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Van de redactie 
 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met verslagen over o.a. de Antennemeetdag, het activeren van              
het speciale station PB6BB en PAFF - 0080. Verder veel scannernieuws, gaan we door met de                
extra radiorondes op de woensdagen 7 & 14 oktober en er komt een nieuwe repeater: PI1ZWN. 
 
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw             
kopij vóór 20 oktober 2020 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
 
Met vriendelijke 73,  Ronald PA10725 
 

JOTA activiteiten van lokale amateurs 
Behoudens nieuwe regels vanuit het RIVM of Scouting Nederland zullen de volgende stations 
meedoen aan de JOTA: 

- PB1WL/J vanuit Goes bij de Hertog van Beijeren-Gosaha groep 

- PA1FZH/J vanuit Beuningen bij Scouting Beuningen 

Meer informatie over andere stations zie onderstaand overzicht. 

https://jota-joti.scouting.nl/inschrijven/deelnemerskaart-2020  
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Scanner kijken & luisteren 
Vorig jaar konden de lezers van de Deltaloep een artikel lezen over Scannerluisteren 2.0              
waar steeds meer mensen het meeluisteren terug oppakken met oude- en/of nieuwe            
scanners. Dat was een van de redenen dat Ronald PA10725 en Michel PD4AVO vorig jaar               
de website https://deltascannerzeeland.nl/ hebben opgezet. 

Met succes blijkt achteraf want steeds meer mensen weten de website te vinden voor              
frequenties, roepnummers, achtergrondinformatie en heel veel meer over o.a. luchtvaart,          
scheepvaart, hulpdiensten, havendiensten, bedrijven en heel veel meer. Zo is er iedere maand             
een nieuwe update van de frequentielijst: https://deltascannerzeeland.nl/frequentielijst/  

Vinden van gebruikers en frequenties  

Lang geleden konden Zeeuwse scannerluisteraars (jaren ‘80 en ‘90) terecht bij de filialen van              
Brammetje Dump in Vlissingen, Middelburg en Goes waar een printversie van de Zeeuwse             
frequentielijsten te koop was. Half jaren ‘90 kwam daar ook (via BD) de informatieve boekjes               
van Regio Scanner Zeeland in de verkoop. Landelijk kon je terecht bij de Stichting Verbinding               
die o.a. boeken en CD-rom’s uitgaven. Het vakblad RAM had ook een maandelijkse rubriek              
waarin nieuwe frequenties en roepnummers waren terug te vinden. Maar ook Tandy en Scooper              
gaven informatiebladen uit met o.a. kristal- en frequentie overzichten.  

Alle landelijke gegevens van frequenties en gebruikers konden we terugvinden in de boeken             
van Jan Volkers (Frequentietabellen), later overgenomen door Johan Beck. Tegenwoordig zijn           
de frequenties digitaal terug te vinden via http://frequentiedatabase.nl/ door een deel of gehele             
frequentie in te typen en/of een bedrijfsnaam, plaatsnaam of bijvoorbeeld zendamateur..  

Helaas worden deze gegevens al jaren niet meer verspreid, en moeten we als luisteraar zelf op                
zoek naar nieuwe gebruikers van analoge en digitale frequenties.  

Op veel oude- en huidige analoge scanners komen we de Limit functie tegen waar je tussen                
verschillende frequenties kunt scannen om op deze manier nieuwe (analoge) gebruikers te            
vinden. Naast het vinden van nieuwe frequenties is het daarna goed uitluisteren naar welke              
gebruiker(s) dan wel te horen zijn op desbetreffende frequentie(s). 

Close Call 

Toch is er op gebied van scanner luisteren veel veranderd de laatste jaren. Zo zijn er nu                 
scanners die gebruik maken van de Close Call functie. Hierbij pakt de scanner een sterk signaal                
op dat dichtbij (100-200 meter) van de scanner hoorbaar is. De scanner laat dan ook meteen                
zien welke CTCSS tijdens de uitzending in gebruik is. Handig te gebruiken bij evenementen, in               
winkels en supermarkten, bij verkeersregelaars, in havens en op vliegvelden. 

Bij digitale scanners (bijvoorbeeld DMR) zal de scanner tijdens de Close Call functie laten zien               
welk tijdslot en Color Code in gebruik zijn.  
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UNIDEN BEARCAT UBC 125 XLT (ANALOOG) 

Een scanner die tegenwoordig bij veel luisteraars in gebruik is, is de UBC 125 XLT van Uniden.                 
Deze portable scanner (ca. 150 euro) heeft 500 kanalen welke zijn voorzien van een tekstlabel. 
Met twee oplaadbare AA batterijen kun je uren luisteren naar scheepvaart, luchtvaart, bedrijven             
en heel veel meer gebruikers van analoge communicatie.  

Deze scanner heeft ook het 6,25 kHz en 8,33 kHz raster wat we tegenwoordig al veel                
tegenkomen bij bedrijven (6,25 kHz raster) en de luchtvaart (8,33 kHz raster). 

Met 10 banken van 50 kanalen is er per kanaal keuze voor een frequentie, mode, raster, delay,                 
lock-out, priority, CTCSS of DCS en een tekstlabel. Met name dat laatste is ideaal zodat je ook                 
meteen kunt zien welke gebruiker te horen is op desbetreffend kanaal.  

Tijdens het zoeken van frequenties laat de scanner ook bijhorende ctcss / dcs zien, dit doet de                 
scanner ook bij reeds geprogrammeerde frequenties zonder voorgeprogrammeerde ctcss / dcs. 
Tevens doet deze scanner dit tijdens het gebruik van de eerder genoemde Close Call functie.  

  
 
Foto: Uniden Bearcat 125 XLT 
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UNIDEN BEARCAT UBCD 3600 XLT (DIGITAAL / ANALOOG) 
 
De UBCD 3600 XLT is de goedkoopste versie van de nieuwe digitale lijn van Uniden. Deze                
scanner kan naast analoge communicatie ook DMR en Nexedge decoderen en laten horen.             
Deze scanner die sinds enkele jaren op de markt is, kost ca. 450 euro.  

 

In deze scanner ( 3 x AA oplaadbare batterijen) zit ook een microSD-kaart waarop de               
bijhorende programmer software, de geschreven codeplug evenals opgenomen data en voice           
gesprekken. Want in de Discovery functie worden niet alleen nieuwe frequenties opgeslagen            
maar kun je ook de bijbehorende gesprekken terugluisteren wat het ontdekken van nieuwe             
gebruikers en bijbehorende frequenties voor de scannerluisteraar makkelijker maakt. 

Naast het aloude scannen (conventioneel) is dit ook een Trunking scanner t.b.v. analoge en              
digitale communicatie. In de Discovery modes zoekt de scanner zelf de bijhorende ID’s.  
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Waar de reguliere (conventionele) scanners banken en kanalen gebruiken, maakt de           
UBCD3600 gebruik van Favoriete lijsten, Systemen, Departementen en Kanalen. Voordeel van           
deze indeling is dat je tijdens het scannen snel kan schakelen tussen bijvoorbeeld regio’s en               
instanties.  

Een voorbeeld: 

Favoriete lijsten: PD4AVO 
 
Systemen: Vlissingen 

Hengstdijk 

Rijnmond 

Antwerpen 

Vlaanderen 

Departementen: Luchtvaart 

Scheepvaart 

Kustwacht 

Zendamateurs 

Bedrijven 

Kanalen: Labels, frequenties, CC/CTCSS/DCS/RAN 

 

De MicroSD-card kan meerdere codeplugs bevatten, die je kan aanmaken op naam, datum etc.  
In iedere codeplug kun je één of meerdere lijsten aanmaken. Daarin kun je dan weer meerdere                
Systemen aanmaken. Ik heb gekozen om regio benamingen toe te passen. Zo kan ik bijvoorbeeld               
alleen luisteren naar gebruikers in midden-Zeeland, Vlaanderen, Antwerpen, vanaf de camping in            
Hengstdijk etc.  

Binnen al die verschillende regio’s maak ik dan de verschillende Departementen want in Vlaanderen              
is marifoonkanaal 65 Traffic Centre Wandelaar, in Zeeland Traffic Centre Hansweert, in Rijnmond             
sector Rozenburg etc.  

Ben je een dagje in Rotterdam dan zet je Systeem Rotterdam aan, ben je vaak bij Schiphol dan zou                   
je een Systeem Schiphol kunnen aanmaken met desbetreffende frequenties van de verschillende            
luchtverkeersleiding en van verschillende luchtvaart ondersteunende bedrijven.  
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Discovery 

Met de UBCD 3600 zijn er veel manieren om te scannen, of om frequenties te zoeken. 

Zo bestaat de eerder besproken functie Discovery. Zeg maar de Limit functie op de              
conventionele scanners van Comtel, Uniden, Realistic etc. Op de UBCD 3600 geeft de             
Discovery de mogelijkheid om tussen twee verschillende frequenties nieuwe gebruikers te           
vinden waarbij de scanner ook de te gebruiken ctcss/dcs/cc/ran * weergeeft. 

* De uitgebreide versie van de UBCD 3600 heeft naast analoog (met ctcss en/of dcs) en DMR                 
(color code) ook de mogelijkheid om Kenwood Nexedge (ran) te kunnen ontvangen. 

Daarnaast neemt de scanner tijdens Discovery de te horen gesprekken op de Micro-SD-card en              
geeft de scanner weer hoe vaak desbetreffende frequenties zijn gehoord. Op deze manier hoef              
je zelf niet perse aan de scanner gekluisterd te blijven maar kun je achteraf terugluisteren! 

Worden via het Quick Save System menu frequenties ingevoerd, dan kunnen van DMR             
signalen ook het in gebruik zijnde tijdslot Talkgroup (TG) en ID worden getoond.  

Close Call 

Met de Close Call functie pakt de scanner een sterk signaal op dat dichtbij (100-200 meter) van                 
de scanner hoorbaar is. De scanner laat dan ook meteen zien welke CTCSS tijdens de               
uitzending in gebruik is. Bij digitale scanners (bijvoorbeeld DMR) zal de scanner tijdens de              
Close Call functie laten zien welk tijdslot en Color Code in gebruik zijn. Is er een signaal van                  
kenwood Nexedge dan zal de RAN zichtbaar worden.  

Custom Search 

Met Custom Search kun je maximaal 10 verschillende Limit tegelijkertijd laten scannen! 
De 10 limits (hoogste- en laagste frequentie) zijn zelf in te delen. 

Als voorbeeld: 
 
0 446.00000 MHz - 446.20000 MHz 

1 145.20000 MHz - 145.78750 MHz 

2 156.00000 MHz - 158.00000 MHz 

3 430.00000 MHz - 440.00000 MHz 

4 118.00000 MHz - 137.00000 MHz 

etc. 
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Quick Save System 

Via het Quick Save System kunnen 10 ‘tijdelijk te beluisteren frequenties’ worden opgeslagen.             
Indien er een uitzending is zal, indien aanwezig, op de analoge uitzendingen de meegezonden              
ctcss en/of dcs worden getoond. Op de DMR uitzendingen zal het tijdslot, de colorcode, de               
talkgroup en de ID worden getoond. Bij Kenwood Nexedge zal de RAN worden getoond. 

Scan Favorite Lists 

De functie Scan Favorite Lists is het ‘normaal’ scannen van je eigen favoriete lijst. Zegmaar het                
conventioneel scannen van enkele frequenties. Zeker handig als je tijdslot en talkgroup zoekt.  
Om deze uit te luisteren op je DMR portofoon heb je die gegevens namelijk wel nodig. 

De analoge/digitale ontvanger UBC 3600 is een mooie scanner die de uitgave zeker waard is.               
Wel is belangrijk dat je er enkele weken de tijd voor moet nemen om de scanner te begrijpen. In                   
de regio zijn inmiddels meerdere mensen die deze ontvanger hebben aangeschaft, ook zij             
hebben die tijd nodig gehad om er goed mee om te gaan. Inmiddels zijn er verkorte                
handleidingen geschreven zodat bepaalde scanmogelijkheden makkelijk zijn toe te passen.  

 

Met bovenstaande uitleg weer wat informatie kunnen delen over de scannerhobby, wellicht dat             
in de toekomst meer belangstellenden de overstap gaan maken van analoog naar digitaal.  
 
73’s van Michel PD4AVO  
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Scannerhobby terug opgepakt  
Door Robert PA3GEO 
 
Na jaren heb ik mijn oude scanner weer eens aangesloten op de lader. Helaas was het                
accupack van de Uniden bearcat handscanner versleten. Via Dan PA1FZH kon ik een             
nieuw accupack bekomen voor een mooie prijs. 

Nu kan ik eindelijk weer lopen en tegelijkertijd luisteren op de diverse VHF banden. 

Ingeprogrammeerd zijn de scheepvaart frequenties en luchtvaart frequenties. Ook een paar           
amateur repeaters uit Bergen op Zoom zijn in de memory van de scanner geprogrammeerd. 

Ik vind het best leuk om te luisteren naar de scheepvaart aan de Westerschelde op de dijk van                  
Rilland en Bath. Op 156.600 MHz zit Centrale Zandvliet waar alle verkeer zich meldt die zich in                 
de bocht bij de kerncentrale van Doel bevinden. 

Zeer grote schepen varen dagelijks over de Westerschelde naar en van de haven van              
Antwerpen. Mooi is het om ze met de verrekijker te bekijken. 

Foto: Robert PA3GEO 

Ook de luchtvaartband is best leuk om te beluisteren. Vliegveld Midden Zeeland 119.250 MHz              
AM is erg leuk als je op Oranjeplaat bent of langs het vliegveld parkeert Je moet je wel even                   
verdiepen in de taal en uitdrukkingen die de piloten gebruiken. 

Het is fijn om ook de luister hobby weer op te pakken. 

73 Robert PA3GEO 
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PB6BB zonder Open Monument 
Door Wijnand PA3HFJ 

Sinds een aantal jaar opent Dan PA1FZH op Open Monumentendag de door hem             
beheerde BB-schuilbunker bij Westenschouwen. Bezoekers kunnen dan afdalen en de          
ingewanden van de bunker bekijken met daarin opgesteld een aantal attributen die            
destijds werden gebruikt. Bovengronds wordt er dan aanvullende informatie verstrekt          
over de functie van de bunker en de naastgelegen uitkijktoren. 

Twee jaar geleden ontstond het idee om in het kader van de tijdens Open Monumentendag ook                
te houden Forten / Bunkerdag de BB-bunker met een speciale call te activeren. Karin PA2KM,               
Wijnand PA3HFJ en Robert PA3GEO brachten de afgelopen twee jaar PB6BB in de lucht en               
maakten onder die call de nodige verbindingen op zowel HF als 2 meter in en rond de Land                  
Rover van Wijnand en Karin. 

Niet Coronaproof 

Uiteraard stond ook voor 2020 deze dag al in de agenda’s gegrift maar Corona gooide danig                
roet in het eten. Gezien de kleine afmetingen van de schuilbunker was openstellen daarvan niet               
Coronaproof te realiseren, dus dit deel van het programma ging daarmee verloren. Maar het              
opstellen van het station PB6BB behoorde gelukkig wél tot de mogelijkheden en dus werd er               
weer toestemming aangevraagd om het gebied met twee Land Rovers te mogen betreden. Dus              
de speciale call werd voor de derde keer geactiveerd. 

Onlangs hebben Dan en Robert een Flora-Fauna gebied (de Yerseke Moer) in de lucht              
gebracht en dat bracht Wijnand weer op het idee om eens te kijken of de bunker toevallig ook                  
niet in zo’n gebied ligt. En warempel, dat bleek het geval! Besloten werd dus om “de Kop van                  
Schouwen” met nummer PAFF-0113 op de World Wide Flora Fauna website aan te melden als               
zijnde actief op zaterdag 12 september. En, zo werd gedacht, als we dan toch bezig zijn dan                 
kunnen we het IOTA eiland EU-146 ook wel meteen meenemen. 

Die zaterdag werd om 9 uur de toegangspoort geopend en konden we met twee Land Rovers                
naar het gebied rijden. Meteen werd aangevangen met de opbouw van het station, waarbij              
zoals gewoonlijk de uitkijktoren als hoge antennemast werd bedacht. Ai, dat is een tegenvaller:              
de poort blijkt op slot, waarschijnlijk als Corona-maatregel vanwege de smalle trappen. Maar het              
is hier al vaker gesteld; het improvisatietalent van de gemiddelde zendamateur kent geen             
grenzen en dus werden de masten op de Defenders ingezet. Met 6 en 10 meter boven op het                  
toch al hoog gelegen duingebied zou dat ook best wel werken, zoals later ook bleek. Als                
antennes werden voor HF een Endfed en een dipool gebruikt, daarnaast werd voor 2 meter de                
X200 vertical op de 10 meter hoge mast gezet. 
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De verbindingen werden voornamelijk met de beide Icom IC-7100 transceivers van Wijnand en             
Robert gemaakt. Het loggen gebeurde online met laptops via het bij eerdere activiteiten ook al               
gebruikte webgebaseerde logboekprogramma op de PI4ZWN website. En er bleek best veel            
belangstelling te zijn voor de Flora Fauna referentie. In totaal werden er ruim 120 QSO’s               
gemaakt waarmee ons doel voor deze dag zeker bereikt werd. En dat ook nog eens met prima                 
weer. En wij waren niet de enige die onze neus stootten bij de poort naar de toren, er waren                   
veel wandelaars die de zelfde ervaring hadden. Een aantal van hen waren best nieuwsgierig              
naar wat wij allemaal uitspookten, dus we hebben ook nog wat “zendingswerk” kunnen             
verrichten. Ook een aantal zendamateurs wist ons te vinden. 

Even tussendoor 

Tussendoor was er ook nog tijd voor een VLF-ontvangst experiment, want die dag zou er in                
Polen een weerballon met een low-power VLF-zender op worden gelaten. Toen de ontvanger             
met de bekende actieve antenne van Roelof PA0RDT door Dan werd aangezet bleek slechts de               
ontvangst van heel veel storing mogelijk, iets wat je in de duinen niet direct zou verwachten.                
Met een ontvanger werd een zoektocht naar de bron van deze ellende gestart, het bleek al                
gauw uit de 230 V bekabeling te komen die de bunker van elektriciteit voorziet. Later bleek dat                 
het zonder die storing waarschijnlijk ook niet gelukt was, maar dat het gezien het lage vermogen                
alleen via speciale software mogelijk te ontvangen zou zijn. 

Tot slot mag niet onvermeld blijven dat we dankzij Wim PA0WDZ konden genieten van een echt                
Lighthouse biertje. Uiteraard was dit eigenlijk bedoeld voor consumptie tijdens het Lighthouse            
weekend maar dat kon zoals bekend helaas niet doorgaan. Maar in de Schouwse duinen liet               
het zich ook prima smaken. Resumerend kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde dag en               
hopen we dat we volgend jaar wederom in de herhaling kunnen, met dan wel een “open”                
monument! 
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Bekijk meer foto’s van deze activiteit via onderstaande link: 
 
https://www.pi4zwn.nl/fotoboek-2020/nggallery/fotoboek-2020/2020-pb6bb 
 
73’s van Wijnand PA3HFJ 
 

Extra radiorondes i.v.m. Corona periode 
Tot heden vinden er helaas nog geen afdelingsavonden plaats in het Palet te Middelburg.  

We willen echter toch graag "vinger aan de seinsleutel" houden met onze leden. Vandaar dat               
we, in overleg met de de voorzitters van VRZA-ZWN en VERON-VLI hebben besloten om              
elkaar weer "on the air" te ontmoeten op de woensdagavonden op 145,225 om 20:00. 

De ronde op de eerste woensdag van de maand zal worden geleid door Karin, PA2KM als                
zijnde de normale ZWN afdelingsbijeenkomst. 

De ronde op de tweede woensdag van de maand zal worden geleid door Dan, PA1FZH, als                
zijnde de normale WAL afdelingsbijeenkomst. 

Uiteraard is er ook iedere zondagavond de Techno Ronde op 145,225 om 21:00, geleid door               
Dan, PA1FZH of Frank, PE1EWR. 

73’s van Ben, PD1MRZ 

Secretaris VERON Walcheren 
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25e Antennemeetdag beleeft natte editie 
Door Wijnand PA3HFJ 

Al heel wat jaren wordt er jaarlijks op het recreatieterrein Oranjeplaat aan het eind van de                
zomer een antennemeetdag georganiseerd. Maar zo’n natte uitvoering als die van 30            
augustus j.l. kunnen de organisatoren zich echter niet heugen! De kwartiermaker van            
dienst – Dan PA1FZH – had omstreeks 9 uur zijn luifel nog niet aan de Land Rover                 
bevestigd of de regen kwam letterlijk met bakken uit de hemel zetten. 

Wijnand PA3HFJ, die niet lang daarna arriveerde, kwam aan het opzetten van zijn luifel niet               
eens meer toe, zo ging het tekeer. En die regen bleef ook lang doorgaan, eigenlijk de gehele                 
ochtend. Het zal een ieder dan ook niet verbazen dat van het meten aan antennes die dag niet                  
zoveel meer terecht is gekomen, de omstandigheden waren er gewoon niet naar. 

Plek des onheils 

Des te meer verbazingwekkend mag het heten dat er toch nog behoorlijk wat enthousiaste              
amateurs de stoute schoenen aantrokken en naar de plek des onheils afreisden. Zo had Menno               
PD1ML zijn laatste aanwinst meegenomen in de vorm van een kleine polyester caravan, die              
een combinatie vormde met zijn onlangs tot “pickup” verbouwde Land Rover Defender. Hij wist              
zelfs een antennemastje met HF-antenne op te zetten om in de caravan wat op de kortegolf te                 
kunnen luisteren. Jawel, zo valt dan toch nog het woord antenne, hi. 

Helemaal uit het noorden van Zuid-Holland kwam Arno PE1FYF naar de Oranjeplaat gereden.             
Een aantal van met name de VRZA-ZWN leden kennen hem nog uit de tijd dat er door een                  
groep amateurs met familie in de herfstvakantie gebivakkeerd werd op camping Fuussekaul in             
Heiderscheid, Luxemburg. Arno kwam met een missie, n.l. het ophalen van een aangekochte             
oscilloscoop. Uiteraard volgde er een geanimeerd onderling QSO, waarvoor Jeroen PE1MWB           
en XYL Ina ook nog opgetrommeld werden. 
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Op afspraak 

Ook “op afspraak” kwamen Maarten PA0MHE en Willy PA0TWF vanuit wat wij “de overkant”              
plegen te noemen. Dan had een aantal dozen junk (het klinkt wat minderwaardig maar zo is dat                 
zeker niet bedoeld) meegenomen, en voor Willy was er wat bruikbaar materiaal voor het GHz               
bereik. Een signaalgenerator voor 10 GHz en een heuse Bolo wattmeter gingen naar Maarten.              
Diverse antennes en 2 handscanners vonden hun weg naar enthousiaste scannerluisteraars, en            
een paar hele mooie Motorola tafelmicrofoons sieren nu weer een ander bureaublad, samen             
met 2 Motorola MC2100 sets. De junk die niet van eigenaar verwisselde is aan de ZWN junkbox                 
gedoneerd. 

En er kwamen nog meer amateurs een kijkje nemen toen het uiteindelijk wat opdroogde, bijv.               
Cor PE1PTQ met XYL Jolande. Martin PE9TIG daarentegen maakte de “natte periode” mee,             
alsmede Robert PA3GEO en ook Michel PD4AVO vereerde de Oranjeplaat met een bezoek.             
Menno en Cor maakten nog een HF verbinding met Frank, PE1EWR waardoor het             
WAL-afdelingsklassement weer een punt hoger kwam te staan. 

Al met al werd het dus toch nog vrij druk, gezien de omstandigheden. En heb je alsnog een                  
antenne die aan de tand gevoeld moet worden? Als het weer een beetje meezit zullen de vaste                 
bezoekers van de Oranjeplaat nog menig zondag daar te vinden zijn, dus als je contact legt met                 
één van hen (vaak te herkennen aan een specifiek voertuig) dan valt er vast iets te regelen.                 
Want wachten op de volgende antennemeetdag, dat willen we niemand aandoen… 

Bekijk meer foto’s van deze activiteit via onderstaande link: 
 
https://www.pi4zwn.nl/fotoboek-2020/nggallery/fotoboek-2020/2020-antennemeetdag 
 
73’s van Wijnand PA3HFJ 

Foto: Pitara 
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PI1ZWN straks QRV vanuit Bergen op Zoom 

 

 

Vergunning is nu binnen, Frequentie is definitief 438.500 MHz. Bron: Jan Govers PD3JAG 
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Te koop: uit nalatenschap Daan, PA3HAI 
Begin september overleed Daan (Daniël) Oostinga PA3HAI, voorheen lid van VRZA ZWN.  
Hij met name actief op de HF banden. Onderstaande spullen worden door de familie ter 
verkoop aangeboden voor lezers van de Deltaloep.  
 
KENWOOD Transceiver TS-450S zonder ingebouwde antennetunner 
JUNKER Seinsleutel 
DAIWA DC power supply PS-304 II 30 
Ampère 
DAIWA SWR power meter (cross needle) CN-101L
1.8-150  MHz 
DAIWA SWR power meter (cross needle) CN-103L
140-525 MHz 
 
Bovenstaand is op werking getest. Richtprijs (compleet) 500,- euro 
 
Voor informatie: Michel PD4AVO 
 
pd4avo @ gmail.com  
 

 

Bovenstaand een afbeelding van eenzelfde TS-450S  
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Te koop: uit nalatenschap Jan, PA3BKZ 
 

Klossen soldeer 1 kg 60/40 0,7 en 1 mm a 21,00 euro 

Desoldeer/zuiglitze 1,5 mtr voor 1 euro per stuk 

Hf transceiver met automatische tuner TS50 en AT50  
De displayverlichting is defect. Werkt verder goed. 

Antenne Tuner MFJ-941E 

Antenne Tuner MFJ 16010 

MFJ 407C elektronic keyer 

MFJ 490 memory keyer 

Frequentieteller Victor VC 3165 

KPO power unit KPS 30SW 

CN103L swr/powermeter 140-525MHz 

Hameg scope 60MHz HM 604-3 

PP30 5 sets voor 6 euro 

Kippenladder 22mm 450 ohm voor 1 euro per meter 

Diverse nieuwe analoge en digitale paneelmeters 

Diverse connectoren en verlopen voor coax kabel 

 

Heeft u vragen of interesse mail naar pa0wdz @ zeelandnet.nl 

Bellen kan ook, mail me uw telefoonnummer, dan bel ik. 

 

73’s van Wim PA0WDZ  
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Indiase cloners aktief 
Bij het naspeuren van eigen werk of bewerkingen op sites van anderen kom ik wat interessants                
tegen...... 

Een Copyshop bedrijf in India brengt papieren versies uit van mijn vele scans/edit (PDF-) versies van                
oude wetenschappelijke ferriet boeken. (o.a. tijdelijk ontvreemd uit de TH Delft door een "bekende".voor              
ome Walter) 

Voor het gemak is de "1" uit het PE1ABR merkteken maar weggelaten in de naam van de "schrijver". Ik                   
ben overigens de schrijver niet, maar de digitale restaurateur. 

https://www.biblio.com/book/dr-jl-snoek-new-developments-ferromagnetic/d/1210265880 

https://www.biblio.com/book/soft-ferrites-properties-applications-1969-peabr/d/1025585515 

https://www.biblio.com/book/soft-ferrites-properties-applications-1969-hardcover/d/926378004 

Totaaloverzicht nog beschikbare copyshop reprints van mijn bewerkingen in PDF: 

https://www.biblio.com/search.php?keyisbn=peabr&stage=1&pageper=20&keyisbn=peabr&omit_product_
types=bp%2Cbd%2Cns&strip_common=1&program=1005&order=&sort=relevance&keywords=peabr&inc
_product_types%5B%5D=bp&inc_product_types%5B%5D=bd&omit_product_types= 

De herdruk van het boek van Dr. Snoek (gemaakt in WO-II en net erna uitgegeven) is ondertussen al                  
weer uitverkocht, in de linker kantlijn zie je dit soms nog staan bij de eerste link.. 

vanzelfsprekend heb ik de originele PDF-fen en in San Fransisco staan ze nu in de archive.org                
bibliotheek. En op mijn eigen site. De liefhebber kan er ook locaal mee naar een copyshop......... 

https://www.google.com/search?q=site%3Aarchive.org+pe1abr&rlz=1C1AOHY_nlNL708NL708&oq=site%3Aar
chive.org++pe1abr&aqs=chrome..69i57j69i58.17442j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

Met vriendelijke groet, 

Walter PE1ABR 
 
https://people.zeelandnet.nl/wgeeraert/#qmenu  
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Activering FLORA_FAUNA PAFF-0080 
Door Robert, PA3GEO en Dan, PA1FZH 

Als we onze hobby proberen uit te leggen aan collega's of vrienden, is één van de                
verklaringen altijd de volgende. Zendamateurs hebben de rare hobby dat als er iets is              
waar je een zender op- aan- of in kunt zetten, je dit direct “misbruikt” om er een                 
xxx-on-the-air van te maken. 

Denk aan eilanden, bunkers, forten , bergtoppen, molens en gemalen, vuurtorens, kastelen en             
kerken. Dit nog los van allerlei “éénmalige herdenking activiteiten”. Nu heb je op Walcheren of               
Zuid Beveland niet zo heel veel eilandjes of bergen en gingen vanwege Covid-19 de geplande               
Mills on the air en het Lighthouse weekend ook niet door. 

Gelukkig hebben we wel veel natuurgebieden waar je rustig buiten op gepaste afstand van              
elkaar kunt zitten. Dit is door zendamateurs ook erkend en meteen verheven tot een Flora and                
Fauna on the air. 

Eén van deze gebieden is het natuurgebied “Kapelse en Yerseke Moer”; PA-FF-0080. Dit is              
makkelijk aan te rijden en meteen een goede gelegenheid om de zelfbouw antennes aan de               
tand te voelen. Er is namelijk een gezegde dat je niet alleen antennes moet bouwen maar dat je                  
ook verondersteld wordt er af en toe verbindingen mee te maken! 

Zo togen Robert, PA3GEO en Dan, PA1FZH op 14 augustus 2020 naar een rustig landweggetje               
net ten Oosten van het kanaal door Zuid Beveland. 
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Dan PA1FZH (l) en Robert PA3GEO (r) 

 

We gebruikten de volgende set-up: 

 

PA3GEO: CW met Yaesu FT-817 (5 watt) en een zelfbouw open lijn dipool met vishengel mast 

PA1FZH: SSB met Elecraft KX-2 (10 watt) met zelfbouw endfed antenne, ook met een              
vishengel mast 
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De luifel aan de Landrover maakte een mooie schaduwplek 

 

 

 

 

Mede dankzij de melding op het Flora-Fauna cluster kregen we veel “aanloop” en maakten we               
per persoon ruim 30 verbindingen op voornamelijk 40 en 80 meter. Het leuke van deze               
QSO&#39;s is dat je nog tijd hebt voor een praatje in plaats van het standaard 599. Ook viel het                   
op dat we van veel tegenstations een bedankje kregen voor de activering; kennelijk was het al                
weer even geleden dat de Yerseke Moer in de lucht was gebracht. Een ander opmerkelijk iets is                 
het afsluiten met 44 – 73. 

Het eerste cijfer 4 staat voor de 4 natuurelementen: Aarde, water, lucht en vuur. 

Het 2de cijfer 4 staat voor de 4 windrichtingen: Noord, zuid, oost en west 

Ook FortyFour: eerste twee letter FF (flora founa) 

Mooie verbindingen waren die met een twee andere flora fauna gebieden (DLFF-0090 en             
ONFF-0801) en een IOTA (EU-010) 
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Een leuke bijkomstigheid was dat een verslaggever van het Algemeen Dagblad op rondreis was              
om in kaart te brengen hoe Nederlanders hun vakantie in eigen land vierden. Puur toevallig               
kwam hij langs ons station en dit resulteerde op 29 augustus in een leuk zaterdagartikel in een                 
groot aantal dagbladen die ook onder de AD groep vallen. Dit leverde weer een mooie promotie                
voor onze hobby op. 

Zo blijkt dat als je wilt, je altijd makkelijk en zonder veel kosten iets bijzonders in de lucht kunt                   
brengen. 
 
73’s van Robert PA3GEO & Dan PA1FZH  

 

VRZA 
  
Digitaal maandblad van VRZA (CQPA) van juli/augustus en september is te lezen via: 
  
CQPA editie juli/aug 2020 https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2020-07-08.pdf 
  
CQPA editie september 2020 https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2020-09.pdf 
  

VERON 
  
Emailnieuwsbrief 
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Ook niet-leden van VERON kunnen zich abonneren op de landelijke e-mailnieuwsbrief. 
 
Klik op onderstaande link voor meer informatie en/of om je te abonneren: 
 
https://www.veron.nl/activiteiten/e-mailnieuwsbrief/ 
  
Evenementen-agenda 
  
Op de VERON website een handig overzicht van examens, seminars, contesten en activiteiten. 
  
Klik op onderstaande link voor het agenda overzicht: 
  
https://www.veron.nl/evenementen/evenementen-agenda/  
  
Afdelingsbladen 
  
Met de COVID-19 perikelen komen we momenteel niet veel buitenshuis. 
  
Veel afdelingen hebben hun eigen afdelingsblad, die voor iedereen te lezen is. 
  
Klik op onderstaande link voor de afdelingsbladen: 
  
https://www.veron.nl/afdelingen/veron-afdelingsbladen/ 
  
  
 

 

 
 

Uitgelegd: LEIXEN transceiver UV-25HX  

 
Door Robert PA3GEO 
 
Is een radio uit China altijd slecht? Inmiddels alweer een dikke 2,5 jaar geleden kocht ik                
een goedkope chinese vhf/uhf  radio. Het betrof de UV-25HX van het merk LEIXEN. 

Het zendvermogen is maximaal 25 watt op zowel de 2 meterband als ook op de 70cm band. 

Deze mobiele radio heeft zeer compacte afmetingen. Hierdoor is het makkelijk om hem in te               
bouwen in een voertuig. Momenteel is deze transceiver nieuw te koop voor ongeveer 75 euro. 

Ik gebruik de radio al 2 jaar met tevredenheid in de auto. Met de JWX raamantenne en de                  
Leixen kan ik goed communiceren over de repeater stations in de omgeving. 
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Ook op simplex 145,225 MHz krijg ik geen slechte rapporten op het gebied van de audio.  
Ik gebruik geen narrow want dan is de modulatie te zacht. 

Over het algemeen zend ik met 10 Watt vanuit de auto. De set beschikt over 3 power standen.                  
5/10/25 Watt. De audio uit het luidsprekertje aan de bovenkant van de radio is echt uitstekend,                
ik kan niet anders zeggen dan dat het hardheid van het geluid ver boven alle verwachtingen                
was. (Zeer luid) De filtering in de radio van harde signalen is matig. 

Wat ik hiermee bedoel is dat als ik nabij Goes rijd de televisie toren een zeer groot scala aan                   
magnetische velden in de ontvanger popt zodat de signaalsterktes van andere stations gewoon             
verdwijnen. 

 

 
 

Op de foto ziet u de Leixen van PA1FZH in een voertuig, Dit is een andere variant qua                  
uitgangsvermogen. Deze set levert maximaal 10 Watt  en heeft 3 power standen  2.5/5/10W. 
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RX: 87.5-108 MHz / 136-174 MHz / 200-260 MHz / 400-520 MHz  

TX: 136-174 MHz / 400-480 MHz 

Helaas dus geen ontvangst in de air band. 

Je kunt natuurlijk niet alles hebben voor die prijs. 
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Conclusie : 

Helemaal geen slechte radio gezien de prijs kwaliteit verhouding. 

Werkt al sinds het begin zonder problemen. Tip: In het snoer zit een stekker die je er beter                  
tussenuit kunt halen omdat hij slecht contact maakt. 

 

Voor een mobiel transceiver makkelijk te bedienen en met voorkeuze knoppen snel instelbaar. 

Verder alle moderne snufjes, tot aan een scrambler toe. 

73’s van Robert PA3GEO 

 

CQ The Radio Amateur Journal", CW award 
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My orginal "CQ The Radio Amateur Journal", CW award, ontvangen op 30 september. 

 

73' Cor PG9HF 

 

 

 

 

 

Eerste QSO via C4FM 
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Robert PA3GEO had onlangs zijn eerste C4FM verbinding met de Yaesu 7250D radio. 

Hij kreeg donderdag 1 oktober een bevestiging via de brievenbus. 

 

 

 

Afbeelding: De YAESU FTM-7250D transceiver  

 

 

 

Agenda 

iedere zondag 21.00 uur Wekelijkse Technoronde op 145.225 MHz 
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07 okt Geen bijeenkomst, 20.00 uur extra radioronde op 145.225 MHz 

13 okt Locator Contest 

14 okt Geen bijeenkomst, 20.00 uur extra radioronde op 145.225 MHz 

16-18 okt JOTA-JOTI 2020 

21 okt Techno avond  

 

Zondagmiddag tot nader bericht zal de bunker i.v.m. Covid-19 gesloten zijn  

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 D-STAR  

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 Koppeling met PI3GOE, CTCSS 88,5 Hz 

Regionale UHF repeater 438.5000 MHz PI1ZWN West-Brabant, C4FM (nog geen internet) 

Regionale VHF repeater 145.6000 MHz PI3ZVL Zeeuws-Vlaanderen, Westdorpe  

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 PI1ZLD / PI3BOZ / PI3GOE staan gekoppeld voor beter en groter bereik. 

 

Eindredactie: Ronald Verburg PA10725 & Michel Bleijenberg PD4AVO  

Alle Delta Loeps (1999-2020) zijn terug te lezen via  https://www.pi4zwn.nl/downloads/  

Stuur uw kopij voor de november editie uiterlijk 20 oktober naar deltaloep@gmail.com  
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