
 
  

DEC 2020                       JAARGANG 26 NR.11 
 

 
Van de redactie 
 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met de zoektocht naar rekenlinialen en elektronica            
berekeningen, de VRZA QSO party, het Antenneregister en heel veel meer. 
 
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw             
kopij vóór 20 december 2020 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
 
Met vriendelijke 73,  Ronald PA10725 
 

Extra radio-rondes woensdagen 2 en 9 december 

 
Voorlopig vinden er helaas nog geen afdelingsavonden plaats. We willen echter toch            
graag "vinger aan de seinsleutel" houden met onze leden. Vandaar dat we, in overleg met               
de drie voorzitters van VERON-WAL, VRZA-ZWN en VERON-VLI hebben besloten om           
elkaar ook op de eerste twee woensdagavonden in december "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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VRZA QSO-Party zondag 29 november 2020 
 
Dit jaar vieren we al voor de 30e keer de verjaardag van de VRZA (69 jaar) met een                  

QSO-party. Deze keer helaas niet samen met koffie en taart in de clubshack maar gewoon               

vanuit de thuisshack. Vele VRZA leden zullen op zondag 29 november tussen 11.00 uur              

en 14.00 uur in de lucht zijn op de 2 meter en de 80 meter band. 

Vanuit de shack van de voorzitter zal op zondag 29 november de call PI4ZWN in ieder geval te                  

horen zijn. 

 

Waarom eigenlijk deze QSO party? 

● Natuurlijk vieren we de verjaardag van de VRZA op deze manier. 
● Omdat we elkaar op dit moment al zo weinig zien kunnen we elkaar in ieder geval even 

spreken. 
● Omdat op deze dag het Divisional Award te verdienen valt door 8 (op HF) of 4 (op VHF) 

VRZA clubstations te werken. 
 
We hopen dat vele van jullie zich tussen 11.00 uur en 14.00 uur inmelden. 
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Gezocht: speciale rekenlinialen voor elektronica berekeningen 
 
Tegenwoordig is het vrij normaal dat als je iets wilt berekenen, je even op het internet                
zoekt. Met 2 klikken kom je dan al vaak op een programma wat kabelverliezen voor je                
berekent, het juiste aantal windingen voor een spoel bepaalt, antenne lengtes laat zien en              
“achter de schermen” zaken voor je berekent waarvan je geen idee hebt hoe het werkt. 
 
In de vorige eeuw (!) gebruikte je hiervoor formuleboeken, tabellenboeken en uiteraard de 
rekenliniaal. Vanaf het moment dat ik dus in die vorige eeuw met de rekenliniaal moest werken                
op school, ben ik me hiervoor gaan interesseren. 

 
 
Je kunt er gigantisch veel mee doen, als je je er een beetje in verdiept. Naast de standaard                  
rekenlinialen, zijn er tal van exotische exemplaren, vaak heel specifiek uitgebracht voor één             
discipline. Zo kreeg ik al een grote hoeveelheid rekenschuiven speciaal voor instrumentatie            
zoals bv het berekenen van de drukval over een regelklep. Ook kreeg ik deze zomer een hele                 
stapel rekenschuiven speciaal voor het boren naar olie in Amerika. Uiteraard ontbreekt een             
radiologische rekenschijf ook niet in mijn collectie. 
 
Inmiddels is mijn verzameling, mede dankzij royale giften van een aantal amateurs op             
Walcheren, opgelopen tot ca. 40 rekenlinialen, ca. 60 rekenschuiven voor speciale toepassing            
en ca. 35 speciale tekenhulpmiddelen Nu ben ik nog op zoek naar een rekenliniaal voor de                
elektronica - cq elektro hoek. Ook waren er rekenlinialen voor speciale andere vakgebieden. 
 
 
 
 

 
Deltaloep   Pagina 3 van 16 



 

 
 

 
 
Ik weet dat ze er zijn maar tot op heden ben ik ze nog niet tegengekomen. Aangezien een groot                   
deel van de Delta Loep lezers in de leeftijd zitten waarbij je de rekenliniaal nog kent, hierbij mijn                  
vraag of jullie toevallig nog zo'n speciale hebben liggen (waar je uiteraard afstand van wilt               
doen).  
 
Over de prijs raken we het wel eens. 
 
Alvast mijn hartelijke dank. 
 
73, Dan de Bruijn, PA1FZH 
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Foto: Dan, PA1FZH  
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Knutsel ervaring: een klote voedings stabilisator ontwerp, slechts van één fabrikant 
 
Als knutselaar maken we allemaal wel eens een mini voedinkje met een LM78xx 3-poot 
stabilisator. Maakt niet uit wat voor spanning, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 of misschien 24Volt. 
Indien van toepassing bij analoge (OPAMP) werkjes eveneens een negatieve variant met 
de LM79xx versie. Als je het goed doet, voorzien van een redelijke uitgangscondensator 
van minimaal 10 tot max. 100 uF. De “79” heeft dit meer nodig dan de “78” versie. 
Voorkomt oscillaties.  
 
En het liefst met duo regelaar gebruik eveneens voorzien van 4 clamp diodes, 2 in sper over de 
regelaars heen en twee antiparallel in sper naar massa over de uitgangen. Bij het opstarten 
kunnen de regelaars elkaar anders “opvreten”. 
 
Na deze inleiding: zoiets simpels moet gewoon lekker werken, toch? NEE dus.  
 
Er is één fabrikant die “79” regelaars fabriceert, die er niet tegen kunnen onbelast te zijn, of met 
slechts enkele milli Ampères te werken. De negatieve uitgangs spanning loopt (negatief) op tot 
5 à 8 V onder de ingangsspanning.  Dus een min 5, 6, 8 of 10 V regelaar kan “vrij” onbelast een 
spanning afgeven tot -16V bij -24 ongestabiliseerd in. 
 
Wanneer de uitgang onbelast is mag de ingangsspanning nl. oplopen tot deze toelaatbare 24 V. 
Mochten er kritische en zuinige IC’s op zo’n negatieve spanning staan (lager dan 10 mA belast) 
:  zeg maar dag met je handje…….. 
 
De L79xx serie van SGS Thomson, kortweg ST, is de boosdoener. Blijkbaar gewoon klote 
ontworpen. Meerdere andere “79” units die ik nadien getest heb, Motorola, Fairchild/National, 
KE (Korea), enz., voor verschillende negatieve uitgangsspanningen,  hebben er GEEN last van. 
Alleen die van ST, wel 20 getest, meerdere spanningen, allen hetzelfde! Bij sommige regelaars 
(low-drop of de LM317 serie) staan er voorwaarden bij in de datasheets voor wat betreft 
minimumbelasting of max. spanning.  
 
Bij de “79” serie: niets over minimale belasting, ook niet bij ST. Ook niet in hun nieuwste 
datasheets. Na deze vervelende ervaring ben ik gericht gaan zoeken met Google en het blijkt 
oud nieuws te zijn. Ik ben niet de eerste die dit probleem ontdekt, het blijkt vele jaren terug al 
eenmalig gemeld te zijn op deze elektronica site: 
https://hw-server.com/voltage-regulators-stabilizers-78xx-and-79xx 
(anderen, vooral Russen, hebben het overgenomen) 
 
Nog zo iets: 
 
Voor een RF analyser had ik een NiMh accu pack samengesteld met goedkope Lidl accu’s. 
Vanwege de spannings stabiliteit wat meer accu’s en een 12V low-drop regelaar, De L4940V12, 
ook ST overigens…...  Vanwege de beschikbare ruimte de cellen in enkele losse houders. 2x 4 
stuks en 2x 2 stuks =  12 cellen x 1,25 V =  15V. Bij erg vol 12 x 1,4 = 16,8 V. Bij erg ontladen 
12 x 1,1 V = 13,2 V. Met andere woorden, de 12 V blijft toch lekker OK. Vanwege het 
opladen/opfrissen van de accu’s via een grote R had ik ook een ongestabiliseerde DC adapter 
aangesloten. Allemaal prima.  
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Totdat ik via een duo Schottky power diode (verlies slechts 0,3 V) vóór de regelaar ook via de 
adapter wilde werken. Accu via de ene diode naar de plus low-drop, adapter via de andere D. 
Adapter spanning 20 à 22 Volt onbelast. EXIT. Geen uitgangs spanning meer. Adapter los, 12V 
werkte weer verder op de accu. Shit. 
 
Na veel gemopper en veel nalezen:  deze low drop kan wel 30V ingangs spanning hebben, 
maar schakelt zich even boven de 17 Volt ingangs spanning (bij mij ongeveer 18V) UIT.  
Dat had ik zo niet gepland. 
 
Na wat zoekwerk is het uiteindelijk een Linear Technology LT1086CT-12 Low dropout 
geworden. Die werkt wel zoals ik verwacht had. 
 
De adapter is ondertussen vervangen door een 19/20 V oude Dell laptop voeding. 
 
Walter Geeraert 
PE1ABR 
 
 
 
 

Gevonden op het www 
 
 
 

 
 
 
Voldoende leesvoer in de eerder verschenen DARU magazines via onderstaande link: 
 
https://www.daru.nu/downloads/category/2-magazine  
 
 
 
 
 
 
 

 
Deltaloep   Pagina 7 van 16 

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


 
 
 
 
 

CW Award MILLER-DX-Club 

 
 
Van Cor, PG9HF, ontvingen wij zijn onderstaand behaald CW Award van de MILLER-DX-Club 
 
Meer info via https://mdxc.ru/ 
 
73’s van Cor PG9HF. 
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Op 28 oktober is de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2021 gepubliceerd door            
het Agentschap Telecom. Daarin staat aangegeven dat de tarieven voor relaisstations           
omhoog gaan van 184 naar 201 euro (per 3 jaar). 

Daarnaast komen er jaarlijkse toezichtskosten a 79 euro per station. Deze kosten zijn nieuw.              
Als reden geeft Agentschap Telecom op dat “er is gebleken dat relaisstations de afgelopen              
jaren veel last hadden van illegale gebruikers. Om deze verstoringen aan te kunnen pakken is               
specifiek opsporingsonderzoek en toezicht noodzakelijk. Om dit uit te kunnen voeren is er een              
toezichts tarief opgenomen.” 

Wil de SRGW ook de komende jaren de huidige repeaters PI2VLI (DMR UHF) en PI3VLI               
(analoog VHF) financieel overeind houden, dan zullen er meer donaties moeten binnenkomen            
bij de SRGW. 

Daarbij speelt mee dat gedurende 2021 een van de vergunningen van bovenstaande repeaters             
zal aflopen. Daarom zal meewegen dat indien de financiën van de SRGW niet toereikend zullen               
zijn tijdens de komende jaarvergadering (voorjaar 2021) de SRGW genoodzaakt zal zijn om             
samen met de donateurs (peiljaar 2020) een keuze te maken welke van de twee huidige               
repeaters (PI2VLI of PI3VLI) uit de lucht zal worden gehaald. 

Om het democratisch besluit goed te kunnen voorbereiden wordt de probleemstelling daarom            
nu al persoonlijk aangegeven bij de reeds bekende donateurs, tegelijkertijd zal de SRGW het              
probleem publiceren in de Deltaloep van december 2020. Daarmee kunnen eventuele (nieuwe)            
donateurs gedurende de maand december hun bijdrage leveren aan de kas van de SRGW.  

De stichting SRGW heeft haar activiteiten door steun van verschillende donateurs. 

Een ieder kan donateur worden van de stichting SRGW door het jaarlijks overmaken van een               
minimum bedrag van minimaal € 7,50 

Belangstellenden van de SRGW kunnen het geldbedrag overmaken op ING (IBAN) rekening            
NL59INGB0001656106 tnv C.J. Baars, Rietkraag 19, 4386 GA Vlissingen o.v.v. Donatie           
SRGW, naam, call of Luisternummer. 

Jaarlijks worden op de ledenvergadering (voorjaar 2021) lopende zaken besproken en kunnen            
alle donateurs meebeslissen over belangrijke zaken omtrent het beleid van de Stichting            
Repeater Groep Walcheren. 

Meer info is te verkrijgen via http://www.srgw.nl/ 

Met vriendelijke groet,  

Bram PD1ABK, secretaris pd1abk@zeelandnet.nl 
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Wegvallen van omroepzenders 
 
Rijdend over de Spuikomweg naar de Koudekerkseweg in Vlissingen. In de auto de             
transceiver op linker VFO op 145.6625 MHz en de rechter VFO op scannen. De radio staat                
op NPO radio 2 op 97.8 FM. Standaard krijg je daar storing als je de Watertoren aan de                  
Badhuisstraat passeerd. Sommige lezers zullen dit herkennen, anderen luisteren in de           
auto al naar het nieuwe DAB+. 
 
Telkens bij het passeren van deze route vallen sommige omroepzenders weg in de ruis om               
enkele honderden meters verder weer van zich te laten horen. 
 
Wat kan nu de oorzaak zijn dat bepaalde (omroep)radiozenders in die omgeving wegvallen ?  
Het antwoord is simpel, mits je op de hoogte bent van de situatie in de omgeving.  
 
Is het de Watertoren nabij het kruispunt met de Badhuisstraat en de Koudekerkseweg ?  
Is het het appartementengebouw aan hetzelfde kruispunt dat de storing genereert ?  
Zijn het de hoge flatgebouwen aan de boulevard die radiosignalen tegenhouden ? 
 
Het blijken inderdaad de hoge flatgebouwen op de boulevard die de radiosignalen verstoren             
(dus niet tegenhouden!). Het verstoren van radiosignalen komt door het lokaal verspreiden van             
andere omroep(radiosignalen).  
 
Daar waar we (vroeger) in Zeeland de publieke omroepsignalen konden ontvangen vanuit de             
televisietoren in Goes is dit al jaren anders verdeeld door de komst van o.a. commerciële               
radiozenders zoals bijvoorbeeld Skyradio, Radio 538, Slam FM, Radio Veronica en Q-music. 
 
Alleen al in Zeeland zijn opstelpunten in Oostburg, Driewegen, Terneuzen, Overslag, Hulst,            
Goes, Zierikzee, Renesse, Tholen, Zoutelande, Middelburg en Vlissingen. Dit voor o.a. omroep            
FM en omroep DAB+.  
 
Dus ook aan de boulevard van Vlissingen, op de hoge flat naast het Arion hotel. Je ziet de twee                   
antenne installaties vanaf de begane grond, maar je kunt het ook online terugvinden. En daar is                
nu de tip van de maand: het digitale antenne register van het Agentschap Telecom. Daarin               
staan de opstelpunten van mobiele telefonie van 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) en 5G (UR).                
Daarnaast de opstelpunten van de omroep, alle zendamateurs, vaste verbinding (GHz) en            
overig mobiel.  
 
Via https://antenneregister.nl/ kom je op het digitale Antenne Register van het AT. 
Daar kun je aangeven waar en wat je wil zoeken. Door op de plattegrond op het opstelpunt te                  
klikken komt links op het beeldscherm een of meerdere gebruikers waarop je kunt doorklikken.  
Daarna vind je de hoogte van de antenne evenals de frequentie. 
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Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de steunzender van Omroep Zeeland (98,4 MHz) een van              
de zenders is op de boulevard van Vlissingen wat het signaal van NPO Radio 2 uit Overslag                 
dus nogal eens kan verstoren. Er zit namelijk slechts 0,3 MHz tussen deze frequenties.  
 
Leuk weetje: met blokken van 1,536 MHz zijn DAB+ frequentiegroepen o.a. te vinden in 
 
207,296 MHz - 208,832 MHz  
219,584 MHz - 221,120 MHz  
226,592 MHz - 228,128 MHz  
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Op onderstaande foto een overzicht van de opstelpunten van de zendamateurs in de omgeving              
van het stadsgewest Vlissingen-Middelburg. 
 

 
 
Kortom wil je eens nagaan waar de verschillende opstelpunten in je eigen omgeving staan              
opgesteld, neem dan eens een kijkje in het Antenne Register via https://antenneregister.nl/  
 
73’s van Michel PD4AVO 
 
 

Vervangende L en C infovelletjes 
Op de volgende twee pagina’s bijgewerkte Z info. Zie heel snel wat de Z is en wat de handigste                   
waarden zijn voor een bepaalde frequentie of toepassing. Met dank aan Walter Geeraert             
(PE1ABR)  
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Enkele Impedanties van zelfinducties 
 
Enkele reële waardes voor gebruik vooral in net- of ontstoorfilters. Of HF parallel Z in filter                
schakelingen. Enkele kleine HF types toegevoegd ter vergelijking en f-bereik ook groter            
gemaakt. Leg deze tabel naast de condensator tabel, en houd rekening met parasitaire             
(resonantie) effecten.  
Hier zijn erg grote of erg kleine waarden (≤ ±0,1Ω) totaal onrealistisch in de praktijk!!  
Rood = ZL > Z 2,5 pF Die 2,5 pF is ongeveer de bedradings capaciteit. Violet L vergelijk ≥ met                     

Z van ±10 pF 
Waardes in geel , ≥ ±0,1Ω & ≤ ±3Ω, zijn ook vrij onhandig. Je ziet vanzelf wat er overblijft……                   
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Enkele impedanties van van condensatoren 
Zowel reële waardes als enkele parasitaire, bijv. de reële voor gebruik in netfilters. 
Leg deze tabel naast de zelfinductie tabel. 
Daar waar de Z rond of onder de 1 Ohm komt mag je verwachten dat parasitaire L de werking 
van deze ontstoor condensator (al lang) verpest. Zet dus een 2e (10x) lagere C parallel! 

 
 
Daar waar we op erg hoge ( > 10 MΩ ) of erg lage ( < 1 Ω ) impedanties uitkomen zijn dit 
onrealistische waardes om mee te rekenen!!!!! 
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Online 

 
LA UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS ESPAÑOLES 
 

https://www.ure.es/  
 
A.R.S Executive Committee. Italy 
 
https://arsitalia.it/?lang=en  
 

 
Europese RadioAmateurs Organisatie 
 
https://www.eurao.org/nl  
 
 
 

Agenda 

iedere zondag 21.00 uur Wekelijkse Technoronde op 145.225 MHz 

02 dec Geen bijeenkomst, 20.00 uur extra radioronde PI4ZWN op 145.225 MHz 

08 dec Locator Contest 

09 dec Geen bijeenkomst, 20.00 uur extra radioronde PI4WAL op 145.225 MHz 

16 dec Techno avond (lees de actualiteit via de website van de VRZA ZWN)  

24 dec SAQ https://alexander.n.se/virtual-visit-to-saq-grimeton/?lang=en  

 

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) 
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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  

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 Koppeling met PI3GOE, CTCSS 88,5 Hz 

Regionale UHF repeater 438.5000 MHz PI1ZWN West-Brabant, Bergen op Zoom C4FM 

Regionale VHF repeater 145.6000 MHz PI3ZVL Zeeuws-Vlaanderen, Westdorpe  

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 PI1ZLD / PI3BOZ / PI3GOE staan gekoppeld voor 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 voor de januari editie uiterlijk 20 december naar deltaloep@gmail.com  
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