg drukten. 
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Om 10:15 arriveerden ook Cor, PE1PTQ met Jolande en Rens, PA1IJF met Mist zodat het 

Walcheren Antenne Team, inclusief aspirant lid, weer in volle glorie aanwezig was. 

Het meten kon beginnen; het wachten was op de antennes. 

  

Aangezien iemand het goede voorbeeld moest geven, tuigde Rens al snel zijn zes meter “Bug – 

Beam” op. Dit wondertje is een gedownsizede versie van de spiderbeam, die het WAT voor 

Frans, PA0INA, tijdens het velddagweekend in elkaar had gezet. 

 

Tijdens het opzetten bleek dat er toch meer touw in zo'n beam zit als dat je denkt maar met de 

WAT knopenenthousiast aan het hoofd, een aantal ex-scouts, een aantal goede raad gevers en 

heel veel geduld,  lukte het om alles te ontwarren en even later stond de bug-beam in volle 

glorie te stralen. Over de geheime kneepjes van het afregelen, zal Rens nog verslag doen maar 

een klein tipje van de sluier oplichtend: ja, het werkt! 
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Inmiddels had Wijnand, PA3HFJ zijn nieuwe aanwinst uit de auto gezeuld; een geheimzinnige 

“green box” , welke volgens een vrij ingewikkeld scheikundig proces (het principe van repetatief 

verlopende zeer snelle oxidatie)  benzine om zet naar herrie, rook en stroom. 

 

Na het vullen met smeerolie en benzine en na het omzetten van het run-stop knopje, liep de 

generator bij de eerste poging. Ietwat teleurgesteld moest Wijnand concluderen dat hij, zelfs bij 

een belasting met een bouwlamp, niet eens zo veel herrie maakte. Na zijn maiden-run werd 

unaniem geconcludeerd dat dit een mooie aanwinst is, welke met een uitgangsvermogen van 

2,6 kW bijna geheel Nieuwdorp (inclusief de out-skirts van Lewedorp) van spanning kan 

voorzien, mocht daar ooit een reden toe zijn. 

 

 
 

  

Erik, PD7M, kwam met zijn Suzuki Vitara zonder dak. Dit belemmerde de antenneplaatsing op 

de auto in grote mate, vandaar dat hij koos voor het opzetten van een ¼ golf vertical voor 40 

meter. Tien meter antenne is best hoog! Het voordeel van de antenne-analyser is dat je zowel 

de impedantie als de R en de Xs kunt aflezen, zodat je ook goed kon zien wat het verschil is 

tussen een geslagen aardpen, een radiaal over de grond of een radiaal onder een hoek. 

Experimenteel radio onderzoek ten voeten uit. 
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Wouter, PD1WL twijfelde over de aanpassing van zijn dualband vertical op de kleefvoet. Zijn 

twijfel bleek niet geheel ten onrechte. Al improviserend werd ter plekke een “takke-antenne” 

gebouwd met hout, ducktape en installatiedraad. Niet bedoeld voor 160 km/uur maar wel 

uitstekend geschikt voor een stukje aanschouwelijk onderwijs. 

  

Het weer zat enorm mee; de thuisblijvers hebben duidelijk wat gemist. 

  

Naast degenen hierboven genoemd, waren aanwezig: Elna, Dick, PA2MDL, PD0KM, PA0WDZ, 

PA0INA, PA0FJH, PD4AVO 

 

 

Bericht van  PG9HF 
 

Op 15 september J.L. werd ik getroffen door een zwaar Hart infarct. Tijdens de 2e dag kreeg ik 

daar een longontsteking bovenop. Blijkens de dotter sessie, blijk ik nog 20% rest capaciteit te 

hebben, 2 hoofdaders zijn geheel verkalkt en 1 heeft men nog met moeite open weten te 

krijgen. Dus je begrijpt ik heb niet veel meer over. 

 

Na 6 dagen kritiek op IC gelegen te hebben, ben ik langzaan gaan herstellen. Sinds 28 

september, na 16 dagen ziekenhuis, ben ik weer thuis. Ik heb nog veel last van de 

longontsteking, en zit ik 24/24 vast aan het zuurstof. 

 

Echter vooruitziende, hoop ik jullie binnenkort weer te treffen op 3604.en op VHF. 

 

73' aan iedereen op het NTA. en op VHF 

Cor van Soelen PG9HF 

pg9hf@pg9hf.nl 

 

De redactie wenst Cor veel sterkte toe. 

 

 

 

mailto:pg9hf@pg9hf.nl
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JOTA 20 oktober 2012                                                  

 
Tijdens het trainingsweekend van Scouting Zeeland van 14 tot 16 september, was ook 

een ploeg zendamateurs van de landelijke JOTA-JOTI werkgroep aanwezig om onze 

hobby te promoten. Hierdoor zijn er een aantal scoutingleiders enthousiast geworden en 

willen zij dit jaar ook aan de JOTA meedoen. 
 

De Valkeniers uit Koudekerke hebben hiervoor al contacten gelegd met PI4VLI. Vorig jaar 

waren deze contacten ook gemaakt maar naar ik begrepen heb kon dat helaas geen doorgang 

vinden. Hopelijk lukt het dit jaar wel om een groepje bij elkaar te krijgen zodat ze mee kunnen 

doen.  

                                            
 

De Hertog van Beijeren groep uit Goes had vorig jaar een bezoek afgelegd bij de buurgroep de 

Frans Naerebout. De scouts van de Hertog van Beijeren groep vonden dit zo leuk dat ze dit jaar 

zelf JOTA-JOTI  willen gaan organiseren en hebben samen met de aanwezige amateurs al een 

opzet voor het programma van de zaterdag gemaakt. Zij werden naar mij doorgestuurd om hulp 

te vragen en hierbij doe ik dan ook een oproep aan alle amateurs uit de regio om eens in de 

agenda te kijken of je op zaterdag 20 oktober tijd hebt om met de nodige sets en toebehoren 

richting Goes te rijden om de scouts en explorers  (11 tot 17 jaar) een leuke dag te bezorgen. 

Geef dit zo snel mogelijk door aan Karin, pd0km, want 30 september sluit de inschrijving. Geef 

daar dan ook bij aan of jij degene wilt zijn die dit wel wilt coördineren (1 of 2 avonden voordien 

overleg met de groep) of alleen op de dag zelf wilt helpen. 

 

Een derde Goese groep, de Jacob Valckegroep,  wil graag een vossenjacht organiseren voor 

de Welpen( 7 tot 10 jaar). Ook daarvoor zoeken ze hulp van een amateur die met de 

vossenjacht zenders en een aantal ontvangers naar het terrein van de Hollandse Hoeve wil 

komen om met hen het spel te spelen. Dit zal niet tijdens het JOTA weekend zijn maar kan op 

elke zaterdag gehouden worden die in overleg met de groep en de amateur vastgelegd gaat 

worden. Ook hiervoor kun je bij Karin terecht om de contacten te leggen. Ik hoop dat we met 

deze activiteiten weer een nieuwe groep van potentiële zendamateurs kunnen aanboren. 

Info bij Karin PDoKM  
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Vrijdag 9 november Nachtvossenjacht 2012 

 

Als afsluiting van het vossenjachtseizoen 2012 zal op vrijdagavond 9 november een zgn. 

nachteditie worden gehouden op het grondgebied van Walcheren. 

 

In de Deltaloep van november zal meer informatie komen te staan over de te houden 80 meter 

vossenjacht, die overigens niet s’nachts maar vanaf 19.30 uur zal aanvangen.   

 

Zet de datum alvast in de agenda, zodat je geen dubbele afspraak kunt hebben deze avond. 

 

Info bij Karin PDoKM. 

 

 

 

Mogelijkheid afnemen CW examen 
 

Tijdens de recent gehouden VERON VR is het HB gevraagd om een onderzoek in te 

stellen naar de mogelijkheid om een andere “examen route” te organiseren dan de 

huidige “België Route”, waarbij de voorkeur wordt geuit om in Nederland een cw examen 

af te leggen. In dit kader heeft overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van de 

VERON, de verantwoordelijke persoon voor cw examens binnen het BIPT en het bestuur 

van de UBA. 

 

Uit dit overleg is het volgende naar voren gekomen: 

 

·         Het BIPT accepteert alleen examenuitslagen van examens die op Belgisch grondgebied 

zijn afgenomen. 

 

·         De UBA is bereid om een CW examen te organiseren echter zij stelt een minimum eis  

van 5 Nederlandse kandidaten. De UBA zal daar naar alle waarschijnlijkheid nog enkele 

kandidaten aan toe voegen. 

 

Het hoofdbestuur van de VERON is bereid om samen met de UBA een CW examen te 

organiseren. Gelet op de eis van het BIPT kan dit examen niet in Nederland worden afgenomen 

worden; echter er wordt aan gewerkt om dit dicht bij de Nederlandse grens te laten plaats 

vinden. Plaats en datum zijn op het moment van schrijven nog niet bekend. 

 

Kandidaten voor dit examen kunnen zich tot uiterlijk 1 januari 2013 opgeven bij 

ondergetekende: 

 

Remy F.G. Denker, PA3AGF 

Email: PA3AGF@VERON.NL 
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Problemen met dieselgenerator bij PI4VLI 
 

Op 2 September viel het bij het starten van de diesel generator op dat de oliedruk van de 

motor/generator combinatie lager was dan gebruikelijk. De motor werd uitgeschakeld en een 

plan gemaakt om onderhouds werkzaamheden voor de motor te plannen. De motor is een 

Samofa 2-S-108, 2.8 liter dieselmotor van 20 pk uit de jaren 50. Bij een eerste controlle bleek er 

nog voldoende olie in de motor te zitten, en er geen externe lekkage te zijn. Het lag dus voor de 

hand dat er iets was met de olie toevoer, filter en/of oliepomp, interne lekkage, of een 

aanwijzing probleem, de drukmeter is immers ook al uit de jaren 50. De oude Samofa motor is 

niet uitgerust met een zogenaamde full-flow extern oil filter, zoals tegenwoordig gebruikelijk.  

Een full-flow filter is een heel fijn filter. De Samofa is wel uitgerust met een aanzuigfilter, dat een 

soort zeef is dat zich voor de aanzuigleiding van de oliepomp bevindt. Omdat dit filter zich in de 

motor bevind en niet makkelijk toegankelijk is wordt dit filter nooit schoon gemaakt.   
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Er werd een oproep gedaan onder VERON Vlissingen leden om te komen helpen bij dit en 

ander onderhoud aan de bunker op 15 September. Op deze oproep kwamen helaas maar drie 

reactie's. Een van de reactie's was van Walter PD0SCL dat hij helaas niet aanwezig kon zijn, 

een andere was van Peter PD0SDQ dat hij niet aanwezig kon zijn, maar dat hij wel een oliedruk 

meter met diverse verlopen beschikbaar wou stellen, dank hiervoor!   

Op 15 September bleken gelukkig toch meer dan 1 aangemeld persoon zich druk te maken om 

de bunker.  Met vijf man sterk konden we zelfs meerdere onderhoudswerkzaamheden tegelijk 

doen. Maurice NL-13355 is begonnen met onderhoudswerkzaamheden aan de mast, zodat we 

er met de PACC weer klaar voor zijn. Pieter PD5EW met onderhoudswerkzaamheden aan het 

elektrisch systeem van de bunker, en dat met name de kabels en aansluitingen die naar daar 

mast gaan.   

 

Daarnaast maakte Pieter PD5EW als onze vaste fotograaf ook weer de nodige foto's, die 

op www.pi4vli.nl te vinden zijn. Johan PD1KE, Rob PE1KHX en Jesse PE1RUI gingen met de 

motor aan de slag.  De oude olie werd afgetapt, wat nog een heel gedoe is vanwege de 

plaatsing van de motor. Via een gemodificeerde regengoot (oliegoot) ging dit toch prima. Toen 

alle olie eruit was konden de inspectie gaten in het carter (onderste deel van de mtoor / oliepan) 

worden geopend. Bij de meeste kleine motoren moet het carter worden verwijderd, bij de 

Samofa gaat dit niet, in plaats hiervan zijn er 4 inspectie luiken gemaakt.   

 

Het aanzuigfilter van de motor bleek vervuilt, en ook de oliedruk leiding naar de oliedruk meter, 

beide werden dus gedemonteerd, schoongemaakt en weer terug geplaatst. De oliepomp werd 

getest en bleek het nog prima te doen, net als de oliedruk meter. De motor werd weer gevuld 

met olie. Ook werd de klepspeling gecontrolleerd, één klep moest worden afgesteld. Na het 

afstellen kon de motor weer proefdraaien.  Alles bleek weer te werken.  

 
 

CW examens 
 

Tijdens de recent gehouden VERON verengingsraad is voorstel 7 van de VERON afdeling 

Amersfoort aangenomen waarin het VERON hoofdbestuur wordt gevraagd om een onderzoek 

in te stellen naar de mogelijkheid om een andere “examen route” te organiseren dan de huidige 

“België Route”, waarbij de voorkeur wordt geuit om in Nederland een CW examen af te leggen. 

In dit kader heeft overleg plaatsgevonden tussen het bestuur van de VERON, de 

verantwoordelijke persoon voor CW examens binnen het BIPT (Belgische overheid) en het 

bestuur van de Belgische zusterverenging UBA. 

 

Uit dit overleg is het volgende naar voren gekomen: 

 Het BIPT accepteert alleen examenuitslagen van examens die op Belgisch grondgebied 

zijn afgenomen. 

 De UBA is bereid om een CW examen te organiseren echter zij stelt een minimum eis 

van 5 Nederlandse kandidaten. De UBA zal daar naar alle waarschijnlijkheid nog enkele 

kandidaten aan toe voegen. 

 

Het hoofdbestuur van de VERON is bereid om samen met de UBA een CW examen te 

organiseren. Gelet op de eis van het BIPT kan dit examen niet in Nederland worden afgenomen 

http://www.pi4vli.nl/
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worden; echter er wordt aan gewerkt om dit dicht bij de Nederlandse grens te laten plaats 

vinden. Plaats en datum zijn op het moment van schrijven nog niet bekend.  

 

Kandidaten voor dit examen kunnen zich tot uiterlijk 1 januari 2013 opgeven bij 

ondergetekende: 

 

Remy F.G. Denker, PA3AGF 

 

AGENDA 2012 

  

3 oktober                 Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
10 oktober               WAL lezing: D-star en Winlink door Guus PE1PLM 
17 oktober               Techno avond VRZA ZWN 
20+21 oktober             JOTA weekend 
3 november             Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 
7 november             Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
9 november                Nachtvossenjacht 2012 ( info november nummer ) 
14 november           Meetavond door Rinus PA3APV & 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 november nummer: 20 oktober 2012   

 

Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com 


