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Van de redactie
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met verslagen over o.a. de ontvangst resultaten van SAQ, de
Friese 11 stedencontest, de VRZA QSO Party en heel veel meer.
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw
kopij vóór 20 november 2020 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com
Met vriendelijke 73, Ronald PA10725

Extra radio-rondes op 4 en 11 november
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 november "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.
met 73’s namens de drie afdelingen
Ben PD1MRZ
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Tussentijdse uitzending SAQ weer prima te ontvangen
Het moge als bekend worden verondersteld dat de Zweedse machinezender SAQ vanuit
Grimeton jaarlijks 2 x uitzendt; een keer in de zomer op Alexanderson Day en een keer in
de winter op Christmas Eve. Zo af en toe vindt er een bonusuitzending plaats. Vorig jaar
mislukte deze helaas, zoals te lezen valt in het verslag van oktober 2019.
Dit jaar was de extra uitzending gepland op 24 oktober, de dag van de Verenigde Naties.
Via de diverse websites, nieuwssites, nieuwsbrieven en ook via individuele amateurs was deze
datum ruim op tijd gecommuniceerd naar de "standaard luisteraars"

Het is dan uiteraard wel de bedoeling dat we gaan luisteren, maar omdat we dat altijd al op
Oranjeplaat doen, hadden we dit keer de posten verdeeld:
- PA0INA vanaf radioclub de Bevelanden (Elecraft KX-2, Funkamateur converter en PA0RDT
miniwhip). Rapport 599
- PA2CHM vanaf thuis in Middelburg (Elecraft K-3, Funkamateur converter en PA0RDT
miniwhip)
- PA3GEO, PA11208 en PA1FZH vanaf Fort Rammekens (Elecraft KX-3, Funkamateur
converter en PA0RDT miniwhip). Rapport 599
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Een aantal van de "vaste SAQ luisteraars" als PG9HF, PA0RDT, PA3HFJ en PA0HYY moesten
helaas verstek laten gaan vanwege andere bezigheden. Tenslotte was er ook de CQWW
contest en zijn er soms zaken in het familiegebeuren die voor gaan.
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Op de meeste stations kwam SAQ weer prima door maar in de woonwijk is het af en toe wat
lastiger dan buiten. Voor de achteloze amateur lag de seinsnelheid weer vrij hoog.
Maar met gebruikmaking van de draadloze super morse decoder type PA3GEO, welke op de
voorbank van de Landrover was geïnstalleerd, was het goed te volgen. Zoals te verwachten,
was er ook in deze uitzending aandacht voor Covid-19, opgesteld door de baas van het
Zweedse RIVM.
Het was weer leuk om ons op SAQ te concentreren maar vergeet niet dat je dagelijks talloze
(luchtvaart)bakens kunt horen in het langegolf gebied. Ook dit is een leuke kant van onze
hobby.
In ieder geval zijn we weer klaar voor de kerstuitzending op donderdag 24 december 2020. We
hopen dan dat iedereen weer luistert, zodat we rapporten kunnen vergelijken
73 namens de luisteraars,
Dan, PA1FZH

Video presentatie ballonvossenjacht 2020
Vanwege de coronamaatregelen organiseren we dit jaar geen videopresentatie bij Radio
Club ’t Gooi gevestigd aan de Franciscusweg in Hilversum. Met grote groepen
samenkomen is nu niet verantwoord. Daarom alleen de online presentatie.
Ten opzichte van vorige jaren was het een kortere jacht maar de spanning was er niet minder
om. Ik heb getracht alles zo goed mogelijk in beeld te brengen en dat samengevat in een video
van 22 minuten.
Kijk mee via https://youtu.be/SZcz910hUto
73’s Otto PD2ODR

Zoeken op GRID of ITU of CQ zone
https://zone-check.eu/
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36e Friese 11 stedencontest op zondag 22 november
De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan
de 36e Friese 11 stedencontest.
Ook dit jaar zullen velen zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten. De datum van deze
contest is zondag 22 november 2020.
Nu bijeenkomsten en vergaderingen veelal geannuleerd zijn is dit een mooie manier om elkaar
weer eens te treffen. Wanneer met meerdere personen een station wordt bemand graag de
geldende corona maatregelen in acht te nemen.
Vorig jaar ging het al beter op de 2 meterband door het gebruik van richt antennes, zodat we dit
ook nu weer aanbevelen. Een (laag opgestelde) verticale rondstraler heeft meestal niet
voldoende bereik.
In het reglement staat de wedstrijd omschreven, lees deze nog eens goed door. Heb je vragen?
Mail gerust met de organisatie maar lees ook eerst de FAQ’s op de site www.pi4lwd.nl
Contact en overleg voor de bezetting van steden via pe1cda@veron.nl a.u.b.
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VRZA QSO Party 2020 op zondag 29 november
We gaan het toch proberen! In dit jaar met allerlei restricties voor wat betreft het
samenkomen in clublocaties proberen we elkaar in ieder geval te ontmoeten in de ether.
En wel tijdens de 30e editie van de VRZA QSO-party ter gelegenheid van de verjaardag
van de Vereniging voor Radio Zend Amateurs. In 1951 is zij opgericht en daarom vieren
we dit keer alweer de 69e verjaardag. Zoals de afgelopen 29 jaar zullen we elkaar weer in
november in de ether ontmoeten.
Aangezien we op zondag 15 november de PA-beker contest hebben en op zondag 22
november de Friese elfsteden contest zullen we dit jaar onze QSO-Party houden op zondag 29
november van 11.00 uur tot 14.00 uur lokale tijd.
Deze QSO party zal in het teken staan van een gezellige bijeenkomst via de radio, waarbij
indien mogelijk veel VRZA clubstations in de lucht zullen zijn en waarbij we elkaar weer eens
kunnen spreken nadat we elkaar bij zoveel evenementen die afgelast zijn niet hebben kunnen
ontmoeten.
De ideale kans dus om lekker bij te kletsen. zondag 29 november van 11.00 uur tot 14.00 uur
lokale tijd 2 meter SSB en FM 80 meter tussen 3.650 en 3.750 kHz Het is GEEN contest, dus u
behoeft ook geen volgnummers uit te wisselen.
Wel kunt u deze dag het bijzonder mooie DIVISIONAL AWARD in de wacht slepen met de
vermelding “30e VRZA QSO party 2020 “ Om dit award te behalen wijken we iets af van de
normale regels, juist omdat het in een dag te behalen is.
Voor het aanvragen van het award dient u op HF 8 of op VHF 4 PI4 clubstations van de VRZA
gewerkt te hebben.
De clubstations van de VRZA in 2020 zijn :
Achterhoek PI4AVG • Oost-Brabant PI4EHV • Flevoland PI4FLD • ‘t Gooi PI4VGZ • Groningen
PI4GN • Haaglanden PI4DHG • Helderland PI4ADH • Kagerland PI4KGL • Eemland PI4RCB •
Noord-Limburg PI4VNL • Zuid-Limburg PI4ZLB • Zuid-West Nederland PI4ZWN • Zuid Veluwe
PI4EDE • IJsselmond PI4YSM • Twente PI4TWN • Amsterdam PI4ASD • Drenthe PI4VDR •
PI4VRZ/A • PI4CQP/A
Voor het aanvragen van het award kunt u alle gegevens vinden op de website van onze
vereniging: https://www.vrza.nl/wp/certificaten/#divcert
Clubstations, individuele zendamateurs en luisteramateurs kunnen hun log binnen 4 weken
insturen naar contestmanager@vrza.nl .
Wil je meedoen met de call PI4ZWN ? Laat dit dan uiterlijk 20 november weten aan Karin
PA2KM, zodat onze regionale clubcall ook enkele uren QRV kan zijn op 2 meter en/of 80 meter.
Aanmelden kan via pa2km@vrza.nl
73 Karin Mijnders PA2KM
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Linkjes om de maand november door te komen
https://www.hamradiodeluxe.com/
https://www.log4om.com/
http://www.ucxlog.org/
http://www.w1hkj.com/FldigiHelp/index.html
https://n1mmwp.hamdocs.com/
https://dxnews.com/calendar/
https://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2020
https://www.iaru-r1.org/on-the-air/band-plans/
http://www.ncdxf.org/beacon/
https://rsgb.org/main/operating/beacons-and-repeaters/
https://amsat-dl.org/en/satelliten-gestartet/
http://www.funkfrequenzen01.de/index005.htm
http://relaislisten.darc.de/
https://www.ariss.org/
https://www.amsat.org/
https://www.veron.nl/vereniging/commissies-en-werkgroepen/nl-commissie/
https://webshop.veron.nl/product/vademecum-2016-16e-druk/
https://webshop.veron.nl/product/vijftig-jaar-radio-als-pdf-download-kopie/
https://www.vrza.nl/files/cqpa-publiek/CQ-PA_2020-10.pdf
https://webshop.veron.nl/
https://www.vrza.nl/wp/vrza-webshop/
https://www.vrza.nl/wp/bulletin-verenigingszender-pi4vrza/
https://www.pi4zwn.nl/downloads/delta-loep/
https://www.pi4zwn.nl/downloads/asg-bulletin/
http://pi4wal.nl/bestanden/AKAH.php
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Youtube video’s om de maand november door te komen
https://www.youtube.com/user/TheRSGB

RSGB

https://www.youtube.com/channel/UCwd5ou_ANbmmSJUUltmx0Hw

VERON

https://www.youtube.com/channel/UCZ0qIdq5QFmYQMa7JnhAaIg

VRZA

https://youtu.be/AePA4ZH83vs

FRIED. 2019

https://youtu.be/aenoSh871Cc

HAMRADIO 2019

https://youtu.be/-PAjttZRj6I

RADIOSHACKS

https://youtu.be/-bJKdAteJdc

RADIOSHACKS

https://www.youtube.com/c/K8MRDRADIOSTUFF/videos

K8MRD VIDEO’S

https://www.youtube.com/c/g3cwi_Radio_Adventures/videos

G3CWI VIDEO’S

https://www.youtube.com/user/loughkb/videos

KB9RLW VIDEO’S

https://www.youtube.com/c/MrCarlsonsLab/videos

V7ZWZ VIDEO’S

https://www.youtube.com/c/KyleAA0Z/videos

AA0Z VIDEO’S

https://www.youtube.com/user/w2aew/videos

W2AEW VIDEO’S

https://youtu.be/gsNMgXX11YA

GO BOX

https://youtu.be/h73EYcyszf8

NA1SS

https://www.youtube.com/c/FieldRadioPodcast/videos

FIELD RADIO

https://www.youtube.com/c/HamRadioTV/videos

HAMRADIO TV

https://www.dxzone.com/catalog/Cool/
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Agenda
iedere zondag

21.00 uur Wekelijkse Technoronde op 145.225 MHz

04 nov

Geen bijeenkomst, 20.00 uur extra radioronde op 145.225 MHz

10 nov

Locator Contest

11 nov

Geen bijeenkomst, 20.00 uur extra radioronde op 145.225 MHz

18 nov

Techno avond

22 nov

Friese 11 steden contest

29 nov

VRZA QSO Party

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
PI4WAL
PI4ZWN

Jesse Kluijfhout
Ben Bousché
Michel Bleijenberg

PE1RUI
PD1MRZ
PD4AVO

www.pi4vli.nl
www.pi4wal.nl
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, C4FM (geen internet)
Regionale VHF repeater 145.6000 MHz PI3ZVL Zeeuws-Vlaanderen, Westdorpe
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 P
 I1ZLD / P
 I3BOZ / P
 I3GOE 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 december editie uiterlijk 20 november naar deltaloep@gmail.com
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