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Van de redactie

Hierbij ontvangt u de Deltaloep met informatie over de komende activiteiten, het verloop van het

vossenjachtseizoen, DMR PI2VLI QSY 438.0375 MHz, hoe ontstond de leesmap, handige

frequenties, dit jaar geen Lighthouseweekend, aankondiging lezing in september en veel meer.

Indien u ook bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan

uw kopij vóór 20 augustus 2022 naar de redactie via ons mailadres deltaloep@gmail.com

Kort nieuws

Inmiddels doen al ruim 18 zendstations mee met het Koude Oorlog Weekend, gedurende het

weekend van zaterdag 22 en zondag 23 oktober 2022. Een kaart met de deelnemende stations

is te zien op de nieuwspagina van PA60CUBA: https://pa60cuba.nl/nieuws/

Lokaal al bekend maar nu ook regionaal te downloaden: het Compendium Zeeland, met als

werktitel: Wat horen we op Walcheren ? Een handig boekje boordevol handige informatie voor

de luister- en zendamateur én scannerluisteraar waaronder bijvoorbeeld frequentiebanden, ruw

frequentiespectrum, QRP voorkeur-frequenties, Bakens die we in Zeeland vaak kunnen horen,

marifoon- en luchtvaartfrequenties boven Walcheren e.o. en heel veel meer.

De inhoud is verzameld door meerdere luister- en zendamateurs uit de regio.

Kijk verder via https://deltascannerzeeland.nl/korte-golf/

Met dank aan Dan PA1FZH en Michel PD4AVO
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Geen Lighthouse weekend dit jaar

Zoals eerder al aangekondigd, is de kleine vuurtoren op de Zeedijk in Westkapelle (het

ijzeren torentje) dit jaar niet toegankelijk. De reden hiervoor is dat er een ernstige

verzwakking in de constructie is ontdekt en Rijkswaterstaat om veiligheidsredenen heeft

besloten de toren te sluiten.

Daarnaast heeft de gemeente Veere parkeergeld ingesteld voor mensen die op de Zeedijk

parkeren. Aangezien wij daar als zendamateurs ook onder vallen, is het economisch-technisch

niet handig om één of meerdere voertuigen met een losse mast naast het torentje te parkeren.

De hoge toren is nog wel toegankelijk maar vanwege de vakantie is het wel heel erg lastig om

de toren te bemensen. We missen ook ons vaste station bij het Polderhuis voor de berichten

van de kinderen.

Vandaar dat we hebben besloten om dit jaar een keer over te slaan. We houden een goed

contact met de beheerder van de torens en we gaan er vanuit dat we in 2023 weer vanaf beide

torens "in de lucht" kunnen komen.

Namens de organisatie,

Dan de Bruijn, PA1FZH

Foto: Hoge Vuurtoren Westkapelle
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De Stichting Repeater Groep Walcheren (SRGW) heeft donderdag 23 juni 2022 een

wijziging aangebracht aan de PI2VLI site in Vlissingen.

De Brandmeister DMR repeater PI2VLI is van frequentie gewijzigd, de analoge repeater PI2VLI

heeft een nieuwe TX mobilofoon gekregen waardoor de modulatie scherper is geworden.

Wijzigingen:

De DMR repeater PI2VLI in Vlissingen is gewijzigd naar de nieuwe frequentie 438.0375MHz

(voorheen zat deze op 430.3375 MHz)

Shift: -7,6 MHz / CC 1 / TS 1 = TG 204 / TS 2 = TG 2043
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De Regenboogflats in Vlissingen

https://brandmeister.network/?page=repeater&id=204404

De analoge UHF repeater PI2VLI is eerder dit voorjaar (februari 2022) in de ether gekomen op
438.4375 MHz en heeft 22 juni een nieuwe mobilofoon gekregen die beter klinkt in modulatie.
Gebruik PI2VLI (analoog) met -7,6 MHz shift en TQ / CTCSS van 88,5 Hz.

Op dit moment is de website van de SRGW offline i.v.m. de overgang naar glasvezel internet.
We hopen deze op korte termijn weer online te hebben.

Meer info: secretariaatsrgw@gmail.com

73’s Bram PD1ABK
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Maandelijkse Vossenjachten goed bezocht

Ook in dit jaar wordt er van april t/m september op de vierde woensdag van de maand

een recreatieve 80m vossenjacht gehouden. Over belangstelling is niet te klagen, een

aantal amateurs vindt dit nog steeds een leuke activiteit!

De meest recente editie vond op 22 juni plaats, met vijf deelnemende teams. Naast regelmatige

deelnemers als Piet PE1NPX met dochter en kleinkinderen, Piet PA0CWF en Wim PA0WDZ,

Robert PA3GEO en Jos PA11208 en Wijnand PA3HFJ en Karin PA2KM was deze keer ook de

op Walcheren vakantie vierende Alex PA1FOX met XYL present. Enige jaren geleden heeft hij

ook al eens meegedaan dus dit was een leuk weerzien.

Extra motivatie

Vos van dienst Dan PA1FZH had zijn Landrover Defender weer op een leuk plekje geparkeerd

alwaar hij vanaf 19:30u. het signaal op 3570 kHz op gezette tijden in de lucht bracht. XYL Elna

verzorgde de “catering” in de vorm van koffie en thee en overheerlijke appeltaart, uiteraard zelf

gebakken. Dit was zeker een extra motivatie om de vos op te sporen. Peter PA11578 was

rechtstreeks naar de vos gekomen, hoewel zijn vossenjacht ontvanger nog niet gereed was

wilde hij de activiteit niet missen en ervan leren. Ook Wouter PB1WL kwam nog even de sfeer

proeven, hij was te laat van het QRL terug om nog actief te kunnen jagen.

Alle deelnemers wisten de vos te vinden na het uitvoeren van de nodige peilingen. Daar zal het

prachtige weer vast aan hebben bijgedragen. Omstreeks 21:15u. werd door een ieder de

thuisreis weer aanvaard.

De volgende vossenjacht staat gepland op woensdag 27 juli. Wil je meer weten over onze

vossenjachten? Steek je licht op tijdens de afdelingsbijeenkomsten of mail naar pi4zwn@vrza.nl

Foto’s van deze en andere edities zijn via onderstaande link te bekijken:

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

73’s van Wijnand PA3HFJ
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Leesmap

Afgelopen Hemelvaartsdag mocht ik wegens mijn inzet voor de Leesmap en het samen
organiseren van activiteiten door lokale afdelingen van de Veron en VRZA een cadeau
ontvangen. Die waardering doet me goed. Nog meer omdat hier sprake is van handwerk.
Dank daarvoor!

In de juni uitgave van Deltaloep is er aandacht aan besteed. Door het enthousiasme is er wel
een kleine onjuistheid ontstaan. Het samen organiseren van activiteiten is inderdaad zo'n 25
jaar geleden opgestart.

De afdelingen Veron Walcheren, Veron Vlissingen en de VRZA ZWN hebben een Activiteiten
Stuur Groep (ASG) opgericht die tot de dag van de dag een positieve uitwerking heeft. Ook de
Leesmap maakte deel uit van beide verenigingen.

Maar de Leesmap bestond al en ging, en gaat nog steeds, rond bij zowel Veron als VRZA
leden. Ik weet niet precies wanneer ik de organisatie van de Leesmap in handen kreeg. Zeker
meer dan 25 jaar. Ik nam het over van Piet PE1NPX en hij nam het over van Gerrit PA0DS. Of
Gerrit de Leesmap heeft opgestart is mij niet bekend. Dat dateert van voor mijn tijd als
zendamateur.

Ik weet wel dat Gerrit PA0DS lid was van de Veron Walcheren en van de landelijke VRZA. Van
de laatste was hij mede oprichter en hij wilde graag dat er een lokale VRZA afdeling zou worden
opgericht. Niet een afsplitsing maar een VRZA afdeling die kon samenwerken. Die is er
gekomen en het zal je niet verbazen dat Gerrit de Leesmap bij leden van beide verenigingen liet
rondgaan.

De Leesmap bestaat dus al heel wat jaartjes meer dan 25 jaar en vind zijn oorsprong bij de
Veron Walcheren.

73 Jeroen PE1MWB
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Nieuws van VRZA afdeling Zuid West Nederland

Woensdagavond 6 juli en 3 augustus 2022 zijn de maandelijkse afdelingsbijeenkomsten
in ons onderkomen aan de Binnenhaven te Vlissingen.

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

Dinsdag 12 juli en 9 augustus zijn de maandelijkse Locator Contesten van 20-23 uur lokale tijd
op 6m en hoger. Komende periode zal het afdelingsstation PI4ZWN vanuit Nieuwdorp meedoen
aan de maandelijkse contest.

Techno-avonden

Woensdagavond 20 juli en 17 augustus zijn de reguliere Techno-avonden, vanaf 20.00 uur is
iedereen van harte welkom.

Vossenjachten 80 meter

Woensdagavond 27 juli en 24 augustus zijn de komende vossenjachten op 80 meter.
Vanaf 19.30 uur start het signaal en kunnen de jagers op pad.
Iedereen kan zich aanmelden via 145.225 MHz.

Bestuursvergadering

Woensdag 22 juni j.l. heeft de afdeling een bestuursvergadering gehouden alwaar Karin, René
en Michel samenkwamen. Een korte samenvatting mét beeld is terug te vinden via
https://www.pi4zwn.nl/een-groet-van-het-afdelingsbestuur/

Noteer alvast zondag 11 september, want dan zullen we onze jaarlijkse barbecue houden aan
de Binnenhaven te Vlissingen, vanaf circa 16.00 uur. Dit keer op zondag zodat mensen van
verder of mensen die vaak door de weeks niet kunnen, deze keer ook aanwezig kunnen zijn.

De afdeling bestaat dit jaar 30 jaar, het afdelingsbestuur zal dit niet zomaar aan ons voorbij
laten gaan. Samen met de leden zullen we een passende activiteit gaan bedenken. Later meer!

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

73’s van Michel PD4AVO

Afdelingssecretaris VRZA ZWN
pd4avo@zeelandnet.nl
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Woensdag 14 sept lezing over KLD, MUD en ABC

Woensdag 14 september 2022 om 20.00 uur zal Dan PA1FZH een lezing houden tijdens de
afdelingsbijeenkomst van de VERON afdeling Walcheren.

De koude oorlog ligt alweer meer dan 30 jaar achter ons maar gedurende de periode 1946 -
1991 gebeurde er veel zaken "onder onze neus" waarvan vrijwel niemand iets wist. Hierom is er
in het weekend van 22 en 23 oktober 2022 in Nederland een openstelling van ca. 40 koude
oorlog objecten speciaal om deze zaken toe te lichten. In Zeeland zijn er zelfs zeven koude
oorlog objecten geopend voor het publiek.

Ter voorbereiding hierop zal Dan, PA1FZH een lezing houden over de drie vergeten afkortingen
uit de koude oorlog; de KLD, MUD en ABC. Deze drie zaken speelden ook (en soms vooral) in
Zeeland.

Zie ook de speciale website www.pa60cuba.nl

73’s van Dan PA1FZH

In de Deltaloep van september zal nog een aankondiging worden geplaatst van de
maandelijkse bijeenkomst van de VERON afdeling Walcheren evenals een herhaling van de
oproep van de lezing van Dan PA1FZH.
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EMC cursus

Al lang stond het op de agenda van de VERON landelijk; een korte intro in de wondere

wereld van EMC (elektro magnetische compatibiliteit).

Eind 2019 werd het plan geopperd om op een aantal locaties in Nederland een EMC cursus te

organiseren met de gedachte dat er per afdeling 2 man een introductie zouden krijgen.

In 2020 - 2021 moest dit plan om welbekende redenen in de ijskast worden gezet maar

inmiddels zijn er een aantal try-outs geweest en op zaterdag 25 juni togen Frank, PE1EWR en

Dan, PA1FZH namens VERON afdeling Walcheren naar de EMC werkplaats van André

Canrinus, PA3FIS.

André heeft een eigen EMC laboratorium en geeft QRL-matig diverse cursussen aan

professionals. We zijn blij dat hij zijn tijd vrij kon maken om ons een "EMC for dummies" training

te geven.

In 4 uur wordt je geen professioneel ontstoringstechnicus, dat is wel duidelijk. Verwacht dan ook

niet dat we nu, gewapend met een doos ferriet, je van je storing afhelpen. Maar we kregen wel

een aantal handvaten om leden die storing ondervinden, op weg te helpen.

Wat heel duidelijk werd, is dat een mail naar het Agentschap Telecom met de tekst "ik heb

storing" niet zo goed werkt en vaak onderaan de stapel beland.

Wat André ons leerde was onder andere:

- Wat is er in de wet geregeld over eisen waaraan apparatuur moet voldoen, ook in relatie tot

een CE markering (en de waarde hiervan in de praktijk)

lees verder op pagina 10
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- Welke gegevens zijn noodzakelijk om te overleggen aan het AT bij een klacht (een

gefundamenteerde klacht heeft een grotere kans van slagen om in behandeling te worden

genomen)

- Hoe benader je je buren (een goede buur is beter dan een verre vriend)

- Hoe herken je de diverse storingen

- Welke hulpmiddelen kun je kopen of zelf maken om de storingsbron op te sporen (met

eenvoudige middelen meer doen dan je denkt)

- Wat kun je als amateur zelf al doen om storing ontvangst al te minimaliseren

- Stappenplan voor het lokaliseren van storingen

Kijk ook eens op: https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/emc-emf/

Nogmaals: verwacht niet dat je ons kunt bellen met alleen de mededeling "ik heb storing en doe

er eens wat aan". We kunnen je wel op weg helpen hoe je er (subtiel) achter kunt komen waar

de storing vandaan komt , hoe je de storingsveroorzaker kunt benaderen en welke gegevens je

alvast kunt verzamelen.

En al doende leren we met z'n allen. Dus schroom niet om ons te benaderen zodat we samen

kunnen bekijken wat we voor elkaar kunnen krijgen in geval van een storing.

73,

Frank Laanen, PE1EWR

Dan de Bruijn, PA1FZH
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WRTC Award

Hallo, Om,

Hierbij wederom mijn behaald WRTC Award van de maand mei.

Alle QSO zijn gemaakt in enkel CW.

73' Cor L. van Soelen PG0S
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Verslag Velddagweekend  vrijdag 3 t/m maandag 6 juni 2022

Dit jaar kon er weer als vanouds een velddagweekend gehouden worden. Besloten werd

om dit in het pinksterweekend te doen, hoewel er dit jaar geen 2 meter velddagcontest

meer gehouden wordt.

Vrijdagochtend trokken de eerste kampeerders, Dan PA1FZH, Wijnand PA3HFJ en Cor

PE1PTQ, al op naar camping Veldzicht in Lewedorp om de tenten op te zetten. Sorry,

tenttrailers.

Tegen de avond kwamen de diverse partners van het werk af en ook een aantal overige gasten,

Wouter PB1WL en Michel PE1PTS, arriveerden. Na het eten verzamelde we ons rond koffietijd

voor één van de Zambezi’s en daar werd het een gezellig samenzijn waarbij natuurlijk de

plannen voor het weekend besproken werden.

Vroeg uit de veren

Zaterdagmorgen was iedereen al weer vroeg uit de veren en in de loop van de dag kwamen er

diverse gasten langs. Sommige kwamen alleen even de sfeer opsnuiven, anderen hadden een

antenneproject meegenomen waarbij nog flink geknutseld en gemeten moest worden.

Diverse experimenten zijn gedaan met verschillende antennes of juist met dezelfde antenne

maar met verschillende sets. Robert PA3GEO, Frans, PA0INA en Michel PE1PTS zijn flink aan

het bouwen en meten geweest.

Velddagen staan altijd wel bekend om het feit dat er meer antennes gebouwd worden dan dat er

daadwerkelijk verbindingen mee worden gemaakt. Ook deze velddag ontsnapte niet aan die

traditie en zo werd er driftig geëxperimenteerd met de 1:49 balun, de 1:9 balun (al dan niet op

één van de beide Landrover verticals) en de 1:5 balun met diverse antennelengtes. Geen illusie

armer maar wel weer een ervaring wijzer leidde dit tot het feit dat daags na de velddag bij

sommige amateurs ineens een andere antenne in de tuin hing!
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Slaaptent annex Shack

PE1PTS had zijn eigen slaaptent meegenomen die ook meteen dienst kon doen als shack. Hier

heeft hij goed gebruik van gemaakt en diverse verbindingen gemaakt. PA3HFJ maakte

verbindingen vanuit zijn mobiele shack, de Land Rover Defender.

Hoewel de velddag contest dit jaar verviel, was er wel de IARU contest op 2 meter en hoger. En

wat is dan leuker als je dan een mede amateur op Walcheren een puntje kunt geven op 2, 70,

23 en 13? Nou: als je dat met 6 amateurs kunt doen natuurlijk!. Zo hielpen we Frank, PE1EWR

aan zoveel punten dat zelfs de grote SHF contest stations verbaasd waren.

Op zondag was het weer wat minder maar met het oog op de geplande barbecue kwamen er

toch diverse gasten. Danny PA3BLI, Rene PA3CKP en Hugo PD9D kwamen in de middag en

hebben gezellig in de Zambezi bij Karin PA2KM gezeten totdat de regen over was.

Ook bij de Zambezi van Dan PA1FZH werd het gezellig, Diverse collega’s en vrienden kwamen

daar aan maar ook Peter PA11578 en zijn XYL Annelies waren er.

Michel PE1PTS
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Barbecue in de schuur

Na een discussie en veel gestaar op weersites en naar de lucht werd besloten de barbecue te

houden in de grote loods zodat we konden blijven zitten als het toch weer ging regenen zoals

voorspeld was. Gelukkig bleef het de hele tijd droog. Hugo PD9D had vanuit zijn home QTH in

Duitsland heerlijke braadworsten en een bekend biertje meegenomen als dank voor de

hartelijke ontvangst die hem een paar weken eerder was overkomen tijdens een zondag op

Oranjeplaat.

Tijdens de BBQ werd Danny, PA3BLI nog verrast met een L/C meter. Het bijzondere was dat

deze meter destijds door zijn opa Alfred, PA3BLI was gebouwd (compleet met call op het

frontpaneel). Het is mooi dat deze meter na al die jaren weer bij PA3BLI terecht kon komen.

vlnr: Dan PA1FZH en Danny PA3BLI
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Peter PA11578

Na de barbecue gingen sommigen weer naar huis en andere bleven nog even om weer samen

bij de tent te zitten onder het genot van eerst koffie en thee en later een biertje, wijntje of sapje.

Nat inpakken

Maandag was het alweer inpakken geblazen. Helaas moesten de tenten nat ingepakt. Elke keer

hadden we hoop dat het doek droog was en dan kwam er toch weer een buitje. Dan thuis maar

de boel verder drogen. Rond een uur of 14.00 was iedereen dan ook weer vertrokken en

konden we de vaste campinggasten weer in alle rust verder laten genieten van hun vakantie.

De foto’s van dit weekend zijn te bekijken in het Fotoboek op de VRZA ZWN website:

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

73’s van Karin PA2KM met bijdragen van Dan PA1FZH en Wijnand PA3HFJ.
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AGENDA

06 juli Afdelingsbijeenkomst VRZA afdeling Zuid West Nederland
12 juli Locator Contest
20 juli Techno-avond VRZA afdeling Zuid West Nederland
27 juli 4e Vossenjacht 80m op Walcheren

03 augustus Afdelingsbijeenkomst VRZA afdeling Zuid West Nederland
09 augustus Locator Contest
17 augustus Techno-avond VRZA afdeling Zuid West Nederland
24 augustus 5e Vossenjacht 80m op Walcheren

04 september Antennemeetdag Oranjeplaat
07 september Afdelingsbijeenkomst VRZA afdeling Zuid West Nederland
10 september Open Monumentendag met PB6BB Westenschouwen
11 september Barbecue VRZA afdeling Zuid West Nederland
13 september Locator Contest
14 september Lezing PA1FZH op afdelingsbijeenkomst Veron Walcheren
21 september Techno-avond VRZA afdeling Zuid West Nederland
28 september 6e (laatste) Vossenjacht 80m op Zuid-Beveland

14-16 oktober JOTA weekend
22-23 oktober Koude Oorlog Weekend waaronder o.a. onderstaande stations:

PA60CUBA Middelburg en PA60PARE Vlissingen
29 oktober Dag voor de Radioamateur in Zwolle

14 december Verkoping Veron Walcheren

Deltaloep Pagina 16 van 18



RADIORONDES

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 VHF 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 UHF repeater 438.5000 MHz PI1ZWN West-Brabant, Bergen op Zoom C4FM
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)
Regionale UHF repeater 438.1250 MHz PI3BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom D-STAR
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 september editie uiterlijk 20 augustus naar deltaloep@gmail.com
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