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September 2010       JAARGANG 16 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 
 

Afdeling Walcheren 
 
De zomervakantie zit er weer goeddeels op. Na twee maanden is er weer een 
bijeenkomst en wel op woensdag 8 september. Deze bijeenkomst vindt, zoals 
gebruikelijk, plaats in de Brede School (het Palet) aan de Johan van Reigersbergstraat 
2 te Middelburg (tegenover het winkelcentrum).  
 
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 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. 
 

  Heb jij het nieuwe Vademecum 2010 al in huis ? 
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DXCC ACTIVATIE Bonaire per 10-10-2010 Opheffing land de Nederlandse Antillen 
 
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal op 10 oktober 2010 er voor de 
bevolking en alle radioamateurs van de Nederlandse Antillen iets veranderen. Op die 
datum zullen de Nederlandse Antillen als land binnen het koninkrijk der Nederlanden 
ophouden te bestaan en gaat er het volgende gebeuren: 
 
- Sint Maarten en Curaçao gaan als zelfstandig land binnen het koninkrijk verder en hebben 
daar dan dezelfde status als Aruba deze sinds 1986 al heeft. 
- Bonaire, Sint Eustatius en Saba (ook wel BES eilanden genoemd) krijgen de status van 
een openbaar lichaam(een soort bijzondere gemeente) van Nederland en komen dus 
rechtstreeks onder Nederlands bestuur. 
 
Wat betekent dit voor de radioamateurs? 
De twee DXCC’s PJ2/PJ4(Benedenwindse eilanden) en PJ5/PJ6/PJ7(Bovenwindse 
eilanden) komen als entiteit te vervallen.  
Sint Maarten (PJ7) en Curaçao(PJ2) worden ieder een zelfstandig nieuw DXCC. 
Bonaire (PJ4) wordt een zelfstandig nieuw DXCC. 
Saba(PJ6) samen met Sint Eustatius(PJ5) worden ook een zelfstandig nieuw DXCC. 
Kort samengevat, er verdwijnen 2 DXCC’s maar er komen er 4 voor terug! 
 
Activiteiten vanaf Bonaire 
Iedereen weet wat een activatie van een nieuw DXCC betekent en daarom hebben een 
aantal amateurs uit Bonaire, Nederland en de Verenigde Staten de handen ineengeslagen 
om de activatie vanaf Bonaire goede vorm te geven. 
Totaal zullen er tussen de 15 en 20 amateurs op Bonaire zijn van 10 t/m 24 oktober en 
afgesproken is om uiteraard zoveel mogelijk activiteit te gaan genereren. Gezien het 
jaargetijde is het waarschijnlijk alleen maar interessant om op HF QRV te zijn(6 meter biedt 
dan niet zoveel mogelijkheden) dus dat gaat dan ook zeker gebeuren. 
Vanaf een zestal locaties zal men in de lucht komen, waarbij alle banden, vanaf 160 tot en 
met 10 meter inclusief de WARC-banden aan bod zullen komen. 
Uiteraard zal ook worden geprobeerd om in verschillende(digi)modes uit te komen. 
 
De roepletters 
Op dit moment wordt nog met de bevoegde autoriteiten gesproken over de te gebruiken 
roepletters vanaf 10-10-2010, wij verwachten al wel dat de te gebruiken prefix vooralsnog 
PJ4 zal zijn. Meer informatie hierover zullen wij publiceren op onze activatie website 
www.bonaire2010.com . 
 
Radio Nederland Wereldomroep 
Eén van de in het oog springende activaties is die van het korte golf zendstation van Radio 
Nederland Wereldomroep. Op Bonaire heeft men de beschikking over een indrukwekkend 
antennepark, met maximaal zo’n 21 dBD gain en met veel trots melden wij dat de 
Wereldomroep bereid is gevonden om toe te staan om tijdens de “dode uren” met hun 
antennes uit te gaan zenden op de HF banden. In de praktijk betekent dit dat wij dagelijks 
tussen 12:30 en 18:30 UTC op HF actief kunnen zijn. 
 
In de bandkeuze zijn we enigszins beperkt, dit zal zijn op 30, 20, 15 en 17 meter. 
Radio Nederland Wereldomroep zal wellicht op zondag 10 oktober een speciaal programma 
gewijd aan de nieuwe status van de radioamateurs en zal men vanuit Nederland met de 
roepnaam. Meer informatie kunt u op een later tijdstip vinden op de website van de 
Wereldomroep(www.rnw.nl) of via de DXCC activatie website(www.bonaire2010.com). 
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Contacten met scholen 
In de week van 11 t/m 15 oktober zal er via de antennes van de Wereldomroep ook nog een 
andere gebeurtenis te beluisteren zijn. Vanuit Bonaire zullen schoolkinderen van groep 8 
contacten gaan leggen met leerlingen van een groep 8 in Nederland die dan bij een 
radioamateur(PD1DX) te gast zullen zijn. Zo kunnen de nieuwe landgenoten elkaar eens via 
de ether vragen gaan stellen en elkaar beter leren kennen. 
 
QSL kaarten 
Voor een activatie van een nieuw land is het logisch dat het merendeel van de amateurs 
graag een QSL-kaart wil ontvangen. Daarom hebben wij besloten om van alle verbindingen 
een kaart via het bureau te gaan versturen en dit zal naar alle waarschijnlijkheid niet veel tijd 
in beslag nemen. Ons log zal worden ge-upload naar de site van globalqsl.com, daar drukt 
men de kaarten en worden ze naar alle QSL-buro’s ter wereld verstuurd. Voor diegenen die 
geen lid van een vereniging zijn of toch snel een rechtstreekse kaart willen ontvangen zal 
uiteraard via de website bekend worden gemaakt wie voor welke roepnaam de 
desbetreffende QSL-manager is. 
 
Website met on-line log 
Er zal altijd up to date informatie zijn op onze website www.bonaire2010.com , naast 
informatie over Bonaire, sponsors, ons activatie schema en de deelnemers, zal er ook een 
on-line log te vinden zijn. Gezien de te verwachten drukte verzoeken wij iedereen die ons na 
10-10-2010 heeft gewerkt en die zichzelf in het on-line log ziet staan ons niet nogmaals aan 
te roepen, wij willen zoveel mogelijk mensen blij maken met een nieuw land. 
 
Deelnemende amateurs 
Op het moment van het verspreiden van dit bericht is bekend dat de volgende amateurs aan 
de activatie mee zullen gaan doen: 
 
Bonaire : PJ4GT, PJ4LS en PJ4NX 
Nederland : PA8A, PA8F, PA3GVI, PE2MC, PE2KY, PG4M 
Verenigde Staten : K6AM, N0VD, W4PA, W0LSD 
Puerto Rico : WP3UX 
Duitsland : DL9USA, DJ5NK 
 
Tot werkens na 10-10-2010 ! 

 

 

 
 
http://www.d-star.nl/  
 
 

 
http://www.dstarvlaanderen.be/  
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PI4VLI weer actief op 2 meter 
 
Edwin PD1EVL heeft zich ingezet om PI4VLI weer actief te maken op 2 meter.  
Daarvoor heeft hij de kapotte 15 elements antenne gerepareerd.  
 
Met hulp van andere vaste bunker bezoekers is de antenne vervolgens op de groene mast 
gezet. Op dit moment vast richting Engeland. De rotor voor deze mast moet nog gereviseerd 
worden. De antenne werd gedurende verschillende weekenden getest.  
 

 
Edwin PD1EVL installeert 15 elements 144 MHz antenne op de groene mast. 

  

PI4VLI.NL website 
 
Vanaf heden zijn experimenteel op de website www.pi4vli.nl live beelden uit de bunker 
te zien. In de maand september zal het systeem verder uitgebreid worden. Pieter 
PD5EW kwam met het idee om het contest webcam systeem verder uit te breiden. 
Daartoe werden vier zwart wit CCTV camera-tjes aangeschaft en aangesloten op een 
videoquad. Na de video quad wordt het analoge signaal omgevormd tot een digitaal 
signaal.  
 
Het digitale signaal word draadloos verstuurd, en gebufferd op server. Vanaf de server 
worden de videobeelden aan de website geleverd. Wie zegt dat er tegenwoordig niet meer 
word ge-experimenteerd en gehobbied? We hebben hierbij hopelijk wel aangetoont dat er bij 
de bunker vaak wordt geexperimenteerd met allerlei verschillende technieken. Er zijn vier 
CCTV beveiligingscamera's in de bunker geplaats, en één in de mast. Omdat de camera's 
niet waterdicht zijn heeft Jesse PE1RUI een oude spatwaterdichte bouwlamp verbouwd tot 
camera houder. De camera is daarna net boven de boom van de 20 meter antenne 
geplaatst.  

 
Jesse PE1RUI heeft een CCTV module in een oude bouwlamp gebouwd, zodat installatie in 

de mast mogelijk werd. 
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Via de Deltaloep kregen we van Dirk PDoFEB een analoge monitor, zodat we zelf in de 
bunker ook alle video beelden kunnen volgen.  
  
Het is meerdere mensen opgevallen dat www.pi4vli.net niet langer in gebruik is. Dit URL 
verwees al ruim een jaar door naar de nieuwe website www.pi4vli.nl helaas is een aantal 
mensen dit niet opgevallen, waardoor bookmarks niet meer kloppen. www.pi4vli.nl is het 
juiste adres voor alle informatie over VERON Afdeling Vlissingen.  
  

PI4VLI: Bunkerwerkzaamheden 
 
In de bunker zijn ook weer de nodige werkzaamheden gedaan. Zo zijn alle gloeilampen 
van de noodverlichting vervangen door LED strips. Deze strips zijn bij de Sligro 
goedkoop aan te schaffen.  
 
De stripjes zijn 12 Volt, en leverbaar in diverse kleuren. Voor de bunker is er gekozen voor 
witte LED's. De fabrikant maakt twee setjes, één stripje met 230 Volt adapter, en een setje 
met twee led stripjes. Via één adapter kunnen vijf stripjes aangesloten worden, maar je kunt 
de stripjes ook direct aansluiten op 12 Volt. Ook handig voor energie zuinige verlichting in de 
(mobiele) shack. Rob PE1KHX en Johan hebben de LED strips geinstalleerd. 
  

 
Rob PE1KHX installeerd twee LEDstrips in de motorruimte. Let ook op de ampere tang. Een 
amperetang met multimeter functie is erg handig, doordat je hem overal op kunt hangen. 
  
Pieter PD5EW heeft een sponsor gevonden voor kabelgoten. Zo kunnen ook alle extra 
kabels netjes weg gewerkt worden, en blijven ze ook steeds beschikbaar voor aanpassingen. 
Lees het hele verhaal op: http://www.pi4vli.nl/news.php?readmore=49 
  
  

  
Pieter PD5EW (links) en Evert PE2TXO (rechts) installeren de kabelgoten in de bunker. Voor 
o.a. datakabels en rookmelder interconnect. 
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PI4VLI: Mastwerkzaamheden 
 
De grote 6 elements fullsize 20 meter antenne hangt behoorlijk door, doordat er tuidraden 
gebroken waren. Hiervoor hadden we een dag met aansluiten BBQ gepland. Helaas was de 
opkomst met drie personen: Pieter PD5EW, Rob PE1KHX en Jesse PE1RUI waren 
aanwezig. De opkomst was helaas te laag om veilig aan de antenne te kunnen werken. 
Wil je meehelpen de 6 elements antenne weer naar goede staat te maken, neem dan 
contact met Jesse PE1RUI.  
 

 
  
  

PI4ZWN: Barbecue 
  
De afdelingsbijeenkomsten van de VRZA-ZWN worden altijd de eerste woensdag van 
de maand gehouden. Dit jaar wijken we daar met de september bijeenkomst vanaf 
omdat de schoolvakantie dan nog niet is afgelopen. We starten het nieuwe seizoen wel 
met onze inmiddels traditionele barbecue. Deze keer zal dat zijn op woensdag 8 
september. 
 
Om 18.30 uur gaat de barbecue aan zodat om 19.00 uur het vlees erop gelegd kan worden. 
We gaan door te alles op is of een ieder voldaan naar huis gaat. 
 
Natuurlijk zijn alle afdelingsleden met hun partners uitgenodigd om aanwezig te zijn maar 
ook onze collega amateurs van ander afdelingen zijn hierbij uitgenodigd om een sateetje 
mee te komen eten. (Wellicht voordat zij naar hun eigen bijeenkomst gaan ) 
 
De kosten zijn 10 euro. Opgeven kan bij Karin pd0km@vrza.nl tot maandag 6 september. 
Dieet wensen graag bij inschrijving vermelden zodat hier rekening mee gehouden kan 
worden. De kosten kunnen in een gesloten envelop met vermelding van naam en call bij 
Karin in de brievenbus gedeponeerd worden maar ook bij binnenkomst overhandigd worden 
aan de organisatie. 
 

73’s van Karin PDoKM       Graag tot ziens! 
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Antenne meetdag 2010 
 
Uiteraard werd ook dit jaar op de laatste zondag van augustus de befaamde antenne 
meetdag gehouden op onze vaste meetplaats; Oranjeplaat.  
 
Ten opzichte van voorgaande jaren waren er toch wel een aantal veranderingen: 

• Het weer was duidelijk minder dan normaal; windkracht 4 - 5, regen en zo'n 14 
graden  

• Van het WAT was maar 2/3 aanwezig  
• Het aantal vaste meetdag gangers was ook duidelijk minder vanwege goede redenen 

(zoals QRL, de QRP helpen verhuizen of nog erger: een vakantie in het droge 
buitenland)  

• De FZH-VC met bijbehorende Clark mast ontbrak vanwege koppeling-perikelen  

Dit weerhield de echte die-hards echter niet om om 09:00 reeds in het natte gras te soppen. 
Een Opel Antara is ook niet slecht als behuizing voor de meetapparatuur, en een DARES 
mast werkt ook wel, maar toch ....... 
 
Na het inmelden in de zondagochtend ronde van PE1EWR, kwam de eerste opsteker: met 5 
watt PEP uit de FT-817 en een simpele (referentie) dipool op 6 meter hoogte was het 
mogelijk om PA4PS in Winsum (Groningen) te werken. Kijk; daar doe je het voor. 
Om 10:00 nog even via de repeater de weers-situatie van dit moment doorgegeven en om 
10:30 kwam Rens, PA1IJF als tweede WAT lid met een kan warme koffie aanrijden, gevolgd 
door Leo, PAoULT; René, PDoEJN; Robert, PA3GEO en Wim, PAoWDZ (met WAT drop) 
 
Als eerste werd de FD-4 in de mast gehesen. 
Gedurende het Lighthouse weekend was de antenne op de hoge toren niet lekker in 
resonantie te krijgen, ondanks het vervangen van de balun, vervangen van de coaxkabel, 
veranderen van de hoek tussen de beide benen, nameten van de beide benen en het verder 
van de toren afhangen. We verdachten de ieder jaar weer groeiende hoeveelheid GSM 
apparatuur (met bijbehorende antennes en kabels!) maar meten is weten. 
Piet, PA1PSD, vond de originele situatie waarin Fritzel de FD-4 test (zie schema). Fritzel 
gebruikt een mast van 12 meter hoogte en hangt de benen op 3 resp. 8 meter, bij een 
grondwaterniveau van - 2 meter. 

 
 
Nu ligt Oranjeplaat niet in Duitsland (hoewel, als je zomers goed kijkt ...) dus moesten we de 
omstandigheden wat aanpassen: Een mast van 6 meter hoogte, de uiteinden op 
autodakhoogte en het grondwater op enkelhoogte. Desondanks kwam de MFJ analyser al 
snel tot de conclusie dat de SWR op alle banden prima was (ca. 1 : 1,5) en dat de FD-4 zelfs 
op 6 meter en 2 meter prima aanpast.  
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Dit laatste klopt ook met de ervaringen van Frank, PE1EWR, die de antenne op de hoge 
toren ook al op 50 MHz had gebruikt. Luisterend op de FT-817 hoorden we op 80 en 40 
meter (toevallig?) veel Duitse stations ! 
 
We zullen voorafgaand aan het komende Lighthouse weekend zeker nog een keer wat 
metingen gaan doen op de toren. Ook zal een back-up antenne worden samengesteld (bv 
een 1:9 balun met 13,5 meter draad, om maar eens WAT te noemen) 
 
Als tweede antenne had René, PDoEJN een zelfbouw 3 elements antenne voor 2 meter met 
een gamma-match bij zich. Nadat de antenne op 1 RH (één Rens Hoogte, een standaard 
maat en de antennelarij) was gemonteerd, werd deze snel in de band gebracht. Een 
optimum tussen SWR, impedantie en schijnbare weerstand is altijd lastig maar we kwamen 
op een goed compromis. 

 
 
Met het drop bracht Wim, PAoWDZ ook een zelfbouw 4 elements dualband antenne mee. 
Uiteraard weer een ontwerp naar DK7ZB, wat door Wim zeer kundig was nagebouwd. Wim 
had de antenne zelf al gemeten met behulp van zijn computer analyser (zie het verslag van 
het IOTA weekend 2010 voor de details van dit stukje vernuft) en op Oranjeplaat werden 
deze waarden door het WAT bevestigd. Een zeer vlakke SWR op zowel 2 meter als 70 cm 
en netjes 50 ohm.  
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Robert, PA3GEO werd de trotse bezitter van dit masterpiece of engineering en 
demonstreerde direct het begrip "draadloos"  

. 
Wim liet ook nog de 50 MHz antenne zien (met de DK7ZB 28 ohms techniek) maar gezien 
de harde wind en de met rasse schreden naderende regenwolk, werd besloten de mast neer 
te halen en 50 MHz tot een andere keer te bewaren. 
 
Net nadat alle spullen in de Antara lagen, begon de regenwolk zijn inhoud te lozen, dus 
hielden we het voor gezien. Jammer voor diegenen die nog na de middag zouden komen 
maar ja, het weer heb je zelfs als WAT niet geheel in de hand. 
Maar wees niet ongerust, er komen vast nog wel meer droge dagen en dan gaan we gewoon 
verder want een dag zonder te denken aan antennes is een dag niet geleefd !! 

 
 
Namens het Walcheren Antenne Team, 
Dan "Hannibal" FZH 
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 Een APRS verhaal……………………….. 
 
Op verzoek hier een verhaal over mijn laatste APRS belevenissen. Ik ben er al een tijd 
mee bezig, namelijk met APRS op de fiets. Het is natuurlijk al eerder vertoond, denk 
aan de APRS fiets vossenjacht, die ook dit jaar weer gehouden wordt en wel op 18 
september. (Alle info hierover vind je op de site van de afdeling Zuidwest Nederland 
van de VRZA. Ook hoe je je kunt opgeven) 
 
Eerst maar eens op Internet gespeurd en daar een KF 163 op de kop getikt. Dat is een 
omgebouwde mobilofoon, die vast is ingesteld op de APRS frequentie van 144.800 MHz.  
Ik ben zelf ook nog aan het solderen geweest, om er een RS 232 aan te zetten en hem 
zodoende zelf te kunnen programmeren, maar dat bleek voor mij toch een beetje te moeilijk. 
Daar heeft Rinus ( PA3APV) mij bij geholpen, zodat ik nu uiteindelijk toch een werkende KF 
163 heb. Die kan ik dan zelf niet programmeren, maar dat vind ik niet zo belangrijk. 
 

 
 
Ook via Internet een nieuwe GPS-muis gekocht. Als accu wilde ik de bekende 7 Ah gelaccu 
gebruiken, maar die had ik al. En , last but not least, de antenne . Ik besloot eerst maar eens 
een JWX te proberen. Het probleem is natuurlijk, dat je vanaf de fiets de APRS-node op 
Midden-Zeeland ( van Dirk, PDoFEB) moet zien te bereiken. Ik was er al voor 
gewaarschuwd, dat dat wel eens moeilijk zou kunnen zijn. Dat lukt dan ook niet echt. Of echt 
niet. Daarbij moet je ook nog iets verzinnen om je antenne zo hoog mogelijk te krijgen. Dat 
werd dus een bamboestok, met daarbovenaan met touw een dubbelgevouwen stuk karton 
vastgemaakt en daarop de JWX "geklikt ". Dit werkte dus niet. Toen alles maar weer aan de 
kant gegooid, totdat ik Hans, PE2HTB, uit Zwolle in de shack ontving. Hij had voor mij een 
zelfgemaakte antenne voor 2 meter en 70 cm. EN de tip, dat ik mijn TM-D700 als digipeater 
kon gebruiken. Dat laatste wist ik wel, maar ja, nooit geprobeerd. De antenne was trouwens 
ook nog voorzien van een beugel, waarmee ik hem zonder probleem op het fietsstuur kon 
vastzetten. Toen eerst maar eens Zoutelande proberen. De verste rechtstreekse afstand tot 
mijn digipeater-antenne ( en de X-50 op zo’n 10 meter hoogte ) bedroeg 5,6 km. Na 
thuiskomst gekeken op aprs.fi en www.db0anf.de en ja hoor het stond er allemaal prima op . 
Toen op zondagmorgen naar de Sloehaven gefietst, met als verste afstand 10 km. Ook dit 
kwam er uitstekend op! Het is duidelijk, dat het op deze manier prima werkt. Nu nog even 
vaststellen wat de grootste afstand is, waarop dit nog werkt, desnoods eerst met de auto 
naar een lokatie rijden. 
 
Jullie zullen mij nog wel eens zien rijden als PDoRLX-9  !!! 
 
Groeten van Huib, PDoRLX 
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Te Koop 
 
Te Koop aangeboden twee fabrieks draadantennes. 
 

1. Een halve versie van de G5RV iotgebreid met twee ‘Add on’spoelen voor 80m. 
De draad is pvc gecoat en de 300 ohm lijn is van de kwaliteit als d ebekende 450 ohm 
ladderlijn. Aan het eind voorzien van een SO 239 aansluiting. 

 
2. Een Carolina Windom 40LP (Low profile) OCF ‘Performance King’. 

 
Deze antenne heft het record van een aantal mijl per watt (vraag me niet wat dat precies 
inhoudt). De draad is blank en erg makkelijk op te rollen bij portabel gebruik. 

 
Kijk vooral eerst op internet naar de reviews etc. 
Deze meer bands antennes kunnen als inverted V worden opgehangen maar zorg er dan 
wel voor dat d etophoek minstens 120 graden bedraagt (volgens EZNEC). 
Beide antennes zijn door mij alleen als veldantenne gebruikt en kunnen minstens 100 watt 
hebben. 
Noem je priijs als je interesse hebt. 
 
De Beste Lineair is jouw Antenne!! 
 
T. 0118461751 
E. pa3gfw@zeelandnet.nl 
Rolf  PA3GFW 
 
 

APRS Vossenjacht 
 
De derde zaterdag van september is het weer tijd voor de APRS vossenjacht. 
Het concept is bekend. Een team van tenminste twee personen gaat op jacht naar de 
vos die door Vlissingen of omgeving fiets of loopt met een aprs-zender die om de paar 
minuten een signaal uitzend.  
 
Ondertussen wordt in de clubshack dit signaal uitgelezen en zichtbaar gemaakt op de 
computer waar steeds een teamlid naar binnen mag om te kijken waar de vossen zich 
bevinden. Na dit gezien te hebben gaat hij/zij naar de teamzender toe om de fietsende 
teamgenoot in het veld de juiste kant op te sturen. Als de vos gesignaleerd is worden er 
gegevens uitgewisseld en als alle vossen gevonden zijn keert het team terug naar de 
clubshack.  
 
Zaterdag 18 september starten we om 13.30 uur en eindigen uiterlijk 16.00 uur. Vanaf 13.00 
uur is de clubshack aan de Hendrikweg te Vlissingen open zodat de teams allemaal een 
goed plekje kunnen zoeken voor hun mobiele uitrusting. 
 
Opgeven bij Karin pd0km@vrza.nl ondervermelding van de namen van de teamleden. 
Deelname kost één euro per persoon die bij binnenkomst aan de organisatie overhandigd 
kan worden. Uiteraard is er koffie en iets lekkers bij terugkomst en voor iedere deelnemer 
een herinnering. Voor alle duidelijkheid: De teams zorgen zelf voor hun zend/ontvang-
installatie met antenne voor bij de clubshack en de portofoon met voldoende vermogen voor 
op de fiets.  
 
73’s van Karin PDoKM 
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QSL kaarten 
 

 
 

Geen QSL kaart van een DX verbinding, wel een special call QSL kaart, ter ere van een 
gebeurtenis  waar ik liever niet aan terug denk ;-(  

 

 

 

 

Hierbij de bevestigde QSO's:  

1 van E4X (DXpeditie naar Palestina, op 3 banden bevestigd) 
1 van 4S7AB (Sri Lanka) 

TX: JRC-JST 245 
Ant:  (6 banden) Windom antenne. 
 
mvgr. amateurgroeten en 73' van Cor van Soelen PG9HF 
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OPEN MONUMENTENDAG 2010 
 
Ook dit jaar zal de kleine BB bunker, die DARES Zeeland in bruikleen heeft van 
Veiligheidsregio Zeeland, weer open zijn voor publiek. Hoewel het voor alle amateurs 
op Walcheren altijd mogelijk is om de bunker te bekijken (en wat nog leuker is, vanuit 
de bunker een verbinding te maken!), is het op Open Monumentendag nog leuker. 
 
Gedurende die dag is de bunker ingericht met originele spullen uit de BB tijd en worden er 
zowel bovengrondse- als ondergrondse rondleidingen georganiseerd. Dit jaar is onze trouwe 
"bovengrondse rondleider" Cor, PE1PTQ helaas niet aanwezig vanwege andere bezigheden. 
Maar in de persoon van Hugo, PA5PHO, die naast Landrover bezitter, ook een 
bunkerenthousiast is en voor velen ook bekend is vanuit zijn DARES activiteiten tijdens de 
Time Challenge Hike, is er zeker een waardige vervanging. 
 
Wordt dit de dag waarop iemand besluit dat de bunker (met 230 volt) en de naastgelegen 
uitkijktoren (op 40 meter boven zeeniveau) wel heel erg mooi is voor een antenne 
experiment of een kleine contest? U vraagt en wij proberen het in te passen! 
 
Wanneer: zaterdag 11 september 2010 
Hoe laat: van 09:00 - 18:00 
Waar: Westenschouwen. Auto (helaas betaald) parkeren op het parkeerterrein van de 
boswachterij en het 1,5 km lange betonpad volgen 
Inpraatfrequentie: 145.225 MHz 
 
Graag tot ziens op 11 september, 
 
Dan, PA1FZH 
Hugo, PA5PHO   

   
 

Hugo PA5PHO QRV in zijn LARO 
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Nieuw op de wereld 

Dit jaar komen er weer enkele nieuwe modellen uit van verschillende merken, waarvan 
enkele voorbeelden hieronder te zien zijn.  

 

YAESU FT dx-5000 

 

KENWOOD TS-590s 
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ICOM IC-9100 

    KENWOOD TH-D72E met GPS en APRS 

 
 
Agenda 2010 
 
18 september     APRS vossenjacht 
6 november        50e Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 
12 maart 2011    Radiovlooienmarkt Rosmalen 2011  

Colofon 
 
Eerdere edities bekijken ?  http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32 
 
 
Redactie        Jesse Kluijfhout   PE1RUI  www.pi4vli.nl  
 
          Kees Murre   PA2CHM www.pi4wal.nl  
 
          Robert Poortvliet  PA3GEO www.pi4zwn.nl  
 
Lay-out en verspreiding      Ronald Verburg   PA10725 

 
Deadline oktober nummer: 20 september 2010 


