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Van de redactie

Hierbij ontvangt u de Deltaloep met informatie over de komende activiteiten en een advertentie
met verschillende onderdelen, converters, transceivers een scanner en heel veel meer.

Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw
kopij vóór 20 april 2021 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com
De verzending van de april editie zal medio 25 april 2021 plaatsvinden.

Met vriendelijke 73,  Ronald PA10725

Extra radio-rondes woensdagen 7 en 14 april

Voorlopig vinden er i.v.m. de strengere lockdown maatregelen en avondklok nog steeds
geen afdelingsbijeenkomsten plaats. We willen ook dit voorjaar graag "vinger aan de
seinsleutel" houden met onze leden. Vandaar dat we elkaar ook op de eerste twee
woensdagavonden in april "on the air" te ontmoeten op 145.225 MHz om 20:00 uur.

De ronde op de eerste woensdag van de maand zal worden geleid door Karin, PA2KM als
zijnde de normale ZWN afdelingsbijeenkomst.

De ronde op de tweede woensdag van de maand zal worden geleid door Dan, PA1FZH, als
zijnde de normale WAL afdelingsbijeenkomst.

Uiteraard is er ook iedere zondagavond de Techno Ronde op 145.225 MHz om 21.00 uur,
geleid door Dan, PA1FZH of Frank, PE1EWR.

VERON afdeling Vlissingen
VERON afdeling Walcheren
VRZA afdeling Zuid West Nederland
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Corona-update maart 2021
Zoals naar aanleiding van de huidige berichtgeving rondom de situatie met het COVID-19
virus was te verwachten heeft de laatste persconferentie van premier Rutte en minister
de Jonge weinig aanleiding tot vreugde gegeven. Slechts de aanvangstijd van de
avondklok zal per 31 maart een uurtje later zijn, dus verschuiven van 21 naar 22 uur. Alle
andere beperkingen blijven voorlopig gehandhaafd.

Hierdoor zullen de maatregelen die de VRZA en VERON afdelingen in Regio 44 genomen
hebben ook voortgezet worden. Omdat we de verlenging van de lockdown al aan zagen komen
is er ook vooruit gekeken naar de gebruikelijke voorjaarsactiviteiten. Hieronder volgt een
overzicht.

● Ook in april zullen de afdelingsbijeenkomsten van VRZA ZWN en VERON WAL niet
doorgaan en worden vervangen door de radiorondes op de eerste en tweede
woensdag van de maand, met resp. PI4ZWN en PI4WAL om 20 uur op 145.225 MHz.
En uiteraard is er ook nog de Technoronde op elke zondag om 21 uur op dezelfde
frequentie.

● PI4ZWN zal de Locatorcontest editie april wederom niet vanuit de clubshack actief zijn
maar vanuit de thuisshack van één van de operators.

● De maandelijkse ZWN Techno Avond zal helaas ook in april niet plaats vinden.
● Voor zondag 28 maart was er een Familievossenjacht aangekondigd, deze zal geen

doorgang vinden. Dit was overigens geen moeilijk besluit aangezien er maar weinig
aanmeldingen waren ontvangen.

● Gezien de voortdurende onzekerheid zal er begin juni geen officieel Velddagweekend
worden georganiseerd. Er staat je uiteraard niets in de weg om op individuele basis
een portable station in de lucht te brengen!

● Wat kan er dan wel? We willen in ieder geval gaan inventariseren of er net als in het
voorgaande Corona jaar voldoende animo is voor het opstarten van de 80 meter
vossenjachten op de vierde woensdagavond van de maand, vanaf april. In principe
kan men hierbij voldoende afstand bewaren en op tijd thuis zijn, mocht de avondklok
dan nog van kracht zijn. De jachten kunnen dus veilig plaatsvinden. Nadere
berichtgeving volgt.

● Voor de deelname aan de Internationale Molendag in mei zullen we nog nader kijken
of, en zo ja in welke vorm deze eventueel door kan gaan.

Gelukkig kunnen we elkaar nog “on the air” ontmoeten, dat is het voordeel van onze hobby! Dat
kan in bovengenoemde rondes, maar ook via een van de repeaters die onze regio rijk is.
Tevens weten amateurs elkaar bij het stijgen van de temperatuur wel weer te vinden op de
bekende Oranjeplaat. Op gepaste afstand, dat dan weer wel…
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Advertentie

Een bekend Walchers zegswijze luidt: daar waar steeds bij komt en niets afgaat, dat
wordt meer. Dit geldt ook in huize FZH, dus toen de laatste aanwinst de shack werd
binnen gedragen, bleek dat de bediener van al dit moois er niet meer bij kon.

Vandaar dat ik onderstaande zaken in de verkoop zet. Voor de zekerheid even dit: ik stop niet
met de hobby; er is nog genoeg in de shack / rugtas / Landrover over.
Alles is voorzien van documentatie en uiteraard werkend te zien.
Prijzen staan er bewust niet bij. Uiteraard zijn de prijzen marktconform maar ik vind het
belangrijker dat iets terecht komt bij iemand die er echt wat mee kan en wil. Over de prijs
raken we het dan wel eens.

Yaesu FT-817ND
Inclusief:
- Zowel SSB (YF-122S) als CW (YF-122C) filter ingebouwd
- TCXO-9 ingebouwd
- Speechcompressor ingebouwd in microfoon MH-31
- Antenne voor 6 - 2 - 70 YHA-63
- Schouderriem
- Tas CSC-83
- Houder voor 8 penlights FBA-28
- Handleiding en servicemanual
- Voedingstekker vervangen voor PP30
- Packetkabel CT-39A
- Transverter (of eindtrap) stuurkabel
- Eventueel inclusief Pelicase met 7 Ah gelaccu (PP30 connectors) en 230 volt lader
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Elecraft KX-3
Inclusief:
- Ingebouwde antennetuner KXAT3
- Microfoon MH3
- Ingebouwd roofing filter KXFL3
- Ingebouwde 2 meter transverter KX3-2m
- Transverter stuurkabel
- Programmeerkabel KXUSBa
- Alle manuals
- Opnieuw afgeregeld door Carlo Bianconi

Transverter 4 meter
- Ukraine transverter 4 meter (28 MHz 100 mWatt in – 70 MHz 10 watt uit)
- Opgebouwd op koelplaat met BNC connectoren, voedingconnector en PTT aansluiting (geen
kast)
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Transverter 4 – 2 – 70
- Drie stuks Ukraine transverter ingebouwd in één kastje van printerswitch
- 28 MHz 100 mWatt in
- 70 MHz – 10 watt ; 144 MHz – 10 watt ; 432 watt – 3 watt uit
- Uitermate geschikt voor bij de KX-3 maar iedere andere HF set met een 100 mWatt uitgang
kan ook
- Zie ook het artikel in de vorige Delta Loep of op de PI4WAL website

Elecraft mini modules
- Signaalgenerator XG-1 (7040 kHz)
- Signaalgenerator XG-2 (3579, 7040, 14060 kHz)
- Dubbeltoongenerator 700 en 1900 Hz 2T-gen
- Balun 1:1 en 1:4 BL-2
- Dummyload DL-1 (nabouw)
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Yaesu FT-736R
Inclusief:
- Ingebouwde 6 meter transverter FEX-736-50
- Ingebouwde 23 cm transverter FEX-736-1.2 (recent nagekeken door PA0LMD)
- Handmicrofoon MH-18-B
- 12 volt voedingkabel E-736DC
- CTCSS print FTS-8
- CW keyer Keyer unit-B
- Ingebouwde 230 volt schakelvoeding (recent vervangen door 10 A exemplaar)
- Losse luidspreker SP-767
- Handleiding en service manual
- Op maat gemaakte aluminium koffer
- Breakout box voor externe aansturing van voorversterker of transverter

Hohentwiel transceiver
- Zelfbouw 2 meter SSB/CW transceiver 5 watt; bouwpakket van de D-QRP club. Ooit
ontworpen als vervanger voor de IC-202 voor het aansturen van UHF/SHF transverters
- Bereik mbv VCXO: 144.00 - 144.200 en 144.200 - 144.500
- Ingebouwd in stalen kast en compleet afgeregeld
- Inclusief handboek en verslag van het afregelen
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Semcoset
- 2 meter ontvanger SSB/CW/FM Semco-Uni
- Gebaseerd op de 10 meter ontvanger met de bekende UE-2 mosfet converter
- Ingebouwd in originele Semco kast met 220 volt voeding
- Inclusief reserve onderdelen en de originele (summiere) Semco beschrijving

PA0SSB-1 transceiver
Inclusief:
- Draagkoffer
- Handmicrofoon volgens ontwerp PA0SSB
- Bouwbeschrijving
- Breakout box voor alle externe aansluitingen
- Reserve onderdelen
- Tweede losse kast voor inbouw transverters
- Externe meter voor aflezen interne spanningen en stroom van de eindtrap
- Losse 10 MHz bron 50 uV (3,5 en 10 MHz) gebouwd volgens ontwerp PA0SSB voor het
afregelen
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Oscilloscoop Voltcraft 630
- 2 x 30 MHz
- Incl. probes
- Incl.handleiding

Commtel 215
- Basis scanner
- Bereik: 66-88, 108-174, 216-512, 806-956 MHz FM en AM
- Inclusief Commtel 12 volt voeding en antenne
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Mobilofoon meetplaats Neuwirth FUP-DZ1
- Bereik: 10-11,5 ; 25-32 ; 32-42 ; 140-180 ; 400-470 MHz
- Wattmeter tot 25 watt
- Frequentieteller tot 500 MHz
- LF generator
- Zwaaimeter

Motorola (gratis)
- Aantal handmicrofoons
- Aantal tafelmicrofoons
- Aantal luidsprekers
- Aantal afgeregelde 2 meter mobilofoons MC2100, compleet met LS en mike
- Lader voor MX portofoon
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Voeding
- Ringkerntrafo
- 0 – 20 volt / max. 2 A
- Vaste spanningen voor 5 – 9 – 12 volt
- Meters voor spanning en stroom

Daarnaast houdt ook Ary, PA0ALV grote opruiming vanwege de inrichting van de nieuwe shack:

Hij biedt het volgende aan tegen amateurprijzen:
- Diverse stukken coaxkabel 50 ohm (Aircom+, RG-58) en 75 ohm
- Rol telefoonkabel 4 aderig, prachtig om een 4 wng loop antenne mee te maken
- HF dipool Fritzel FB-23 (10-15-20)
- Yaesu rotor G-400 met nieuwe tandwielen
- Diverse losse onderdelen

Inlichtingen bij:
Dan de Bruijn, PA1FZH
pa1fzh@veron.nl
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CQPA editie maart 2021

https://www.vrza.nl/wp/2021/03/27/de-cq-pa-van-maart-staat-voor-u-online-4/

DARU magazines

https://www.daru.nu/downloads/category/2-magazine

Algemene ledenvergadering VRZA 2021

https://www.vrza.nl/wp/2021/02/21/algemene-ledenvergadering-2021/

Voorstellen 81e verenigingsraad VERON 2021

https://www.veron.nl/nieuws/81ste-verenigingsraad/

Electron (VERON) bijlagen 2009 - 2021

https://www.veron.nl/downloads/electron-bijlagen/

Electron (VERON) links

https://veron.nl/electronlinks

Meekijken bij de IARU regio 1

https://www.iaru-r1.org/

Newsletters IARU regio 1

https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2021/03/IARUMS-Monthly-Newsletter-21-02.pdf

https://www.iaru-r1.org/2021/iarums-region-1-newsletter-january-2021/

https://www.iaru-r1.org/2021/iarums-region-1-newsletter-december-2020/

https://www.iaru-r1.org/2020/iarums-region-1-newsletter-november-2020/

Op 26 maart gaf PE1ITR Rob een online lezing over RB-DATV (reduced bandwidth). De lezing
is nu ook terug te kijken op het YouTube kanaal. #RadioIsMagie #BeleefHetMetDeVERON
youtu.be/fQ1jEnYnsyM
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Weblinks bijbehorende artikel Electron april: Onzichtbaar verzet
https://www.youtube.com/watch?v=MWfQKc6eisI

https://www.youtube.com/watch?v=vLRbLEA8Jfc

Raad van Verzet https://nl.wikipedia.org/wiki/Raad_van_Verzet

Radiodienst Raad van Verzet https://nl.wikipedia.org/wiki/Radiodienst_van_de_Raad_van_Verzet

Oorlogsmonumenten
https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/3150

Jan Thijssen https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Thijssen_(verzetsstrijder)

Andreas Ausems https://nl.wikipedia.org/wiki/Andreas_Wilhelmus_Maria_Ausems

Zendgroep BI-Radiodienst https://nl.wikipedia.org/wiki/Zendgroep_BI-Radiodienst

Englandspiel https://nl.wikipedia.org/wiki/Englandspiel

Anton van der Waals https://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_van_der_Waals

Vertrouwensman https://nl.wikipedia.org/wiki/Vertrouwensman_(Tweede_Wereldoorlog)

Bronzen Leeuw https://nl.wikipedia.org/wiki/Bronzen_Leeuw

Start inhoudsopgave WO2 https://www.weggum.com/Start_inhoudsopgave_WO2.html

Radioverbindingen https://www.weggum.com/inhoudsopgave_radioverbindingen.html

Fighting Amateurs https://www.weggum.com/Fighting_Amateurs.html

De zender van Brouwer https://www.weggum.com/De_zender_van_Brouwer.html

Willem Tuyn https://www.weggum.com/Willem_Tuyn.html

Alias Leo https://www.weggum.com/alias_LEO.html

Verslag A.S.M. van Schendel https://www.weggum.com/Verslag_A.S.M._van_Schendel.html

Geschiedenis van een OD-zender https://www.weggum.com/geschiedenis_van_een_OD_zender.html

Landelijke KnokPloeg http://lo-lkp.nl/

Flevolanders en oorlog http://www.nopinoorlogstijd.nl/ach-lieve-tijd-flevolanders-en-oorlog/

Historische Kring Noord-Holland

http://www.historischekringhoogland.nl/2017-3-2.html

http://www.historischekringhoogland.nl/2012-3-2.html

http://www.historischekringhoogland.nl/2015-1-1.html

Verzet in de oorlogsjaren http://hooglanderveenhub.net/artikel/111330024/verzet-in-de-oorlogsjaren

Afdeling A03 VERON Historische overzicht https://a03.veron.nl/historisch-overzicht/
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Wikipedia over VERON

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_voor_Experimenteel_Radio_Onderzoek_Nederland

PDF De wording van de VERON

https://www.veron.nl/wp-content/uploads/2015/11/De-wording-van-de-veron.pdf

Oorlogsmonument Hilversum voor radiozendamateurs

https://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/2807/hilversum%2
C-%27monument-voor-radiozendamateurs%27

Bron: www.veron.nl

Electron jaargang 2020 gratis downloaden ?

Kijk op pagina 186 (Electron april 2021)

Frequentielijst maart 2021 met aanvullingen via https://deltascannerzeeland.nl/frequentielijst/

Wielren regie via https://deltascannerzeeland.nl/frequenties-auto-en-wielersport/

Achtergrond: https://www.hangarflying.eu/2019/08/wielrennen-live-vanuit-de-lucht-op-je-scherm/
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Visit to Antique Wireless Museum
https://www.youtube.com/watch?v=VkVz1BMLy0A

radiomuseum Jan Corver
https://www.youtube.com/watch?v=4cNxW340OvA

Radio and Communications Museum Windsor
https://www.youtube.com/watch?v=Fg9wglhAYrg

Kurrajong Radio Museum
https://www.youtube.com/watch?v=B0qvU08uQgY

Radio Museum Linsengericht e.V.
https://www.youtube.com/watch?v=nlTngS5ecG4

Historic And Vintage Radio Transmissions!
https://www.youtube.com/watch?v=1rWlPteDf1c

Museum of Radio and Technology Part 1
https://www.youtube.com/watch?v=NyZ87wNotBg

Museum of Radio and Technology Part 2
https://www.youtube.com/watch?v=4qYK4jQr3tQ
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AGENDA

iedere zondag 21.00 uur Wekelijkse Technoronde op 145.225 MHz

07 april Geen bijeenkomst, 20.00 uur extra radioronde PI4ZWN op 145.225 MHz

13 april Locator Contest

14 april Geen bijeenkomst, 20.00 uur extra radioronde PI4WAL op 145.225 MHz

28 april 80 meter vossenjacht op Walcheren (optioneel)

RADIORONDES

Zondagmiddag tot nader bericht zal de bunker i.v.m. Covid-19 gesloten zijn

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/Vlissingen

Woensdagavond 20.30 uur 145.7750 MHz Radioronde van PI4BOZ (koppeling PI3BOZ)

Woensdagavond 20.00 uur 145.2250 MHz Radioronde 07 en 14 april op Walcheren e.o.
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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 Zuid-West Zeeland D-STAR (binnenkort FM)
Regionale UHF repeater 430.3375 MHz PI2VLI Zuid-West Zeeland DMR CC1 TS 1 en 2
Regionale VHF repeater 145.6625 MHz PI3VLI Zuid-West Zeeland FM CTCSS 88,5 Hz
Regionale VHF repeater 145.7750 MHz PI3GOE Noord- en midden Zeeland, CTCSS 88,5 Hz
Regionale UHF repeater 438.4000 MHz PI1ZLD Noord- en midden Zeeland, CTCSS 88,5 Hz
Regionale VHF repeater 145.6000 MHz PI3ZVL Zeeuws-Vlaanderen, Westdorpe
Regionale UHF repeater 438.5000 MHz PI1ZWN West-Brabant, Bergen op Zoom C4FM
Regionale UHF repeater 438.1250 MHz PI1BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom D-STAR
Regionale UHF repeater 430.0250 MHz PI2BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.6250 MHz PI3BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom (88,5 Hz)
Bov. regio VHF repeater 145.5750 MHz PI3UTR RX Vlissingen / RX Zierikzee / TX-RX Goes
Bov. regio UHF repeater 430.1250 MHz PI2NOS RX Vlissingen / RX Zierikzee / TX Goes
Repeaters PI3BOZ & PI3GOE staan gekoppeld voor beter en groter VHF bereik.

Eindredactie: Ronald Verburg PA10725 & Michel Bleijenberg PD4AVO

Alle Delta Loeps (1999-2021) zijn terug te lezen via https://www.pi4zwn.nl/downloads/

Stuur uw kopij voor de mei editie uiterlijk 20 april naar deltaloep@gmail.com

Verzending mei editie medio 25 april 2021.
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