
 
 

SEPTEMBER 2017                                   JAARGANG 23 NR.09 
 

 
Van de redactie 
 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met o.a. aankondiging antennemeetdag 27 augustus, verslag 
van het Lighthouseweekend 2017, leuke verslagen van zendamateurs en veel meer.  
 
Veel leesplezier! 
 
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw             
kopij vóór 20 september 2017 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
  
Met vriendelijke 73,  Ronald PA10725 

Afdelingsbijeenkomst Veron Walcheren 
 
Woensdag 13 september om 20.00 uur vindt onze maandelijkse bijeenkomst 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 website              
http://www.pi4wal.nl  te raadplegen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Ben Bousché PD1MRZ  
Secretaris A44 - Walcheren 
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Laat je antenne bekijken tijdens de Antenne Meetdag! 
 
Sinds jaar en dag is een van de laatste buitenactiviteiten van een willekeurig “Regio 44               
seizoen” de Antenne Meetdag. Op de gekende stek op de Oranjeplaat zijn dan een keur               
aan antenne analysers, coax kabels, antennemasten en niet te vergeten kennis aanwezig            
om jouw antenne aan een strenge doch rechtvaardige blik te onderwerpen. 
 
Uiteraard kan dit een gekocht exemplaar zijn maar nóg leuker is het om de zelf gebouwde                
antennes juist tijdens de Antenne Meetdag wereldkundig te maken. Want we weten dat antenne              
zelfbouw nog steeds een geliefd onderwerp is binnen de drie samenwerkende afdelingen. Het             
inmiddels grote aantal zelf gebouwde HF EndFed antennes mag hiervoor het ultieme bewijs             
zijn. Op de Oranjeplaat is volop ruimte om de antennes op te zetten, te meten en uit te testen.                   
Maar ook 2 meter- en 70 cm verticals en beams zijn van harte welkom, met behulp van de                  
RigExpert AA-600 kunnen er tot 600 MHz SWR- en impedantiemetingen worden verricht. 
 
Niet alleen antennes 
 
Daarnaast is er uiteraard zoals gebruikelijk volop gelegenheid voor onderling QSO, het            
bezichtigen van rijdende Land Rover shacks en het nuttigen van het WAT-tarief (voor de              
niet-kenners: bier en nootjes). 
 
De Antenne Meetdag vindt dit jaar plaats op zondag 27 augustus, vanaf ongeveer 10 uur zal de                 
“harde kern” aanwezig zijn en we gaan door tot het einde van de middag, als het weer het                  
toelaat. We zijn stand-by op 145.225 MHz. Als je speciale wensen hebt op antenne-meetgebied              
dan is het verstandig om vooraf contact op te nemen met Dan PA1FZH om de               
(on)mogelijkheden te bespreken. 
 
73, Wijnand PA3HFJ. 
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Verslag Lighthouseweekend 2017 
 
Sinds 1998 vindt ieder jaar gedurende het derde volle weekend in augustus het             
“International Lighthouse and Lightship” (ILLW) weekend plaats. Vanuit de drie          
gezamenlijke afdelingen doen we alweer 17 jaar mee. 
 
Sinds 2015 ligt het beheer van de beide vuurtorens in Westkapelle bij het Polderhuismuseum in               
Westkapelle. Dank zij de goede contacten die Piet, PA1PSD heeft, is het betreden sinds die tijd                
erg makkelijk geregeld. 
 
Dit jaar besloten we om, in overleg met het Polderhuis museum in Westkapelle, meer de link te                 
leggen tussen de vuurtorens en het museum en tevens ook een wat meer interactief              
programma voor de kinderen te organiseren. 
 
Zo ontstond het idee om de kinderen hun eigen naam in Morse te laten seinen en mochten ze                  
ook een boodschap opschrijven welke vervolgens naar het museum werd doorgegeven. Bij het             
museum konden de kinderen hun eigen boodschap dan weer ophalen. Op zaterdag was de              
hoge toren geopend voor publiek zodat we daar de kinderactiviteiten hebben ontplooid. 
 
De opbouw van beide stations werkte als vanouds. 
PD1ML, PD1PS en PA1FZH spanden de FD-4 antenne langs de hoge toren en de vertical voor                
2 meter werd in het raam gezet. Op de eerste verdieping was dit keer geen grote expositie,                 
zodat we de grote houten tafel mochten gebruiken voor de HF set. Temperatuur-technisch werd              
deze locatie ook een stuk gunstiger beoordeeld als degene die een verdieping hoger zit. 
 
PE1EWR, PA0WDZ, PA1PSD en PA3BKZ spanden de FD-4 vanaf de lage toren. Ooit heeft              
iemand besloten om op precies 40 meter afstand vanaf de lage toren een betonnen voet met                
een stalen paal neer te zetten. En laat dat nu net de afspanlengte voor een FD-4 antenne zijn!                  
Toeval bestaat niet. 
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Voor het bevestigen van de mast voor VHF, maken we al jaren gebruik van een aantal custom                 
made beugels (eigenlijk al vanaf het moment dat er mensen niet meer vertrouwden op het               
nobele schiemanswerk, maar dit terzijde). Echter, dit jaar waren per ongeluk de beugels voor              
een rond railingwerk i.p.v. een vierkant railingwerk meegenomen. Laat er nu net een hele mooie               
pijp aan de railing staan waar zo een aluminium mast ingeschoven kon worden. Hadden we al                
vermeld dat toeval niet bestaat? 
 
Het opbouwen van de VHF antenne werd daarmee ook meteen een stuk makkelijker, hetgeen              
prima uitkwam met de heersende wind. De nieuwe balie in de lage toren leverde een prima                
positie op voor de HF set en de VHF set stond, zoals altijd, een verdieping onder het licht. 
 
Vanaf 10:30 waren beide torens operationeel en stond de Landrover als mobiel station netjes              
naast een landingsvaartuig achter het Polderhuismuseum. 
 
Toen de hoge toren om 11:00 open ging voor het publiek, kwam ook Omroep Zeeland een kijkje                 
nemen. Terwijl PA3GEO voornamelijk de verbindingen op HF maakte, vingen PD1ML en            
PD1PS de kinderen op, maakten ze wegwijs in het nobele CW schrift en kregen de kinderen de                 
mogelijkheid een boodschap te verzenden naar het Polderhuismuseum. Uiteindelijk maakten 8           
kinderen tussen 7 en 10 jaar hier gebruik van. Anderen hadden wat “seinsleutelvrees” of              
gewoon microfoonvrees. 
 
Omroep Zeeland interviewde PD1ML, maakte toen een mooie shot van PA3GEO en vertrok 
daarna naar het Polderhuis museum. Vraag niet hoe het tijd-technisch kan (een moeilijk verhaal 
over de voortplantingssnelheid van radiogolven door lucht versus de afstand tussen de hoge 
toren en het Polderhuismuseum) maar zowel Omroep Zeeland als Jonas, de betreffende jonge 
man, waren op het moment van ontvangst van de betreffende boodschap door PA1FZH net 
aanwezig bij het Polderhuis. 
 

 
 
Voor de mensen die twijfelen aan de theorie is het bewijs hier op Omroep Zeeland te 
beluisteren en te zien: 
http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/100306/Zoektocht-op-grote-hoogte-naar-jonge-zendamateurs  
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Rond 18:00 kwamen PA3HFJ en PDoKM als vanouds om de night-shift te draaien. Zoals de 
traditie dat nu eenmaal bepaalt, maakten zij de gebruikelijke 95 verbindingen op HF! 
 
Vanaf de hoge toren werden onder PI4WAL/LGT (NL0017) in totaal 147 verbindingen gemaakt 
op HF met 19 verschillende landen. Naast de standaard Europese landen waren de uitschieters 
Marokko, Israël en Brazilië. 
 
Vanaf de lage toren waren PE1EWR (hoofdzakelijk op VHF) en PA0CWF op HF actief als 
PH6WAL (NL0018). In totaal werden er hier 47 verbindingen gemaakt, goed voor 8 landen. 
 
Het viel ook dit jaar weer op dat er op VHF best redelijke afstanden te werken waren. Zo werkte 
PE1EWR op VHF met Engeland en Duitsland en ook de zondagochtendronde liep zeker niet 
slechter als vanaf thuis (uiteraard met de door PA0WDZ gebouwde DK7ZB vier elements 
antenne). Er is de laatste jaren gewoon weinig animo op VHF voor het Lighthouse weekend. 
Komend jaar zullen we ons dan ook in de lage toren alleen op HF gaan concentreren. 
 
Op zondag na de 2 meter SSB ronde haalden we de antennes van beide torens weer naar 
beneden. Oefening baart ook hier na 17 jaar kunst. 
 
Voor ons was het weer een zeer geslaagd weekend. We hebben niet alleen de nodige 
amateurs weer aan de vuurtorens NL0017 en NL0018 kunnen helpen, maar we hebben hopelijk 
ook de jeugd kunnen laten zien wat we kunnen (al was op de uitzending van Omroep Zeeland 
niet iedere geïnterviewde hiervan overtuigd). Tevens was het een leuke mogelijkheid om de 
hoge toren te linken met het Polderhuismuseum. 
 
We willen zowel het management als ook de vrijwilligers van het Polderhuismuseum hartelijk 
danken voor hun medewerking aan dit weekend en volgend jaar komen we graag terug. 
Ook PA1PSD voor zijn bemiddeling en last but not least PA0WDZ voor de organisatie zijn we 
natuurlijk dankbaar. 
 
PE1PTQ verzorgt al jaren de QSL kaarten. Met de directie van het Polderhuismuseum is 
afgesproken dat amateurs op vertoon van de QSL kaart, een gratis entree krijgen in de 
betreffende toren.  
 
Foto’s zijn te zien via onderstaande link: 
http://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2017/nggallery/fotoboek-2017/2017-Lighthouseweekend  
 
Namens de deelnemende amateurs, 
 
Dan, PA1FZH 
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Organisasi Amatir Radio Indonesia HQ 
 
Van 01-aug-2017 t/m 17 aug. 2017 was de "Organisasi Amatir Radio Indonesia HQ" on air               
ter viering van hun 72 jaar bestaan. De speciale call die hiervoor uitgeven werd was"               
YB72RI/x " de X achter de slash was een nummer 0 tm 9, dat verwees naar het                 
betreffende district cq eiland vanwaar het betreffend station opgesteld en de uitzending            
plaats vond.  
 
Mode en Bands: All amateur HF bands including WARC,  SSB – CW – Digital. 
 
Iedere amateur die met 1 van deze stations een verbinding maakten in de betreffende mode               
kreeg hier voor een QSL kaart die de daarop volgende dagen uitgeprint kon worden              
http://yb72ri.orari.or.id  
 
Bij 5 verschillende eind nummers/verbindingen met 1 van deze YB72RI/X station kon men een              
AWARD verkrijgen, in volgorde van; 5 stations - Brons : 7 stations - Zilver : 10 stations - Goud. 
 
De band openingen vond ik gedurende de middagen dat ik mee deed op 20 mtr. in de middag                  
uren redelijk tot zeer goed, alsmede ook op 30mtr. en 17mtr.  
 
Op de 17mtr.band gelukte het mij het niet om met 1 vd stations verbinding te maken (van wege                  
te drukke pile up's). De 15mtr. - 12mtr. 10mtr. banden waren na genoeg dicht op de ( voormij )                   
middag uren. 160mtr. en 80mtr. niets gewerkt / ook niet geluisterd. 
 
Al met al, heb ik weer een aantal fijne HAM uren beleeft met de stille hoop op een minimaal                   
Bronzen Award, hetgeen mij niet gelukt is hi. 
 
TX: JRC-JST-245 / JRC -JST-100 + de Ameritron AL 811 - 400 watt eindtrap,  
Headset: David Clark H10-30 , met voor versterkte microfoon. Ant: Dubbele windom(HomeBrew            
PG9HF) (zie QRZ.com) 43 mtr. lang uiteinden hangen op 12 mtr. hoogte. + 1:6 bal-un (fabrikaat                
PA0LY) + choke bal-un ( fabrikaat PE1ABR). 
Seinsleutel de KENT straight key. 
 
‘73 PG9HF 
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Verslag van Robert PA3GEO: Bezoek aan Friedrichshafen 2017 
 
Na vele jaren ben ik dit jaar weer naar Friedrichshafen afgereisd voor de grootste HAM               
radiobeurs van Europa. Vanaf 14 t/m 16 juli werd HAMRADIO gehouden in de Messe . Je                
moet er wel wat voor over hebben om vanuit Middelburg daar naar toe te gaan , want het                  
is 800 km rijden naar de Bodensee. (bij Zwitserland en Oostenrijk)  
 

 
 
De reis werd best wel wat vertraagd door vele "baustellen"op de autobahn. Vrijdag avond              
aangekomen bij de Messe waar mijn radio vriend Thomas ON4AVM al een poos op mij zat te                 
wachten. Er was nog net plek om de in 30 seconden mijn uitklapbare tent neer te zetten.                 
Verder deze avond lekker onderling qso gehad met een paar radiovrienden die ik al jaren ken.                
(YO3RU Karci en HA4FV Pityu) Omstreeks middernacht ben ik gaan slapen, immers het zou              
een zware dag worden om te slenteren door alle hallen.  
 
Zaterdagmorgen even een snel ontbijt naar binnen werken en op naar de beurs. In de eerste                
paar hallen waren mensen die allerlei spulletjes en troep aan de man probeerde te brengen. 
Op deze vlooienmarkt kun je bijna alles vinden wat je denkt nodig te hebben. Opvallend was                
wel dat prijzen voor amateur zendontvangers van wel 30 jaar oud behoorlijk hoog waren. 
 
Nu spreek ik uit ervaring maar...............geloof niet alles wat ze vertellen want de kans dat iets                
niet goed werkt is groot, en als het niet werkt ben je je centjes gewoon kwijt. Ik heb zelf alleen                    
wat kleine dingetjes op die vlooienmarkt gekocht. (plugjes ect...)  
 
Mocht je toch een transceiver willen kopen dan was er de mogelijkheid dat gewoon in de andere                 
hallen te doen waar alle grote merken stonden nieuw met de fabrieksgarantie. Hytera             
,Yeasu,Kenwood , Icom ,Flexradio...ect..... 
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Er waren ook lezingen georganiseerd door de DARC. De antenne firma's ontbraken ook niet.              
Van magnetische loops tot yagis voor hf tot en met de microgolf banden. Zo was er ook heel                  
veel spul voor 23 en 13 cm en hoger. (linears en preamps) Zaterdag namiddag lekker een paar                 
grote glazen bier genuttigd,het was er goed weer voor ...zonnig. 
 

 
 
Ook de Zeppelin kwam verschillende malen overvliegen. Het vliegveld grenst aan de Messe             
Friedrishafen. Zaterdag avond heb ik nog even op 40 meter een cq gegeven naar Wijnand               
PA3HFJ. We hadden een mobiele whipe op de beurs gekocht en deze moest even getest               
worden. Het lukte om de verbinding in lsb met Wijnand te maken met signaal 8 en qrm van de                   
vele amateurs die ook op de camping aan het funken waren hi hi.... 
 
Zondag morgen nog even een kort rondje over de beurs gemaakt en daarna de terugreis               
aangevangen. Door een andere route te rijden ging de terugreis een stukje sneller. Nog even               
gestopt met on4avm en ha5cw bij een brug aan de moezel en een paar foto's getrokken.                
(prachtig) 
 
73 Robert pa3geo 
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KOEL - zaterdag 30 september en zondag 1 oktober 2017 
 
Dit jaar is het 50 jaar geleden, dat het garnizoen uit Gorinchem vertrok. Met dit               
evenement wordt hierbij stilgestaan. Een bijzonder evenement. Het grootste deel van het            
garnizoen bestond in die tijd uit een zeer speciaal onderdeel van de verbindingsdienst.             
KOEL is dan ook geen traditioneel vestingsevenement, maar het is een mix van             
geschiedenis, radiotechniek en de spanning van spionage in de Koude Oorlog. 
 
Geschiedenis 
 

● In 1955 werd een bijzondere radiocompagnie in Gorinchem gelegerd, die tot 1967 zou             
blijven. 

● Hun taak was, om het Russische militaire radioverkeer af te luisteren. Dat werk was zeer               
geheim. 

● Dat deden ze o.a. in “De Luisterpost” aan de Vijfde Uitgang en met radiowagens. 
 
 

 
Programma: 
 
Zaterdag 10:00 – 11:00 uur: 
 
Twee militaire muziekkorpsen en militairen marcheren van het Kazerneplein naar de           
Luisterpost. Route: Westwagenstraat, Kruisstraat, Hoogstraat, Burgstraat, Kalkhaven,       
Lombardstraat en Dalemwal. 
 
Zaterdag en zondag 11:00 – 17:00 uur: 
 

● De Luisterpost is ingericht, met authentieke apparatuur en de gang van zaken tussen             
1955 en 1967 wordt nagespeeld. Er worden daadwerkelijk Russen afgeluisterd! U kunt            
komen zien, luisteren en zelfs meedoen. Op eigen gelegenheid of door deelname aan             
de rondleidingen. 

● Kampementen met radiowagens op de bastions aan de Soldatenwal (Dalemwal) met           
o.a. een demonstratie van het “uitpeilen van de vijand. U krijgt hier tekst en uitleg. 

● In de buskruitmagazijnen op Dalembolwerk is een expositie Garnizoen en          
Afluisterradio’s. 

● Jeugd en ouders kunnen meedoen aan een spannend spionagespel. 
 
De Luisterpost komt al aardig vol te staan met bijzondere interceptie, uitpeil, code- en spionage 
apparatuur, maar wij zijn nog op zoek naar de volgende interceptie ontvangers, wel of niet               
werkend: AME RR10B, AME 7G, Hallicrafters SX-28 Hallicrafters SX-73, Collins R-388 Collins            
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R-390 
 
 
De mensen, die apparatuur beschikbaar stellen kunnen het volgende doen: 

● Deze uitlenen. Wij komen die dan ophalen en terugbrengen. 
● Zelf met de apparatuur komen en daarop passen, 1 dag of 2 dagen. 
● Werkende apparatuur komt in de interactieve tentoonstelling in de Luisterpost. 
● Niet- of slecht werkende apparatuur komt in de statische tentoonstelling in de 

geconditioneerde expositieruimten in de buskruitmagazijnen. 
 
Wat is er specifiek voor de radio amateur te zien en te doen? 

● Een radio interceptiepost, zoveel mogelijk teruggebracht naar de situatie 1964, volledig 
werkend met achter de ontvangers o.a. een aantal echte ex-interceptors van 898BAT en             
KLu. 

● Encryptie en spionage apparatuur uit WO2 en de Koude Oorlog periode, waarbij men             
met de Enigma’s zelf een interceptie rapport mag decoderen. 

● Een bonte verzameling aan leger radiowagens uit de periode 1950 tot 1990, met             
werkende apparatuur uit de periode WO2 tot 1990. 

● Een bonte verzameling aan interceptie ontvangers en andere professionele         
communicatie ontvangers uit de periode WO2 tot de jaren 90. 

● Er zal een special event station actief zijn met de call PA898BAT, met speciale QSL               
kaarten, voor wie daarmee een verbinding maakt. 

● Re-enactment dienstplicht op bivak met tenten, voertuigen, veldkeuken, telefooncentrale         
en radioapparatuur. 

● Voor de liefhebbers is er ook een Geocaching activiteit. Op de vestingwerken binnen het 
evenement is een éénmalige Multi-Geocache aanwezig, waarvan de onderdelen m.b.v. 
eenvoudige decoderingstechnieken en aanwijzingen te vinden zijn. Deze activiteit wordt 
verzorgd door VERON afdeling 44 Walcheren. 

● Dit alles in een prachtige sfeervolle setting op- en in de vestingwerken van Gorinchem in               
het gebied wat vroeger bekend stond als de “Soldatenwal” en tot 1967 door Defensie              
gebruikt werd. Er zijn ook geweldige uitzichten over het rivierenlandschap richting slot            
Loevestein en het vestingstadje Woudrichem. 

● Er is een reünie voor de oudgedienden van het radio-bataljon 
● Versnaperingen verkrijgbaar in de kantine van de Luisterpost en bij de veldkeuken. 

 
Het wordt echt een heel leuk en bijzonder radio-gebeuren. 
Zegt het voort, zegt het voort, ook in uw rondes, clubbladen en op uw internet sites! 
 
Info: Hugo PA5PHO, pa5pho@veron.nl 
 
Deze activiteit wordt verzorgd door VERON A16, VERON A44, VRZA ZWN, Jan Corver             
Museum, SRS, DRCO, 41-DKO, Rijdend UNIFIL museum DT en MFC de Luisterpost. 
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34ste Radio Onderdelen Markt Assen zaterdag 28 oktober 2017 
 
We hebben dit jaar besloten om onze Radiomarkt te houden op 28 oktober 2017. We               
hopen met deze datum weer tegemoet te komen aan de wensen van zowel de bezoekers               
als de standhouders. 
 

 
 
Het wordt gehouden voor zendamateurs, luisterstations, geïnteresseerden in de Radio- en ATV 
techniek maar ook voor hobby enthousiasten op Computer gebied, Elektronica en zelfbouw. 
Aanvoer van nieuwe en gebruikte spullen zullen in ruime mate aanwezig in allerlei variëteit. 
We gaan ook weer stands inrichten waar demo wordt gegeven over de mogelijkheden met 
Radio, Elektronica, Mini PC’s, opleidingen en dergelijke. We rekenen weer op een grote 
opkomst. Tevens zal er weer voldoende ruimte zijn voor onderling QSO onder genot van een               
hapje en drankje. 
 
De samenwerking met Vitalisvlooienmarkten is gecontinueerd. Hierdoor kunnen we de 
toegangsprijs houden op € 3,50. Dit geeft tevens toegang voor zowel onze Radiomarkt als ook 
de grootste Vlooienmarkt van het Noorden. Kinderen t/m 13 jaar gratis. De markt worden 
weer gehouden in de veilinghallen van Flowerdome in Eelde en wel aan de zijde van de ruime 
gratis parkeerplaatsen waar ook de gedeelde ingang met Vitalis is. De hal heeft een 
oppervlakte van 2500 - 3000 m2 is uitstekend verlicht / verwarmd en bevindt zich op ca. 12 km. 
ten noorden van Assen, en is direct aan de A28 gelegen. 
 
Onze Radio markt is voor het publiek geopend van 9.30 tot maximaal 15.00 H. Adres; 
Burgemeester J.G. Legroweg 80, 9761 TD, EELDE. 
 
Standruimte voor ca. 4 meter a € 30,-- en ook een halve kraam is mogelijk voor shack 
opruiming enz. Voor de standhouders is het mogelijk om al op de vrijdagmiddag op te bouwen. 
De organisatie is in handen van de st. Radio Contest Groep Assen. Voor informatie en               
standhuur: 
 
Eene de Weerd, PA3CEG.tel:             0592-613557 

 
Deltaloep                 Pagina 11 van 22 



E-mail: eenedeweerd@hetnet.nl of pa3ceg@hetnet.nl 
 
 
Agentschap Telecom over APRS-digipeaters 
 
Agentschap Telecom heeft recent enkele ‘digipeaters’ in het APRS-netwerk onderzocht.          
Uit dit onderzoek bleek dat er mogelijk enige onduidelijkheid bestaat over het gebruiken             
van een (digi)repeater op basis van de eigen amateurregistratie. Vooral het idee dat ‘als              
je bij de zender aanwezig bent’ je een repeater op een privé-call mag gebruiken blijkt               
door veel zendamateurs als juist te worden gezien. Om deze onduidelijkheid weg te             
nemen, is hieronder de van toepassing zijnde regelgeving uitgelegd. 
 
Een (digi)repeater zendt aan de ingang ontvangen berichten, zonder tussenkomst van de            
eigenaar/gebruiker van deze repeater, opnieuw uit. In de situatie dat dit gebeurt met een              
vergunning (voorheen ATOF) is dat juist, maar in de situatie dat dit gebeurt op basis van de                 
registratie is dit fout. Hierbij speelt artikel 10 van de Regeling gebruik van frequentieruimte              
zonder vergunning met meldingsplicht 2015 een rol: 
 
Art. 10, lid 1, onder b zegt: “Het uitzenden van omroepprogramma´s, muziek, reclame of              
berichten van of voor derden is niet toegestaan.” 
 
Ook berichten van andere zendamateurs of andere geautomatiseerde systemen zijn berichten           
van derden. Hiermee is het ter beschikking stellen van een (digi)repeater aan andere             
zendamateurs een gebruik dat niet wordt gedekt door de registratie van de eigenaar/gebruiker,             
maar dient te worden gedekt door een vergunning voor het zenden met een relaisstation van               
Agentschap Telecom. Lees meer over het aanvragen van een vergunning in de Gedragslijn             
vergunningen radiozendamateurs. 
 
Het gebruik van repeaters zonder vergunning kan leiden tot een sanctie. 
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Vossenjachtseizoen in volle gang 
 
Al vele jaren worden er in onze regio vossenjachten georganiseerd in de 80 meterband. 
En ook dit jaar is dat het geval, want in de periode van april t/m september 2017 wordt er 
elke vierde woensdagavond van de maand een jacht georganiseerd. 

    

 

Woensdag 26 juli was er ook weer een vossenjacht, waarbij deze keer Piet PA0CWF en zijn 
XYL Annie als vos fungeerden. Ze hadden een mooie locatie uitgezocht in een natuurgebied 
nabij Oostkapelle. Er waren deze avond maar liefst 4 teams actief: Jan PA3BKZ en Wim 
PA0WDZ, Jeroen PE1MWB en XYL Ina, Wijnand PA3HFJ en XYL Karin PD0KM en tot slot 
Robert PA3GEO en Jos PA11208. Zij wisten allen het eindpunt te vinden. En daar wachtte 
natuurlijk een bak koffie of thee met een versnapering, meerdere versnaperingen zelfs! 

Alle deelnemers hebben weer een leuke avond achter de rug. De volgende jacht staat gepland               

op woensdag 27 september (laatste reguliere vossenjacht van dit zomerseizoen).  

 

Wil je ook eens meedoen?  

 

Klik op onderstaande link voor meer info. 

http://www.pi4zwn.nl/vossenjacht-seizoen-2017-gaat-beginnen-2/  

Klik op onderstaande link voor beelden van dit seizoen (2017). 

http://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2017/nggallery/fotoboek-2017/2017-vossenjachtseizoen  
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Repeaters Goes en Bergen op Zoom gekoppeld 
 
De beheerders van de 2 meter repeaters van Goes en Bergen op Zoom experimenteren              
deze zomer volop met het koppelen van deze twee analoge FM-omzetters. 

In het verleden gebeurde dat al regelmatig tijdens zowel de Goese als de Bergse radiorondes               
op resp. zondagmiddag en woensdagavond. Dat koppelen gebeurde dan via “echolink”,           
waarmee via internet over repeaters gewerkt kan worden. Dit had echter wat nadelen omdat de               
radiokant altijd voorrang had op echolink-gebruikers.  

Met de huidige methode worden PI3GOE en PI3BOZ gekoppeld via “svxserver”, ook via             
internet, waarmee een echt gelijkwaardige verbinding wordt gerealiseerd. De komende tijd zal            
de koppeling permanent in bedrijf zijn om e.e.a. goed te kunnen testen, zo lezen wij op de                 
facebook pagina van PI3BOZ. Op deze manier wordt het bereik van beide repeaters in ieder               
geval flink uitgebreid! We zullen de ontwikkelingen verder volgen. 
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Ontwikkelingen bij de lokale repeaters 

Wellicht heb je het al gemerkt, de 2 meter repeater PI3VLI op Walcheren is momenteel 
QRT. Dat is enerzijds ten faveure van een APRS digipeater welke op dezelfde 
opstelplaats is gerealiseerd, en anderszijds het gevolg van het grote bereik van PI3GOE, 
de repeater te Goes. Op de website van de Stichting Repeater Groep Walcheren (SRGW) 
lazen we de volgende aankondigingen. 

Testlocatie PI3VLI met APRS 

Gedurende het tweede halfjaar (2017) zal PI3VLI buiten werking zijn. Aanleiding zijn o.a. 
experimenten met APRS (PI1APV-2) vanuit de hoge locatie in Oost-Souburg. 

PI3GOE regionaal bereik 

Veel gebruikers van PI3VLI op Walcheren zijn overgestapt naar PI3GOE. Reden is dat de 
reikwijdte van deze regionale repeater (zender in Goes en ontvangers in o.a. Zierikzee, 
Wilhelminadorp, Hansweert, Veere en Breskens) veel groter is dan die van PI3VLI. 

Veel gebruikers van PI3VLI zijn juist veel mobiel onderweg waardoor het niet meer hoeven 
schakelen van de ene repeater naar de andere repeater een voordeel is. Verder is het een 
voordeel dat door reikwijdte meerdere gebruikers elkaar sneller kunnen vinden. 

De SRGW stimuleert het gebruik van PI3GOE maar zal ook zorg blijven dragen voor het 
regionaal operationeel houden van de UHF repeater PI2VLI. 

Meer info op www.srgw.nl  

 

PI1APV QRV vanuit de watertoren in Oost-Souburg  https://aprs.fi/info/PI1APV-2  
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Een uitstapje naar EU-146 

Maandag 31 Juli had ik zin om in de middag actief te zijn met mijn station portable vanaf 
Schouwen-Duiveland. Aangezien dit eiland een IOTA (Islands On The Air) nummer heeft 
zal het gewild zijn voor een qso dacht ik. Accu en koffer set in de auto geladen met 
natuurlijk ook de 6m antenne mast en een End Fed antenne. (80-10 Meter) Klap stoeltje 
was ook wel handig. Nog wat eten en drinken mee en op naar EU-146. 

 

Prachtig zo te rijden over de stormvloedkering en Neeltje Jans. Het weer was prima. 20 °C en 
mix van wat wolken en zon. Op het eiland aangekomen was het even lastig want wat is nu een 
goede rustige locatie. Ik wilde immers niet steeds lastig gevallen worden door toeristen met een 
wazige blik van 100m afstand. Uiteindelijk onder de snelweg doorgereden en aan de dijk vlak bij 
de Oosterschelde gaan staan. Een doodlopend stuk B-weg met een pad naar boven op de dijk. 
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Niet vrolijk 

Na het opzetten van de mast met autowiel statief, endfed vast gemaakt maar waar moest nu het 
uiteinde naar toe? Over de weg is niet verstandig dus maar langs het pad aan een paaltje vast 
geknoopt. De swr bekeken op 80m en dat was niet om vrolijk van de worden. Logisch want de 
80 m spoel was maar 1 meter van de grond en dat is natuurlijk veel te laag. Op 40 m en hoger 
was de swr ontzettend goed. De meter kwam amper uit de hoek. 

Nu maar eens proberen op 40m of het een beetje functioneert. De ontvangst was prima. Toch 
maar even bellen naar PD0KM Karin of zij even tijd had om voor mij uit te komen op 7,080 MHz 
LSB. Ja hoor met een fors signaal vanuit Nieuwdorp kon ik PD0KM ontvangen. S9+10 db. Dat 
geeft de burger moet voor deze middag hi hi…. 

 

Na het qso draaide ik over de band en hoorde ik een Flora fauna station PD0RWL/P 
PA-FF0112. Ook hier kreeg ik een goed RST rapport. Inmiddels had ik wel in de gaten dat mijn 
plekje niet zo rustig was dan gedacht. Het pad was namelijk een fietspad speciaal voor 
toeristen. De eerste persoon melde zich met de vraag: wat bent u aan het doen? Een heel 
aardige man luisterde met belangstelling naar mijn verhaal over het radio zend amateurisme. 
Ook zijn vrouw bleef met veel interesse meeluisteren. Na een dik half uur inclusief morse demo 
vertrokken ze weer op de fiets. 
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Is dat een 817? 

Weer een paar qso’s gemaakt op 40m waarvan een LA/SP1C/P LA-FF 0087 in CW. Plotseling 
kwamen er weer een paar fietsers aan waarvan de man stopte en vroeg is dat een 817?? Direct 
had ik al in de gaten dat deze man verstand van zaken moet hebben als je al met merk 
nummers een gesprek begint. Ja hoor, deze man bleek Jan PB2R te zijn. Hij stond op de 
camping vlak bij waar ik nu stond met mijn station PA3GEO/P. 

Een zeer leuk en lang gesprek volgde met Jan. Het verbaasde mij dat Jan al inmiddels 80 jaar 
was. Als zendamateur kun je er dus jonger uit blijven zien hi hi…. Er waren best wel wat 
vergelijkingen tussen Jan en mijzelf. Zo hadden we beide een cursus bij de LOI gedaan voor 
zendamateur. Ook waren we allebei hier mee gestopt omdat de lessen werden gecorrigeerd 
enkel met een streep erdoor en een formule bijgeschreven. Ik heb na de LOI een cursus 
gedaan bij een zendamateur in Vlissingen. 

,,Biertje? Iedereen die mij kent weet dat ik dat natuurlijk niet weiger” 

 

Ook had Jan een PB callsign na 8wpm morse code gekregen. Ik had PB0ALG. Dus ja….. na 
een 40 minuten eyeball qso ging Jan PB2R weer langzaam aan terug naar de camping. Na een 
paar qso’s op 20m met o.a. OE5 uit Wels kwam Jan opeens weer terug en bood mij een biertje 
aan….. Iedereen die mij kent weet dat ik dat natuurlijk niet weiger. Smaakte prima en zo kwam 
er een einde aan de middag en was het tijd om af te breken. 

Op 2 meter had ik na het afbreken nog een simplex qso met Dan PA1FZH en PA/G8YDC die /P 
op Oranjeplaat waren. Mijn laatste qso was met mijn dx maatje Wijnand PA3HFJ/M die 
onderweg naar huis was van zijn werk. Ook Wijnand was op 145,225 MHz op Schouwen goed 
te ontvangen. (ruisvrij rst 53 qsb) Hierna heb ik de terugreis aangevangen en met APRS 
PA3GEO-9 ben ik veilig thuisgekomen. 

Best 73, Robert PA3GEO. 
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Eerste radio-examendata 2018 bekend 
Stichting Radio Examens heeft de eerste examendata voor 2018 op haar website            
gepubliceerd. Het schema lijkt erg op dat van de voorgaande jaren en het is weer               
mogelijk op diverse plekken en tijden in Nederland examen af te leggen.  

Het eerste examen in 2018 zal op 10 januari afgenomen worden te Amersfoort, gevolgd door               
een examensessie op 7 maart in Nieuwegein. 

Medio mei zal SRE een examensessie organiseren in Assen. Eind mei zal in Vlaardingen een               
sessie gehouden worden. Data in het najaar van 2018 zijn nog niet bekend. 

Meer info: www.radio-examen.nl  

Dag voor de Radio Amateur vanaf 2018 naar Zwolle 

Dit jaar zal de Dag voor de Radio Amateur voor het laatst gehouden worden in de                
Americahal te Apeldoorn. De hal zal volgend jaar gesloopt worden. Op het terrein moet              
een Hornbach bouwmarkt verschijnen.  

Voor de VERON Evenementen Commissie een reden om uit te kijken voor een nieuwe locatie               
om de DvdRA na 2018 plaats te laten vinden. En deze lijkt gevonden in Zwolle. De Dag voor de                   
Radio Amateur zal vanaf 2018 plaatsvinden in de IJsselhallen, zo laat een medewerker van de               
Evenementen Commissie weten. 

Dit jaar vindt de Dag voor de Radio Amateur nog plaats in de Americahallen te Apeldoorn en                 
wel op 4 november a.s.  

VERON geeft vervolg aan open dagen 

De VERON geeft een vervolg aan de ‘Open dag bij de Radioamateur’, dat dit jaar voor het                 
eerst gehouden werd door diverse afdelingen in het land. Dat schrijft de vereniging op              
haar website. “Het succes van deze dagen en de manier waarop deze dagen             
amateurradio in de schijnwerpers hebben gezet, vraagt om een herhaling.” 

Van 22 t/m 30 april organiseerde de VERON de landelijke Open Deur bij de              
Radioamateur-dagen. Negen dagen lang stonden de deuren van verschillende VERON          
afdelingen open voor het publiek. Dat heeft voor veel positieve publiciteit gezorgd. Volgens             
voorzitter van de PR-commissie, Johan Jongbloed PA3JEM, was dat ook wel nodig. 

De open dagen hebben voor veel publiciteit gezorgd. Zo hebben ruim 30 regionale bladen              
aandacht besteedt aan de evenementen die door de verschillende afdelingen georganiseerd           
zijn. De bezoekers die op de evenementen zijn afgekomen hebben een leuke dag gehad,              
waarbij ze inzicht gekregen hebben in de hobby van de radiozendamateur. 

De VERON wil de open dagen om de twee jaar terug laten komen. De eerste open dag zal                  
echter niet in 2019 zijn maar in 2020, het jaar dat de vereniging haar 75-jarig jubileum viert. 
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Zondag 10 september 39e Ballonvossenjacht 

Als vanouds zal dit evenement gehouden worden op de 2e zondag van september.  
Dit jaar dus op 10 september 2017. De ballon zal om 13.00 uur opgelaten worden. 

Nieuw is dat de organisatie de ballon dit jaar niet vanaf het KNMI in De Bilt zal oplaten, maar in                    
de ochtend voor de oplating een locatie ergens in Nederland uitkiest. De ‘peilers’ die voorheen               
op basis van computerberekeningen bij de landingsplaats gingen wachten moeten dit jaar dus             
écht peilen.  

Om te zorgen dat de ballon overal opgelaten kan worden moest de sonde gewicht verliezen.               
Dat is gedaan door de bakenzender op 145.4500 MHz te laten vervallen! Deelnemers moeten              
nu peilen op de uitgang van de transponder op 145.4750 MHz of de ATV-zender op 1252 MHz. 

Meer informatie vind je via https://www.ballonvossenjacht.nl/  

 

Intruder PI2NOS en 80m uit de lucht gehaald  

Elk jaar behandelt het agentschap telecom vele honderden storingsmeldingen. Deze 
meldingen variëren van het niet kunnen bellen of internetten tot aan hulpdiensten die niet 
meer met elkaar kunnen communiceren. 

Intruder stoort op KPN-netwerk 

Enige tijd onderzochten inspecteurs van AT een melding van een storing op het KPN-netwerk. 
Een groep KPN-klanten kon bijna dagelijks (vaak enkele uren) geen gebruik maken van 
televisie, telefonie en internet. Dit bleek het gevolg van illegale uitzendingen in de 6 MHz-band. 
De 6 MHz-band wordt wereldwijd gebruikt door onder andere overheden en bedrijven. Ook de 
scheepvaart maakt veelvuldig gebruik van de frequenties in deze band. Afhankelijk van de 
radiocondities reikt het signaal overdag tot wel 800 kilometer en ’s nachts kunnen deze 
radiosignalen tot wereldwijde verbindingen leiden. 

Piraat hield zich ook bezig met intruden PI2NOS en 80m 

De inspecteurs hebben een illegaal radiostation aangetroffen. Het radiostation beschikte niet 
over een vergunning en bleek de storing op het KPN-netwerk te hebben veroorzaakt. De 
apparatuur is in beslag genomen. Tegen de verdachte is een proces-verbaal opgemaakt. 
Uitzenden in de 6MHz band zonder vergunning is strafbaar. Het agentschap treedt 
strafrechtelijk op tegen het illegaal gebruik hiervan. Uit het onderzoek bleek dat deze piraat zich 
ook bezighield met het intruden van PI2NOS en de 80m band. 
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Rinus Jansen van Kent Electronics overleden 
 
Aan het begin van de zomer (25 juni) is Rinus Jansen van Kent Electronics (Hoek) overleden. 

Vele amateurs in onze regio zullen hem gekend hebben van zijn winkeltje, zijn hobby, werk en 
passie voor hf-electronica. Lang geleden toen hij startte met het verkopen van eigenlijk alleen 
maar onderdelen en nog eens onderdelen. 

Op de tentoonstellingen van de afd. Vlissingen “Electron”, gehouden in het voormalig hotel 
Brittania in de late jaren ‘80 waren Rinus en zijn vrouw steeds van de partij met een kraampje. 

Volgens mij haalde hij ook veel zelf uit Engeland (vandaar mogelijk de vernoeming naar Kent?). 

Meer op de website https://www.kent-electronics.nl/  

73 Harry PA0HSE 

 

Loop antennes 

http://www.aa5tb.com/loop.html  
 
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Magloop/magn8nl.htm  

https://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_magloop.htm  

http://www.schwarzbeck.de/en/antennas/loop-antennas.html  

http://www.wimo.com/magnetic-loop-antennas_e.html  

https://www.youtube.com/watch?v=yYbKrw8l6JU  

https://www.youtube.com/watch?v=DfG_32ncvhc  

https://www.youtube.com/watch?v=J2QBQ45C0b0  

https://www.youtube.com/watch?v=gc3lTr2swgU  

https://www.youtube.com/watch?v=0Jnp4BDST8U  

https://www.youtube.com/watch?v=aU3KGu_oiQI  

https://www.youtube.com/watch?v=CpgwXNwCmm4  
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AGENDA  
 
27 augustus                Antennemeetdag 2017 
06 september Bijeenkomst VRZA Zuid West Nederland 
10 september Ballonvossenjacht 2017 
13 september Bijeenkomst VERON Walcheren 
20 september Techno-avond bij VRZA Zuid West Nederland 
27 september Vossenjacht 80m Walcheren (Laatste zomerseizoen 2017) 
30 sept + 1 okt            Luisterpostweekend KOEL te Gorinchem  
20-22 oktober             JOTA weekend 
4 november                Dag voor de Radioamateur Americahal te Apeldoorn 
18 november              Viering en open dag 25 jaar VRZA ZWN te Vlissingen 1100u-1600u 
10-11 februari PACC Contest 2018 
17 maart Landelijke Radio Vlooienmarkt te Rosmalen 2018 
 
 
Elke zondag 14.00 uur locale tijd openstelling PI4VLI bunker, Zuidweg 2 te Biggekerke.  
 
Elke zondag 09.30 uur locale tijd 144.2850 MHz SSB ronde 
  
Elke zondag 20.30 uur locale tijd 144.0600 MHz CW ronde (vertikaal vanuit Walcheren) 
  
Elke zondag 11.30 uur locale tijd 145.6000 MHz Radioronde Zeeuws-Vlaanderen van PI4ZVL 
 
Elke zondag 12.00 uur locale tijd 145.7750 MHz Radioronde Bevelanden van PI4NZB 
 
Elke zondag 21.00 uur locale tijd 145.2250 MHz Technoronde vanuit Middelburg 
  
Elke woensdag 20.30 uur locale tijd 145.6250 MHz Radioronde van PI4BOZ 
 
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. 
 

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 oktober nummer: 20 september 2017 
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