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September 2008       JAARGANG 14 NR. 08 

 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de september-editie van de Deltaloep met ondermeer een vakantieverslag 
van PA1IJF. 
 
Iedereen veel leesplezier toegewenst. 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 
 

VERON, afdeling Walcheren 
Woensdag 10 september is er weer de maandelijkse bijeenkomst van de afdeling. 
Deze vindt, zoals gebruikelijk, plaats in de Brede School (het Palet) aan de Johan van 
Reigersbergstraat 2 te Middelburg.  
 
Na de bestuursmededelingen is er onderling QSO waarbij we terugblikken op onze ham 
activiteiten tijdens de zomervakantie. Vergeet niet uw scores behaald tijdens de contesten in 
juli en augustus door te geven aan pg7v@veron.nl!  
 
Ook is onze RQM Adri is aanwezig voor ontvangst en afgifte van uw QSL kaarten. 
Kijk voor de allerlaatste nieuwtjes ook op onze website!(www.pi4wal.nl)  
De bijeenkomst begint om 20.00uur. 
 
Kees Murre, PA2CHM, secretaris. 
 
 

PI4VLI Barbeque  
Op zaterdag 13 september organiseert weer een barbeque bij de bunker. De bunker zal op 
deze zaterdag vanaf 14.00 uur open zijn. Graag voor 10 September even aanmelden bij 
Jesse PE1RUI, zodat we weten hoe groot de barbeque moet zijn. Iedereen kan/moet z'n 
eigen eten meebrengen, er wordt alleen een barbeque en drinken verzorgt. Graag tot ziens 
op zaterdag 13 september bij de Bunker.  
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ZOMER 2008, PA1IJF op vakantie 
Vol goede moed neem je je vakantie qrp set mee in de hoop tijd te vinden een station op te 
bouwen en een aantal verbindingen te leggen. In dit korte verslag noem ik een aantal dingen 
waar ik tegenaan ben gelopen toen ik mijn portabel MFJ 15m QRP CW station meenam op 
vakantie. 
 
1. De vakantiebestemming wordt tegenwoordig vooraf en via internet uitgekozen en 
gereserveerd. Wat is er voor een man nu lekkerder als de partner een 5-tal campings 
selecteert. Dit scheelt werkelijk uren aan internettijd. Tijd die je beter kunt besteden aan het 
uitoefenen van de hobby en het vullen van de aluminium radiokoffer ookwel “silver 
box”genaamd. Wat bij de selectie niet wordt bekeken is op de /p plek zich op een bult of in 
een put bevindt. Het blijkt empirisch dat ons land meer uit putten bestaat dan uit bulten. En ik 
weet inmiddels dat het maken van een radioverbinding vanuit een put hierdoor een zeer 
lastige bezigheid is. Onze eerste verblijfplaats bleek aan de voet van de Keutenberg in zuid-
Limburg te zijn op een hoogte van 80 ASL. Wel jammer als blijkt dat de top van de 
Keutenberg waar je tegenaan kijkt 95 meter hoger is dan de top van je antenne. 
 
2. Als na een paar dagen van luisteren tijdens de regenbuien geen radioverkeer is gehoord 
besluit ik het ware radioamateurbloed te laten stromen en mijn /p station in het dal op te 
breken en te verplaatsen naar de werkelijke top op 175 meter ASL. Goed voor een halve 
middag radioplezier zou je zeggen. Het gehele station past goed in een stevige “silver box”. 
Alleen de PVC mast en de opgewikkelde 1\2 golf voor 15 neem ik los mee. Als 
spanningsbron besluit ik de accu van de auto te gebruiken. De berg is voor gemotoriseerd 
verkeer afgesloten, met uitzondering van lokaal verkeer. Aangezien ik op de lokale camping 
verbleef gold het laatste vast en zeker voor mij. Eenmaal met de auto de berg op gereden, 
werd ik bezocht door 2x een regenbui en 1x een lokale agrariër. Die laatste mompelde iets 
van landmetingen door de AID via lokale GPS en subsidieaanvraag voor de gewassen. Ik zei 
dat ik in al mijn onschuld mijn hobby aan het bedrijven was. Althans een poging daartoe 
deed.  
 
3. Na enig oponthoud door een verdwaalde regenbui had ik zowaar met 15 minuten tijd de 
mast en antenne opgezet. De set werd aangesloten en een rare vorm van ruisen 
oscillatielawaai kwam uit de luidspreker. Niet vanaf de antenne blijkt, want zelfs zonder 
aangesloten antenne was de storing aanwezig. Er kwam niet één CW signaaltje doorheen. 
Het aansluiten van de HF set op een autoaccu is absoluut geen succes. De boordspanning 
met al zijn verontreiniging door allerlei auto-elektronica vormt een ware storingsbron. Ik heb 
zelfs dataverkeer gehoord als ik het portier dichtdoe…… Gillend gek werd ik van die set. 
Einde oefening. Alles werd ingepakt en de berg afgesjouwd. De set is ingepakt gebleven tot 
ons vertrek later die week. Deels door de opgedane ervaring en deels door het twijfelachtige 
Hollandse weer.  
 
4. In de “silver box” is eigenlijk wel plaats voor één of twee 7Ah accu’s. Wat ik geleerd heb is 
dat in het kader van “less is more” je beter 1 of 2 kleine 7Ah accu’s kunt gebruiken dan 1 
grote van 24Ah. De kleine accu’s zullen bij een volgend /p project worden ingeladen in plaats 
van die ene grote accu. Dan moet er wel weer een acculader mee, maar dat zien we later 
wel weer. Misschien moet er dan wel een tweede “silver box” mee voor alle toebehoren. Ik 
wacht met die mededeling naar moeders de vrouw tot we weer volledig zijn ingepakt voor de 
volgende vakantie. Ik heb al eens meer een bijna echtscheiding gehad vanwege een slecht 
getimede uitspraak.  
 
5. Tips, 
Het is bijzonder leuk om een /p station mee te nemen. Maar bekijk vooraf of je bestemming 
zich in een put of op een bult bevindt. Bekijk en beluister vooraf ook of je set tegen de 
boordspanning van je auto kan. 
Truuks, 
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Zoek altijd een alternatieve hoge locatie uit voor je stationnetje. Neem de tijd om ook daar 
eens vanaf te werken. Je hebt een mooi excuus om het afwassen een keer over te slaan, 
want conditie laten zich niet leiden. Je leert het nut van het kleine te waarderen. Beter 2 
kleine accu’s dan 1 grote. Voor de “silver box”-en is het net andersom: beter één grote dan 3 
kleine. Maak vooraf je verkorte J-antenne klaar. De Oranjeplaat- en velddagen zijn daar een 
uitstekende gelegenheid voor. (De bouwbeschrijving van mijn exemplaar volgt…) 
 
En conclusies. 
Hoe mooier de auto, hoe slechter de kwaliteit van de boordspanning. In de tweede week van 
onze vakantie bezochten we een mooiere locatie op de Veluwe. De bergen zijn er niet zo 
hoog en steil. Met het betere weer kwamen ook de beter condities leek wel. Hier heb ik 
menig Europees station gehoord en gewerkt. Als er geen condities zijn, is er gelegenheid 
genoeg om de morsevaardigheid op peil te brengen en te houden voor die periode. Gewoon 
door het seinen van berichten en advertenties uit de Telegraaf vakantiekrant. De moeilijkheid 
zit ‘m in de advertenties van de 0900 nummers. In mijn geval blijkt 18 woorden per minuut 
een prettige snelheid.  
 
Er zijn altijd radioverbindingen mogelijk op de hogere banden, tenminste als de techniek en 
de propagatie wil meewerken. 
 
Hierbij nog een impressie van mijn portabel station in Zuid-Limburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn station bestaat uit een MFJ 9015. Een 21 
MHz 
CW zendontvanger. De keyer is van Kent. De 
keyer-electronica is van K1EL. 
De antenne is een verkorte J-antenne. Het 
bovenste gedeelte is een DV27 mobiele spriet. 
Hierop zit 7,5m draad gewikkeld. Precies de 
lengte van een halve golf voor 21MHz. De 
onderste helft van de antenne (1/4 lamba 450 
ohm lintlijn) loopt langs de PVC mast. Op ca. 30 
cm van de onderzijde koppel ik in met coax-
kabel.  
 
73’s 
Rens Joziasse, PA1IJF 
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TE KOOP 
Wimo 7 elements 2 meterbeam. Lengte 3 meter; gewicht 2,4 kg; Gain 10,6dB; f/b radtio 23. 
(zie ook www.wimo.de ) 
 
Antenne nooit gebruik dus nieuw. Nieuwprijs 73 euro nu voor 35 euro. 
 
Kees Murre, PA2CHM 
0118636388 
pa2chm@veron.nl 

Dirksen Opleidingen eerste Examinerende Instelling 
Dirksen Opleidingen mag als eerste instelling examens af gaan nemen voor 
radiozendamateurs (N- en F-examens). Op 14 augustus ontving Dirk van der Mark, directeur 
van Dirksen Opleidingen de ‘Aanwijzing Examinerende Instantie' uit handen van Ben van 
Duyvenvoorde, hoofd van de afdeling Vergunningen van Agentschap Telecom.  

 

Begin augustus 2008 is de Examenregeling frequentiegebruik 2008 in werking getreden. 
Hierdoor is het voor marktpartijen mogelijk geworden om radiozendamateur- of maritieme-
examens af te nemen. De aanwijzing betekent dat Dirksen al dit najaar de eerste examens 
gaat afnemen. Ook wordt gebroken met de regel dat er maar tweemaal per jaar een 
examenmogelijkheid is. Het plan is dit zo'n 10x per jaar te gaan doen zodat lange wachttijden 
tot het verleden behoren.  

Op dit moment wordt de overgang nog besproken. U kunt al wel informatie aanvragen bij het 
examenbureau (http://www.dirksen.nl/Info_radiozendamateur.htm)  
 

 
Uw callsign in glas in lood 
Mijn naam is Jos Liefkens, swl: EI1525. 
 
Ik woon nu bijna twintig jaar in Ierland waar ik glas in lood maak en m'n radio hobby uitoefen. 
Een tijdje geleden dacht ik er aan om ook het radio gebeuren bij het glas in lood te 
betrekken. Enkele resultaten hiervan zijn op de deze link 
http://www.littleoakglass.ie/gallery.html#callsigns  te zien. 
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Verder hoop ik dat u de site de moeite waard vindt. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 Jos. 
 
 
    Jos Liefkens, 
    Little Oak Glass 
    Phone:+353 (0)87 2974748 
    Email: info@littleoakglass.ie 
    Postal Address: 
    Ballygarron, Tralee, 
    The Spa, 
    Co.Kerry, 
    Ireland. 
 
 
 

Scandinavian Activity Contest 
In september 2008 wordt de Scandinavian Activity Contest weer gehouden, dit jaar voor de 
50ste keer. In deze contest mogen alleen Scandinavische stations worden gewerkt, maar die 
zijn dan ook voldoende aanwezig. De contest wordt gehouden op 20 en 21 september voor 
CW en 27 en 28 september voor SSB. Dit jaar zal PI4VLI ook weer mee doen met de SSB 
contest. Opgeven kan voor 10 september bij Jesse PE1RUI.  
 
Het verslag van de Scandinavian Activity Contest van 2007 van PI4VLI is te lezen op 
www.pi4vli.net/scandinavia_activity_contest_2007/verslag.htm, Wist u dat PI4VLI als multi 
operator multi transmitter stations mee deed en hiermee de zesde plaats behaalde? Alle 
resultaten van de SAC zijn te zien op http://contestclubfinland.com/CCF/ 
 
 

   
 
 
Bij voldoende aanmeldingen zullen we ook dit jaar weer multi operator multi transmitter mee 
doen. Doordat we nu kunnen beschikken over een snelle wireless internet verbinding zullen 
we nu, net als bij de PACC contest, proberen een webcam in de shack van de bunker te 
zetten. U kunt de contesters dan volgen vanaf de www.pi4vli.net website!  
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2 meter homebrew antenne 
Hierbij nog 2 sfeerplaatjes van mijn nieuwe 2 meter homebrew antenne. Het  
is een 10 element long yagi met een boomlengte van 6.00 meter. 
Het geheel staat op een hoogte van 12.00 m AGL. De aanpassing is volgens de  
28 ohm techniek van DK7ZB. 
 

       
 
 
Zie ook: http://www.dk7zb.fox28.de/start1.htm 
 
Mijn bedoeling is om meer uit te komen op 2 meter. En dan speciaal in CW  
tijdens contesten. 
 
73 PA1IJF 
 
 

Zeeland Nazomer Festival  
organiseert toneel voorstelling in een bunkerlandschap 
De organisatie heeft gekozen de toneelvoorstelling dodendans op locatie te spelen, namelijk 
het bunker landschap bij 'de' bunker. 
 
woorden als gifpijlen 
Dodendans is de bekroning van vijfentwintig jaar huwelijks-ellende die Edgar en Alice 
tegenover de buitenwereld zullen vieren als hun zilveren bruiloft. De legerkapitein en de 
voormalige actrice geven elkaar de schuld van hun mislukte carrière en verloren leven. Man 
en vrouw gaan elkaar te lijf met woorden als gifpijlen. De onverwachte verschijning van neef 
Kurt zou verandering in hun onmenselijke leven kunnen brengen. Om beurt proberen de 
echtelieden hem te gebruiken om de gehate partner te liquideren.  
 
stille getuigen 
August Strindberg isoleert dit koppel van de buitenwereld bij een quarantainestation aan de 
kust. Afgesloten van alle sociale contacten is hun leven niet alleen een hel, maar ook een 
gevangenis. In het landschap van Walcheren liggen bij de kustlijn bunkers als stille getuigen 
van de Tweede Wereldoorlog. Ze vormen een ideaal decor om deze beroemde 
huwelijksoorlog op te voeren. De bekende Strindberg specialist Karst Woudstra regisseert.  
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De voorstellingen worden gegeven van donderdag 28 augustus tot en met zaterdag 30 
augustus en dinsdag 2 september tot en met zaterdag 6 september. Voor meer informatie en 
kaarten, kijk op www.nazomerfestival.nl  
 
 

QSL kaart Rwanda-expeditie 
Hieronder treft u een QSL-kaart aan van een QSO met een DX expeditie in RWANDA. 
 
73' 
Cor van Soelen PH0HM / JO11SK \ 
 

                                   
 



Deltaloep  Pagina 8 van 8 

Agenda 2008  
 
07-09-08 Antennemeetdag 2008 
14-09-08 Ballonvossenjacht 2008 
17-10-08 Aanvang JOTA 2008 
18-10-08 JOTA 2008 
19-10-08 JOTA 2008 
25-10-08 Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 2008  
 

 

 
 
 

Colofon 
 
Redactie        Jesse Kluijfhout   PE1RUI 
 
          Kees Murre   PA2CHM 
 
          Robert Poortvliet  PA3GEO 
 
Lay-out en verspreiding      Ronald Verburg   PA10725 

 
Deadline oktober nummer: 20 september 2008 


