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Van de redactie

Hierbij ontvangt u de Deltaloep met informatie over het Koude Oorlog Weekend, verslag EME,

verslag van de antennemeetdag / Luisterdag 2022, verslag Open Radio Huis editie september,

kijken we naar de komende bijeenkomsten, gaat marifonie in 2023 digitaal, en heel veel meer!

Indien u ook bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan

uw kopij vóór 20 oktober 2022 naar de redactie via ons mailadres deltaloep@gmail.com

Dag voor de radioamateur op 29 oktober 2022

Klik op onderstaande link voor alle informatie over dit jaarlijks evenement.

https://dvdra.veron.nl/
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Nieuws van VRZA afdeling Zuid West Nederland

Woensdagavond 5 oktober 2022 is de maandelijkse afdelingsbijeenkomst in ons
onderkomen aan de Binnenhaven te Vlissingen.

Iedereen is van harte welkom, om 20.00 uur staat de koffie gereed.

Dinsdag 11 oktober is de maandelijkse Locator Contest van 20-23 uur lokale tijd op 6m en
hoger. Komende periode zal het afdelingsstation PI4ZWN vanuit Nieuwdorp meedoen aan de
maandelijkse contest.

Woensdagavond 19 oktober is de reguliere Techno-avond, vanaf 20.00 uur is iedereen van
harte welkom aangaande zelfbouw, soldeer assistentie, antennebouw en heel veel meer.

Wees welkom op de verschillende locaties tijdens het Koude Oorlog Weekend gedurende het
weekend van 22 en 23 oktober in bijvoorbeeld de ms. Mercuur (PA60PARE) in Vlissingen en de
voormalige BB schuilkelder aan de Looierssingel 2 te Middelburg (PA60CUBA). Daarnaast zijn
meerdere locaties voorzien van een zendstation, meer op de website www.pa60cuba.nl

De eerstvolgende edities van het Open Radio Huis zijn op 5 november en 3 december 2022.

Op zondag 20 november is de jaarlijkse VRZA QSO party van 13 tot 16 uur, meer informatie
volgt in de Deltaloep van november.

Voor actuele informatie verwijzen wij naar onze website: https://www.pi4zwn.nl/

73’s van Michel PD4AVO

Afdelingssecretaris VRZA ZWN
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Nieuws van VERON afdeling Walcheren

Woensdag 12 oktober 2022 om 20.00 uur vindt onze maandelijkse bijeenkomst plaats in
het Palet (Brede School) in Middelburg-Zuid (tegenover het winkelcentrum).

Na de bestuursmededelingen zal de avond in het teken staan van onderling QSO.

De afdelingsavonden van november en december zullen deze keer (vanwege
planningsperikelen Palet) niet op de woensdagavonden zijn maar op de donderdagavonden. Dit
is op donderdag 10 november (mogelijk lezing Roelof PA0RDT over de MiniWhip MKII) en op
donderdag 15 december (verkoping door leden).

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.

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.

Voor de laatste nieuwtjes is het altijd handig ook met enige regelmaat onze website
http://www.pi4wal.nl te raadplegen.

Met vriendelijke groet,

Ben Bousché PD1MRZ
Secretaris A44 - VERON Walcheren
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Koude Oorlog Weekend in de BB Bunker
In het weekend van 22 en 23 oktober zijn er verspreid over het land ruim veertig objecten

en musea te bezoeken die gerelateerd zijn aan de Koude Oorlog (1945-1991). De bunker

uit 1964 onder het gebouw van Erfgoed Zeeland in Middelburg is er daar een van.

Deze moest bij een eventuele (kern)oorlog dienst doen als provinciale commandopost van de

BB, de dienst Bescherming Bevolking. In de ondergrondse bunker worden tijdens dit gratis

tweedaagse evenement verschillende aspecten belicht van de techniek achter de Koude

Oorlog.

60 jaar na Cubacrisis

Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog en vele lokale vrijwilligers willen aan deze periode uit

de geschiedenis meer bekendheid geven en organiseren daarom, 60 jaar na de Cubacrisis

(1962), het Koude Oorlog Weekend. De organisatie wil laten zien wat er in de periode van de

Koude Oorlog in Nederland gebeurde, welke maatregelen de overheid nam en welke impact de

Cubacrisis op land en burger had. Tijdens deze crisis dreigde het onderlinge conflict tussen de

Verenigde Staten en de Sovjet-Unie uit de hand te lopen: een nucleaire dreiging hing in de

lucht. Wat zou er gebeurd zijn als er toen écht een bom gevallen was?
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Bunker

De ondergrondse bunker van Erfgoed Zeeland is 'gastlocatie', waar enthousiaste vrijwilligers uit

Zeeland verschillende aspecten belichten van de techniek achter de Koude Oorlog. Welk

beroep werd er gedaan op de burgers, wat was er bij de gemiddelde burger bekend over 'de

atoombom'? Wat als jij in de bunker zat en je familie boven de grond, zouden twee weken onder

de grond dan voldoende zijn geweest? En hoe verliep de communicatie? Er is een werkend

zendstation, PA60CUBA, en er wordt een koppeling gelegd naar de Regionale Brandweer

(Erfgoed Zeeland is gehuisvest in de voormalige gemeentelijke brandweerkazerne) en de

Veiligheidsregio Zeeland.

Stalling en buiten

Op het terrein achter Erfgoed Zeeland staan op zaterdag en zondag terreinvoertuigen opgesteld

voor (nood)communicatie van zendamateurs (DRCO). De DRCO wordt in noodsituaties ingezet

als alternatieve back-up voor de Veiligheidsregio en de dertien Zeeuwse gemeenten.

In de stallingsruimte is 'de Magirus' weer tijdelijk op zijn voormalige standplaats te zien. Deze

brandweerwagen uit de vorige eeuw was een uiterst moderne en luxe uitgevoerde spuit- en

ladderwagen en werd tot 1955 ingezet als eerste uitrijdwagen. Ook zal dat weekend de

brandweer Ford uit Vlissingen te bezichtigen zijn (1937).

Alleen op zaterdag zijn er op het terrein aan de achterzijde demo's van operationele

brandweervoertuigen te zien zoals een tankautospuit, een hulpverleningscontainer en een

ontsmettingscontainer voor incidenten met gevaarlijke stoffen. Ook wordt er een gaspakdrager

gedemonstreerd. We zien u graag aan de Looierssingel 2 te Middelburg op zaterdag 22 en

zondag 23 oktober tussen 0900 uur en 1700 uur (toegang sluit om 1600 uur).

Tekst: https://www.erfgoedzeeland.nl/agenda/2022/10/koude-oorlog-weekend-in-de-bb-bunker/

Lees meer informatie via de website www.pa60cuba.nl

Het actuele nieuws per 1 oktober 2022 is te lezen via https://pa60cuba.nl/nieuws/

Deltaloep Pagina 5 van 28

https://www.erfgoedzeeland.nl/contact/
https://drco.nl/
https://www.erfgoedzeeland.nl/agenda/2022/10/koude-oorlog-weekend-in-de-bb-bunker/
http://www.pa60cuba.nl
https://pa60cuba.nl/nieuws/


Deelnemende zendstations Koude Oorlog Weekend

Meer kaartjes en overige landelijke deelnemers via https://pa60cuba.nl/zendstations/
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Verste verbinding ooit!
Op zaterdag 3 september trokken Dan PA1FZH en Wouter PB1WL naar Oranjeplaat voor

het testen van een door Wouter zelfgebouwde antenne. Deze antenne, een 25 element

long-yagi voor 70 cm, werd vakkundig opgesteld tussen 2 masten, op een dusdanige

manier dat niet alleen de richting kon worden aangepast, maar ook de opstraalhoek.

Tijdens de JOTA-JOTI in oktober is het sinds een paar jaar mogelijk om met relatief laag

vermogen een signaal naar de Maan te sturen. Het zeer verzwakte signaal wordt vervolgens

opgevangen met de 25 meter grote radio-ruimtetelescoop van CAMRAS in Dwingeloo. Via de

WebSDR van CAMRAS kan vervolgens worden teruggeluisterd naar je eigen, en andere,

signalen.
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Rond kwart voor vijf ging in Dwingeloo de schotelsturing aan en werd volledig elektronisch de

richting van de maan gevolgd. Bij Dan en Wouter op Oranjeplaat ging het er iets minder digitaal,

maar toch zeker niet minder goed aan toe. Met behulp van een pijlkompas werd de richting

bepaald, een hoekmeter werd gebruikt om de elevatie te meten. Dit laatste bleek toch niet

nauwkeurig genoeg, doordat de antenne, welke een PVC boom heeft en strak gehouden wordt

door middel van een touw, toch redelijk doorhing. Maar het Walchers Improvisatietalent liet hen

niet in de steek. Door een knap staaltje goniometrie van Dan werd het hoogteverschil tussen de

voor en achterkant van de antenne berekend, en met een meetlint werd toen de hoogtehoek

precies ingesteld.

Na vele uren ploeteren kwam echter om 21 uur het verlossende woord van Frans PE1RXJ:

Hebbes, PROFICIAT 1859 -27 3.2 2112 #* CQ PB1WL JO11UM
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De delay verraadde dat het berichtje, dat gesynchroniseerd op de seconde verzonden werd,

inderdaad de afstand naar de Maan en terug had afgelegd. Het kan dus toch!
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Met een afstand naar de maan en terug, ongeveer de 733128 kilometer, is dit toch zeker de

verste verbinding van Dan en Wouter die zij ooit gemaakt hebben. Of we deze afstand met de

JOTA-JOTI in Veere in oktober zullen verbreken is niet zeker, maar Wouter gaat zeker een

poging doen. De afstand (EME) zal dan rond de 800000 kilometer liggen. Wij zonden uit met 50

watt, door Frans werd ontvangen met de WebSDR van radiotelescoop Dwingeloo.

73, Dan PA1FZH en Wouter PB1WL

VRZA afdeling West-Brabant van start

De eerste bijeenkomst is een feit geworden, het was gezellig en we hebben kennis met

elkaar gemaakt. Besloten is, om de bijeenkomsten (voorlopig) één keer per maand te

houden, op de 3e woensdag van de maand.

Dus dit jaar op 19 oktober 2022 en 16 november 2022, in december kan het een dag eerder of

later zijn, i.v.m. de lokatie.

Het is de bedoeling, om in januari 2023 de Algemene Leden Vergadering (ALV) te houden, bent

u lid en wilt u meehelpen in het bestuur, dan kunt u zich opgeven bij het bestuur:

voorzitter@pi4wbr.nl (PA0BAK)

secretaris@pi4wbr.nl (PA9RD )

Het adres van de bijeenkomsten is:

Gemeenschapshuis De Vaert

Piet Snoeijerstraat 2

Steenbergen/Welberg

Dit adres staat niet in de meeste routeplanners, geef dan Kapelaan Kockstraat op, de ingang

is dit jaar verplaatst.

Bron: https://pi4wbr.nl/
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Veel belangstelling voor Antenne meet- en luisterdag

Op een mooie nazomerdag in september streken er zoals gepland al voor negen uur ‘s

ochtends een paar Walcherse zendamateurs neer op het voor hun welbekende

recreatiegebied, Oranjeplaat.

De bedoeling van hen was om die dag luister- en zendamateur de mogelijkheid te geven om

hun (zelfbouw) antennes te komen testen en meteen te luisteren op de eigen ontvanger of er

ook daadwerkelijk iets mee te horen is.

Het grote voordeel van deze dag was dat er de mogelijkheid was om echt diverse antennes aan

je ontvanger te hangen en te kijken wat de verschillen zijn voor jouw speciale toepassing.

Vooraf was in de lokale media van de verschillende zendamateur afdelingen bericht gedaan van

deze dag om maar zo veel mogelijk mensen te trekken. Nou dat is gelukt! Al vroeg stonden de

mensen van heinde en verre te trappelen om informatie te krijgen dan wel de antennes te

meten cq te proberen.

Michel PE1PTS in zijn velddagshack.
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Bezoekers van ver en dichtbij

Als eerste arriveerde Michel PE1PTS en hij heeft zijn velddagshack weer op gezet en is daar

veel aan het luisteren geweest op diverse banden met zijn nieuwste aanwinst; een

gemodificeerde PAC-12 antenne met ingebouwde 1:5 balun. Tevens was er op een gegeven

moment een jonge enthousiasteling te vinden (Merijn) die met zijn familie op de Oranjeplaat

recreëerde en eens bij ons kwam kijken. Hij mocht van Michel in zijn tentje gaan zitten en aan

de grote knop draaien om te luisteren of hij iets kon horen. Nou dat was niet tegen

dovemansoren gezegd. Hij heeft genoten.

Vanuit Colijnsplaat was het nieuwe Veron lid Wouter PD0MVI met zijn partner Leo gekomen, hij

woont nog niet zo lang in de provincie en is nu op de hoogte gebracht van wat er zich hier

allemaal afspeelt op het zendamateur gebied en wat er te beluisteren valt op de scanners in het

Deltagebied. Zijn scanner werd door Michel PD4AVO, meteen voorzien van de kanalen welke in

onze regio te beluisteren zijn.

Robert PA3GEO begroet Paul PA2FP en Fieneke PF2FP.
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Ook van verder weg, namelijk Zwijndrecht kwamen 2 ZWN leden, Paul PA2FP en Fieneke

PF2FP. Zij hadden zelf geen project meegenomen maar hebben genoten van wat alle anderen

mee hadden en hebben bij iedereen even een praatje gemaakt. En er was zelf buitenlands

bezoek. Herman ON7HC was vanuit Heist op de Berg ook even langs gekomen. Als QRP’er

was hij erg geïnteresseerd in de kleine home made end-fed antennes en kwam er een

interessante discussie op gang over het verschil, de voordelen en de nadelen tussen de 1:9 en

de 1:49 balun.

Als vaste Oranjeplaat bezoekers waren Dan PA1FZH, Robert PA3GEO, Rene PA3CKP, Wijnand

PA3HFJ en Karin PA2KM ook al vroeg aanwezig. Iedereen die hierna aankwam kon zich

gewoon niet vergissen in waar ze moesten zijn want de antennes groeiden al snel als

paddenstoelen uit de grond.

Zo stonden er op een gegeven moment 3 Clark masten, 4 hengel masten en twee masten

welke door een steun onder het achterwiel overeind werden gehouden.

Antennes bewonderen

Vele antennes waren er te bewonderen; langdraad (end-fed), verticals (X-50, Discone, “Slappe

Arnold”), loops (Delta loop, ontvangstloop) en actief (3 verschillende varianten van de mini

Whip). Ze stonden op masten of boven op een auto, maar zelfs achter op de bagagedrager van

een fiets werd een verticale antenne met transceiver gemonteerd. En daar werd zelfs een

verbinding mee gemaakt!
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Loop-antenne van Olav PA0HYY.

Olav PA0HYY, die samen met XYL Sjanne arriveerde, bracht de bekende Malachite / Malahit

SDR ontvanger mee. De vergelijking met de IC-705 en dan kruislings wisselen van de PA0RDT

miniwhip MK II, de AOR magnetische loop en de PAC-12 vertikale antenne bracht een mooie

discussie op gang over magnetisch veld versus elektrisch veld.

Serge PA9822 had recent geëxperimenteerd met de miniwhip en bracht nu verschillende

exemplaren mee. Het was interessant om te zien wat een kleine spoel tussen het ontvangst

deel van de print en de FET aan verschil gaf op de hogere kortegolf banden.
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Robert PA3GEO gebruikte de FT-857 met de PAC-12 antenne en met de Slappe Arnold, de

coaxiale antenne voor (in dit geval) 2 meter. Bij gebruik van de Slappe Arnold leek in eerste

instantie de ontvangst erg tegen te vallen. Door de mast een paar meter te verplaatsen, werd de

signaal sterkte meteen beter en lag dit in de lijn met de Discone antenne. René PA3CKP stelde

zijn FT-818 met hengel mastje en 1:9 endfed antenne op.

Wijnand PA3HFJ zette niet alleen de welbekende 1:49 antenne op (de 10 – 80 versie natuurlijk,

die al zovele vakantie QSO’s had opgeleverd) maar programmeerde ook nog even tussen de

koffie en de lunch de DMR porto van Dan PA1FZH op de nieuwe VLI frequentie.

De beide Landrovers behoeven weinig toelichting; ze waren opgetuigd zoals altijd. Never

change a winning combination!

Delta Scanner Zeeland

Deze editie verschilde van de voorgaande edities vanwege de aanwezigheid van het bestuur

van Delta Scanner Zeeland, Michel PD4AVO en Ronald PA10725. Zij konden verschillende

geïnteresseerden veel vertellen over de te beluisteren kanalen en hebben ook diverse amateurs

blij gemaakt met de papieren uitgave van hun frequentielijst. Ook de nieuwe uitgave “Wat horen

we op Walcheren”viel erg in de smaak bij een aantal bezoekers. De nieuwste versie is te

downloaden via de site van Delta Scanner Zeeland.
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Naast raad en daad stelde de mensen van Delta Scanner Zeeland ook een aantal scanners op,

variërend van de oude simpele “alleen ontvangst” exemplaren tot de meest nieuwe exemplaren

met uitgebreid display en de mogelijkheid voor near field ontvangst. Gekoppeld aan

verschillende antennes was hier ook mooi zichtbaar wat heden ten dage mogelijk is. Veel

mensen denken dat na de introductie van het C-2000 communicatiesysteem binnen de

hulpdiensten, er niets meer is te beluisteren op een scanner. Michel en Ronald konden juist het

tegendeel bewijzen, hetgeen ook wel blijkt uit de steeds groeiende frequentielijst

Het hoogtepunt was toch wel toen Wijnand de officiële toestemming kreeg om een originele

Cross Country Wireless antenne verdeler (multicoupler) open te schroeven. Het is altijd mooi

om er achter te komen dat de theorie die we er over hadden, in werkelijkheid ook zo was

uitgevoerd.

Is er ook gemeten op deze antenne meetdag?

Jazeker; de RigExpert is wel degelijk aan een aantal antennes gehangen maar de nadruk lag

deze editie toch echt op de vergelijking van de luistereigenschappen van de diverse antennes.

We zagen nieuwe gezichten en ook “dat is lang geleden” gezichten. We hebben gekletst,

gemeten, geluisterd, gegeten, gedronken en tegenwoordig hebben de XYL’s die meekomen het

ook erg gezellig met elkaar en lijkt het daar af en toe wel een handwerk club, dat is ook werken

met draad waarmee verbindingen gemaakt worden, maar dan anders, hi.

De nog niet eerder genoemde mensen die lange of kortere tijd aanwezig waren, Martin PE9TIG,

Menno PC4C, Menno PD1ML met QRP Mats, Hijlke PE1CGH, Hans PC9F, Jeroen PE1MWB

met XYL Ina, Peter PA11578 en XYL Anneliese, Frans PA0INA met XYL Antonia, André PA4AP

en Ceddric (geïnteresseerde en voormalig ondersteunende bij DRCO) met zijn vader.

Een hele club dus zo bij elkaar en wij van de redactie kunnen deze activiteit dan ook warm

aanbevelen.
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Er was weer voor veel lekkers gezorgd!

De foto’s van dit weekend zijn te bekijken in het Fotoboek op de VRZA ZWN website

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2022/nggallery/fotoboek-2022/2022-antennemeet-en-luisterdag

Verslag van Karin PA2KM met bijdragen van Dan PA1FZH en Wijnand PA3HFJ.
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Technieken om fouten te herstellen

Het was weer zover. Het Open Radio Huis op zaterdag. Een fijn samenzijn met de

aanwezigen waar onder het genot van koffie en thee én een lekker koek van Dan kon

worden gepraat over onze radiohobby, waar verschillende spullen zoals scanners, accu’s

en tijdschriften van eigenaar wisselden maar waar ook veel leermomenten uit de praktijk

passeerden. Kortom wederom een geslaagde editie!

René PA3CKP had zijn Pixie V4 ontvanger welke hij thuis al deels had gesoldeerd, en dit op

deze dag wilde voltooien. Samen met Michel PE1PTS heeft hij de laatste onderdelen kunnen

monteren zodat de ontvanger getest kon worden.

Daarna is de S-PIXIe CQ QRP Super Kortegolf Radio Transceiver met een kristal werkend op

7.023 MHz getest d.m.v. gebruik van de seinsleutel met als tegenstation de IC-705 van Dan

PA1FZH. Het apparaat werkt correct, zowel aan de TX als RX werden succesvolle CW

boodschappen verzonden en ontvangen.

Antenne tuner

Verder werden voorbereidingen getroffen voor de bouw van een ATU-100 antenne tuner. Dit

betreft een uiterst snel werkende antenne tuner die zich bij uitstek leent voor veldwerk. De enige

kritische noot van Dan PA1FZH was dat het apparaat van René beter met BNC connectoren

uitgerust zou kunnen worden. Door een fout van de Chinese leverancier werd een bestelling

van de softcase voor deze tuner, per abuis gevolgd door een tweede levering van hetzelfde

binnenwerk. Het tweede exemplaar heeft een nieuwe bestemming gevonden bij Dan PA1FZH.

Michel PE1PTS trad de ochtend op als mentor voor solderen en bouwen van de genoemde

projecten. Het is gebleken dat goed solderen bepaald geen sinecure is: de juiste temperatuur

van 350 graden Celsius, 60% tin bevattend draad en een juiste soldeerhouding en volgorde.

Eerst de bout goed aanleggen en de tin er haaks bijhouden. Als het tin smelt de draad

terugtrekken en de bout nog even laten nagloeien om een mooie platte verbinding te maken

met een zekere holling langs draad en gat. Alle technieken om fouten te herstellen en

componenten te verwijderen werden gedemonstreerd en toegepast.
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LiFePo4 accu met 12V verdeling.

LiFePo4

Dan PA1FZH had twee nieuwe LiFePo4 accu’s meegenomen, zo klein en licht mogelijk voor

mobiel veldwerk. Het kleinere exemplaar was voorzien van een met PP30 uitgeruste voltmeter

met een door PE1PTS ontworpen én 3D geprint kastje.

Wijnand PA3HFJ heeft met de standaardset TS 430-S nog naar wat CW stations geluisterd op

de onlangs weer opgehangen FD4 aan de locatie Binnenhaven. Later heeft ook Ary PA0ALV de

seinsleutel nog ter hand genomen op verschillende HF banden.

Verder werden meer technische informatie uitgewisseld en uiteraard was er volop koffie, thee en

koeken, en hadden verschillende amateurs ook hun lunch meegenomen. Tot slot is deze

middag in de shack meer ruimte gemaakt. Zo zijn alle tafels weer leeg en staan de antennes

netjes terug in de loods.

Het Open Radio Huis werd dit keer opgeluisterd door: Ary PA0ALV, Danny PA3BLI, Michel

PE1PTS, Dan PA1FZH, Wijnand PA3HFJ, Piet PA1PSD, Bram PD1ABK, René PA3CKP en

Michel PD4AVO.
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Een zelfbouwsel wordt geïnspecteerd.

De volgende editie is zaterdag 5 november 2022, wederom van 09 tot 16 uur. Vanwege het feit

dat we de laatste sessie niet toegekomen zijn aan Baluns zetten we dit volgende keer weer op

het programma en evalueren we zelfbouwprojecten die tussentijds in de thuis shack situatie zijn

uitgevoerd.

Noteer dus alvast in de agenda: 5 november evenals 3 december 2022!

De beelden van 24 september j.l. zijn toegevoegd aan het fotoboek van het Open Radio Huis

via https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2022/nggallery/fotoboek-2022/2022-openradiohuis

Graag tot een volgende keer.

Wil je de volgende keer iets inbrengen waarvoor bijv. meetapparatuur nodig is? Neem dan

contact op met de organisatie: René PA3CKP of Michel PD4AVO.
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Voor de communicatie met vaarweggebruikers maakt Rijkswaterstaat gebruik van

frequentiekanalen. Daarmee is contact met gebruikers mogelijk zowel via spraak (marifoon) als

ook via data (AIS). Per 1 januari 2023 moet een aantal van deze marifoonkanalen op de

vaarwegen worden aangepast. Dit najaar start Rijkswaterstaat daarom met het wijzigen van de

marifoonkanalen van twintig opstelpunten. Aldus https://varendoejesamen.nl/

De World Radio Conference (WRC) bepaalt mondiaal waarvoor welke kanalen worden gebruikt.

De WRC heeft eerder vastgesteld welke analoge marifoonkanalen vanaf 1 januari 2023 voor

digitale datacommunicatie worden bestemd. Daarvoor is het radiocommunicatiesysteem VDES

opgestart. Dit systeem werkt in de Marine Mobile VHF-band. De consequentie hiervan is dat

een aantal opstelpunten van RWS een ander marifoonkanaal moet gaan gebruiken. Het huidige

kanaal is dan niet meer beschikbaar voor spraakcommunicatie op de betrokken objecten

(bruggen, sluizen, verkeerspost). Het gaat voor heel Rijkswaterstaat om twintig opstelpunten.

Het gaat om de marifoonkanalen 24 t/m 28 evenals 84 t/m 86. Daarnaast maakt men al gebruik

van de marifoonkanalen 87H en 88H (beiden t.b.v. AIS).
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Dinsdag 27 september is de Volkeraksluis Zuid (marifoonkanaal 25) verhuist naar kanaal 78.

https://varendoejesamen.nl/kenniscentrum/artikel/wijziging-marifoonkanaal-volkeraksluizen-zuid-27-september-2022

Check de maandelijkse updates op onze frequentielijst via onderstaande link:

https://deltascannerzeeland.nl/frequentielijst/

Suggesties en aanvullingen voor de website zijn van harte welkom via het contactformulier.

Meer informatie op https://deltascannerzeeland.nl/
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Oproep deelnemers voor Koude Oorlog Weekend

De organisatie van het Koude Oorlog Weekend (locatie Mercuur in Vlissingen) zoekt nog

enkele luister- en/of zendamateurs of belangstellenden die in het weekeinde van 22 & 23

oktober willen meewerken als operator en logger bij het speciale station PA60PARE.

De Mercuur is een voormalig Nederlands marineschip. Als oceaanmijnenveger Hr.Ms.

Onverschrokken kwam het in 1954 uit de VS naar Nederland. Later werd het omgebouwd tot

torpedowerkschip en hernoemd in Hr.Ms. Mercuur. Het was tot 1987 in dienst. Nu is het een

museumschip in Vlissingen. Het wordt onderhouden en gerestaureerd door vrijwilligers van de

Stichting Maritiem Erfgoed Vlissingen.

Graag bij aanmelding opgeven welke dagen en tijdstippen je aanwezig wilt zijn, dan kan men

voor beide dagen een schema maken.

Voor info en aanmelden mail naar: pe1ewr (at) zeelandnet.nl

Informatie over het museumschip: https://www.museumschip-mercuur.nl/
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Brandveilig leven, ook in de radioshack!

De brandweer blust niet alleen brand, maar geeft ook informatie en tips aan burgers over

het voorkomen van brand. Zelf kan je namelijk veel doen om brand of brandgevaar te

voorkomen, of om de schade te beperken als er toch brand uitbreekt. Denk bijvoorbeeld

aan rookmelder(s) in de radioshack op zolder.

Je kan deze tips vinden op www.zeelandveilig.nl bij het onderdeel ‘Maak je huis veilig'.

Hoe brandveilig is jouw huis?

De brandweerregio's in Nederland hebben samen een Woningcheck-app gemaakt die geschikt

is voor je smartphone of tablet. Deze app kun je downloaden in de App Store (Apple) of de Play

Store (Android). Heb je de app doorlopen, dan kun je je persoonlijke To-Do-lijst bekijken om je

woning (nog) veiliger te maken.

Rookmelders redden levens

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van giftige rook. Als je slaapt, ruik je

niets. Je wordt dus niet wakker van de rooklucht. Wist je dat 70 % van de huizen een

rookmelder heeft, maar dat van die rookmelders slechts 45% werkt en slechts 35% én werkt én

op de juiste plek hangt?  Check dus de werking en de locatie van de rookmelders in je huis.

Hoe? Lees het hier.

Voorlichting tijdens Koude Oorlog Weekend in Middelburg

Gedurende het weekend van 22 en 23 oktober 2022 zal buiten bij de stallingsruimte van de

voormalige brandweerkazerne aan de Looierssingel in Middelburg een voorlichtingsstand van

Brandveilig Leven aanwezig zijn om aan de bezoekers tips te geven over brandveiligheid.

Preventietips en tips over wat te doen bij brand, vind je op:

https://www.zeelandveilig.nl/gevaren/brand

https://www.brandpreventieweek.nl/

Bron: https://www.brandweerzeeland.nl/brandveiligheid/brandveiligheid-en-om-het-huis
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AGENDA

05 oktober Afdelingsbijeenkomst VRZA afdeling Zuid West Nederland

11 oktober Locator Contest

12 oktober Afdelingsbijeenkomst Veron Walcheren

14-16 oktober JOTA weekend

19 oktober Techno-avond VRZA afdeling Zuid West Nederland

22-23 oktober Koude Oorlog Weekend waaronder o.a. onderstaande stations:
PA60CUBA te Middelburg en PA60PARE (Mercuur) te Vlissingen

29 oktober Dag voor de Radioamateur in Zwolle

02 november Afdelingsbijeenkomst VRZA afdeling Zuid West Nederland

05 november Open Radio Huis bij de VRZA afdeling Zuid West Nederland

08 november Locator Contest

10 november Afdelingsbijeenkomst Veron Walcheren (donderdag)

16 november Techno-avond VRZA afdeling Zuid West Nederland

20 november VRZA QSO party bij de VRZA afdeling Zuid West Nederland
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RADIORONDES

Elke werkdag 05-07 uur 430.1250 MHz Vroege Vogelronde via PI2NOS

Zondagochtend 09.30 uur 144.2750 MHz SSB ronde +/- QRM

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 438.0375 MHz PI2VLI Zuid-West Zeeland DMR CC1 TS 1 en 2
Regionale UHF repeater 438.4375 MHz PI2VLI Zuid-West Zeeland FM (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.7750 MHz PI3GOE Noord- en midden Zeeland, (88,5 Hz)
Regionale UHF repeater 438.4000 MHz PI1ZLD Noord- en midden Zeeland, (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.6000 MHz PI3ZVL Zeeuws-Vlaanderen, Westdorpe
Regionale UHF repeater 438.1500 MHz PI2ZWS Zwingelspaan, Fijnaart (88,5 Hz)
Regionale UHF repeater 438.5000 MHz PI1ZWN West-Brabant, Bergen op Zoom C4FM
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)
Regionale UHF repeater 438.1250 MHz PI3BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom D-STAR
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
VHF repeaters PI3BOZ & PI3GOE staan (meestal) gekoppeld voor beter en groter bereik.

Eindredactie: Ronald Verburg PA10725 & Michel Bleijenberg PD4AVO

Alle Delta Loeps (1999-2022) 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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