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Juli / Augustus 2009      JAARGANG 15 NR. 9 

 
VAN DE REDACTIE 

Hierbij ontvangt u de september editie van de Deltaloep met nieuws en bijzonderheden van 
de radiohobby. Iedereen veel leesplezier toegewenst! 
 
Met vriendelijke 73,  
Ronald PA10725 
 

APRS vossenjacht 
Zaterdag 19 september is het zover. De tweede editie van de Walcherse APRS 
vossenjacht staat dan gepland. De start zal weer zijn vanaf het clubhuis van PI4ZWN. 
Het speelgebied is deze keer Souburg en omgeving. 
 
Hoe zat het ook al weer? 
In een aangegeven gebied fietsen of lopen 3 vossen rond met een zender op hun fiets/rug 
die om de paar minuten een signaal doorgeeft waardoor we op de computer in het clubhuis 
kunnen zien waar de vos zich bevindt. In het clubhuis zit van elk team een gids met een 2 
meter set in een  auto met antenne of een portofoon.. Van elk team fietsen de overige leden 
rond binnen het op de kaart aangegeven gebied en zij krijgen aanwijzingen van hun gids via 
de portofoon die zij mee hebben .  
 

              
 
Het doel is zo vlug mogelijk de vos te vinden en deze te laten stoppen. De vos heeft ook een 
vraag bij die beantwoord moet worden. Als een  team alle vossen gevonden heeft geven zij 
dit door aan de centrale post die de eindtijd noteert. Ze kunnen dan op het gemak terug naar 
het clubhuis komen fietsen. Als iedereen daar weer terug is zal de uitslag zo snel mogelijk 
bekend gemaakt worden onder het genot van een kop koffie en een stukje gebak. 
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Deze keer vragen we een kleine deelnemers bijdrage. Deze is €1,-- per persoon.  

Koffie is bij de prijs inbegrepen. Andere drankjes moeten zelf betaald worden. 
 
Een team bestaat uit minstens  twee personen. 1 persoon in de centrale post en 1 op de 
fiets. Elk team heeft nodig een 2 meter set voor in de centrale post en een 2 
meterset/portofoon voor op de fiets. Deze sets dienen natuurlijk door gemachtigde amateurs 
bemand te worden. De overige leden van het team hoeven geen machtiging te hebben. De 
team krijgen van ons een plattegrond met het speelgebied hierop aangegeven.  
 

           
 

             
 
Teams die mee willen doen kunnen zich inschrijven vanaf nu tot woensdag 9 september bij 
Karin PDoKM , met vermelding van de namen en evt. call van de teamleden.  
 
We verzamelen om 14.00 uur in de clubshack van PI4ZWN en verwachten rond 16.00 uur 
weer klaar te zijn. 
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VERON Afdeling Walcheren 
 
Woensdag 9 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 Brasser 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. 

 
PA1IJF QRV gereed op 6 meter voor zonnecyclus 24 
 
Na jaren van materiaal verzamelen en voorbereiden was het eind juli 2009 zover. De nieuwe 
6 meter antenne zou ten huize van PA1IJF verschijnen. Het lijkt me overbodig te zeggen dat 
je als Walcheren Antenne Team lid je antennes zelf maakt. Niets geeft meer zelfvoldoening 
dan het werken met je eigen materiaal. 
 
De 5 elements beam is gebouwd naar een ontwerp is van Martin Steyer, DK7ZB. De 28ohms 
techniek is inmiddels wereldwijd toegepast. Nabouw moet op de millimeter nauwkeurig 
gebeuren, anders wijkt het eindresultaat al snel af van de berekeningen. De 5 elements geeft 
op papier 8,6 dBd gain en een Voor/Achter verhouding van 25dB. 
 
In de weken voorafgaand zijn de elementsteunen gemaakt en de elementen zelf op lengte 
gemaakt. Door slecht weer had ik enkele dagen achterstand opgelopen. Later is dit door het 
aanhoudende mooie weer meer dat goed gekomen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
De elementsteunen bestaan uit een 
stukje schuin afgezaagde aluminium 
20x20 profiel. Deze zijn op de 30x30 
mm boom gepopnageld. Na 
bevestiging van de elementen in de 
elementshouders heb ik alles in de 
zwarte tectyl gespoten. Dit moet 
afdoende zijn voor de zilte zeeuwse 
weersinvloeden. Het elementen zijn 

van rond 10mm aluminium in een stukje alu buis van ½ duims uitwending. Om de verbinding 
stevig te maken is het element ook nog met 2 popnagels vastgezet. De uiteinden zijn met 
zelfvulkaniserende tape waterdicht afgewerkt. 
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Ook is de open dipool op de juiste lengte gemaakt en in een waterdichte behuizing geplaatst. 
Om de antenne stabiliteit te geven heb ik van de voor- en achterzijde van de boom 2 RVS 
spandraden laten lopen naar een uithouder 50cm hoger dan de boom. Dit maakte nog deel 
uit van de mechanische werkzaamheden. 
 
De elektrische werkzaamheden bestond uit het maken van het aanpassingsstuk van 50ohm 
naar 28ohm. Ik heb gebruikt 2 stukken KOKA 977 75ohm parallel. Volgens de gegevens 
heeft deze kabel een verkortingsfactor (V) van 0,82. Na het maken van een proefstukje bleek 
de V slechts 0,75 te zijn. In plaats van dat de resonantiefrequentie op 50,1 MHz lag, kwam ik 
uit op 46,7 MHz. Iets te laag dus. 
 
Zelfs de fabrikant van de kabel kun je niet vertrouwen. Nameten en controleren is dus 
noodzaak. Ik hoefde de stukjes coax maar een stukje in te korten en in kon verder met m’n 
antenne. Vervolgens werd het aanpassingsstuk aan de dipool geknoopt en de eerste mening 
met de MFJ antenne analyser moest uitsluitsel geven of de praktijk klopte met de 
wereldbefaamde techniek. Nou nee…. 
 
De antenne stond op een hoogte van 2 meter boven de grond. Invloed van de nat gras en 
bebouwing hebben een behoorlijke invloed, blijkt. De antenne moet zeker 1 golflengte boven 
het maaiveld staan om een betrouwbare meting uit te kunnen voeren. Met een stapelbare 
legermast is dit snel te realiseren en alleen uit te voeren. Handig als de antenne een 
boomlengte heeft van 5 meter en een gewicht van een kilo of 4. Al snel bleek dat de antenne 
elektrisch ook goed in elkaar zat. 

 
Op zaterdagmorgen 25 juli kwam Dan, 
PA1FZH langs om te helpen de antenne op 
te dak te plaatsen. Het weer was 
uitstekend. Droog, warm en een lekkere 
bries uit het zuidwesten. 
 
Dan, PA1FZH is goed in het van de grond 
af coördineren en controleren van de 
werkzaamheden, terwijl ik op eenzame 
hoogte alle lichamelijk inspanning 
verrichtte.  
Binnen anderhalf uur stond de antenne op 
z’n plaats. De kabel was tot boven het 
raam aan de mast getyrapd. Testen later 
op de dag gaven toch resultaat. Een goede 
SWR volgens de inwendige meetbrug van 
de ICOM706mkII. 
 
Een dag later heb ik een aantal mooie 
verbindingen gemaakt met o.a. EB1, CN en 
EA8 met sporadische E. 
In de komende zonnecyclus stel ik me ten 
doel alle contineten een keer gewerkt te 
hebben. En contacten maken met tropo, 
Es, F2 en FAI en aurora propagaties. 

 
CU on 6.  73 de PA1IJF 
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QSL kaarten 
 
Van Cor PG9HF ontvingen wij de volgende QSL-kaarten: 
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JOTA 2009 
 

      Aanmelden kan tot 15 september ! 
 
http://2009.jota-joti.nl/  
 

 

 
PI2VLI heeft nieuwe coaxkabel en antenne  
 
Maandag 17 augustus heeft PI2VLI een nieuwe coaxkabel gekregen evenals een nieuwe 
antenne. Tussen de transceivers en de nieuwe DIAMOND X-50 antenne zit nu RG-213. 
 
Nu is de locatie in Pauwenburg te gebruiken voor zowel UHF als VHF alwaar in het najaar 
experimenten zullen worden gedaan. Momenteel bekijkt men wat het verschil is van het 
bereik nu een nieuwe antenne en een kortere nieuwe coaxkabel is gebruikt. Het effect van 
de controller weegt mogelijk mee in de ontvangst- en zendkwaliteit van PI2VLI. 
   

Meekijken bij . . . 
 
http://www.scannersitezeeland.nl/  Zeeuwse frequenties en capcodes 
 
http://www.vts-scheldt.nl/  VTS Westerschelde 
 
http://www.noordschans.nl/files/marifoonblokindeling%20VTS%20Schelde.pdf VTS schema 
 
http://www.vra.be/vrabe/vrabe_infoblok100.htm  ( veel nieuwtjes en actuele informatie ) 
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Nostradamus heeft de 14 MHz verlaten  
 
De Nostradamus radar heeft 14 MHz verlaten. Misschien was het systeem niet helemaal juist 
afgestemd afgelopen juni, maar nu is hij dan toch echt weg. Er kunnen af en toe nog wel 
zwakke willekeurige emissies op de 14.000 MHz gehoord worden, maar dit zijn slechts korte 
uitbarstingen. Veel dank voor de assistentie van de Duitse PTT (BNetzA Konstanz) en de 
Franse PTT voor de hulp om dit op te lossen.  
 
 

Toelichting RVV artikel 61a (gebruik zenders in de auto)  
 
Mag je nu wel of niet zendapparatuur in de auto bedienen? En dan hebben we het niet over 
GSM's, maar over radio amateur gerelateerde apparatuur. Het antwoord is: "Ja, dat is 
toegestaan". Maar helaas is lang niet iedereen tot in detail op de hoogte van de tekst uit de 
wetboeken. Dus vandaar willen we hier graag dit punt (Toelichting RVV artikel 61a) uit de 
wetgeving onder uw aandacht brengen.  
 
Het is wellicht geen slecht idee om deze toelichting af te drukken en bij uw apparatuur in de 
auto op te bergen. Het scheelt u wellicht een ervaring zoals Mario (PD2ARO) ons eerder in 
een volledig relaas wist te vertellen. 
 
http://www.veron.nl/actueel/downloads/ToelichtingRVVartikel61a.pdf  
 

Wijziging frequentiegebruik radiozendamateurs in 70 cm 

Agentschap Telecom is voornemens om het onbemand frequentiegebruik lager in de, 
voor radiozendamateurs beschikbare, 430 –  440 MHz band onder te brengen. Sinds 
oktober 2008 heeft het agentschap in dit banddeel geen vergunningen meer 
uitgegeven voor onbemand frequentiegebruik. Voor radiozendamateurs betekent dit 
dat de digitale spraakrepeaters en packet stations elders in de band worden 
ondergebracht. 
 
De bestemmingen van frequentiebanden worden wereldwijd vastgelegd in het Radio 
Reglement van de International Telecommunications Union. Voor de frequentieband 438 – 
440 MHz kent het Radio Reglement twee diensten met primaire status, namelijk de Amateur- 
en Radiolocatiedienst. Beide diensten hebben in onze Regio internationaal gelijkwaardige 
rechten. Gebruikers van deze diensten dienen het gebruik in andere landen te respecteren.    

Het Nationaal Frequentie Plan 

In Nederland is op basis van de Telecommunicatiewet het Nationaal FrequentiePlan (NFP) 
vastgesteld. In het NFP worden voor Nederland de bestemmingen van de frequentiebanden 
vastgelegd. Dit gebeurt overeenkomstig internationale en nationale afspraken. Elke wijziging 
van het NFP wordt met de markt geconsulteerd en daarna vastgesteld door de 
Staatssecretaris van Economische Zaken. Het frequentieplan bevat een nadere uitwerking 
van de gebruiksbestemmingen en gebruikscategorieën van het voor radiocommunicatie 
beschikbare deel van het frequentiespectrum. Het is vergelijkbaar met een 
bestemmingsplan, maar dan voor frequenties.  

Op basis van het NFP geeft Agentschap Telecom frequentiegebruiksrechten uit door middel 
van een vergunning of door andere methoden van toewijzing.   
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Amateurdienst: secundaire status 

In Nederland is reeds in 1999 in het NFP bepaald dat de Amateurdienst in de band 438 – 
440 MHz een secundaire status heeft en de Radiolocatiedienst een primaire status. Dit is 
gedaan vanwege het grote belang van de storingvrije werking van de Radiolocatiedienst,  en 
de toepassing DGPS in het bijzonder. Zendamateurs moeten in de 438 – 440 MHz band 
rekening houden met de primaire gebruikers. In de praktijk betekent dit dat zendamateurs 
pas zelf een uitzending mogen starten wanneer zij er zeker van zijn dat er geen etherverkeer 
van de Radiolocatiedienst wordt waargenomen.  

Agentschap Telecom: coördinerende functie 

Om storing te voorkomen dient bij frequentiegebruik met grensoverschrijdende radiosignalen 
coördinatie met het buitenland plaats te vinden. Agentschap Telecom is uitvoerder van de 
coördinatie van het frequentiegebruik met de buurlanden. Het agentschap coördineert het 
frequentiegebruik volgens internationale afspraken die zijn vastgelegd in het Radio 
Reglement, en in aanvullende regionale of bilaterale overeenkomsten. Dit geldt uiteraard ook 
voor de buurlanden die frequenties in gebruik willen nemen, waarbij radiosignalen storing 
zouden kunnen veroorzaken in Nederland. 
 
Binnenkort gaat Agentschap Telecom weer vergunningen uitgeven voor digitale 
spraakrepeaters. Het frequentiegebruik van de band 430 – 440 MHz door 
radiozendamateurs is zeer beperkt (weinig activiteit), waardoor deze verplaatsing in 
frequentie van genoemde digitale repeaters geen belemmeringen zal opleveren voor het 
uitvoeren van experimenten.  
 
 
 

Agenda 2009 
 
30 augustus Antennemeetdag  
6 september Landelijke ballonvossenjacht  
17 oktober JOTA  
18 oktober JOTA 
31 oktober Dag voor de Radioamateur  

 
 
 

Colofon 
 
Eerdere edities bekijken ?  http://www.pi4vli.net/Deltaloep/download.htm  
 
 
Redactie        Jesse Kluijfhout   PE1RUI  www.pi4vli.net  
 
          Kees Murre   PA2CHM www.pi4wal.nl  
 
          Robert Poortvliet  PA3GEO www.pi4zwn.nl  
 
Lay-out en verspreiding      Ronald Verburg   PA10725 

 
Deadline oktober nummer: 20 september 2009 


