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September 2012                                                                      JAARGANG 18 NR. 09 

 
 

VAN DE REDACTIE 
Hierbij ontvangt u de september-editie van de Deltaloep. Indien u bijzonderheden of leuke 
wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw kopij voor 20 september naar de 
redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com. Iedereen veel leesplezier toegewenst! 
  
Met vriendelijke 73, 
  
Ronald PA10725 
 
 

 
VERON, A44, afdeling Walcheren. 
 
Woensdag 12 september om 20.00u vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in het 
Palet (Brede School)  in Middelburg-Zuid. Op deze eerste opkomst houden we het op onderling 
QSO en de vakantie verbindingen. (de geplande lezing is komen te vervallen) 
  
Tijdens de bijeenkomst is onze QSL manager Adri, PA3BWS, aanwezig voor de uitgifte en voor 
het in ontvangst nemen van uw QSL kaarten. 
 
De afdelingscompetitie is weer begonnen; iedereen die op HF actief is doe mee! Zie het 
reglement in het januarinummer van Electron (HF rubriek) of op www.afdelingscompetitie.nl. 
  
Verder is er iedere zondagavond een technoronde om 21.00u lokale tijd op 145.225 MHz. 
  
Voor de laatste nieuwtjes altijd handig ook met enige regelmaat onze website www.pi4wal.nl te 
raadplegen. . 
  
Wim de Zwart, PA0WDZ, secretaris.  
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Ook tijdens de zomervakantie heeft PI4VLI niet stil gezeten 
 
Tijdens de zomermaanden hebben we PI4VLI niet stil gezeten. Zo werd er 
onderhoudswerkzaamheden aan de mast en rondom de bunker gedaan. Daarnaast is er veel 
geëxperimenteerd met diverse antenne's. Zowel commerciële antenne's als zelfbouw antenne's.  
Vaak deden de zelfbouw antenne's het best aardig, terwijl de gemeten commerciële antenne's 
soms een beetje tegen vielen. Alle metingen werden uitgevoerd als relatieve metingen ten 
opzichte van een calibratie dipool antenne.   
 
Tijdens deze activiteiten werden we meerdere keren bezocht door zowel radio amateurs als niet 
radio amateurs, en uit binnen en buitenland. De gegevens van de antenne metingen zullen 
binnenkort worden gepubliceerd op de website. Een (zelf) gebouwde antenne testen? Ook dat 
is geen probleem. Laat het wel even van te voren weten zodat de benodigde meetapparatuur 
beschikbaar is.  Pieter PD5EW maakte de volgende foto's van de metingen die werden verricht 
door Edwin PD1EVL, Jens LA3NO, Jesse PE1RUI, Maurice NL-13355, Pieter PD5EW en Rob 
PE1KHX.  
 

 
 
Calibratie meting met een referentie antenne 
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Zelfbouw v.s. commercie  
 

 
Jens LA3NO en Jesse PE1RUI bespreken de gebruikte meetmethode. 
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Is het lastig of onmogelijk om thuis uit te komen op HF of 2 meter? 
 
PI4VLI heeft de beschikking over fullsize dipool antenne's voor de meeste HF banden, een 4 
elements beam voor 20 meter en een 15 elements antenne voor 2 meter. Gebruik maken van 
deze antenne's is tijdens de bijeenkomsten op zondagmiddag vrijwel nooit een probleem, dus 
breng gerust een eigen transceiver of receiver mee!  
 
De bunker is iedere zondag open vanaf 14.00 uur aan de Zuidweg te Biggekerke. We gaan dit 
zomerseizoen afsluiten met de gebruikelijk BBQ of bakplaat. Houd de website in de gaten voor 
de data!  
 

Open Monumentendag 2012 
 
Dit jaar wordt voor de 26e keer de landelijke Open Monumentendag gehouden. 
Op deze dag worden overal in Nederland interessante zaken, welke gewoonlijk niet 
toegankelijk zijn,  opengesteld voor het publiek. 
  
Voor alweer het zesde jaar wordt op deze dag ook de voormalige schuilbunker van de 
Bescherming Bevolking opengesteld.  Deze schuilbunker voor 3 personen ligt in de duinen van 
Westenschouwen en was in de tijd van de Koude Oorlog een onderdeel van het toenmalige 
meetnet voor radioactiviteit (als de Russen de bom zouden hebben laten vallen). 
Na het opheffen van de BB kwam deze bunker in handen van de toenmalige regionale 
Brandweer Zeeland en tegenwoordig is hij in gebruik als radio-steunpunt voor de mensen van 
Delta Radio Communicatie Ondersteuning. Tijdens de open dag is de bunker geopend, vind er 
een (kleine) rondleiding plaats, is er een tentoonstelling van authentieke meetinstrumenten en  
wordt het verhaal van toen verteld met een link naar de WVD ploegen van nu. 
  
Wanneer: zaterdag 8 september 2012 tussen 09:00 – 17:00 
Waar: A. v/d Weijdeweg, Westenschouwen (onderaan de uitkijktoren) 
Parkeren: op de parkeerplaats aan het einde van de Bosweg / begin van de A. v/d Weijdenweg. 
  
Routebeschrijving; komende vanaf Walcheren: 
-          Volg de N-57 richting het Noorden 
-          Na de Oosterscheldekering links richting Westenschouwen (Kraaijensteinweg) 
-          Eerste weg rechts (Haaymanweg) 
-          Op de T splitsing rechts en na ca. 200 meter links (Bosweg) 
-          Parkeren op de (helaas betaalde) parkeerplaats aan het begin van de A. v/d 
Weijdenweg.  

Reken op minimaal 2 uur 
-          Volg het betonpad lopend gedurende 1,5 km richting de uitkijktoren 
-          Onder aan de uitkijktoren staat een bekende terreinwagen met vlag 
  
Inlichtingen: Dan de Bruijn, PA1FZH 
Inpraatfrequentie: 145.225 
  
Internet:   

● http://www.openmonumentendag.nl/monument/schouwen-duiveland-schuilbunker-
burger-bescherming/ 

● http://www.pi4wal.nl/bestanden/foto's/PA1FZH/OMD/2011/index.html 
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Verslag Lighthouse weekend 2012 
 
Walcheren staat bol van de tradities. Of het nu het ringrijden is, het maken van 
babbelaars op braderieën, het houden van Rescue evenementen of het organiseren van 
Lighthouse weekenden, in alle gevallen vinden dit soort zaken al sinds jaar en dag 
plaats. 
 
Zo ook het Lighthouse. Al sinds 1999 doen we met de drie samenwerkende afdelingen mee aan 
dit evenement. Eerst alleen vanuit de hoge toren in Westkapelle maar sinds 2006 mogen we 
ook gebruik maken van de lage toren aan de zeedijk. 
 

   
 
De vakantiegoden waren ons dit jaar gunstig gezind, want de schoolvakanties waren al achter 
de rug. Onze vaste organisator Leo, Pa0ULT (met een klein beetje achtergrond hulp van het 
WAT) zat al te peinzen hoe hij alle mensen die zich zouden aanmelden in 2 torens gedurende 
36 uur zou moeten onderbrengen. 
 
Helaas was de animo “iets minder” zodat we uiteindelijk wel beide torens konden bemannen cq 
bevrouwen maar alleen gedurende de dagdienst. Dit was wel erg jammer, want nu miste je de 
avonduren, waarin vaak leuke DX mogelijk is. Nu is een Lighthouse weekend geen contest, 
maar een verre verbinding is toch ook wel leuk. We hebben dus heel wat mooie verbindingen 
gemist. 
 
Uiteraard was het volledige Walcheren Antenne Team aanwezig om de opbouw van het 
antennepark te begeleiden. Omdat we hadden besloten om alleen op HF uit te komen, hoefden 
we de masten voor VHF niet op te bouwen, hetgeen niet alleen een enorme tijdswinst en 
sjouwreductie opleverde maar ook een hoop nodeloze discussie tussen bepaalde WAT leden 
over nut en noodzaak van stalen beugels versus de traditionele sjorringen in hoge mate 
beperkte. 
 
 
Wijs geworden door eerdere torenopbouw ervaringen en gezien de voorspelde hoge 
temperaturen, hadden we al snel besloten dat het opstellen van de operating tafel beneden in 
de koele hoge toren niet eens zo heel slecht idee was. 
In de praktijk bleek dit voor de lage toren echter niet geheel op te gaan. Met een 
buitentemperatuur van bijna 30 graden, slechts 1 deur en een volledig stalen toren, krijg je al 
snel compassie met een konijn gedurende de kerstdagen. Dat het buiten ook warm was, bleek 
wel uit het feit dat een campingtafeltje ruim een centimeter in het asfalt zakte. 
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Tijdens de voorbereidingen hadden een groep enthousiaste Duitse zendamateurs ook al 
aangegeven graag de torens te willen activeren. Uiteraard werd dit in goed overleg geregeld 
(ook Duitse amateurs bezitten het “Improvisationstalent” ) en zo stond op precies 1 
verlengsnoerlengte (voor insiders: 12,5 RH) een complete Duitse shack in een aanhangwagen 
naast de lage toren. Op zondag leidde deze verbroedering zelf nog tot een gezamenlijke Duits – 
Nederlandse maaltijd. Weliswaar geen “wiedergutmachungsschnitzel” maar wel met 
Nederlandse worsten op een Duitse grill. 
 
Alle aanwezigen, zowel in de lage- als in de hoge toren, hebben het enorm naar hun zin gehad 
en er zijn mooie verbindingen gemaakt. 
 
Het voorbereiden, maar ook de afhandeling van een evenement als dit, kost erg veel tijd. Leo, 
Pa0ULT, heeft dit nu 13 keer vol overgave en steeds met succes gedaan waarvoor we hem als 
drie afdelingen erg dankbaar zijn. 
 
Gezien de grote hoeveelheid tijd die hier in gaat zitten en het lage aantal deelnemers wat zich 
aanmeld als operator (ca. 5% van het totale ledenaantal van de drie samenwerkende 
afdelingen), heeft Leo aangegeven graag zijn plaats af te willen staan aan iemand anders. 
 
Wie wil in 2013 de organisatie op zich nemen? Uiteraard sta je er niet alleen voor want het 
gehele WAT staat achter je. Echter: iemand moet wel het voortouw nemen. 
 
 
Voor de statistieken: 
 
Lage toren: 
PA1IJF, PE1PTQ, PA3BWS, PA0ULT, PA1FZH 
Als antenne de vertrouwde FD-4 
Ca. 100 QSO's 
 
Hoge toren: 
PA0ULT, PA0RBO, PA0INA, PD7M, PA3HFJ en PD0KM 
Als antenne de zelfbouw ZS6BKW. 
180 QSO's (waarvan 90% op 40 meter gemaakt) 
 
 
Dan, PA1FZH 
 
Fotoboek : kijk op http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/56  
 

http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/56
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CQ-PA voortaan digitaal 
 
Vanaf deze maand zal het orgaan van de VRZA, de CQ-PA, voortaan digitaal beschikbaar 
worden gesteld aan de leden van de VRZA. 
 
Het juli/augustus nummer was de laatste papieren versie, vanaf heden zal de informatie via het 
beeldscherm worden vertoond. Toch zullen veel zaken ook voor niet VRZA leden in te zien zijn, 
zoal te vinden is op www.cqpa.nl   
 

Antennebeleid voor zendamateurs in gemeente Enschede 
 
De gemeente Enschede bracht de amateurwereld daar onlangs in beroering. Het college 
van B&W heeft een beleidsconcept gepubliceerd rond toekomstige vergunningen voor 
amateurantennes. Aanleiding is dat het gemeentebestuur vindt dat vergunningaanvragen 
voor amateurantennes teveel mensuren van het ambtelijk apparaat vergen. 
 
Hoewel gesuggereerd wordt dat dit nieuwe beleid voor radio-amateurs aantrekkelijk zou 
worden, behelst het veel beperkingen voor locaties en antennehoogte. Bovendien zouden 
luisteramateurs helemaal geen antenne hoger dan 5 m mogen hebben. 
 
Heel kort samengevat zouden in de toekomst vergunningsplichtige amateurantennes (hoger 
dan 5 m): 
● nooit hoger mogen zijn dan 15 meter 
● nooit uit meer dan één antenne-installatie per woning mogen bestaan 
● alleen worden toegestaan aan mensen die als zendamateur geregistreerd staan 
● alleen worden toegestaan in minder dichte bebouwing (o.m. wel in sommige buitenwijken – 

niet in stadscentrum) 
Tot 1 augustus j.l. konden belanghebbenden op dit beleidsconcept (19 pgs lang) hun zienswijze 
bij B&W indienen. Daarna zal dit concept al of niet aan ingediende zienswijzen worden 
aangepast en vervolgens als beleidsregel worden gehanteerd. 
 
Het HB van de VERON heeft vastgesteld dat op dit beleidsconcept juridisch wel het een en 
ander valt af te dingen. Daarom heeft het HB van de VERON, samen met het bestuur van de 
VRZA, een gedegen - juridisch onderbouwde - zienswijze naar Enschede gestuurd. Hiervoor is 
uiteraard gebruik gemaakt van argumentatie en jurisprudentie uit het VERON standaardwerk 
‘Amateurradio-antennes, een juridische leidraad’ van Mr. G.M.M. van den Berg, PA0GMM 
(Uitgave Servicebureau VERON). 
 
Te hopen is dat het college van B&W de zienswijze van VERON/VRZA ter harte neemt en dit 
concept op een groot aantal punten aanpast. Als dat niet gebeurt, worden voor zend- en 
luisteramateurs in Enschede helaas veel juridische stappen noodzakelijk. 
 
Dringend wordt overigens iedereen aanbevolen om bij antenne-aanvragen genoemde leidraad 
te hanteren. Als procedures noodzakelijk blijken dient u - zo mogelijk - juridische bijstand in te 
roepen. Vaak kan dit via de eigen rechtsbijstandsverzekering. 
 
Léon Kusters, PA1LK 
VERON Public Relations Commissie  
 
 
 
 

http://www.cqpa.nl/
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Voor elke butget een porto en mobilofoon 
 
De Wouxun familie is onlangs uitgebreid waardoor veel zendamateurs in de gelegenheid 
zijn om een 2m/70cm mobilofoon aan te schaffen voor een schappelijke prijs. 
Meer informatie op http://bami.rtstelecom.nl/?Mobilofoons:KG-UV920R  
 

Antennewerkzaamheden bij VRZA ZWN 
 
Zoals bekend werd de afdeling dankzij Etiënne PE1OYT een schuifmast inclusief 
antennes en ATV-materiaal rijker. De mast werd al eerder tegen de clubshack bevestigd, 
onlangs was het tijd om de antennes in de mast te plaatsen. 

 
 
Maar even daarvoor hadden Wim PA0JAW en Jeroen PE1MWB de benodigde doorvoering 
voor de coax in de muur aangebracht, hetgeen ook al een flink karwei was. 

Op zaterdag 28 juli was het dan zover, een ploeg radioamateurs was verzameld om de coaxen 
te prepareren, de rotor aan de mast te bevestigen en de antennes gereed te maken voor 
plaatsing. Aan het eind van de middag was de klus geklaard, alleen de afwerking van de coax in 
de shack moet nog worden voltooid. 

Een woord van dank gaat naar de uitvoerenden: Jeroen PE1MWB, Wim PA0JAW,  
Jan PA3BKZ, René PD0EJN en Wijnand PA3HFJ. 
 
Foto’s van deze dag via http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/55  
 
 
  

http://bami.rtstelecom.nl/?Mobilofoons:KG-UV920R
http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/55
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HF Belevenissen van PG9HF 

Een paar weken geleden brak mijn 2e eindgevoede langdraad antenne doormidden. 
Deze antenne gebruik ik vaak samen met mijn Offcenter antenne voor Diverity ontvangs 
Zie voor uitleg op: http://www.download.n7tgb.net/Misc/wg_diversity.pdf 
 
Dus kan ik deze antenne niet missen. Daar de keuze aan eind gevoede antenne niet zo groot 
is. Heb ik wel te maken met een paar fundamentele zaken. 
Daarom had ik met Bob van Donselaar ON9CVD een uitgebreide e-mail wisseling. 
Over de voor en na's van eind gevoede antennes. 
 
Hierbij de uitleg van Bob ON9CVD over eind gevoede draad antennes. 
 
(Quote) 
Een paar opmerkingen nog om mogelijke misverstanden te vlug af te zijn. 
 
- De eind-gevoede antenne (zonder voedingslijn) straalt over de hele lengte 
van de antenne. De antenne genereert daarom een horizontale component vanuit 
het horizontale deel (22 m.?) en een verticale component (verbinding van de 
antenne met de tuner plus de verbinding van de tuner met het aardpunt. 
 
Koppeling met andere systemen in de omgeving (z.g. LF-inpraten) komt tot 
stand wanneer de antenne bij de 'ontvanger' (het gestoorde apparaat van de 
buren) evenwijdig ligt aan het elektromagnetische veld van jouw antenne. 
Bij een horizontale dipool antenne is er alleen een horizontale component, 
die kan instralen op horizontaal liggende draden (telefoon aansluiting, 
'lekkende' coax van het centrale antenne systeem, luidspreker kabels, etc) 
 
Bij een antenne met een horizontale en verticale veldcomponent kan 
instraling dus plaatsvinden op apparaat aansluitingen in beide richting. 
De kans op LF-inpraten is dus bij een antenne met een horizontale en een 
verticale component twee maal zo groot als bij een antenne met een enkele 
veld component. Beide antennes kunnen dus LF-inpraten veroorzaken! 
 
- Een Zepp antenne heeft alleen een horizontale veld component, omdat de 
voeding plaats vindt via een lengte transmissielijn. Binnen deze lijn heffen 
de velden elkaar op, waardoor er geen veld buiten deze voedingslijn kan 
optreden. 
Hiermee wordt de kans op LF-inpraten bij een Zepp antenne even 
groot (even klein) als bij een horizontale dipool antenne. 
 
- Bij toepassing van een Zepp-antenne op andere banden dan waarvoor de 
straler een halve golflengte lang is (of een on-even veelvoud hiervan), kan 
de impedantie bij het voedingspunt weer elke willekeurige waarde aannemen. 
Daarom is het ook bij zo'n Zepp-antenne van belang om de aardzijde goed aan 
te sluiten. 
 
Een goede antennetuner is dan ook noodzakelijk. Bij een 
meer-banden antenne dient de stub te vervallen en vervalt ook de lengte-eis 
voor de voedingslijn. 
 
- Een antenne tuner kan alleen vervallen wanneer de antenne straler precies 
een halve golflengte lang is, de voedingslijn de juiste lengte heeft (zie 
grafieken in mijn verhaal) en ook de 'stub' de juiste afmetingen. 
Deze antenne is dan geschikt voor een enkele frequentie. 

http://www.download.n7tgb.net/Misc/wg_diversity.pdf
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73 de ON9CVD, Bob. 
 
Zie uitgebreide uitleg op: rac.ele.tue.nl/~on9cvd/Eindgevoede%20antennes.htm 
 
(Unquote) 
 
 

Bevestigde en ontvangen QSL kaarten: 
 

 
 
FP5BZ  St.Pierre gewerkt dd.11-11-2011 op 10mtr. Ontvangen 19 juni.jl. 
5N7M Nigeria gewerkt dd.29-1-2011 op 17mtr. Ontvangen 23 juni.jl. 
V26E Antigua en Barbuda gewerkt dd.25-3-2012 op 15mtr. ontvangen 8 juni 
XV2RZ Vietnam gewerkt dd.12-4-2012 op 17mtr. ontvangen. 
 
TX: Diverse JRC JST : 135 - 245 -100 
Ant: Verbeterde Carolina windom ( 160 t/m 6mtr.). 
 
73' cor van Soelen PG9HF 
TWITTER:  @PG9HF 
http://www.pg9hf.nl 
Logboek: http://www.hrdlog.net/ViewLogbook.aspx?user=PG9HF  

http://rac.ele.tue.nl/~on9cvd/Eindgevoede%20antennes.htm
http://www.pg9hf.nl/
http://www.hrdlog.net/ViewLogbook.aspx?user=PG9HF
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AGENDA 2012 

  

2 september            Antennemeetdag 
5 september            Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
12 september          WAL: Afdeligsbijeenkomst: Onderling QSO 
19 september          Technoavond VRZA ZWN 
26 september          Vossenjacht Walcheren 
3 oktober                 Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
10 oktober               WAL lezing: D-star en Winlink door PE1PLM 
17 oktober               Technoavond VRZA ZWN 
20+21 oktober             JOTA weekend 
3 november             Dag voor de Radioamateur Apeldoorn 
7 november             Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
14 november           Meetavond door PA3APV & PAoLCC 
21 november           Technoavond VRZA ZWN 
5 december             Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
12 december           Jaarlijkse verkoping 
19 december           Technoavond VRZA ZWN 
  
Elke zondag 14.00 uur locale tijd openstelling van de bunker, Zuidweg 2 te 
Biggekerke 
  
Elke zondag 20.30 uur locale tijd 144.060 MHz CW ronde (vertikaal vanuit 
Walcheren) 
  
Elke zondag 21.00 uur locale tijd 145.225 MHz Technoronde vanuit 
Middelburg 
  
Elke 2e dinsdagavond Locator contest van 20.00 uur tot 23.00 uur locale tijd 
waaronder PI4ZWN vanuit de clublocatie van de VRZA ZWN. 
  
Elke 4e woensdag van de maand Vossenjacht op 80 meter, info via PI4ZWN 

 

 

Colofon 

Eerdere edities bekijken? http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32 

 Redactie             Jesse Kluijfhout     PE1RUI              www.pi4vli.nl 
                                      Wim de Zwart              PAoWDZ            www.pi4wal.nl 
     Robert Poortvliet         PA3GEO            www.pi4zwn.nl 
 Lay-out  en verspreiding Ronald Verburg PA10725 

  
Deadline oktober  nummer: 20 september 2012 

   
Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com 


