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Van de redactie 
 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met o.a. een uitgebreid verslag van de Familie Vossenjacht, van               
de COTA Lewedorp, de tijdelijke PI4ZWN ronde op woensdagavond en heel veel meer.  
 
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw             
kopij vóór 20 apr 2020 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
 
Met vriendelijke 73,  Ronald PA10725 
 
Afdelingsbijeenkomsten VERON en VRZA voorlopig gecanceld 

Voorlopig zijn er geen bijeenkomsten van de VERON afdelingen Vlissingen en Walcheren            
evenals de VRZA afdeling Zuid West Nederland. Dit i.v.m. de Corona crisis. 
 
Informatie van de drie afdelingen kun je verderop in deze Deltaloep vinden, voor de komende               
periode zijn er wekelijks twee vaste momenten om elkaar op de frequentie te ontmoeten. 
 
Simplex rondes op huisfrequentie 145.225 MHz 
 
Zo is er wekelijks de reeds bestaande Techno-ronde op zondagavond, steeds om 21.00 uur. 
Deze ronde vindt plaats op 145.225 MHz 
 
Sinds woensdag 18 maart j.l. is er een extra wekelijkse PI4ZWN ronde gedurende de periode               
dat er geen bijeenkomsten zullen plaatsvinden i.v.m. de Corona crisis. Deze start om 20.00 uur,               
iedere woensdagavond ook op de frequentie 145.225 MHz vanuit Lewedorp.  
 
Graag tot horens op de band, en sterkte tijdens de Corona crisis. Pas goed op elkaar! 
 
namens de Techno-ronde, Dan PA1FZH & Frank PE1EWR 
namens de PI4ZWN ronde, Karin PA2KM & Wijnand PA3HFJ  
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Geen clubavonden VRZA ZWN tijdens pandemie 
 
Ook wij zendamateurs zullen onze clubavonden helaas op moeten schorten tijdens deze            

periode in de strijd tegen het Corona-virus. Dit is ons vanuit het landelijk bestuur              

verzocht. Gelukkig hebben wij als zendamateurs alle middelen in huis om elkaar in de              

ether te ontmoeten. 

Om aan de behoefte van een ontmoeting te voldoen zal er gedurende de komende weken elke                

woensdagavond in plaats van een bijeenkomst in de clubshack in Vlissingen een radioronde             

gehouden worden. 

Huisfrequentie 

We zullen elkaar ontmoeten op de vaste huisfrequentie van de Walcherse zendamateurs:            

145.225 MHz. Om 20.00 uur zal de ronde vanuit Nieuwdorp door onze voorzitter geopend en               

geleid worden. Het is een moment om even de laatste nieuwtjes uit te wisselen. 

Nu we gedwongen worden om thuis te werken zijn er misschien mensen die aan leuke               

projecten beginnen of iemand heeft tijdens de drukbezochte COTA nog een leuk idee             

opgedaan. Het is ook een stukje sociale controle, kunnen we iets voor elkaar betekenen? 

Ik hoop de vaste bezoekers van de clubbijeenkomsten even te horen maar natuurlijk zijn ook               

alle andere amateurs meer dan welkom om deel te nemen. Meld je om 20.00 uur in als                 

deelnemer of luisteraar. Luisteramateurs kunnen zich via de mail (pi4zwn@vrza.nl) inmelden           

maar ook via een chatroom zich melden of een vraag stellen. 

Houd de website https://www.pi4zwn.nl/ in de gaten voor eventuele verdere berichtgeving           

omtrent onze activiteiten. 

73’s van Karin PA2KM 
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Geslaagde eerste Familie vossenjacht zondag 8 maart Zuid-Beveland 
 
Zondagmiddag 8 maart was de eerste editie van de Familie Vossenjacht. Dit is een              

gezamenlijk initiatief van de organisatie en jagers die voorheen met de nachtvossenjacht            

meededen. Vaak was dit de afsluitende jacht van het lopend vossenjachtseizoen, met als             

extra handicap dat het donker was. Na een tiental jaren ging de voorkeur uit naar               

eenzelfde activiteit, maar nu overdag. 

Met alle jagers en de organisatie kon een zondagmiddag worden uitgekozen waar het             

weerbeeld beter was dan voorgaande weken in februari, toen het vaak stormde. Een beetje              

regen en wind evenals een zacht signaal van het Baken (DAAAA DI DI DI) waren enkele kleine                 

handicaps aan de start. Even na 13:00 uur startten de vijf deelnemende teams om beurten om                

de eerste peilingen op papier weg te zetten. Na het uitvoeren van meerdere peilingen kwamen               

de eerste teams om beurten aan bij het Baken. 

 

Wat is dat baken toch zacht! 
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Het Baken (Ronald PA10725 en Michel PD4AVO) stond bij het haventje van Ellewoutsdijk, het              

zuidelijkst puntje van Zuid-Beveland. Kijkend op een woest en regenachtig Westerschelde was            

het genieten van het uitzicht. Zowel binnen- als zeevaart kwamen op- en afvarend voorbij het               

vaarwater Everingen. Niet alle jagers kwamen met de auto ter plaatse, het eerste team kwam               

lopend over de dijk. 

Vervelende Vragen Lijst 

Aangekomen bij het Baken kwamen de teamleden in aanraking met de Vervelende Vragen Lijst.              

Dit jaar gingen de vragen o.a. over de Stoomtrein Goes-Borsele, de dorpen Ellewoutsdijk en              

Lewedorp, de spoorwegen, de ambulanceposten in midden-Zeeland en Klaas Vaak. Leuk           

waren de onderlinge discussies over de te beantwoorden vragen en bijhorende antwoorden.            

Voordeel was dit keer dat men kon kiezen tussen de antwoorden A, B, C of D. 

Dat de tijd even stil werd gezet tijdens de Vervelende Vragen Lijst hielp sommige teams om                

goed te kunnen nadenken over de mogelijke antwoorden. Is het antwoord B, of toch A? Terwijl                

antwoord C beter klinkt? Dan toch maar iets invullen om tenminste 25 % kans te maken op het                  

goede antwoord….. want elk goed antwoord gaf tenslotte een minuut aftrek van de eindtijd. Met               

de mededeling dat de koffie, soep én andere lekkernijen al snel gevonden konden worden bij de                

Vos, deed de jagers (opnieuw) motiveren om het hazenpad te kiezen richting de letter T. De tijd                 

liep daarmee ook verder om zo snel (en veilig) mogelijk naar de Vos te gaan peilen. Maar waar                  

zat de Vos ? 

De Vos (Bram PD1ABK en Dan PA1FZH) was gesitueerd aan de Katseveerweg, oostelijk van              

de Deltaweg. De Landrover van dienst kon mooi in de bossen worden geplaatst. Daar was het                

team afwachtend op de eerste jagers die zich aan de horizon lieten zien. Dat kon natuurlijk pas                 

als de verschillende peilingen (d.m.v. peilontvanger, kompas, landkaart, potlood, liniaal) goed           

werden uitgevoerd. Men kon de Vos aanrijden via de westelijke route (Wolphaartsdijk) als ook              

de oostelijke route (Wilhelminadorp). Toch kwamen de meeste teams langs Radioclub de            

Bevelanden. Daar viel het de aanwezigen op dat er nogal wat voertuigen met amateurantennes              

voorbij reden! 
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Koeken, broodjes en soep 

 
De deelnemers ontvingen een mooi certificaat 

Om beurten kwamen de teams binnen bij de Vos, waarbij men alvast kon bijkletsen met de                

aanwezigen, waar de koffie kon worden geschonken en waar kon worden genoten van de door               

Karin PA2KM gemaakte ‘Vos & Kaas’ koeken. Toen dan toch alle teams binnen waren              

gekomen kwamen de gehaktbroodjes van Elna uit de Landrover tevoorschijn, gevolgd door de             

overheerlijke tomatengroentesoep. 

Tenslotte bracht Michel de antwoorden van de Vervelende Vragen Lijst, gevolgd door Dan met              

de uitslag van de Vossenjacht. Alle deelnemende jagers ontvingen een certificaat als bewijs van              

deelname met daarop o.a. de uitslag en hoeveel minuten men onderweg was. Een mooie              

herinnering van dit leuke evenement. 
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De uitslag van de eerste Familie Vossenjacht editie 2020: 

1e plaats: Jos PA11208 en Robert PA3GEO (79 min) 

2e plaats: Karin PA2KM, Wijnand PA3HFJ en Wouter PB1WL (99 min) 

3e plaats: Ina en Jeroen PE1MWB (114 min) 

4e plaats: Wim PA0WDZ en Piet PA0CWF (160 min) 

5e plaats: Frans PA0INA en René PA3CKP (>160min) 

Iedereen dank voor het meedoen, graag tot een volgende keer! 

Ook eens meedoen met het peilen naar de Vos ? Van april t/m september iedere 4e woensdag                 

van de maand is er op Walcheren een Vossenjacht op 80 meter. Informatie zal binnenkort weer                

verschijnen op de website www.pi4zwn.nl. 

Klik voor de bijhorende beelden op onderstaande link: 

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek-2020/nggallery/fotoboek-2020/2020-familievossenjacht  

 
De broodjes laten zich goed smaken! 
 
 
73’s van Michel PD4AVO 
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TECHNO-RONDE 

IEDERE ZONDAGAVOND 

21.00 UUR  

145.225 MHz 

P I 4 Z W N  RONDE 

! TIJDELIJK ! 

IEDERE WOENSDAGAVOND 

20.00 UUR  

145.225 MHz 
Luistertip: iedere zondagavond om 20:45 uur een korte CW-ronde op 144.060 MHz 
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Een eendaags COTA-weekend is ook gezellig! 
Zaterdag 14 maart is de jaarlijkse COTA gehouden op camping Buitenhof (boer Dekker)             

te Lewedorp. Anders dan voorgaande jaren was door omstandigheden besloten om deze            

activiteit eenmalig terug te brengen naar 1 dag. Gelukkig zaten we onder de 100              

aanwezigen en waren er gemiddeld ca. 10 mensen binnen dus ten minste 15 luister- en               

zendamateurs en/of aanhang hebben gedurende deze zaterdag een leuke leerzame          

dagbesteding gehad waarover onderstaand verslag gaat. 

Tot 08:58u. leek het er op dat het konvooi vanuit Middelburg zou bestaan uit één               

(brandweer)auto’s maar om 08:59u. kwam ook PA2MKV er bij en konden we dus echt in               

colonne rijden. Bij aankomst in Lewedorp kwamen ook PA3HFJ en PA2KM aan rijden, direct              

gevolgd door PA3GEO. 

 

vlnr Robert, Frans en Louis met de 3D seinsleutels 
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Per vierkante meter 

De tafels in de kantine werden goed benut voor het gebruik van (zend)apparatuur en bijhorende               

laptops, soldeerstations en crashkits. Wijnand PA3HFJ en Karin PA2KM maakten gebruik van            

de zendkoffer waaraan twee mastjes werden gekoppeld; een voor HF en een voor VHF/UHF.              

Daarnaast nam Frans PA0INA plaats die zijn net verworven FT-450 wilde testen. Voorbij de              

deur waren Marcel PA2MKV, Dan PA1FZH en Robert PA3GEO tafelgenoten. Later zou Louis             

PE1RNT zich ook daarbij voegen, hij was er samen met Willy (YXL). Marcel had ook zijn                

zendkoffer meegenomen. Buiten op het veld maakte hij gebruik van twee getuide mastjes             

waaraan zijn antennes waren gekoppeld. Hij werkte dit weekend met name in de digitale              

modes. 

Omdat Frans PA0INA de Elecraft KX-2 had meegebracht en Dan PA1FZH de KX-3, moesten              

die natuurlijk even naast elkaar liggen. Toen Elna (XYL van Dan) langs kwam, is heel subtiel                

gememoreerd dat een KX-2 ook heeeel mooi is. 

De FT-817 coëfficiënt was trouwens ook best hoog; 

● Wijnand PA3HFJ bouwde de zijne in een mooi (koperen) frame wat precies (met accu 
en tuner) in de rugzak past; 

● Marcel PA2MKV bouwde de zijne in een 19” flightcase, compleet met voeding en 
eindtrap; 

● Dan PA1FZH bracht de al jaren in gebruik zijnde Pelicase compleet met accu, lader en 
kabels mee; 

● Robert PA3GEO had de zijne in een mooie kleine aluminium kist gestopt, compleet met 
mini endfed, tuidraden en haringen 
 

 Marcel PA2MKV digitaal in de weer 
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CW-sleutels uit de 3D printer 

3D Morsesleutel 

Louis PE1RNT en Robert PA3GEO gingen na de lunch aan de slag met de nieuwe seinsleutel                

van Robert, gemaakt door de 3D printer van Louis. Met gebruik van de soldeerbout konden de                

juiste connecties worden gemaakt waardoor Robert even later zijn eerste CW verbindingen met             

zijn nieuwe seinsleutel kan maken. Het bleek een groot succes en Robert heeft er een mooie                

toevoeging in zijn FT-817 crashkit bij. 
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Meten = Weten 

Aldert is een luisteramateur die nog niet zo heel lang geleden is lid geworden van de VERON.                 

Binnenkort verwacht hij zijn NL nummer. Hij is momenteel thuis online bezig met de Novice               

opleiding via de DLZA en luistert al mee met de zendamateurs op HF, VHF en UHF. Hij was al                   

een keer in de bunker geweest, vandaag was zijn eerste COTA. Aldert had, net als vele andere                 

aanwezigen, een endfed antenne gebouwd. Met de RigExpert analyser en wat hulp is de              

antenne keurig in de band (10-20-40) gebracht. Ook is zijn FT-897 door Wouter PB1WL netjes               

voorzien van PP30 connectoren, want zonder PP30 kun je je eigenlijk niet vertonen op een               

evenement als dit. 

Wouter PB1WL bracht de DK7ZB dualband antenne mee. Veel is er niet aan af te regelen maar                 

dat bleek ook niet nodig. Zowel op 2 als op 70 stond hij netjes in de band. Zodra het weer wat                     

beter wordt, gaat deze het dak van het nieuwe QTH van Wouter opsieren. 

 

Een van de vele aanwezige antenne analysers 
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Analysers 

Het oude gezegde luidt “iemand met slechts één SWR meter meet altijd de juiste SWR”. Maar                

welke gebruik je dan? De RigExpert, de ouderwetse analoge meter of de net door Louis               

PE1RNT gebouwde RigExpert bovenop een Arduino? Gelukkig bleken de beide RigExperts het            

erg met elkaar eens te zijn en kon Marcel PA2MKV met een gerust hart de endfed aan de                  

FT-817 hangen. 

Wijnand PA3HFJ en Dan PA1FZH keken nog even kwijlend naar een nog betere endfed; eentje               

die volgens de beschrijving op ALLE amateurbanden tussen 80 en 10 meter zou werken. Ieder               

voordeel heeft ook een nadeel en in dit geval was dat duidelijk de benodigde lengte van 40                 

meter. Nu past dat niet snel in de gemiddelde tuin maar zelfs in de outback van Nieuwdorp is 40                   

meter veel, om maar niet te spreken dat je dan op een minicamping de gehele camping zo’n                 

beetje nodig hebt. 

Nog meer zelfbouw 

Menno PD1ML had zijn zelfbouw baluns meegenomen, netjes ingebouwd in PVC potjes en             

waterdicht afgewerkt met de bekende “plastidip”. Omdat de -E- duidelijk staat voor            

“experimenteel”, had Menno de diverse baluns gemaakt in 1:1 ; 1:9 en 1:50 varianten ,               

gebruikmakende van de 4C65 kernen en de Ft-140-43 kernen. Helaas werd hij teruggeroepen             

voor het QRL. Begrijpelijk, gezien de omstandigheden, maar erg jammer om de experimenten             

niet af te kunnen maken. Gelukkig komen er nog vele antennedagen. 
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QRP Fieldtestset Mk.1 

Meten is nog meer weten 

Dan PA1FZH had zijn zelfbouw “QRP fieldtestset” meegenomen en hiermee de door Robert             

PA3GEO net aangeschafte QRP wattmeter vergeleken. Omdat er in de testset ook een simpele              

oscillator zit die op alle banden een S8 (plus of min 1 S punt) signaal geeft, is deze ook erg                    

makkelijk om te kijken of je set het nog doet. 

Robert PA3GEO werkte met de FT-817 en de mobiele spriet op de auto, uiteraard met elkaar                

verbonden door een stuk RG-58. Halverwege de middag bleek dat door onverklaarbare            

redenen (waarschijnlijk door de harde wind) de antennekabel de antenne op het dak ineens was               

vervangen door een dummyload. De output van de set was nog goed maar de ontvangst was                

ver onder 0. Gelukkig was er de QRP fieldtestset waarmee we snel konden vaststellen dat het                

front-end van de FT-817 nog in orde was. Omdat op hetzelfde moment de wind ging liggen en                 

daardoor de dummyload van de kabel verdween, hoorde Robert daarna weer alle stations. 

 
Deltaloep   Pagina 13 van 30 



 

Wim en Piet genieten van de koffie en lekkernijen 

Technische kennis delen 

Mentale- en technische ondersteuning ontbrak deze COTA ook niet. Piet PA0CWF en Wim             

PA0WDZ waren samen afgereisd naar Lewedorp om hun technische kennis te delen met de              

aanwezigen. Daarnaast konden zij het toch niet nalaten om wederom terug te blikken op hun               

succesvolle deelname aan de onlangs gehouden Familie Vossenjacht. Zij gaven nogmaals aan            

dat zij erg genoten hadden van de eerder deze week gehouden peilactiviteiten op             

Zuid-Beveland en kijken al uit naar de eerstvolgende vossenjacht op Walcheren. Deze zal –              

corona calamiteiten voorbehouden – worden gehouden op woensdagavond 22 april op           

Walcheren. 

Tijdens de familievossenjacht bleek trouwens ook dat er diverse peilontvangers duidelijk toe            

waren aan een groot onderhoud, dus de afspraken werden gemaakt om ook dat nog “even” te                

fiksen in de komende weken. 
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De Chinese maaltijd smaakte weer goed! 

Diner voor negen 

Inmiddels was het avond geworden. Karin PA2KM was genegen om de Chinese maaltijd af te               

halen. De negen aanwezigen konden onder het genot van een mooi FT8 signaal lekker smullen               

van de Foe Yong Hai, Babi Pangang, saté, rijst, nasi en bami. Aansluitend was er de koffietafel.                 

Gezellig kletsen over onze radiohobby, de dagelijkse dingen die ons bezighouden maar toch             

ook de Corona wat deze dagen het nieuws beheerst. Hierna ging men nog verder met WSPR-                

en FT8 activiteiten. Willy en Michel verzorgde de vaatafwas activiteiten, ook niet onbelangrijk! 

Jan Willempjes 

Aan een leuke dag kwam toch ook een eind. Nog voordat het donker was werden de                

coaxkabels, antennemastjes en bijhorende tuidraden opgeruimd. Waar vroeger veel ty-wraps          

moesten worden afgeknipt, was het nu gemakkelijk demonteren met de elastische Jan            

Willempjes. Hierna volgde nog een smakelijke koffieronde waar de aanwezigen nog eens            

terugkeken op deze leuke dag. Daarna was het dan toch zover. Robert en Dan deden samen                

de laatste vaat. De tafels en stoelen werden teruggeplaatst, en de zwabber gaf de vloer een                

mooie glans terug. Even na 21:00u. sloten we de deuren waarna iedereen huiswaarts keerde of               

doorging naar de nachtdienst….. 
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Het was een geslaagd weekend waar we weer uitkijken naar de volgende editie in 2021. Voor                

wie niet kan wachten: gedurende het weekend van 5 t/m 7 juni is er het jaarlijks veldweekend                 

welke ook zal worden gehouden op deze locatie op camping Buitenhof. Uiteraard zijn we, zodra               

het weer het weer toelaat ook op Oranjeplaat te vinden. Lees de aankondigingen in de               

Deltaloep van mei en juni. 

Namens de organisatie iedereen hartelijk dank voor de aanwezigheid, graag tot ziens in juni! 

Deelnemers aan de COTA 2020: Frans PA0INA, Aldert, Menno PD1ML, Willy en Louis             

PE1RNT, Marcel PA2MKV, Kim PD2KIM en Michel PD4AVO, Robert PA3GEO, Wouter           

PB1WL, Karin PA2KM en Wijnand PA3HFJ, Elna en Dan PA1FZH, Wim PA0WDZ en Piet              

PA0CWF. 

Via onderstaande link kun je alle foto’s nog eens terugkijken: 

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek-2020/nggallery/fotoboek-2020/2020-cota  

De 

nieuwe aanwinst van Frans PA0INA 

 

Verslag: Dan PA1FZH & Michel PD4AVO 

 
Deltaloep   Pagina 16 van 30 

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek-2020/nggallery/fotoboek-2020/2020-cota


 

Link: RF Toolbox  

Van Walter PE1ABR ontvingen wij onderstaande (handige) link voor onze radiohobby. 

http://rftoolbox.dtu.dk/#rfcalc  

Walter bedankt! 
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Zonnecellen verstoren wifi en digitale apparatuur 
 

Slecht geïnstalleerde of kwalitatief ondermaatse zonnepanelen blijken letterlijk        
stoorzenders voor draadloze apparatuur. Traag wifi? Dat kunnen de nieuwe zonnecellen           
van de buurman zijn. Zelfs C2000, het communicatiesysteem van politie, brandweer en            
ambulance, heeft er last van. 

Agentschap Telecom heeft in zes maanden tijd al tien gevallen aan de hand gehad waarbij               

zonnecellen de communicatie van de hulpdiensten dreigden te verstoren. Het ging niet zover             

dat er geen verkeer meer mogelijk was, maar de dekking van het C2000-netwerk vertoonde              

onverklaarbare zwakke plekken. Onderzoekers van het agentschap ontdekten de oorzaak:          

zonnepanelen. 

Montage 

Omvormers van slechte kwaliteit en slordige montage blijken de voornaamste oorzaken.           

„Zonnepanelen zijn een groeimarkt en er zijn ook cowboys actief die het niet zo nauw nemen                

met de voorschriften”, zegt John Derksen, hoofd toezicht bij Agentschap Telecom. 

Kwalitatief slechte omvormers zenden een radiosignaal uit dat wordt versterkt door           

aansluitkabels die slordig op het dak gelegd zijn en niet keurig evenwijdig zijn vastgezet. „Dan               

fungeren die kabels als een antenne met een reikwijdte van wel een kilometer. Als er dan een                 

zendmast van C2000 in de buurt staat kan er een storing optreden.” 

Storingen 

Ook thuis kunnen mensen last hebben van rare storingen van bijvoorbeeld hun wifi. „Als je wifi                

opeens heel traag wordt, dan zou dat zomaar het nieuwe slecht geïnstalleerde zonnepaneel             

van de buurman kunnen zijn. Die zonnepanelen kunnen ook het bereik van de smartphone of               

radio binnenshuis verslechteren.” 
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Beveiliging 

Agentschap Telecom liet twee weken geleden 252 zonnepanelen op het dak van het Haagse              

congrescentrum World Forum voor drie weken afsluiten omdat er te veel storing op C2000 was,               

terwijl de beveiliging met de komst van Ivanka Trump en koningin Máxima optimaal moest zijn. 

De toezichthouder wijst importeurs en fabrikanten van zonnepanelen inmiddels op ongewenste           

bijwerkingen. Ook installateurs krijgen voorlichting van Agentschap Telecom tijdens         

bijeenkomsten van de branche: kabels zomaar los op het dak leggen, is geen installeren. 

Met dank aan Cor PG9HF voor de link! 
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Gebruik van NARROW 

Gebruik bij voorkeur fm narrow voor qso's op de fm repeaters! 

Om een te harde modulatie ( te grote fm zwaai) te voorkomen wordt voor het gebruik van                 

repeaters in het 12,5 kHz raster een kleinere zwaai (= fm narrow) gevraagd. 

De reden hiervoor is om interferentie op de nevenkanalen en een (te) harde modulatie te               

voorkomen. 

Dit kan op de meeste radio sets door in het menu modulatie fm narrow te selecteren. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Namens de SRGW;  

Bram de Visser, secretaris 

FOTO: ALL.BIZ 

 
Deltaloep   Pagina 20 van 30 



 

Corona nieuwslinkjes 

Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/actueel  

RIVM https://www.rivm.nl/  

Veiligheidsregio Zeeland https://www.zeelandveilig.nl/coronavirus  

Omroep Zeeland https://www.omroepzeeland.nl/ 

PZC https://www.pzc.nl/  

NOS Nieuws https://nos.nl/nieuws/  

RTL Nieuws https://www.rtlnieuws.nl/ 

VRT Nieuws https://www.vrt.be/vrtnws/nl/ 

VTM Nieuws https://vtm.be/vtm-nieuws  
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Nieuws vanuit amateurland 

The International Amateur Radio Union (IARU) is bezig al haar websites te vernieuwen.  

De hoofd-website iaru.org is inmiddels actief in een nieuw design. Dat geldt ook voor de Region                

1 website. De websites van Region 2 en 3 zullen de komende dagen volgen. Met het nieuwe                 

ontwerp wil de IARU meer uniformiteit uitstralen en de regionale websites beter integreren in de               

hoofd-website. 

Meer info: https://www.iaru.org/  

 
Nieuwe ICNIRP-aanbeveling over blootstelling aan EM-velden 

De International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) publiceerde kort          

geleden een nieuwe aanbeveling over de maximale blootstelling van mensen aan           

elektromagnetische velden. Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden berichtte daar        

vorige week over op zijn website. 

Vanwege het belang van deze nieuwe ICNIRP-aanbeveling voor radioamateurs publiceren wij           

ook hier (met toestemming, waarvoor dank) de eerste bevindingen van het Kennisplatform. 

Lees verder via onderstaande link: 

https://www.veron.nl/nieuws/icnirp-aanbeveling/  

 
Nieuwe Upconverter voor QO100 van AMSAT-DL 

AMSAT-DL heeft een nieuwe upconverter voor de QO100-satelliet gelanceerd. Dit bouwpakket           

heeft tevens een ingebouwde eindversterker van 6 Watt. Tot de pluspunten behoort onder             

andere de naadloze samenwerking met de downconverter, die AMSAT-DL al eerder uitbracht.            

Als ingangsfrequentie zijn 430/435 MHz, 1290 MHz en 800 MHz beschikbaar. De converter is              

verkrijgbaar in de webshop van AMSAT-DL. 

Lees verder via onderstaande link: 

https://www.veron.nl/nieuws/nieuwe-upconverter-voor-qo100/  
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Centraal en Servicebureau VERON gesloten in verband met gevolgen coronavirus 

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus is het Centraal Bureau, ServiceBureau en              

Dutch QSL bureau sinds 17 maart 2020 gesloten. Het is niet meer mogelijk telefonisch contact               

op te nemen met het Centraal Bureau, ServiceBureau en het DQB. Wel doen we onze uiterste                

best om e-mail binnen 3 werkdagen te beantwoorden. Maak daarvoor gebruik van het             

contactformulier op de website. 

Lees verder via onderstaande link: 

https://www.veron.nl/nieuws/cb-coronavirus/  

Vattenfall Solar Team geslaagd voor N-Examen Nieuwegein 

Tijdens de radio-examens in Nieuwegein zijn 9 leden van het Vattenfall Solar Team TU Delft               

geslaagd voor de N-registratie. Met de finish in het zicht is afgelopen jaar de zonneauto volledig                

afgebrand. Daarom komt dit team terug met een gloednieuwe zonneauto dat ook nog eens de               

veiligste ooit moet zijn. 

Lees verder via onderstaande link: 

https://www.veron.nl/nieuws/vattenfall-solar-team-geslaagd/  

 

Algemene ledenvergadering VRZA van 4 april 2020 uitgesteld 

Het VRZA bestuur heeft besloten de algemene ledenvergadering van 4 april a.s uit te stellen. 

Dit in verband met de Corona-uitbraak. Het is vervelend voor iedereen, maar het VRZA bestuur               

is van mening dat we geen extra risico’s in de hand willen werken. Omdat wij niet weten hoe                  

Corona zich ontwikkelt kunnen we helaas nog geen nieuwe datum prikken. 

Lees verder via onderstaande link: 

https://www.vrza.nl/wp/2020/03/12/algemene-ledenvergadering-uitgesteld/  
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Coronavirus stevig vat op ons sociale leven 
 
Onderstaande tekst is van de algemeen voorzitter van de Veron, Remy PA0AGF 
 
Beste radiovrienden, 
 
Intussen heeft het coronavirus ook stevig vat op ons sociale leven. De regering heeft strikte               
maatregelen afgekondigd, waaronder het bijeenkomen in grote groepen. Thuis werken, minder           
sociale contacten en goede hygiëne zijn aspecten die verder in de richtlijnen voorkomen. 

 
 
Bijeenkomsten afgelast 
 
De Algemeen secretaris heeft direct daarop de afdelingen, in het kader van komende             
afdelingsbijeenkomsten, hierover geïnformeerd. Ook het advies om niet in grote groepen te            
vergaderen is voor zover bekend door de afdelingen overgenomen. Tevens zijn huishoudelijke            
vergaderingen ter voorbereiding van de komende VerenigingsRaad komen te vervallen. Hulde           
aan alle afdelingen voor het genomen besluit om het advies te volgen. 
 
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om de komende VerenigingsRaad voor onbepaalde tijd uit             
te stellen. De ontwikkelingen worden natuurlijk in de gaten gehouden en zodra het verantwoord              
is om een VR te houden worden de afdelingen en genodigden hierover geïnformeerd. 
 
 
Lees verder op pagina 25 
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Veel sterkte komende tijd 
 
U ziet het; onze hobby wordt vanuit huis bedreven maar dat heeft in het kader van sociale                 
onthouding zijn voordeel. We hoeven de deur niet uit. U weet er vast wel een mooie                
tijdsbesteding van te maken. 
 
Tevens wens ik u allen sterkte in de komende tijd. 
 
73 de Remy F.G. Denker PAøAGF 

 

VHF en hoger 

Website VHF-en-hoger commissie geeft informatie over onze amateurbanden boven 30MHz. 

https://vhf-uhf.veron.nl/  

 

Contestkalender HF  

https://www.contestkalender.nl/  
 

Contestkalender VHF +  

https://vhf-uhf.veron.nl/home/activiteitenagenda/  

 

Contestkalender 

https://www.contestcalendar.com/ 
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Afgelasten bijeenkomst VERON Walcheren A44 op 8 april 2020 
 

Het HB van de VERON heeft, conform de richtlijn van het RIVM, geadviseerd om de 
afdelingsbijeenkomsten af te gelasten. 
 
Als bestuur van A44 conformeren we ons aan deze richtlijnen en hebben we besloten om de 
afdelingsbijeenkomst van woensdag 8 april te laten vervallen. 
 
Oorspronkelijk zouden we op deze avond het voorstel voor de Verenigingsraad bespreken maar 
ook de VR is uitgesteld. Zodra we een nieuwe datum voor de VR hebben, zullen we alsnog het 
voorstel bespreken. 

 
Uiteraard hopen we met de leden dat we op woensdag 13 mei wel weer bij elkaar kunnen 
komen. Er staat die avond een lezing van Ruud Warnaar, PA3RW over de Raspberry Pi op het 
programma. 

 
In de tussentijd willen we de leden wijzen op twee radiorondes die er bestaan. Inmelden op 
deze rondes is ook een manier om zaken uit te wisselen die we gewoonlijk op de 
afdelingsavond zouden doen; 
 
- de reeds 18 jaar bestaande Technoronde op zondagavond om 21:00 op 145.225 
 
- de recent opgerichte ronde op woensdagavond om 20:00 op 145.225.  
 
Deze ronde tracht het gemis op te vangen van de vervallen afdelingsbijeenkomsten van 
VERON en VRZA op de woensdagavonden op Walcheren (evenals de bunker openingen red.). 

 
73, 

 
Dan de Bruijn, PA1FZH 
Voorzitter afdeling Walcheren A44 

Voor het laatste nieuws kijk je op de website van afdeling 44: http://pi4wal.nl/  
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Afgelasten bijeenkomsten VERON Vlissingen A55 
 

Het HB van de VERON heeft, conform de richtlijn van het RIVM, geadviseerd om de 
afdelingsbijeenkomsten af te gelasten. 

In die hoedanigheid zal de Bunker komende periode geen bijeenkomsten organiseren.  

Het bunkerbeheer (Wouter) zal komende maand(en) zorgdragen dat de generator periodiek zal            

worden aangezet, ook i.v.m. het voorkomen van het vastroesten van de koelpomp. 

Voor informatie ben je welkom bij Rob PE1KHX, Jesse PE1RUI en/of Wouter PB1WL. 

73’s van Wouter PB1WL 

Bunkerbeheer VERON Vlissingen 

 

Voor het laatste nieuws van de afdeling bekijk je de website via http://pi4vli.nl/ of luister je naar                 

de wekelijkse Technoronde op zondagavond om 21.00 uur op 145.225 MHz en/of de tijdelijke              

PI4ZWN ronde op woensdagavond om 20.00 uur op 145.225 MHz. 

Steun elkaar, zorg voor elkaar! 
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Woensdagavond 22 april start seizoen avond vossenjachten  

Normaliter is het woensdag 22 april de 4e woensdag van de maand, tijd voor de start van                 

het 80 meter vossenjachtseizoen op Walcheren. 

Het zal niemand verbazen dat met de huidige omstandigheden nu nog niet bekend is of deze                

activiteit zal kunnen gaan plaatsvinden. 

Zowel via de website van de VRZA afdeling Zuid West Nederland als via de twee radio rondes                 

(op zondagavond 21.00 uur en woensdagavond 20.00 uur, beiden op 145.225 MHz) zal de              

organisatie iedereen op de hoogte houden van de voortgang hierin. 

De website van de VRZA afdeling Zuid West Nederland is te vinden via https://www.pi4zwn.nl/  
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Agenda 

iedere zondag 21.00 uur wekelijkse Technoronde op 145.225 MHz 

iedere woensdag 20.00 uur Tijdelijke radioronde PI4ZWN op 145.225 MHz 

Onderstaande activiteiten zijn onder voorbehoud 

22 april 1e Vossenjacht op Walcheren 

09 mei Landelijke Molendag (Oranjemolen Vlissingen) 

21 mei Hemelvaartsdag / Familievelddag De Piet  

27 mei 2e Vossenjacht op Walcheren 

30 mei-01 juni Pinksterweekend 

05-07 juni Veldweekend Camping Dekker Lewedorp 

22-23 augustus Lighthouseweekend Vuurtoren(s) Westkapelle 

30 augustus Antennemeetdag Oranjeplaat 

16-18 oktober JOTA weekend 

31 oktober Dag voor de Radioamateur Zwolle 

 

 

Zondagmiddag PI4VLI bunker, te Biggekerke tot nader bericht gesloten 

Zondagochtend 09.30 uur 144.2650 MHz SSB ronde 

Zondagochtend 11.30 uur 145.6000 MHz Radioronde Zeeuws-Vlaanderen van PI4ZVL 

Zondagmiddag 12.00 uur 145.7750 MHz Radioronde Bevelanden van PI4NZB 

Zondagavond 20.45 uur 144.0600 MHz CW ronde Walcheren (lokaal) 

Zondagavond  21.00 uur 145.2250 MHz Technoronde vanuit Middelburg (simplex!) 

Woensdagavond 20.00 uur 145.2250 MHz PI4ZWN ronde (tijdelijk) (simplex!) 

Woensdagavond 20.30 uur 145.6250 MHz Radioronde van PI4BOZ  
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COLOFON     
 

 

Secretarissen: PI4VLI Jesse Kluijfhout PE1RUI www.pi4vli.nl  
PI4WAL Ben Bousché PD1MRZ www.pi4wal.nl  
PI4ZWN Michel Bleijenberg PD4AVO www.pi4zwn.nl  

 

 

Regionale UHF repeater 438.1500 MHz PI1VLI Walcheren e.o. D-STAR  

Regionale UHF repeater 430.3375 MHz PI2VLI Walcheren e.o. CTCSS 88,5 Hz  

Regionale VHF repeater 145.6625 MHz PI3VLI Walcheren e.o. DMR CC1 TS 1 en 2 

Regionale VHF repeater 145.7750 MHz PI3GOE Noord- en midden Zeeland, CTCSS 88,5 Hz 

Regionale VHF repeater 145.6000 MHz PI3ZVL Zeeuws-Vlaanderen, Westdorpe  

Regionale VHF repeater 145.6250 MHz PI3BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom 

 

De repeaters PI3BOZ en PI3GOE staan normaliter gekoppeld voor een beter en groter bereik. 

 

Eindredactie: Ronald Verburg PA10725 & Michel Bleijenberg PD4AVO  

Alle Delta Loeps (1999-2020) zijn terug te lezen via  https://www.pi4zwn.nl/downloads/  

Stuur uw kopij naar deltaloep@gmail.com                           Deadline mei nummer: 20 apr 2020 
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