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September 2013                            JAARGANG 19 NR. 09 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Hierbij ontvangt u de september editie van de Deltaloep met daarin informatie over de 
radiohobby. 
 
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 
 
 
AFDELINGSBIJEENKOMST VERON WALCHEREN 
 
Op woensdag 11 september is de eerste bijeenkomst na de vakantie. Naast de 
bestuursmededelingen, het uitwisselen van QSL kaarten en het vermelden van de 
vakantie QSO's, staat een interessante lezing op het programma door Jesse, PE1RUI.  
 
De lezing gaat over het testen van apparatuur op HF gevoeligheid, oftewel de EMC (elektro 
magnetische compabiliteit). Hiertoe heeft Jesse zelf een testopstelling gebouwd waarbij het te 
testen voorwerp kan worden blootgesteld aan een sterk HF veld van de te testen frequentie. In 
de lezing behandeld Jesse het fenomeen achter het testen, de opbouw van zijn testapparaat en 
(uiteraard) een demo. 
 
Hoewel Jesse de opstelling voor zijn QRL bouwde, is het voor ons uiteraard ook erg interessant 
om de wereld achter EMC wat nader te leren kennen. 
 
We zien u graag in de Brede School, Johan van Reigersbergstraat in  Middelburg Zuid.  
 
De avond start om 20:00  



 
Deltaloep           Pagina 2 van 10 

AANKONDIGING ANTENNE MEETDAG 2013 

Traditiegetrouw houdt het Walcheren Antenne Team in het laatste weekend van augustus 
of het eerste weekend van september de traditionele antennemeetdag. 

Dit jaar valt het precies op de scheiding van augustus en september, mooier plannen lukt niet! 

Wat staat er op het programma: 

ñ Testen van de bug beam voor 6 meter van PA1IJF 
ñ Testen van de (uiteraard) DK7ZB antenne voor 6 meter van Wim, PA0WDZ 
ñ Testen van de RBO lintlijn antenne voor 2/ 6 meter. In ieder geval heeft PA0WDZ er al 

eentje gebouwd 
ñ Vergelijken van (gekochte en zelfgebouwde) kleefvoet antennes voor 2 / 70, zowel op 

het linnen dak van een Suzuki als het blikken dak van de bedrijfsauto. 
ñ Optimaliseren van de op de vakantiestek in aller haast gebouwde vakantieantenne 
ñ Al het andere (zelf gebouwd of gekocht) waarvan je wil weten of “het wat doet”. Is een 

Popovic nu zoveel beter dan een coaxiale dipool? Is de winst van een gekochte vertical 
inderdaad 10 dB t.o.v. zelfbouw vertical (de prijs is meestal wel minstens 10 x zo hoog)?  

 

Wat is er in ieder geval aanwezig: 

– Meer dan honderd jaar antenne ervaring 
– MFJ analyser tot 70 cm 
– SWR meters tot 70 cm 
– Yaesu FT-817 NB tot 70 cm 
– Bakenzenders voor 2 en 6 meter 
– Referentiedipolen voor 2, 4, 6 meter 
– Verzwakker in dB's 
– Coaxkabels 
– Laro met pneumatische mast (6,5 meter), 12 volt en 230 volt 
– Losse mast 

 

Wat kan er mee op verzoek: 

ñ Sets / transverters voor 13 en 23 cm 
ñ Yagi antennes voor 13 en 23 cm 
ñ SWR meters voor 13 en 23 cm (maar dan moeten we wel heel lief kijken naar onze 

meest bekende V/UHF contester in de regio) 
ñ De laatste restanten Trespa (het begint langzaam op te raken, dus het restant is echt 

alleen voor de serieuze bouwer) 
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ñ  
Wanneer : zondag 1 september 
Hoe laat : vanaf 09:00 is PI4WAL QRV op 145.225 
Waar  : Uiteraard op onze vaste stek Oranjeplaat (RD 93832, 39318 of UTM 31U  
    05490,57074 of JO11UM of Oranjeplaatweg Arnemuiden) 

Eén van de WAT leden doet op deze dag propagatieonderzoek vanuit Normandië, de andere 
(aspirant) leden zijn uiteraard aanwezig om u bij te staan met raad en draad en WAT tarief. 

73 namens het Walcheren Antenne team, 

Dan “Hannibal” FZH 

 

OPEN MONUMENTENDAG 2013: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ook dit jaar zal de kleine BB bunker op Westenschouwen 
weer geopend zijn tijdens Open Monumentendag. 
De BB bunker is in 1968 gebouwd als beschermd 
onderkomen voor de vrijwilligers van de Bescherming 
Bevolking die in de Koude oorlog ten tijde van een 
atoom-aanval metingen zouden hebben moeten doen. 
Heden ten dage is de Koude Oorlog gelukkig over en 
is bunker in bruikleen gegeven ten behoeve van 
noodcommunicatie. 
 
Tijdens Open Monumentendag zullen er zowel 
bovengrondse- als ondergrondse rondleidingen worden 
gegeven waarbij niet alleen de rol van de meetdienst van 
de toenmalige BB wordt geschetst, maar ook de link 
wordt gelegd met de huidige Waarschuwings en 
Verkenningsdienst van de brandweer. In de bunker is een 
groot deel van de toenmalige inrichting aanwezig. 
 
Naast een stukje geschiedenis, is de bunker ook prima 
bruikbaar voor communicatie doeleinden. 
De bunker zelf ligt op 25 meter boven NAP, de 
naastgelegen toren heeft een top op 40 meter boven 
NAP, er is absoluut geen storing en in de bunker hebben 
we 230V / 16 A ter beschikking. 
Tijdens de "Wake Up" oefening met de Veiligheidsregio, 
Defensie en DRCO in januari 2013 is de toren gebruikt 
voor verbindingen op 2 meter, maar in de sneeuw van 
januari heeft Rens, PA1IJF, aangetoond dat 80 meter 
vanuit de bunker ook prima te doen is. 
 
Iedereen is van harte welkom om de geschiedenis te 
komen bekijken / beluisteren en eens een blik op de 
radiomogelijkheden te werpen. 
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Waar : A. van der Weijdenweg, Westenschouwen 
Wanneer: zaterdag 14 september 
Hoe laat : 09:00 - 17:00 
Inpraat : 145.225 staat bij maar soms zitten we midden in 
een rondleiding 
Parkeren : dit is helaas betaald maar kan op het 
parkeerterrein aan het begin van de A. van der 
Weijdenweg. Vanaf daar is het ca. 1,5 km lopen. 
 
Graag tot ziens op 14 september. 
 
73, 
 
Dan, PA1FZH 
 

 

OPROEP JOTA 2013 

Ook dit jaar vindt er in het 3e volle weekend van oktober weer een ontmoeting plaats 
tussen vele scouts via de ether (JOTA) en het internet (JOTI). Voor de ontmoeting via de 
ether, de JOTA, is de samenwerking met zendamateurs vereist 

Groepen die al langer meedoen hebben meestal een groepje vaste zendamateurs waar zij op 
kunnen rekenen. Groepen die voor het eerst mee doen of een paar jaar niet mee hebben 
gedaan en weer willen starten moeten meestal weer op zoek naar amateurs. Op dit moment zijn 
er bij mij (PD0KM) 2 verzoeken binnen gekomen. Één van een groep uit Goes (Hertog van 
Beijeren / Gosaha),  waar we vorig jaar ook hebben gedraaid en één van een groep uit 
Middelburg (Berdenis van Berlekom) die een aantal jaar geleden meerdere keren hebben 
meegedaan vanuit Veere. 

Het is weer een uitdaging om aan deze verzoeken te voldoen. Een ploeg van toch zeker 4 
amateurs heb je wel nodig om de scouts een leuke dag of weekend te bieden. Meld je aan bij 
Karin pd0km@vrza.nl en vermeld daarbij of je bij de groep in Goes of Middelburg wilt helpen. 
Als er nog meer verzoeken komen zal ik dat vermelden. De JOTA wordt dit jaar in het weekend 
van 19 en 20 oktober gehouden 
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BMA-CONTEST: 2 x PRIJS! 

Vorig jaar deed ik in september mee aan de BMA-contest. Dit is een Belgische contest 
die is verbonden aan het "Belgium Mill Award", een contest waarbij diverse molens in 
België worden geactiveerd. De contest kent een aantal categoriën voor zowel 80 meter 
als de 2 meter band, en ook aan de buitenlanders is gedacht.  

In 2011 was ik ook al van de partij en won toen zelfs de "buitenlandse categorie" voor VHF. 
Samen met XYL Karin PDoKM ben ik toen naar Kortrijk afgereisd om de trofee tijdens de 
nieuwjaarsreceptie op te halen in de clublocatie (in de brandweerkazerne) van de plaatselijke 
UBA-afdeling. 

Bij de editie 2012 viel ik zelfs dubbel in de prijzen; zowel voor 80m als 2m werd ik tot 
buitenlandse winnaar verklaard. En opnieuw volgde een uitnodiging om de bijbehorende 
trofeeën persoonlijk in ontvangst te komen nemen. Deze keer vond deze happening plaats in 
het laatste weekend van juni ofwel de start van ons zomerverlof en dus werd de eerste 
bestemming van onze vakantie "automatisch" België. 

Prijsuitreiking 

Outrijve 

De prijsuitreiking vond plaats in een voor deze contest zeer toepasselijke omgeving, n.l. de 
Tombeelmolen te Outrijve, vlak bij de plaats Avelgem. De camper werd voor deze gelegenheid 
een dag eerder de nabijgelegen Kluisberg opgestuurd, voor insiders wellicht bekend als een 
doorkomstplaats in de Ronde van Vlaanderen, zodat we ons op de fiets naar de molen zouden 
kunnen begeven. 

Locatie prijsuitreiking 

En zo kon het dus gebeuren dat wij op zondag 30 juni na een gezellig samenzijn met twee 
Delftsblauwe molentjes weer op de fiets konden stappen. Het was in ieder geval weer een leuke 
ervaring en een leuk begin van onze zomervakantie. Vanaf de 141 meter hoge Kluisberg heb ik 
mij 's avonds zelfs nog in kunnen melden in de Technoronde, en ook de 2m Dutch Activity 
Contest werd de dinsdagavond daarop vanaf de Kluisberg "afgewerkt", hoewel de resultaten 
door de regen nogal tegenvielen. 

Dit jaar vind de BMA-contest plaats op zondag 15 september tussen 8 en 12 uur lokale tijd. 
Hoewel ik mij nu niet meer kan verbeteren ben ik toch weer van plan om mee te doen...hi! 

Beelden via http://pi4zwn.nl/index.php/nieuwsberichten/48-lezers-schrijven/257-bma-contest-2-x-prijs  

 
73’s van Wijnand PA3HFJ 
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SEIZOENSTART:  BARBECUE! 

De eerste woensdag van september is het weer zover. Het nieuwe seizoen wordt dan 
weer traditioneel geopend met een barbecue. Iedere zend- en luisteramateur uit de regio 
is welkom om mee te doen met of zonder partner. Het enige dat wij vragen is om een 
goed humeur mee te nemen en € 10,-. 

Ook dit jaar wordt het eet-gedeelte weer verzorgd door Karin pd0km. Zij zal ook nu weer zorgen 
dat er een heerlijk doch mager assortiment aan vlees en vis op de schalen ligt om op het 
rooster te leggen. Voor drankjes zorgen we natuurlijk ook maar daarnaast hebben ook diverse 
amateurs beloofd een flesje wijn uit hun vakantieland mee te nemen. 

Schroeifestijn 

Het schroeifestijn wordt gehouden op woensdag 4 september bij de clubshack van VRZA ZWN 
te Vlissingen. Vanaf 18.00 uur is de shack open en we verwachten dan rond 18.30 uur het vlees 
op de roosters te kunnen leggen. 

Je opgeven voor deze gezellige avond kan bij Karin pd0km@vrza.nl, betalen mag op de avond 
zelf. Als je uiterlijk zaterdag 31 augustus laat weten of je meedoet kan zij de boodschappen 
gaan doen. Ook met dieet wensen wordt rekening gehouden als je ze even doorgeeft. 
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35E ballonvossenjacht 

Op zondag 15 september 2013 vindt alweer voor de 35e keer de landelijke 
ballonvossenjacht plaats! Tijdens dit veelbesproken evenement wordt een radiosonde 
opgelaten aan een (weer)ballon die na enkele uren een hoogte van omstreeks 30 
kilometer bereikt. Door de afgenomen luchtdruk klapt de ballon en daalt de sonde aan 
parachutes naar beneden. De landingsplaats is van tevoren natuurlijk nooit bekend zodat 
het op gezonde peiltechniek en een klein beetje geluk aankomt om de sonde als eerste 
terug te vinden. 

Meedoen is héél gemakkelijk. Als je in het bezit bent van een (eenvoudige) vossenjacht 
ontvanger en een dosis gezond verstand maak je al een goede kans om de sonde als éérste te 
vinden! De afgelopen jaren hebben we heel wat verschillende geavanceerde peilmethodes 
voorbij zien komen maar de organisatie ziet ieder jaar opnieuw dat de eenvoudigste middelen 
vaak leiden tot het beste resultaat. 

De ballonvossenjacht is voor veel deelnemers een heus familie evenement. Voor iedereen is er 
wel een taak, immers, een goede equipe heeft behalve een vossenjager en een bestuurder ook 
een navigator nodig én iemand die nauwlettend de informatie via de beschikbare frequenties en 
internet in de gaten houdt. De ballonvossenjacht is daarmee een veelzijdig evenement die voor 
iedere geïnteresseerde toegankelijk is, ook als je geen gelicentieerd zendamateur bent… 

Inschrijven voor de jacht is niet nodig. Je kunt vanaf het KNMI de ballon gaan volgen (toegang 
tot het terrein zelf is helaas niet mogelijk) maar ook vanuit je woonplaats. De eerste drie 
binnenkomers worden na afloop van de jacht bij de landingsplaats beloond met een beker. Dit 
jaar hebben we voor iedere deelnemende groep een aandenken. Hiervoor moet je wel op de 
landingsplaats verschijnen natuurlijk! Deze landingsplaats wordt na enige tijd bekend gemaakt 
zodat iedereen het uiteindelijk kan vinden! 

Rond de jacht bestaan verschillende verdere activiteiten, zoals het landelijke relais vanuit de 
Gerbrandi Toren te IJsselstein, het 70cm relais PI2NOS en op 40m rond 7077kHz. Tevens is er 
veel te zien via de bekende ATV repeater PI6ATV waaronder live beelden uit de ballon en van 
het volgteam. 

Verdere aankondigingen, frequenties, informatie vooraf, etc. zijn te vinden via de volgende 
media: 

Ballonvossenjacht Website: www.ballonvossenjacht.nl  

Ballonvossenjacht op Facebook: www.facebook.nl/ballonvossenjacht  

Ballonvossenjacht op Twitter: www.twitter.com/ballonvosjacht  
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VERON, afdeling Walcheren 

Woensdag 11 september om 20.00u vindt weer de eerste  maandelijkse afdelingsbijeenkomst 
plaats na de vakantie en wel in het Palet (Brede School)  in Middelburg-Zuid. ( J. van 
Reigersbergstraat 2 ).  

 
Naast de bestuursmededelingen, het uitwisselen van QSL kaarten en het vermelden van de 
vakantie QSO's, staat een interessante lezing op het programma door Jesse, PE1RUI. 
De lezing gaat over het testen van apparatuur op HF gevoeligheid, oftewel de EMC (elektro 
magnetische comptabiliteit). 

 
Hiertoe heeft Jesse zelf een testopstelling gebouwd waarbij het te testen voorwerp kan worden 
blootgesteld aan een sterk HF veld van de te testen frequentie. In de lezing behandeld Jesse 
het fenomeen achter het testen, de opbouw van zijn testapparaat en (uiteraard) een demo. 
Hoewel Jesse de opstelling voor zijn QRL bouwde, is het voor ons uiteraard ook erg interessant 
om de wereld achter EMC wat nader te leren kennen. 

 

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 volop bezig; 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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DAG VOOR DE RADIOAMATEUR 

De 53e Dag voor de RadioAmateur 2013 zal plaats vinden op zaterdag 2 november in de 
Americahal te Apeldoorn. 

Deze dag biedt naast commerciële en niet-commerciële aanbieders van elektronica ook een 
nagenoeg complete presentatie van alle commissies, ideaal voor belangstellenden die meer 
van onze hobby willen weten. 

De dag zal weer de bekende onderdelen bevatten: de AMRATO, VROM (de VERON-
onderdelenmarkt), de presentatie van diverse commissies en verenigingen, de 
zelfbouwtentoonstelling en natuurlijk weer interessante lezingen en de loterij. 

Om u aan te melden, als standhouder bij de onderdelenmarkt, als commerciële standhouder, 
als deelnemer aan de zelfbouwtentoonstelling, of om te assisteren op de dag zelf, kunt u zich 
opgeven bij hieronder genoemde personen. Zij kunnen u ook informeren over de kosten en of 
de voorwaarden. 

Meer info via http://veron.nl/activiteiten/details/activiteiten_dvdra.html  

Hoe te handelen bij storing door PLC installaties  
 
Regelmatig bereikt de VERON meldingen over vermoedelijke storing door Powerline 
Communication (PLC) installaties. Amateurs wordt aangeraden in eerste instantie zelf de 
storingsbron te lokaliseren en de situatie met de veroorzaker te bespreken om tot een 
oplossing te komen. In de praktijk is het zo dat daar waar gebruik wordt gemaakt van plc 
modems met bescherming van de amateurbanden door "notches" zo goed als geen 
storing zou moeten ontstaan. 
 
Voor storing veroorzaakt door KPN plc modems is een oplossing mogelijk. KPN heeft de 
VERON benaderd en aangegeven dat, indien de geconstateerde storing door KPN geleverde 
modems wordt veroorzaakt, in ieder geval een melding bij KPN kan worden gedaan via dvs-za 
@ kpn.com en/of gebruik kan worden gemaakt van het KPN meldingsformulier. Voor andere 
types modems is het melden van de storing bij het Agentschap Telecom en de EMC-EMF 
commissie de aangewezen weg om mogelijk tot een oplossing te komen.  
 
Voor meer informatie http://emc-emf.veron.nl  

Nieuw Frans behang filtert Wifi en GSM 

Onderzoekers van het Insitut polytechnique Grenoble INP hebben een behang ontworpen 
dat Wifi signalen en elektromagnetische stralingen isoleert. 

Ze hebben het in eerste plaats ontwikkeld als extra bescherming van Wifi netwerken tegen 
externe kraak, maar het kan natuurlijk ook gebruikt worden om straling buiten te houden, 
bijvoorbeeld voor personen die denken overgevoelig te zijn voor elektromagnetische stralingen 
van mobiele telefonienetwerken. 

Lees verder via http://www.agentschapnl.nl/actueel/nieuws/nieuw-frans-behang-filtert-wifi-en-gsm  
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AGENDA 2013 

Regionale- en landelijke evenementen 2013 
 
1 september               Antennemeetdag 
8 september               West Brabantse Radiomarkt Standdaarbuiten 
14 september            Open Monumentendag 2013 
18-20 oktober            JOTA weekend 
26-27 oktober            CQWW SSB Contest 
2 november               Dag voor de Radio Amateur Apeldoorn 
23-24 november        CQWW CW Contest 
 
  
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 woensdagavond 80 meter vossenjacht. Raadpleeg de website van 
de VRZA ZWN voor de laatste info http://www.pi4zwn.nl  
 
 
  

 

 
 
 

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 2013 

   
Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com  


