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Van de redactie

Hierbij ontvangt u de Deltaloep met informatie over de komende bijeenkomsten waaronder de

jaarlijkse verkoping in Middelburg, dit keer op donderdagavond 15 december in Middelburg.

Verder verslagen van enkele gehouden activiteiten zoals het terugplaatsen van de Kokermast

bij de VRZA in Vlissingen en de ervaringen als deelnemer opgedaan tijdens de CQWW Contest.

Uw kopij graag vóór 20 december 2022 via ons mailadres deltaloep@gmail.com

3 dec: Open Radio Huis (Software Defined Radio)
Komende zaterdag 3 december is er weer een Open Radio Huis bij de locatie van de VRZA

afdeling Zuid West Nederland in Vlissingen. Deze activiteit is er voor belangstellenden in de

radiohobby: luister- en zendamateurs maar ook scannerluisteraars, kortegolf luisteraars en

anderen die zich op welke manier dan ook bezig houden met radio, antennes, computers etc.

Komende zaterdag SDR: Software Defined Radio. Neem vooral ook je (zelfbouw) projecten

mee zodat anderen ervan kunnen leren. Tips and tricks zijn van harte welkom. We zullen

o.a. laten zien wat er zoal met SDRplay ontvangers en RTL-SDR dongles te zien én te

horen is. Maar we leren ook van zij die hun eigen middelen meenemen / laten zien.

Waar: VRZA ZWN locatie: https://www.pi4zwn.nl/vrza-zwn-clublocatie/

Wanneer: Zaterdag 3 december van 09.00 uur tot 16.00 uur

Koffie en thee is gratis, frisdrank etc. ook verkrijgbaar.

We lunchen samen om ca. 12.30 uur
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Nieuws van VRZA afdeling Zuid West Nederland

Komende zaterdag 3 december is er van 09.00 uur tot 16.00 uur het Open Radio Huis met
dit keer als onderwerp Software Defined Radio. Lees meer in deze Deltaloep over het
Open Radio Huis van komende zaterdag.

Woensdagavond 7 december 2022 is de maandelijkse afdelingsbijeenkomst in ons onderkomen
aan de Binnenhaven te Vlissingen.

Iedereen is van harte welkom, om 20.00 uur staat de koffie gereed.

Dinsdag 13 december is weer de maandelijkse Locator Contest van 20.00 uur tot 23.00 uur
lokale tijd op 6m en hoger.

Vergeet ook de jaarlijkse Verkoping bij de VERON afdeling Walcheren niet, dit keer op
donderdag 15 december vanaf 20.00 uur in het Palet in Middelburg-Zuid.

Woensdagavond 21 december is de reguliere Techno-avond, vanaf 20.00 uur is iedereen van
harte welkom aangaande zelfbouw, soldeer assistentie, antennebouw en heel veel meer.

Als laatste op zaterdagochtend 24 december SAQ waarvoor elders in deze Deltaloep uitgebreid
aandacht is. Info bij Dan PA1FZH.

Nieuwjaarsreceptie 2023

Alvast voor de agenda: zaterdag 7 januari 2023 zal na het Open Radio Huis (09 tot 16 uur) de
jaarlijkse VRZA ZWN nieuwjaarsreceptie worden gehouden van 16 tot 18 uur waar iedereen
van harte welkom is voor een hapje en een drankje. Schuif dus gezellig aan, iedereen is van
harte welkom. Meer hierover in de Deltaloep van januari 2023.

Voor actuele informatie verwijzen wij naar onze website: https://www.pi4zwn.nl/

73’s van Michel PD4AVO
Afdelingssecretaris VRZA ZWN
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Nieuws van VERON afdeling Walcheren

Donderdag 15 december om 20.00 uur zal onze traditionele jaarlijkse verkoping door de
leden plaatsvinden. 10% van de opbrengst van de verkoping zal ten goede komen voor
de kas van onze afdeling.

De bijeenkomst vindt plaats in het Palet (Brede School) in Middelburg-Zuid (tegenover het
winkelcentrum).

Onze QSL-manager Karin Mijnders-Menheere PA2KM en/of de (sub) QSL-manager WIjnand
Mijnders PA3HFJ is aanwezig voor de uitgifte en voor het in ontvangst nemen van uw
QSL-kaarten.

Verder is er iedere zondagavond een techno ronde op 145,225 MHz om 21.00 uur.

Let op: In 2023 zullen de afdelingsavonden weer regulier op de 2e woensdag van de maand
gehouden worden!

Voor de laatste nieuwtjes is het altijd handig ook met enige regelmaat onze website
http://www.pi4wal.nl te raadplegen.

Met vriendelijke groet,

Ben Bousché PD1MRZ
Secretaris A44 - VERON Walcheren
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Popovic antenne en scanners

Antennes en baluns. Dat was vooraf het onderwerp van het laatst gehouden Open Radio

Huis op zaterdag 5 november. Deze onderwerpen kwamen uitvoerig aan bod, maar zoals

elke editie aan de hand is, nemen bezoekers zelf ook spullen mee waarmee aanwezigen

zich roeren. Tot ieders plezier!

Zo namen Bart PA11619 en Ronald PA10725 deze ochtend hun nieuwste bouwproject mee. Het

betreft een nieuw gemaakte Popovic antenne voor VHF en UHF die zij hadden gezien bij het

bezoek aan de DRCO stand in de BB-bunker, tijdens het Koude Oorlog Weekend in Middelburg.

Daar stond de nieuwe Popovic antenne van René PA3CKP opgesteld, die hij sinds deze maand

gebruikt voor zijn DRCO activiteiten. Zij dachten: dat kunnen wij ook!
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De fraaie Popovic antenne van Bart PA11619 aan de tand gevoeld.

Compliment

Van huis uit is Bart een handige knutselaar dus de Popovic was met de juiste onderdelen
in een dagdeel gemaakt. De FA-VA 5 analyzer van Dan PA1FZH geeft tijdens het testen
een prima SWR dus een compliment is snel gegeven. Een bijkomende tip van deze
speciale waterdichte Popovic is een kleine aanpassing tussen de coax aansluiting en de
kroonsteentjes. Voorlopig is deze Popovic in gebruik voor het scannerluisteren, maar
wellicht dat later in 2023 verbindingen kunnen worden gemaakt met dit exemplaar!

Scanners. Er staan op enig moment 6 stuks op tafel, type UBC 125 XLT. Een erg populaire
scanner voor mobiel gebruik. Handig mét labels én CTCSS. Kan ook zelf zoeken naar
gebruikers in de omgeving. Wouter PD0MVI nam zijn UBC 370 CLT mee. Ook deze nieuwe
(tafel)scanner is uitgerust met labels en CTCSS waardoor iedere gebruiker van een kanaal te
herkennen is. Erg handig. De scanner krijgt vandaag nieuwe frequenties voor nóg meer
luisterplezier langs de Oosterschelde. Iets zuidelijker (langs de Westerschelde) luistert Jaap die
vandaag voor het eerst aanwezig is in Vlissingen. Hij krijgt uitleg over de mogelijkheden van de
verschillende nieuwe scanners waardoor hij binnenkort ook thuis kan luisteren, mét
zelfgemaakte Popovic antenne! Zijn interesse is primair de luchtvaart maar vind scheepvaart
ook leuk. We hopen binnenkort te vernemen wat de luister resultaten zullen zijn.
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De gezamenlijke lunch.

Fijn weerzien

De aangekondigde lunch is een succes. De ene helft heeft boterhammen meegenomen van

huis, de andere helft gaat om een broodje bij de buurman. Dat van de lunch hadden Ineke

PA3FTX en Henk PA3Z uit Steenbergen ook gelezen in de Deltaloep. Zij kwamen onlangs over

naar onze afdeling en wilde graag kennismaken met de aanwezigen. Het is een fijn weerzien

want zij zijn geen onbekenden voor ons Zeeuwen.

In de tussentijd gaan er verschillende exemplaren over tafel van Eremit accu’s en vernieuwde

PP30 verdeeldoosjes. Vooral dat laatste mét uitlees mogelijkheden van het aantal volts zijn erg

populair. Er worden ter plaatse verbeterde suggesties gelanceerd waar Michel PE1PTS mee

aan de slag kan gaan. Samen met Serge PA9822 worden verschillende Morserino-32

exemplaren bekeken. Deze multi-functional Morse device (Keyer, Trainer, Decoder, én

Transceiver etc.) is ideaal voor het leren opnemen en/of seinen van morse en kan op

verschillende snelheden actief zijn. Onderling kunnen zij ook communiceren. Meer info hierover

via http://www.morserino.info/ . Ook APRS over LoRa komt vandaag uitgebreid over tafel. Iets

om binnenkort ook op te pakken. Meer info hierover via bijv.

https://github.com/lora-aprs/LoRa_APRS_Tracker en https://www.df2jp.de/LoRa1ned.html
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Buitenactiviteiten

Altijd leuk om andermans project te bekijken!

Buiten zijn er ook activiteiten. Verschillende antennes worden door Wijnand PA3HFJ, René

PA3CKP en Michel PD4AVO onderworpen aan een SWR test waarvoor ze zijn bedoeld

waaronder o.a. een Diamond W735 antenne voor 80m en 40m en deels de door René

meegenomen (HF kit serie) 10- en 20 meter multidipool met 1:1 balun gemaakt met traps, een

multiband dipool voor 15m, 40m en 80m met 1:1 balun en spoelen, een Endfed voor 10m, 15m,

20m, 40m en 80m met 1:49 balun en spoel en een mini versie daarvan met 20 meter draad.

Dit alles tussen de buien door, en langsheen alle bootjes van de zeeverkenners die vandaag op

het droge worden schoongemaakt. Mét het gemak van twee aanwezige Vector Antenna

Analyzers (FA-VA 5 van FunkAmateur).
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Terugkijkend een geslaagde editie van het Open Radio Huis waar naast voornoemde luister- en

zendamateurs ook langskwamen voor de koffie, thee en/of een gezellig praatje: Ary PA0ALV,

Bram PD1ABK, Peter PA11578, SWL Paul, Leen PA0LCC en Danny PA3BLI. Iedereen dank

voor hun komst!

De eerstkomende editie is zaterdag 3 december van 09 tot 16 uur: Software Defined Radio

(SDR). In deze Deltaloep van december 2022 meer info.

De foto’s van déze editie zijn toegevoegd aan het bestaande Fotoboek.

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2022/nggallery/fotoboek-2022/2022-openradiohuis

73’s van Michel PD4AVO
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Motorola’s herprogrammeren

Veel amateurs maken nog steeds dankbaar gebruik van Motorola apparatuur. Om mee te

luisteren, soms ook om mee te zenden. Voordelen ? Uiterlijk, robuust en degelijk. Heldere

audio. Prima signaal. Het geeft ook smoel in de shack, in de auto of aan de broekriem.

Heeft Motorola dan ook nadelen ? Zeker! Het ‘even’ herprogrammeren van een Motorola

mobilofoon of portofoon is niet aanwezig. Als een frequentie moet worden gewijzigd dan moet

er een computer met bijhorende Rib en kabel(s) aan te pas komen. Bij de nieuwere modellen is

dat vrij makkelijk met een actuele Windows pc, echter met sommige modellen moeten de meest

oudste pc’s worden gebruikt om de Motorola te kunnen blijven gebruiken.
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Stille Motorola’s

In onze regio zijn enkele Motorola gebruikers die hun exemplaar met name gebruiken voor

lokaal simplex en de verschillende repeaters in de regio. Met de wijziging van PI2VLI werden

deze zomer enkele Motorola modellen erg stil. Een periode van testen op de nieuwe frequentie

en het uiteindelijk beschikbaar komen van de nieuwe vergunning maakte het uiteindelijk

mogelijk om enkele Motorola exemplaren te laten herprogrammeren.

Dinsdagavond 1 november was het dan zover. Walter (lid van Veron A44) was genegen om met

zijn voeding, kabels, Ribs, twee verouderde laptops en zijn grote stapel 3.5 inch floppy’s af te

reizen naar de radioshack van de VRZA afdeling ZWN in Vlissingen. Daar stonden naast Serge

PA9822 en Michel PD4AVO ook verschillende Motorola’s van zes eindgebruikers klaar om te

worden geprogrammeerd. Hiervoor had in de Deltaloep een oproep gestaan.

Antieke PC is noodzakelijk!
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Juist de verouderde laptops met bijvoorbeeld windows 3.1 zijn nodig om mét de juiste software

de programmeren. De apparatuur van VRZA-, VERON en DRCO gelederen bestonden o.a. uit

enkele GM950 en MC2100 toestellen. Hierin werden door Walter gedurende de avond o.a. de

nieuwe repeaterfrequentie van PI2VLI (438.4375 MHz, shift -7,6 MHz, CT 88,5 Hz) en enkele

DRCO noodfrequenties geprogrammeerd.

In de herhaling

Van alle aanwezige Motorola’s bleken er uiteindelijk twee exemplaren niet diezelfde avond te

kunnen worden geprogrammeerd met de aanwezige software. Dit kan komen doordat eerder

nieuwere software is gebruikt of dat een type software van een ander merk roet in het eten heeft

gegooid. Walter zou thuis verder op onderzoek gaan om uiteindelijk ook de andere Motorola’s te

kunnen herprogrammeren.

Indien amateurs in de nabije toekomst ook zijn of haar Motorola zou willen laten

herprogrammeren, laat het dan even weten aan je afdelingsbestuur zodat we in de nabije

toekomst een volgende sessie kunnen plannen.

Programmeeractie in de clubshack.

73\s van Michel PD4AVO
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CQ-WW contest met veel activiteit

Door Wijnand PA3HFJ

De CQ-WW contest is wereldwijd de drukst bezette radiowedstrijd met meer dan 35.000
deelnemers. Dit maakt de contest een uitgelezen moment om je amateurstation te testen.
Aan tegenstations immers geen gebrek! Afgelopen weekend van 30-31 oktober 2022
vond de SSB-editie plaats, in het laatste weekend van november is de CW-mode aan de
beurt.

Ook kun je veel kennis opdoen op het gebied van propagatie: op welk tijdstip van de dag kun je

welke landen verwachten en proberen te werken. De contest duurt 48 uur dus tijd genoeg om

dit te ontdekken. Uiteraard hoef je niet de volle tijd mee te doen; zo kon ik, Wijnand PA3HFJ,

deze keer maar beperkt deelnemen want ook de Dag van de Radioamateur lonkte.

Ik was dus alleen op zondag actief in de contest in verschillende tijdblokken. In totaal heb ik 7

uur achter de set gezeten en in die tijd 220 QSO’s gemaakt. En had ik al genoemd dat deze

contest bij uitstek geschikt is om het aantal gewerkte DX-landen op te vijzelen? Dus ook als je

geen die-hard contester bent dan is het toch leuk en leerzaam om een paar uurtjes deel te

nemen.

De statistieken

Zoals gezegd heb ik 220 verbindingen gemaakt, en daar zaten leuke landen tussen. Een

bloemlezing: China, Hongkong, Thailand, Mongolië, Uruguay, Brazilië, Argentinië, Kaap Verdië,

Kaaiman eilanden, Dominicaanse republiek, Aruba, Curacao, Antigua & Barbuda, St. Kitts &

Nevis en Indonesië. En natuurlijk een flink aantal Amerikanen. Uiteraard staan er ook de nodige

Europese landen in het log.
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Wijnand PA3HFJ in de radioshack

De gebruikte middelen in en rond huize PA3HFJ bestaan uit een Yaesu FTdx101D met 100

Watt output, met als antennes een FD-4 OCF draadantenne voor m.n. de 40 en 80 meter

banden alsmede een draaibare FB-31 dipool voor de hogere banden (20, 15 en 10 meter) op

ongeveer 10 meter boven de grond. Als logprogramma gebruik ik het onvolprezen N1MM (een

van de weinige programma’s waarvoor ik als Linux gebruiker nog Windows in Virtualbox opstart)

en een voetschakelaar en headset zijn handig om je handen vrij te houden voor het loggen.

Maar het kan natuurlijk ook eenvoudiger door op papier te loggen en alleen een draadantenne

te gebruiken. Als je je log wilt inzenden naar de contestmanager dan is op de PC loggen

overigens wel een must.

Ik heb mij in ieder geval weer prima vermaakt. Er is nagenoeg elk weekend wel een HF contest

dus mogelijkheden genoeg om het eens een keer te proberen!

Zie het schema op de volgende pagina
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deltaloep@gmail.com
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Overtollig apparatuur Te Koop

In mint-conditie GRC-9 + Dynamotor en vele extra's prijs, 250.- euro.

Scanners Realistic 200 channel pro-2022,  25.- euro per stuk.  ( werkend ).

Kenwood FRG-790 + voeding (2mtr. en 70cm all mode . 50 watt).

werkend en in goede staat. 450.- Euro

Raytheon -  RAY-152 SSB Radio telefonie scheepszender + voeding.

150 watt all mode, 500.-euro

Over de prijzen kan overlegd worden.

E-mail naar: pg0s@kpnmail.nl

73'Cor L. van Soelen PG0S
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Aankondiging kerstuitzending SAQ

Zoals bekend mag worden verondersteld, is de Zweedse machinezender SAQ in

Grimeton zo af en toe in de lucht. Als de techniek en de Covid het toelaten, dan is dat

gewoonlijk in de volgende perioden:

- Begin juli, op Alexanderson Day, als herdenking van de officiële opening door koning Gustaf V

op 2 juli 1924 (nu dus 98 jaar geleden)

- Rond 24 oktober, op United Nations Day

- Op 24 december, op Christmas Eve

Soms zit de techniek of omstandigheden wat tegen maar gewoonlijk kunnen we de oude zender

toch wel minstens 1 x per jaar ontvangen.

Bleef het op 24 oktober stil, gelukkig kwam op 16 november de zender wel in de lucht, dit keer

ter gelegenheid van de 50e verjaardag van UNESCO (waar de SAQ zender trouwens ook onder

valt)

Voor de ontvangst van de zeer lange golf (17,2 kHz is een golflengte van 17 km) is een

standaard HF antenne in de bebouwde kom meestal niet geschikt. Vandaar dat Roelof,

PA0RDT al zo'n 15 jaar geleden de miniwhip ontwikkelde; een actieve antenne met een lengte

van ca. 15 cm.

Dat deze antenne werkt, blijkt wel uit het feit dat hij over de hele wereld wordt gebruikt en ook

aan de Web-SDR van Twente hangt.

In de november bijeenkomst van VERON Walcheren vertelde Roelof over de ontwikkeling van

de Mark II versie, die inmiddels al een behoorlijke fieldtest heeft ondergaan. Ook vertelde hij

over de manier waarop hij het 2e en 3e interceptpoint kan meten.

Wellicht dat deze lezing mensen op gedachten heeft gebracht om ook eens op de lange golf te

luisteren. Naast SAQ zijn er tenslotte nog tal van bakens hoorbaar, zoals ook genoemd in het

compendium "Wat horen we op Walcheren".
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Bij de uitzending in november bleek toch dat, hoewel de zender dit jaar wat zwakker was dan

normaal, hij zowel in de polder van Sluiskil, op de Oesterdam en in de binnenstad van

Middelburg hoorbaar was. Een antenne die wat buiten het stoorniveau van het huis hangt, is

echt wel een must.

We gaan er vanuit dat SAQ ook dit jaar weer op Christmas Eve (zaterdag 24 december) om

09:00 in de lucht zal zijn. De traditie schrijft voor dat we dan op Oranjeplaat proberen te

luisteren, uiteraard (want ook dat is traditie) onder het genot van een bakje warme koffie of thee

en wat lekkers.

We beginnen meestal rond 08:30 met het opbouwen, zodat we ruim op tijd zijn voor het

opstarten van de zender rond 08:45. Na het beluisteren van de kerstboodschap om 09:00,

breken we rond 09:15 weer op om thuis op te warmen.

Er zullen zeker 3 ontvangers aanwezig zijn maar we nemen een extra miniwhip antenne mee.

Dus als je zin hebt om je eigen ontvanger eens te proberen, wees welkom. Let op: niet iedere

ontvanger werkt beneden 30 kHz maar uiteraard kunnen we één van de aanwezige converters

even wisselen voor een test op jouw ontvanger. Let op: zorg dat je ontvanger op 12 volt kan

werken; het gebruik van een 230 volt omvormer geeft altijd extra storing.

Houdt de Technoronde in de gaten voor het laatste nieuws om te weten of de 98 jaar oude

zender wel of niet in de lucht zal komen.

Graag tot ziens op Christmas Eve op Oranjeplaat,

Robert, PA3GEO

Wijnand, PA3HFJ

Karin, PA2KM

Dan, PA1FZH
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71e verjaardag van de VRZA gevierd

Sinds ruim 30 jaar wordt de verjaardag van de VRZA gevierd met een QSO-Party. Hierbij

zijn altijd een aantal afdelingen QRV met de clubcall om leden te ontmoeten. Maar ook in

de clubshack ontmoeten we dan onze leden en belangstellenden.

Dit jaar werd de QSO Party gehouden op zondagmiddag 20 november. Maar eerst moest nog

“even” de antennemast teruggeplaatst worden want ja, zonder antennes géén QSO’s uiteraard.

Door een groepje van 6 amateurs werd dat varkentje deskundig gewassen. Niets stond meer in

de weg om de afdelingscall in de lucht te brengen.

Hoog QRM niveau

“Frequenties van handeling” waren zoals gebruikelijk 80 en 2 meter, dus werden de Kenwood

HF-set en de Yaesu FT-897 in stelling gebracht om de verbindingen te kunnen maken. Jammer

was wel dat het QRM-niveau op de 80 meterband nogal hoog was, iets wat we overigens van

meerdere deelnemers hoorden. Met een beetje fingerspitzengefühl en het oor op de luidspreker

konden er toch nog 6 leuke QSO’s op HF gemaakt worden. De antenne was de beproefde FD-4

OCF dipool.

Robert PA3GEO op HF
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Op 2 meter ging het gelukkig wat beter. Hier werden afwisselend de 2m/70cm combibeam en

de X-30 verticale antenne gebruikt. Ongeveer 10 amateurs deelden hier in de feestvreugde. Na

de QSO-Party kon tevreden worden vastgesteld dat beide antennes hun werk deden.

Ook ín de shack werd er volop ge-QSO’d want diverse amateurs vonden de weg naar de

clubshack en lieten zich niet afschrikken door de regen. Het afdelingsbestuur had voor wat

versnaperingen gezorgd en ondertussen werden er de nodige radiotechnische onderwerpen

aangesneden. Wie weet wat daar weer uit volgt!

Foto’s van de activiteiten in de shack zijn te bekijken via onderstaande link:

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2022/nggallery/fotoboek-2022/2022-vrza-qso-party

73’s van Wijnand PA3HFJ
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Antennemast teruggeplaatst

Zondag 20 oktober is, voorafgaand de jaarlijkse VRZA QSO party, de door Piet PA1PSD

gerenoveerde kokermast teruggeplaatst. Eerder dit jaar waren beide masten al preventief

naar beneden gehaald i.v.m. ons mogelijk vertrek in de Binnenhaven.

Toen men aangaf dat het vertrek pas medio 2023 zal plaatsvinden, is gekozen voor renovatie

én tijdelijke terugplaatsing van de kokermast. Piet PA1PSD heeft begin oktober de kokermast

voor ons gerenoveerd. Er is bijvoorbeeld een nieuwe lier én bovenwiel geplaatst, nieuw

staaldraad geïnstalleerd en een extra oog in de mast geplaatst.

Nu we ten minste tot mei 2023 op de huidige locatie kunnen blijven, is ervoor gekozen om de

kokermast te testen én deze tijdelijk te laten staan om hier komende 5 maanden gebruik van te

maken.

vlnr: Marcel PD2MDB, Dan PA1FZH, Wijnand PA3HFJ, Karin PA2KM en René PA3CKP
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Slecht weer voorspelling

Hoewel de voorspellingen voor zondag slecht zijn, blijkt het de eerste uren toch droog te blijven.

Al om 08.30 uur staat de verlichting en verwarming al aan, want René PA3CKP en Michel

PD4AVO beginnen al vroeg. De mastdelen verhuizen naar de grote loods zodat aldaar kan

worden begonnen met het opzetten van het antennepark. Nadat de mastdelen schuin worden

weggezet kunnen de rotor, rotorpijp en de pas aangeschafte koehoornbeugel worden

gemonteerd. Hierop komen de Diamond X-30 antenne en een Discone breedband

ontvangstantenne. De eerste coaxkabels worden gemonteerd en de rotorklok wordt

aangesloten op de rotor om deze te testen.

Michel PD4AVO

Omstreeks 10.00 uur is de eerste koffiepauze, Wijnand PA3HFJ en Karin PA2KM schuiven aan

om daarna samen de richtantenne voor 2/70 op de rotorpijp te plaatsen. Daarna is er in klein

comité overleg over de juiste Noord bepaling. Met de juiste middelen komen we gezamenlijk tot

de juiste conclusie waardoor we de horizontale richtantenne meteen de juiste richting kunnen

vastzetten. Daarna worden de laatste coaxkabel en rotorkabel met ty-wraps toegevoegd.

Binnen zijn we klaar!
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Wiel opnieuw uitvinden

Rest buiten de bestaande FD4 antenne te ontdoen van zijn ophangpunt. Deze 10 meter hoge

constructie kan veilig worden weggehaald. Niet veel later arriveren Marcel PD2MDB en Dan

PA1FZH. Voordeel is dat Dan wat betreft de masten bij alle montage- en demontage

werkzaamheden is geweest zodat we niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Met gebruik

van de lier van zijn Landrover én de juiste mensen op de juiste plek staat de kokermast met 15

minuten rechtop langs de vaste ladder aan het gebouw. De FD4 wordt terug opgehangen aan

de nieuw aangebrachte katrol waardoor alleen nog de coaxkabels en rotorkabel moet worden

afgemonteerd. Iedereen wordt bedankt voor zijn en/of haar hulp, zowel voor- als tijdens de

installatie van de gerenoveerde kokermast!

Geheel volgens schema kan rond 13.00 uur de lunch worden aangevangen, maar worden óók

al de eerste verbindingen gemaakt met amateurs uit de regio, want het is vandaag de 71e

verjaardag van de landelijke VRZA. De jaarlijkse QSO party is van start gegaan op 2 meter en

80 meter. Hoe dat verliep is elders in deze Deltaloep terug te lezen.

Om te zien hoe e.e.a. in z’n werk ging bekijk je natuurlijk de foto’s via onderstaande link:

https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2022/nggallery/fotoboek-2022/2022-antennemast

Het eindresultaat!

73’s van Michel PD4AVO
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IARU-MS-NIEUWSBRIEF VAN OKTOBER 2022
Bron: VERON

Iedere maand publiceert het IARU Monitoring System (IARU-MS) een uitgebreide
nieuwsbrief. Daarin staat onder andere gedetailleerde informatie over waargenomen
indringers op de amateurbanden.

De IARU-MS-nieuwsbrief van oktober geeft een overzicht van de meest storende, ongewenste
uitzendingen op onze banden: de ‘over de horizon’-radars.

Bekijk hieronder een samenvatting van de nieuwsbrief of lees voor alle details de
oorspronkelijke publicatie: IARU-MS-niewsbrief oktober 2022 via:
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2022/11/IARUMS-R1-Newsletter-2022-10.docx.pdf

Samenvatting IARU-MS-nieuwsbrief

‘Over de horizon’-radars (OTH)

Al vele jaren zijn ‘over de horizon’-radar (OTHR) verreweg de schadelijkste signalen voor de
HF-amateurbanden. Oktober was helaas geen uitzondering op deze trieste regel.

Naast de alomtegenwoordige Russische Contayner OTH-radar (bandbreedte: 12 kHz; 40 sps),
was er ook een groot aantal uitzendingen van de Iraanse OTH-radar in de 10 m-band. Naast
zijn dagelijkse uitzendingen op 28860 kHz (bandbreedte: 45 kHz, afwisselend 150 en 313 sps,
korte bursts), is hij ook waargenomen in de gehele 10-meterband. Overigens vooral op
frequenties in de buurt van 29 MHz, met gebruikmaking van dezelfde bandbreedte, maar soms
met verschillende sweep rates (afwisselend 226 en 333 sps, korte bursts)

Er waren ook talrijke momenten waarop uitzendingen van verschillende Chinese OTH-radars
werden ontvangen op 40, 20 en 15 meter. De meeste van die uitzendingen gebruikten een
bandbreedte van 10 kHz en zonden korte bursts met verschillende sweep rates, waarbij 50 en
66,7 sps het meest gebruikelijk waren.

De Britse OTHR op de R.A.F Sovereign Base Area in Cyprus werd ook verschillende keren
ontvangen, op verschillende banden, meestal op 15 m, maar ook op 17 en 10 m.

sps = sweeps per second, dat is de pulsfrequentie, de frequentie die je ervaart bij het
beluisteren van het audiosignaal.
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Andere stoorzenders

Naast deze uitzendingen van radars, ontvingen we ook meermaals de reeds bekende maar
mysterieuze uitzendingen van groepen van 16 streepjes in de 40 m-band, in het segment dat
gewoonlijk gebruikt wordt voor FT-8-uitzendingen, met name op 7075 kHz en nabijgelegen
frequenties. Helaas hadden de HF-banden voor amateurs ook te lijden onder veel uitzendingen
in verschillende militaire modi en van dagelijkse uitzendingen van verschillende omroepstations,
deze laatste meestal in de 40m-band.

Het IARU-MS (IARU Monitoring System)

In het IARU-MS werken radioamateurs in een groot aantal landen samen bij het signaleren van
intruders op de – vooral exclusieve – amateurbanden. Voor Nederland is VERON als lid van de
IARU de uitvoerder van deze taak. De uitvoering is ondergebracht bij het
Traffic-Bureau/HF-commissie. Maar de dagelijkse uitvoering ligt bij een vaste groep van zes
radioamateurs.

Deze groep monitort de amateurbanden en registreert de waargenomen verstoringen door
intruders volgens een bepaald protocol. Daarnaast worden eens per maand de waargenomen
verstoringen samengevat in een VERON-rapport dat dan naar de IARU-MS-coördinator gaat.

Sinds oktober 2020 is Caspar Miró (EA6AMM) aangesteld als coördinator IARU-MS-R1. Peter
Jost (HB9CET) geeft daarbij ondersteuning als vice-coördinator, onder meer als samensteller
van de maandelijkse nieuwsbrief.
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VERON: aanvullingen en/of errata
Wanneer u VERON publicaties gebruikt, dan is het altijd goed om even te controleren of u met

de meest recente versie werkt. En of er wellicht aanvullingen en/of errata voor deze boekwerken

beschikbaar zijn. Deze zijn vervolgens gratis te downloaden via onderstaande link. Let hierbij

goed op voor welke druk desbetreffende download bedoeld is!

https://www.veron.nl/downloads/aanvullingen-en-errata/

Tonight@8-webinar Log4OM
Op 7 november 2022 was het Tonight@8-webinar van de Britse radioamateurvereniging RSGB.

Terry G4POP gaf toen een presentatie over ‘Log4OM: Het eerste decennium’: een blik op het

populaire gratis logboekprogramma Log4OM. Terry’s lezing is geschikt voor alle niveaus van

expertise en gaat in op de geschiedenis van de software, de ontwikkelaars en de ingebouwde

functies.

Inmiddels is de presentatie beschikbaar via het YouTube-kanaal van de RSGB: Log4OM: the

first decade, by Terry Genes, G4POP.

https://www.youtube.com/watch?v=t8PMmUG6Jlg
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Via UBA.BE:

Eerste vrouw aan hoofd van ITU

Sinds het ontstaan van ITU in 1865 komt voor het eerst een vrouw aan het hoofd van deze

organisatie die vanaf 1949 deel uitmaakt van de Verenigde Naties.

In een geheime stemming werd de Amerikaanse Doreen Bogdan-Martin met 139 stemmen

verkozen, haar tegenkandidaat de Rus Rashid Ismailov behaalde 25 stemmen.

Alle radioamateurs en vrouwen wereldwijd mogen fier zijn op deze verkiezing.

https://www.uba.be/nl/actueel/flash/eerste-vrouw-aan-hoofd-van-itu

100ste editie van ARRL Handbook

De ARRL geeft de honderdste editie van 'The ARRL Handbook for Radio Communications' uit.

Deze gloednieuwe uitgave van 'The ARRL Handbook for Radio Communications' is dé gids voor

de principes van radiotechnologie in het algemeen.

Het handboek is geschreven voor iedereen met interesse in radiotechniek alsook voor iedereen

met het verlangen om draadloze technologieën te bevorderen. Het handboek is dé gids voor

radio-experimenten, ontdekkingen en technische innovatie.

https://www.uba.be/nl/actueel/flash/100ste-editie-van-arrl-handbook

Sudan nieuw IARU lid
De IARU-lidverenigingen hebben gestemd over het toelaten van de Sudan Amateur Radio

Union (SARU) als nieuw IARU-lid.

SARU is opgericht op 6 augustus 2021 en heeft 54 erkende radioamateurs als leden.
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PA3GEO ontvangt SAQ

Deze maand kwam de bejaarde maar nog steeds functionele Zweedse langegolf zender

SAQ weer in de lucht. Deze keer was dat in het kader van UNESCO Day. Robert PA3GEO

wist de zender te ontvangen, hieronder zijn relaas.

Op 16 november 2022 heb ik de uitzending van SAQ ontvangen op 17.2 kHz in de VLF band.

Het ontvangen signaal was ongeveer S8. Er was best veel QRM op de band aanwezig. Mijn

locatie was de Oesterdam. Voor de video: https://www.youtube.com/watch?v=na06dmH0UbM

Ook PA1FZH en PA0RDT hebben de zender ontvangen. Mijn radio was een Yaesu FT-817 met

converter en de PA0RDT mini whip. De eqsl was snel binnen.

Altijd leuk om dit station proberen te ontvangen. Volgende keer is Christmas Eve.

73’s van Robert PA3GEO
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Oproep voor PACC Contest 11-12 februari 2023

Gedurende het weekend van 11-12 februari 2023 zal de PACC Contest worden gehouden.

In deze Deltaloep alvast de oproep voor deelnemers aan de PACC Contest met het clubstation
PI4WAL. Doel is om de contest weer vanuit de clubshack van de VRZA afd. Zuid West
Nederland te gaan houden alwaar eerder dit najaar een nieuwe FD4 antenne is opgehangen.

Deelnemers kunnen zich opgeven bij mij via pa3geo@zeelandnet.nl

Met vriendelijke 73,

Robert PA3GEO

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 NL59 INGB 0001656106 tnv C.J. Baars, Rietkraag 19, 4386 GA Vlissingen
o.v.v. Donatie SRGW, naam en call of luisternummer.

Jaarlijks worden op de ledenvergadering (voorjaar 2023) lopende zaken besproken en kunnen
alle donateurs meebeslissen over belangrijke zaken omtrent het beleid van de Stichting
Repeater Groep Walcheren waaronder de twee UHF repeaters PI2VLI (FM & DMR).

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

Met vriendelijke groet,

Bram PD1ABK, secretaris
secretariaatsrgw@gmail.com
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Wekelijks plaatst de redactie nieuwsitems die op enige manier te maken hebben met de luister

hobby zoals bijvoorbeeld het nieuwsbericht dat er nieuwe kustwacht vliegtuigen operationeel

zijn geworden vanuit luchthaven Schiphol (EHAM) evenals drie helikopters vanuit de

standplaatsen Den Helder (EHKD) en Midden-Zeeland (EHMZ).

Meer is o.a. te lezen via onderstaande links:

https://deltascannerzeeland.nl/helikopters-overgedragen-aan-kustwacht/

https://deltascannerzeeland.nl/dash-8-nieuw-kustwacht-vliegtuig/

Bediencentrale Topshuis

Verder een item over de bediencentrale Topshuis (Neeltje Jans) van Rijkswaterstaat waar

vandaan enkele sluiscomplexen en bruggen boven de Westerschelde worden bediend.

https://deltascannerzeeland.nl/bediencentrale-topshuis-neeltje-jans/

Frequentielijst december 2022

De frequentielijst van Delta Scanner Zeeland (editie december 2022) staat inmiddels online met

enkele wijzigingen zoals de luchthaven Antwerpen (EBAW) en de haven van Antwerpen (SID).

EBAW vliegveld Antwerpen Deurne (Tower) Supplementary frequency naar 125.625 MHz.

Schelde Informatie Dienst (SID) Antwerpen gaat 1 dec 2022 verhuizen naar 161.550 MHz.

https://deltascannerzeeland.nl/frequentielijst/

Compendium Zeeland 3.0

Wat horen we op Walcheren ? Heel veel! Een nieuwe versie 3.0 van de informatie wat er zoal is

te horen in de ether is sinds kort te downloaden, o.a. via de website van Delta Scanner Zeeland
https://deltascannerzeeland.nl/wp-content/uploads/2022/11/20221106-Compendium-Zeeland-PA1FZH_PD4AVO-V3.0.pdf
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AGENDA

03 december Open Radio Huis bij VRZA afdeling Zuid West Nederland 09-16 uur

07 december Afdelingsbijeenkomst VRZA afdeling Zuid West Nederland

13 december Locator Contest

15 december Afdelingsbijeenkomst (verkoping) Veron afdeling Walcheren (donderdag)

21 december Techno-avond bij VRZA afdeling Zuid West Nederland

24 december SAQ ontvangst Oranjeplaat, aanvang 08.15 uur, uitzending 09.00 uur

07 januari Open Radio Huis bij VRZA afdeling Zuid West Nederland 09-16 uur

07 januari Nieuwjaarsreceptie aansluitend op Open Radio Huis 16-18 uur

10 januari Locator Contest

11 januari Afdelingsbijeenkomst Veron afdeling Walcheren

18 januari Techno-avond bij VRZA afdeling Zuid West Nederland

04 februari PA70ZRK activiteit Opendag Watersnoodmuseum Ouwerkerk

11-12 februari PACC Contest (PI4WAL) vanuit locatie VRZA afd. ZW Nederland
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RADIORONDES

Elke werkdag 05-07 uur 430.1250 MHz Vroege Vogelronde via PI2NOS

Zondagochtend 09.30 uur 144.2750 MHz SSB ronde +/- QRM

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 438.0375 MHz PI2VLI Zuid-West Zeeland DMR CC1 TS 1 en 2
Regionale UHF repeater 438.4375 MHz PI2VLI Zuid-West Zeeland FM (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.7750 MHz PI3GOE Noord- en midden Zeeland, (88,5 Hz)
Regionale UHF repeater 438.4000 MHz PI1ZLD Noord- en midden Zeeland, (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.6000 MHz PI3ZVL Zeeuws-Vlaanderen, Westdorpe
Regionale UHF repeater 438.1500 MHz PI2ZWS Zwingelspaan, Fijnaart (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.6250 MHz PI3BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom (88,5 Hz)
Regionale UHF repeater 438.1250 MHz PI3BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom D-STAR
Regionale UHF repeater 438.2750 MHz PI2BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom (88,5 Hz)
Regionale UHF repeater 438.5000 MHz PI2BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom C4FM
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
VHF repeaters PI3BOZ & PI3GOE staan (meestal) gekoppeld voor beter en groter bereik.

Eindredactie: Ronald Verburg PA10725 & Michel Bleijenberg PD4AVO

Alle Delta Loeps (1999-2022) zijn terug te lezen via https://www.pi4zwn.nl/downloads/

Stuur uw kopij voor de januari 2023 editie uiterlijk 20 december naar deltaloep@gmail.com
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