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Van de redactie 
 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met nieuws over de SRGW, APRS, verslagen van de PACC  en 
de Opendag Watersnoodmuseum, de komende afdelingsbijeenkomsten en veel meer.  
 
Veel leesplezier! 
 
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw             
kopij vóór 20 maart 2017 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
  
Met vriendelijke 73, 
Ronald PA10725 

Camping On The Air 2017 

In de vorige editie van de Deltaloep kon je de aankondiging al lezen van de COTA, die 
gehouden zal worden op 18 en 19 maart a.s. in Lewedorp.  
 
Meer informatie over dit weekend lees je via 
http://pi4zwn.nl/index.php/nl/nieuwsberichten/2-regio44/426-camping-on-the-air-2017  

 
Overzicht maandbladen PI4RAZ 
 
Hierbij een tip, naar de maandelijkse uitgaven van PI4RAZ. 
Lees en geniet, van deze mooie verzameling informatie, van en door Radio Amateurs. 

http://www.pi4raz.nl/razzies/ 

Aanmelding voor de mailing lijst kan ook via http://www.pi4raz.nl/maillist/subscribe.php 
 
73’s van Cor PG9HF  
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Op de fiets door JO11 met Huib PDoRLX 
 
Wekelijks horen we Huib PDoRLX op de fiets langs Vlissingen, Dishoek en Zoutelande.  
QRV met zijn dualband portofoon TH-D72 luistert hij o.a. op het Hoge Duin naar Engelse 
repeaters, naar verschillende marifoonkanalen maar soms ook naar het ISS.  

Daarnaast is Huib eek een vervent APRS gebruiker op 144.800 MHz. Onlangs gaf Huib een 
kijkje in zijn portofoon. Deze gaf (met de ingebouwde GPS) de precieze locatie aan waaronder 
ook welk locator vak. Op onderstaand beeldverslag de route die Huib o.a. heeft gereden.  

     

     

 

Groeten van Huib, PD0RLX ................. 
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Verslag Open Dag Watersnoodmuseum, 4 februari 2017 
 
Zoals een ieder weet, is de oorsprong van noodradiocommunicatie (helaas) gelegen in de 
watersnoodramp van 1953, waar zendamateurs de eerste dagen de verbindingen tussen 
Zuid West Nederland en de rest van het land verzorgden. 
 
Het is dan niet voor niets dat hier ook in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk aandacht aan                
wordt besteed en al sinds 2013 is DRCO tijdens de open dag in februari aanwezig. 
Ook voor 2017, het vijfde jaar in rij, werden we gevraagd om een bijdrage te leveren op de open                   
dag en uiteraard zegden we graag onze medewerking toe. Even ronselen tijdens de             
afdelingsvergadering, in de DRCO nieuwsbrief en in de technoronde leverde een aantal            
enthousiaste medewerkers op. Het verhaal gaat dat sommigen in het kader van een grondige              
voorbereiding zelfs twee weken met het boekje “Kanaal 3700” onder hun kussen zouden             
hebben geslapen maar geverifieerd zijn deze verhalen echter niet. 
 
Peter Maartense, PA0MS, al jaren een één van de vaste vrijwilligers in het watersnoodmuseum,              
vroeg de speciale call aan en regelde dat we weer “onze” ruimte achterin het eerste caisson                
mochten inrichten als tentoonstellingsruimte en als shack. 
 
Veel voorbereidingen hadden we niet; ten eerste was dit niet de eerste keer en ten tweede heb                 
je ook bij een echte DRCO inzet niet weken de tijd om iets voor te bereiden. 
Zo kon het gebeuren dat Frank, PE1EWR en Dan, PA1FZH om 08:30 ter plaatse waren met de                 
Landrover en dat om 09:00 de FD-4 (NVIS) antenne en een Diamond X50 antenne al               
operationeel waren. Om de speciall call PA64ZRK (als eerbetoon aan PA0ZRK in 1953) in de               
lucht te brengen, hadden we de beschikking over een Kenwood TS680, een Yaesu FT-857 en               
een Yaesu FT-991. 
 
Net na negenen arriveerden Michel, PD4AVO, Wijnand, PA3HFJ en Karin, PD0KM, op de voet              
gevolgd door Yermolai, PD0TZ. 
 
In de middag kwamen hier Robert, PA3GEO en Menno, PC4C nog bij als HF operators en Rob,                 
PA0RBO als bezoeker. 
 
Om 10:00 arriveerden de eerste bezoekers en toen het museum om 17:00 haar deuren sloot,               
waren er bijna 1800 mensen binnen geweest. 
 
De bezoekerssamenstelling was erg gevarieerd. Zo had je de ene keer een groep kinderen, die               
door Karin vakkundig onder haar hoede werden genomen en de andere keer mensen die de               
Ramp zelf nog hadden meegemaakt. Er waren maar weinig mensen die zich de rol van de radio                 
amateurs in 1953 wisten te herinneren en velen waren onder de indruk van ons verhaal van                
toen maar ook verbaasd over de rol van DRCO in het heden. 
We hadden ook een seinsleutel met een sounder opgesteld en waar vaders heel stoer riepen               
“dat is iets met punten en strepen” waren de kinderen erg geïnteresseerd in het seinen van hun                 
eigen naam. Rob, PA0RBO fungeerde als “ontvanger” en kon dan precies tegen de trotse              
seiner vertellen wat zijn of haar naam was. 
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Twee jaar geleden schonk Yermolai, PD0TZ, de zender van zijn opa, PA0TZ aan het museum.               
PA0TZ maakte vanuit Breda deel uit van het toenmalige noodnet en was ruim 178 uur               
operationeel (met slechts 28 uur slaap tussendoor). Voor het publiek was het geweldig om dit               
verhaal te horen uit de mond van zijn kleinzoon. 
 
Ook hadden we via Piet, PA0CWF een originele BC-1000 draagbare zendontvanger welke nog             
door het Nederlandse leger in 1953 is ingezet. Daarnaast hadden we uiteraard een hele tafel               
ingericht met onze DRCO koffers, de kaart met alle vaste DRCO antenne locaties en allerhande               
operationele zaken. 
 
Hadden we oorspronkelijk nog een rolverdeling in gedachten voor het vertellen van de verhalen,              
in de praktijk kwam hier weinig van terecht. Er waren momenten dat het zo druk was dat iedere                  
nieuwe groep mensen door een toevallig vrije amateur geannexeerd werd. 
 
Michel maakte op 2 meter de nodige verbindingen via de repeaters en Frank en Robert,               
geassisteerd door Menno en Wijnand zorgden voor de verbindingen op 40 en 80 meter in CW                
en SSB. Hoewel er voorgaande jaren wel de nodige HF verbindingen met Nederlanders waren              
gemaakt, wilde dat deze keer minder goed lukken, iets wat door veel mensen werd betreurd.               
Aan de set en de antenne opstelling was niets veranderd ten opzichte van voorgaande jaren               
dus we geven de contest en de condities maar de schuld. Aan de ervaren contestoperators lag                
het in ieder geval zeer zeker niet.  
 
De vrijwilligers zorgden prima voor de versterking van de inwendige mens, maar toen aan het               
eind van de middag ineens Theo, PA3CBH ineens namens de VERON afdeling Zuid Limburg              
met een grote Limburgse Vlaai voor de gehele crew arriveerde, werd deze erg gewaardeerd. 
 
We kunnen terugkijken op een welbestede dag waarin we een stukje geschiedenis hebben             
kunnen toelichten en volgens de operationeel manager van het museum is dit door de              
bezoekers erg gewaardeerd. In ieder geval hebben we de uitnodiging voor volgend jaar alweer              
te pakken als de 65e herdenking plaatsvindt. 
 
Een uitgebreid fotoverslag via http://pi4zwn.nl/index.php/nl/fotoboek/gallery/115  
 
Ik wil alle medewerkers hartelijk danken voor hun inzet deze dag. 
 

 
 
Dan de Bruijn, PA1FZH 
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Oproep voor zondagochtend College: Radiopionier Hanso Idzerda 
  
Bijna 100 jaar geleden krijgt een koppige Fries het voor elkaar: voor het eerst in de                
vaderlandse geschiedenis zijn muziek en spraak te horen in de ether. Deze spectaculaire             
experimenten van ingenieur Hans Idzerda en Philips leiden in 1919 tot de eerste             
radio-omroepuitzending.  
  
Mediahistoricus Huub Wijfjes en collectiespecialist Carlien Booij vertellen tijdens dit          
Zondagochtendcollege het verhaal van ingenieur Hans Idzerda. Wie was deze opmerkelijke           
man en wat waren zijn drijfveren? Hoe kan het dat juist in Nederland in de roerige tijd rondom                  
twee Wereldoorlogen de radio tot bloei komt? Idzerda kluistert luisteraars aan de radio in              
Nederland en Engeland, maar is hij echt de eerste internationale pionier, of zijn er anderen die                
deze claim kunnen leggen?  
  
Collectiespecialist Pieter Bakker verklaart de werking van Idzerda's originele PCGG-zender, de           
oudste FM-zender ter wereld uit de collectie van Beeld en Geluid. Er zijn prachtige objecten uit                
de studio en fabriek van Idzerda te zien en u krijgt een virtuele rondleiding door de online                 
expositie over Idzerda op Google Arts & Culture, die Beeld en Geluid in samenwerking met               
Google ontwikkeld heeft  
 https://www.google.com/culturalinstitute/beta/u/0/partner/the-netherlands-institute-for-sound-and-vision 
  
U wordt om 10.00 uur ontvangen met een kopje koffie of thee (inbegrepen bij de entreeprijs),                
waarna het zaalprogramma om 10.30 uur van start gaat. Via onderstaande link kunt u kaarten               
voor de bijeenkomst op zondag 5 maart bestellen: 
http://www.beeldengeluid.nl/agenda/201702/beeld-en-geluid-op-zondag-radiopionier-hans-idzerda  
  
Bovenstaande lezing is in het Beeld & Geluid in Hilversum. 
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PACC 2017 levert PI4WAL 304 verbindingen op 

In het weekend van 11 en 12 februari j.l. vond de PACC contest weer plaats. Zoals                
gebruikelijk werd de clubcall van Veron afd. Walcheren weer geactiveerd vanuit de VRZA             
afd. Zuid West Nederland clubshack. 

Zowel de organisator, Robert PA3GEO, als deelnemer René PD0EJN stuurden een verslagje            
in, aangevuld door Karin PD0KM en Wijnand PA3HFJ. 

We laten eerst Robert aan het woord: 

Organisator "Robi" heeft zich vermaakt 

Onder de call PI4WAL hebben we weer meegedaan aan de PACC contest op de HF banden.                
Op 11 en 12 februari j.l waren we qrv vanuit de VRZA-ZWN clubshack. Met PE1PTQ Cor en                 
PD4AVO Michel heb ik zaterdag middag de amateur banden voorzien van cw en ssb signalen.               
De condities waren niet erg goed maar toch konden we zowel in ssb als cw diverse stations uit                  
Canada en de USA werken. 

Mede door de lange 160m OFC dipool antenne die was afgespannen door Rens PA1IJF was               
ons signaal op 80-40 en 20m goed sterk. We gebruikte maximaal 100 Watt output . 

Zondag morgen heb ik met PD0EJN Rene en later ook PA3GFW Rolf verbindingen gemaakt.              
Zelfs konden we een HK3Q werken. (Columbia) 40 km van Bogota. Toch leuk in een zonne                
vlekken minimum. Ik denk dat we nu in het minimum zitten van de 11 jarige cyclus. 

Nog even een paar details: 

● We hadden totaal 304 qso's. 

● Dat leverde ruim 34000 punten op. 

De log is inmiddels verstuurd aan de contest robot van de PACC. 

Iedereen bedankt voor het meedoen en graag tot volgend jaar. 

René fris en fruitig aanwezig 

Zondag ochtend 07.00uur spring ik fris en fruitig uit mijn bed en geniet al bij voorbaat van het                  
mogen meewerken aan de PACC contest bij PI4ZWN te Vlissingen. Niet wetende dat Robert              
PA3GEO net zo fruitig en fris was op gestaan als ondergetekende, dacht ik, ik ben te vroeg.                 
Maar nee hoor Robert was alles al aan het opstarten. Behalve de verwarming ! 
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Vlotte en minder vlotte verbindingen gemaakt. Mislukkingen horen er bij en wat leuk, dat ik als                
leek dan toch mag leren van de expertise die Robert na jaren heeft. Er was ook nog tijd om de                    
zondagochtend ronde te draaien onder de leiding van Frank en Dan op 144.285 MHz usb. 

Klokslag tien kwam Rolf PA3GWF aan en uurtje later ook nog Huib PD0RLX. Gezelligheid,              
onderling qso etc. Maar er moest ook nog wat gewerkt worden dus af en toe flink tekeer                 
gegaan. Robert heeft de score opgevoerd tot over 300 ! Mooi resultaat en leuk voor de club. 

Koek en zopie aanwezig en dan zit de PACC er weer op. Opgeruimd en ieder huiswaarts. Tot                 
volgende jaar maar weer bij de PACC 2018. 

Karin en Wijnand weer actief op de zaterdagavond 

Wij, Karin PD0KM en Wijnand PA3HFJ, doen alweer de nodige jaren mee aan de PACC               
Contest en eigenlijk nemen wij altijd de zaterdagavond voor onze rekening. Hoewel Wijnand             
niet topfit was werden ook tijdens deze editie de lagere banden afgeschuimd om maar zoveel               
mogelijk verbindingen in het log toe te kunnen voegen. 

Ook wij konden waarnemen dat de condities niet op z'n (of haar?) best waren maar toch werden                 
er nog een kleine 90 QSO's gemaakt op voornamelijk 80 en 40 meter. Uit eerdere ervaringen                
bleek altijd al dat de "female touch" toch weer extra aandacht oplevert ("first de Young Lady, all                 
others wait a moment!") dus Wijnand mocht zijn zere keel sparen en zich op het logprogramma                
storten. Wijnand was sowieso al blij dat hij Robert eindelijk had weten te overtuigen van het                
gebruik van het N1MM logprogramma. 

Rond 12 uur werd het moeilijk om nog ongewerkte stations te vinden en ook op onze CQ's                 
kwam geen respons meer, tijd om de kofferset weer in te pakken en huiswaarts te gaan. 

 

 

Robert weer bedankt voor de organisatie! 
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QSL kaart 

 

 

Gewerkt op 30 meter in CW 
73’s  van Cor PG9HF 
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Aankondiging: Evenement Luisterpost Gorinchem 
 

 
 

In 1955 doet de oude vesting Gorinchem ineens weer mee in het voorfront van de verdediging van 

Nederland en zelfs van de NAVO. Want in dat jaar wordt het 105e Radioverkenningsbataljon in 

Gorinchem gelegerd. Zij richten eerst radiokamers in op de zolder van de Willemskazerne. In 1958 

nemen zij ook het instructielokaal in Bastion 11 (aan de Vijfde Uitgang) als radio-ontvangststation in 

gebruik. 

 

De exacte activiteiten van het Radio Verkenning bataljon waren streng geheim. Hun missie was het               

afluisteren van het radioverkeer van de Russen. De opgevangen berichten werden gedecodeerd en             

geanalyseerd, waarna deze werden verwerkt tot bruikbaar militair inlichtingen materiaal. 
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Sindsdien is dit gebouw “De Luisterpost” gaan heten. In dit weekend zal de Luisterpost worden               

omgetoverd tot de militaire luisterpost uit de tijd, dat het radio bataljon hier actief was, dus in de                  

Koude Oorlog periode van 1955 tot 1967. Alsof u uit een tijdmachine de Luisterpost binnenstapt,               

kunt u dan ervaren, hoe deze geheime militaire activiteiten, toen in Gorinchem in zijn werk gingen. 

 

De Luisterpost wordt dan zoveel mogelijk ingericht, zoals het toen was, compleet met de authentieke               

apparatuur, toen in gebruik, geheel werkend. De Russen zullen daadwerkelijk weer worden            

afgeluisterd vanuit Gorinchem. Ook kunt u zien en zelf proberen hoe de positie van de Russische                

eenheden werd uitgepeild. U kunt ook zelf een bericht opvangen en decoderen o.a. met de beruchte                

Enigma machine uit de Tweede Wereldoorlog. 
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Op het laatst kreeg het radiobataljon ook de beschikking over radiowagens. Daarom zullen er op               

heel de Soldatenwal (Dalemwal), vanaf de Luisterpost aan de Vijfde Uitgang tot aan molen De Hoop                

bij de Dalempoort, diverse typen radio wagens ter bezichtiging zijn opgesteld met apparatuur uit de               

Tweede Wereldoorlog en uit de Koude Oorlog. 
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Er is ook een Koude Oorlog spionagespel, waaraan de jeugd kan deelnemen. 

 

Natuurlijk hoort bij een geheime militaire operatie ook een wachtpost, om nieuwsgierigen op afstand              

te houden. Echter in dit geval bent u juist welkom en kunt u zich melden bij de wacht, welke ook de                     

rondleidingen verzorgd. Desgewenst kunt u ook op eigen gelegenheid rondkijken, u krijgt dan een              

plattegrond met uitleg. 

 

Bij elk groepje radiowagens is ook een persoon aanwezig, speciaal voor uitleg aan het publiek. 

De ruimte tussen de radiowagens zal overdekt zijn met een tentzeil, zodat u ook bij regenachtig                

weer de zaak op uw gemak kunt bekijken en eventueel proberen. 
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Tevens zijn er versnaperingen verkrijgbaar in de kantine van de Luisterpost, of een kopje soep uit de 

veldkeuken, bij de radiowagens. 

De openingstijden zijn van 11:00 uur tot 17:00 uur. 

Noteer de datum vast in uw agenda! zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017. 

Tot ziens op dit unieke historische en technische evenement, de Koude Oorlog Luisterpost te 

Gorinchem. 

Aan dit evenement werken mee: 

● De Werkgroep Vesting Gorinchem. 

● De gemeente Gorinchem. 

● De Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek Nederland, afdeling 16, Gorinchem. 

● Rijdend UNIFIL museum de Dorstige types. 

● Scouting A.P.V. 

● De Surplus Radio Society. 

● De stichting Delta Radio Communicatie Ondersteuning. 

 
 
Algemene historie:  
 
‘In 1955 werd het gebouw de werkruimte van het 105e verbindingsbataljon. Deze eenheid van              
de Koninklijke Landmacht was belast met het afluisteren en onderscheppen van berichten van             
radiozenders van het Sovjetleger en het peilen van zijn troepenbewegingen. De verhoudingen            
tussen de westelijke geallieerden en de Sovjet-Unie waren immers na de oorlog dusdanig             
verslechterd, dat er sprake was van een Koude Oorlog. In 1949 werd daartoe de Navo               
opgericht, in 1955 gevolgd door haar tegenhanger het Warschaupact.’ 
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‘In deze sfeer van de Koude Oorlog had de verbindingseenheid tot doel zo nauwkeurig en               
volledig mogelijk in Nederland de legerberichten van de Sovjet-Unie en later van het             
Warschaupact af te luisteren, te decoderen en te analyseren. Vervolgens werden de resultaten             
aan de hogere militaire instanties doorgegeven. Het gebouw op de Dalemwal was daarom             
voorzien van een speciale peil-installatie, antennes en afluisterapparatuur. In 1958 werd de            
radio-ontvangst geperfectioneerd door naast het gebouw een 25 meter hoge antennemast te            
plaatsen. Voor de personele bezetting, bestaande uit beroeps- en dienstplichtige militairen,           
werden in de Citadelkazerne in de Gorcumse binnenstad twee radio-compagnieën gelegerd           
(waarvan een groot deel het Russisch beheerste), waardoor zeven dagen per week, 24 uur per               
dag, de afluistertaken konden worden uitgeoefend.  
 
Met de opheffing van het Gorcums garnizoen in 1967 verhuisde de eenheid naar een militair               
kamp in Eibergen, waarmee in Gorinchem een eind kwam aan deze bijzondere geschiedenis             
(Gegevens ontleend aan het Instituut voor Militaire Historie in Den Haag) 

 
In 2017 is het dus 50 jaar geleden, Gorinchem garnizoensstad af was. Wij willen in Gorinchem                
hierbij stilstaan met een aantal historische evenementen. In het weekend van zaterdag 30             
september en zondag 1 oktober willen wij dit gedenken met een groot radio evenement. Wij               
willen namelijk de Luisterpost weer omtoveren naar de Koude Oorlog situatie tussen 1955 en              
1967. Dus compleet ingericht met de authentieke apparatuur en volledig werkend, met het             
bijbehorende antennepark. 
 
Meer informatie via https://vestinggorinchem.wordpress.com/activiteiten/  

Het organiserend comité 

· Hugo Ouwerkerk PA5PHO, Werkgroep Vesting Gorinchem 

e-mailadres: hugo.ouwerkerk@vestinggorinchem.nl  

· Gert Bikker PA9F, VERON afd. 16 Gorinchem 

· Albert Oosten, Scouting A.P.V. Gorinchem 

· Ronald Wentink, Rijdend UNIFIL museum DT Gorinchem 

· Benjamin Meyers, MFC de Luisterpost Gorinchem 

· Dan de Bruijn PA1FZH, VERON afd. 44 en DRCO, Middelburg 
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Woensdag 8 maart afdelingsbijeenkomst Veron Walcheren 

 
Woensdag 8 maart 2017 om 20.00 uur zal Ferry, PA3BBL, een lezing geven over 
FPGA-techniek. 

Een field-programmable gate array (FPGA) is een geïntegreerde schakeling bestaande uit 
programmeerbare logische componenten. Deze logische componenten kunnen 
geprogrammeerd worden als logische functies zoals AND, XOR enzovoorts. Deze functies 
kunnen bijvoorbeeld decoders of eenvoudige wiskundige functies zijn. In het merendeel van de 
FPGA's kan men ook logische elementen terugvinden in de logische blokken. FPGA’s zijn 
ontstaan in de jaren 80. Vanaf toen werden ze veelvuldig toegepast in prototypes en producten. 
Een FPGA is een speciaal soort programmable logic device (PLD). Deze PLD maakt de 
implementatie mogelijk van courante digitale circuits. 

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

Onze QSL-manager Adri Brasser PA3BWS is aanwezig voor de uitgifte en voor het in ontvangst 
nemen van uw QSL-kaarten. 

Verder is er iedere zondagavond een technoronde op 145,225 MHz om 21.00 uur. Voor de 
laatste nieuwtjes is het altijd handig ook met enige regelmaat onze websitehttp://www.pi4wal.nl 
te raadplegen.  

 
 
Met vriendelijke groet, 

Ben Bousché PD1MRZ 

Secretaris A44 - Walcheren 
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Actuele informatie van de SRGW 

De Stichting Repeater Groep Walcheren heeft onlangs haar jaarvergadering gehouden in           
Vlissingen. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst is kort teruggekeken naar 2016,           
daarna is er vooral gekeken naar de toekomst van het repeaterlandschap op Walcheren             
en omstreken. 
 
Momenteel zijn drie repeaters gelinkt aan de SRGW: PI1VLI (D-STAR) in Vlissingen-Centrum,            
PI2VLI in Vlissingen-Paauwenburg en PI3VLI in Oost-Souburg. Daarnaast is ook een Winlink            
opstappunt aanwezig op de locatie van PI2VLI.  

Onderhoud 

De UHF D-STAR repeater PI1VLI heeft eind december 2016 een nieuwe update gekregen in              
zowel de hard- als software. Guus PE1PLM heeft deze repeater in beheer t.b.v. de SRGW. 
 
Sinds december 2016 is PI1VLI gelinkt via Hamnet. Vanuit de TV toren in Goes en de locatie                 
van de DMR repeater PI1ZLD in Zierikzee loopt het Wifi netwerk naar de locaties in Vlissingen. 
 
De VHF stadsrepeater PI3VLI heeft eind december 2016 volledige CTCSS gekregen.  
Zowel op de in- als uitgang is nu 88,5 Hz aanwezig. 

Plannen op korte termijn  

Sinds 2002 staat in Oost-Souburg de stadsrepeater PI3VLI. Toenmalige reden van het on-air             
brengen van een VHF repeater voor Middelburg-Vlissingen was dat de toen regionale VHF             
repeater PI3GOE in Wemeldinge geen goed bereik had voor gebruikers op Walcheren.  

Inmiddels, 15 jaar later, zijn er hele andere ontwikkelingen op gebied van VHF repeaters in               
Zeeland. Zo is er sinds twee jaar de landelijke VHF repeater PI3UTR (145.5750 MHz) en is er                 
nog steeds vanuit Overslag/Westdorpe PI3ZVL (145.6000 MHZ). Voor de regio Zeeland is de             
regio-dekkende VHF repeater PI3GOE (145.7750 MHz) welke uitzendt vanuit de TV toren in             
Goes maar ontvangers heeft in Wilhelminadorp, Zierikzee, Kamperland en Breskens.  

Met het installeren van Hamnetlink in Vlissingen is er in de vergadering besloten dat een extra                
ontvanger voor PI3GOE zal worden geplaatst op de locatie van PI1VLI (Vlissingen-Centrum).            
Hiermee zal het porto- en mobiel bereik van PI3GOE uitbreiden op zowel Walcheren als ook in                
West Zeeuws-Vlaanderen.  

Een groot voordeel van een extra PI3GOE ontvanger (145.1750 MHz TQ 77,0) is dat mobiele               
stations in Zeeland een prima bereik krijgen over de gehele A58 maar ook op de doorgaande                
wegen in Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, de Bevelanden, Schouwen-Duiveland en Tholen.  

Wanneer de extra ontvanger van PI3GOE dit voorjaar is geactiveerd, zal een periode 
aanbreken van het testen van de dekking, zowel porto- als mobiel bereik.  
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Plannen op lange termijn  

In de SRGW vergadering is de VHF repeater PI3VLI uitvoerig besproken. Het doel van de in 
2002 geactiveerde repeater lijkt met de komst van de extra ontvanger van PI3GOE in Vlissingen 
achterhaald. Gezien het aantal (mobiele) gebruikers en de stadsgewestelijke dekking is 
unaniem besloten dat de aanwezigheid van PI3VLI op termijn geen functie meer heeft. 

Met de aanwezigheid van twee repeaters op Walcheren (PI2VLI en PI3VLI) en de komst van 
een nog betere dekking van PI3GOE op Walcheren is ervoor gekozen dat op termijn de VHF 
repeater PI3VLI zal worden uitgezet. Gebruik van PI3GOE zal daarom worden gestimuleerd. 

Voordelen van het gebruik van PI3GOE: 

Betere dekking voor mobiele- en vaste amateurstations, verspreid over Zeeland 
Minder versnippering van gebruik van weinig amateurs op meerdere repeaters 
Meer communicatiemogelijkheden tussen amateurs Zeeland-breed  

PI3GOE heeft nu al een ruime dekking. Probeer eens op 145.7750 MHz (TQ 77,0) 

Functie PI2VLI 

In de SRGW vergadering is tevens gesproken over de functie van de UHF repeater PI2VLI.  
Er is unaniem besloten dat de aanwezigheid van een lokale repeater op Walcheren een wens 
blijft. Doordat veel transceivers zowel VHF als UHF kunnen zenden en ontvangen, is besloten 
dat de UHF repeater PI2VLI operationeel zal blijven. Op deze manier blijft er voor de regio 
Walcheren e.o. een back-up en/of uitwijk frequentie.  

Op termijn zullen zowel de SRGW als de lokale afdelingen via de beschikbare middelen het 
gebruik van PI2VLI en PI3GOE gaan promoten. Tevens zal er aangekondigt worden wanneer 
PI3VLI QRT gaat.  

Met de Technoronde op 145.225 MHz, lokale evenementen op PI2VLI én 145.225 MHz, met de 
regionale repeater PI3GOE op 145.7750 MHz en de lokale repeater PI2VLI op 430.3375 MHz 
hoopt de SRGW, i.s.m. de beheerders van Hamnet en PI3GOE, ook de komende jaren een 
goed analoog repeater-bereik te realiseren. 
 
APRS digi-repeater   

Op de vrij te komen locatie in Oost-Souburg zal een APRS digi-repeater komen welke het 
APRS dataverkeer van porto- en mobiele amateurstations op Walcheren zal doorsturen op de 
frequentie 144.800 MHz. Hiervoor worden inmiddels de technische voorzieningen voorbereid. 

Tot zover de update. 

Meer info via www.srgw.nl  
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Beleid Onbemande Stations 
 
Het Agentschap Telecom heeft aangekondigd de “Gedragslijn Vergunningen        

Radiozendamateurs” op 1 maart a.s. te gaan publiceren. Deze notitie is de opvolger van              

het tot op heden gehanteerde document “Beleid Onbemande Stations”, een bij alle            

beheerders van onbemande stations bekend document, dat al jaren door het AT wordt             

gehanteerd. 

De nieuwe “Gedragslijn” vindt zijn oorsprong in september 2014, toen de VRZA en de VERON               

door het AT werden uitgenodigd voor de allereerste “dialoogsessie”. Toen een nieuwe            

overlegvorm om tussen de geplande Amateur Overleggen door, bepaalde items extra aandacht            

te kunnen geven. Voor de eerste dialoogsessie, die op 11 september 2014 werd gehouden,              

stond de herziening van het “Beleid Onbemande Stations” op de agenda. De VRZA heeft toen               

het initiatief genomen een aantal belangrijke punten in te brengen. De voornaamste daarvan             

waren: Te strikte toetsing op het beleid, te weinig ruimte voor nieuwe soorten experimenten en               

de wens het beleid zoveel mogelijk techniek neutraal te maken. 

Gezien op Hamnieuws 
 

Nieuwe stadsrepeaters Den Helder en Deventer, de nieuwe CQPA online, de nieuwe ICOM             

ID-4100, de nieuwe Electron, QST en DKARS magazine, deelnemers gezocht voor de YOTA             

2017, de VERON VHF en hoger dag op 25 maart en de nieuwe Fusion repeater in Gorinchem. 

Lees meer op https://www.hamnieuws.nl/  

Frequentiedatabase voor scanners en ontvangers 
 

Zoek op Woonplaats, gebruiker of frequentie via http://frequentiedatabase.tk/  

Frequenties amateur satellieten via PEoSAT 

http://www.pe0sat.vgnet.nl/satellite/frequencies/  
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AGENDA  
 
8 maart                        Lezing Ferry PA3BBL over FPGA techniek bij VERON Walcheren 
11 maart 42e Landelijke Radio Vlooienmarkt Autotron Rosmalen 
18-19 maart                COTA weekend camping boer Dekker Lewedorp 
8 april Algemene Leden Vergadering VRZA (landelijk) 
22 april 78e Verenigingsraad VERON  
2 t/m 5 juni                  Veldweekend camping boer Dekker Lewedorp (Pinksterweekend) 
19-20 augustus           Lighthouseweekend 
27 augustus                Antennemeetdag 
30 sept + 1 okt            Luisterpostweekend Gorinchem  
20-22 oktober             JOTA weekend 
4 november                Dag voor de Radioamateur Americahal Apeldoorn 
 
 
Elke zondag 14.00 uur locale tijd openstelling PI4VLI bunker, Zuidweg 2 te Biggekerke.  
 
Elke zondag 09.30 uur locale tijd 144.285 MHz SSB ronde 
  
Elke zondag 20.30 uur locale tijd 144.060 MHz CW ronde (vertikaal vanuit Walcheren) 
  
Elke zondag 21.00 uur locale tijd 145.225 MHz Technoronde vanuit Middelburg 
  
Elke 2e dinsdagavond Locator contest van 20.00 uur tot 23.00 uur locale tijd waaronder 
PI4ZWN vanuit de clublocatie van de VRZA ZWN te Vlissingen. 
 
Elke 3e woensdag vd maand Techno avond in de clubshack van ZWN vanaf 19.30u tot 22.00u 

Colofon 

Alle jaargangen ASG bulletins (1995-1999) en Delta Loeps  (1999-2017) nu via onderstaande link: 
http://pi4zwn.nl/index.php/nl/links-downloads/downloads  

Secretarissen: PI4VLI Jesse Kluijfhout PE1RUI www.pi4vli.nl  
PI4WAL Ben Bousché PD1MRZ www.pi4wal.nl  
PI4ZWN Robert Poortvliet PA3GEO www.pi4zwn.nl  

Opmaak: Michel Bleijenberg PD4AVO  
Eindredactie: Ronald Verburg PA10725  

 
Stuur uw kopij naar  deltaloep@gmail.com          Deadline april nummer: 20 maart 2017 
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