APRIL 2022

JAARGANG 28 NR.04

Van de redactie
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met informatie over de gehouden COTA en Familie Vossenjacht
2022, een advertentie, nieuwe call DSTAR repeater Bergen op Zoom en meer.
Indien u ook bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan
uw kopij vóór 18 april 2022 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com
Met vriendelijke 73, Ronald PA10725

Nieuws van VERON afdeling Walcheren
Woensdag 13 april 2022 om 20.00 uur vindt onze maandelijkse bijeenkomst plaats in het
Palet (Brede School) in Middelburg-Zuid (tegenover het winkelcentrum). Deze avond
zullen wij de voorstellen voor Verenigingsraad (VR) bespreken.
Onze QSL-manager Karin Mijnders-Menheere PA2KM en/of de (sub) QSL-manager
Wijnand Mijnders PA3HFJ is aanwezig voor de uitgifte en voor het in ontvangst nemen van uw
QSL-kaarten.
Verder is er iedere zondagavond een technoronde op 145.225 MHz om 21.00 uur. En
zondagavond om 20:45 uur een CW-ronde op 144.060 MHz.
Voor de laatste nieuwtjes is het altijd handig ook met enige regelmaat onze website
http://www.pi4wal.nl te raadplegen en de Deltaloep.
Met vriendelijke groet,
Ben Bousché PD1MRZ
Secretaris A44 - VERON Walcheren
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Nieuws van VRZA afdeling Zuid West Nederland
Woensdag 6 april 2022 om 20.00 uur vindt de afdelingsbijeenkomst plaats in ons
onderkomen aan de Binnenhaven te Vlissingen.
Dinsdag 12 april is de maandelijkse Locator Contest van 20-23 uur lokale tijd op 6m en hoger.
Woensdag 20 april is de Techno-avond, vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom.
Woensdag 27 april (Koningsdag) is de eerste reguliere vossenjacht op 80 meter.
Vanaf 19.30 uur start het signaal en kunnen de jagers op pad.
Iedereen kan zich aanmelden via 145.225 MHz.
Bij mooi weer zijn er weer de wekelijkse activiteiten op zondag aan Oranjeplaat.
Voor actuele informatie verwijzen we naar onze website: https://www.pi4zwn.nl/
Elk lid kan zijn/haar gegevens checken en wijzigen via de landelijke Mijn-VRZA.
https://www.vrza.nl/mijnvrza/
73’s van Michel PD4AVO
Afdelingssecretaris VRZA ZWN
pd4avo@zeelandnet.nl

Open Radio Huis
Zondagmiddag 27 maart (1300-1700 uur) is het weer Open Radio Huis. Deze middag
activiteit staat in het teken van onderling QSO maar vooral ook Radio én Techniek.
We gaan o.a. eens kijken naar de Diamond CP6AR hf vertical antenna en de Falcon out 250b hf
multiband vertical antenna.
Graag tot ziens, we zijn QRV op de analoge PI2VLI repeater via 438.4375 MHz, gebruik
hiervoor een shift van -7,6 MHz en een CTCSS van 88,5 Hz.
73’s van Michel PD4AVO
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Te koop aangeboden
Te koop Yaesu FT920 HF/6M zend/ontvanger in mooie staat en prima werkend.
Uitgangsvermogen 100W. Set heeft een ingebouwde antennetuner.
De FT920 staat bekend om zijn uitstekende handmatige DSP. Komt met Engelstalige
gebruiksaanwijzing, handmicrofoon en DC kabel.
Prijs €450,00
Wordt vanwege het gewicht en de daarmee gepaarde gaande risico’s niet verstuurd.
Info: chmurre@zeelandnet.nl
73 Kees, PA2CHM

ZOMERTIJD per 27 maart 2022
Dit weekend (zondag 27 maart) gaat de zomertijd in!
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WRTC 2022 AWARD
Hierbij mijn in Februari behaalde WRTC Champion ship Award.
Info: https://www.wrtc2022.it/en/wrtc2022-award-19.asp
Alle punten zijn alleen in CW behaald.
mvgr. en 73' Cor L. van Soelen PG0S

SPRING CONTEST
VHF-6m Phone/CW: 27 March 2022 (07.00-11.00h UTC)
De link naar de reglementen is:
https://springcontest.on4dst.be/rules/rulebook_nl_2022.pdf
73, Frank PE1EWR.
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Verslag: COTA Camping On The Air editie 2022
Zaterdagochtend 5 maart, 08.45 uur. Netjes op tijd staan de eerste deelnemers
gereed op de parking van de Mortiere. Niet veel later rijden Olav PA0HYY, Marcel
PA2MKV, Dan PA1FZH en Michel PD4AVO richting Arnemuiden om aldaar de
juiste afslag te nemen.
Het is het eerste grote evenement dit jaar, nu de meeste versoepelingen achter de rug
zijn kunnen we weer in grotere getale samenkomen om, in dit geval, het Camping On
The Air te houden op camping Buitenhof bij de familie Dekker in Lewedorp.
Tafels en stoelen vonden snel de ‘traditionele’ opstelling aan het raam. Wijnand PA3HFJ
had zijn radiokoffer meegenomen, de set was al snel aangesloten op de
inpraat-frequentie 145.225 MHz waar PI4ZWN een luisterend oor was voor de
aanrijdende amateurs richting de COTA-locatie.
Nadat alle antennes buiten waren opgesteld was het inmiddels 11.00 uur geworden.
Traditioneel is er dan de toast op hen die ons zijn ontvallen, echter ging een
openingswoord van de organisatie dit keer vooraf. Er werd kort stil gestaan op de
afgelopen periode, daarna was er uitgebreid aandacht voor de inmiddels langdurige
samenwerking van VERON en VRZA binnen regio 44.

20 jaar Techno-ronde
De clou zat ‘m in het staartje. De afronding van het openingswoord ging, na een
terugblik op ruim 25 jaar van gezamenlijke evenementen en activiteiten, over de
Techno-ronde. Sinds 4 maart 2002 is deze ronde iedere zondagavond te horen op
145.225 MHz. Beide ronde-leiders waren ook aanwezig in Lewedorp: Dan PA1FZH als
first-operator en second-operator Frank PE1EWR (met een smoes gelokt). Als
waardering voor 20 jaar Techno-ronde ontvingen zij een MOK met daarop de tekst:
Namens alle luisteraars gefeliciteerd met 20 jaar wekelijkse techno-ronde op 145.225
MHz (zondags 21u00) leiders Dan PA1FZH & Frank PE1EWR 4 maart 2002 <<|>> 6
maart 2022.
Zowel Tineke als Elna ontvingen een bijhorende ‘champagnefles’ met
chocolade-inhoud, want zij moeten hun partner al ruim 20 jaar missen op de
zondagavond. Al met al een mooi moment om op terug te kijken! Daarna was er de
jaarlijkse toast en ging ieder verder aan de slag met zijn of haar experiment.
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Boordevol experimenten
Een kleine samenvatting van de vele experimenten dit weekend:
Marcel PA2MKV had zijn ICOM 7300 meegenomen om deze zaterdag te
experimenteren met zijn Endfed antenne en het FT8 programma.
Dan PA1FZH maakt dit weekend gebruik van de ‘nieuwe’ 40 jaar oude, 9 meter hoge
Clarkmast welke door hem pas is gereviseerd. Ver boven de kantine stond de dualband
antenne voor 2/70/23, die afwisselend was aangesloten op de koffer van Michel of
Wijnand.
Naast de Clarkmast had Dan ook een vismast meegenomen. Met deze mast kunnen
meerdere vishengels in positie worden gehouden, maar amateurs kunnen er ook handig
experimenteel gebruik van maken door er bijvoorbeeld een PA0RDT Miniwhip in te
hangen of een ander soort antenne.
Olav PA0HYY had zijn AOR DV-1 (digitale) ontvanger meegenomen, om samen met
zijn loopantenne, te kunnen luisteren naar o.a. CW signalen op de verschillende
banden.
Veel tijd is besteed om de combinatie AOR / binnenhuisloop te vergelijken met de
IC-705 / miniwhip. Het storingsniveau binnen is duidelijk hoger. Dit experiment zal zeker
nog een keer met beide ontvangers buiten worden herhaald. Op beide ontvangers was
trouwens “de buzzer UVB-76” hoorbaar op 4625 kHz. Dit station is al sinds de Koude
Oorlog aanwezig en nu zeker weer in de belangstelling. Wat het is weet niemand, maar
met een waas van geheimzinnigheid omgeven, is het gewoon leuk om te kijken of hij er
nog is.
Michel PD4AVO had ook zijn radiokoffer meegenomen, deze had onlangs een update
gehad met daarin o.a. een Icom-7000 met een MFJ-929 antenne-tuner, een Kenwood
TM-733 voor 2/70 en een voeding. De nieuw aangebrachte 230V schotkoppeling kon
meteen worden gebruikt. Een meegenomen Miniwhip antenne is dit weekend getest
evenals een Endfed voor 10-20-40 meter.
Robert PA3GEO had zijn nieuwe JPC-12 Antenne (Compact Edition Draagbare
Multiband Verticale Antenne voor de korte golf) meegenomen. Deze antenne van 7 t/m
50 MHz kan maximaal 100 watt verdragen. Met zijn meegenomen analyzer heeft Robert
de SWR goed kunnen testen. Naast de standaard telescoop antenne van 2,5 meter had
Robert ook nog een extra spriet van 5 meter meegenomen. Zeker op 40 meter werkte
dat uitstekend. Deze antenne, met een mooie opstraalhoek voor DX, gaan we zeker
nog op Oranjeplaat terugzien.
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Wijnand PA3HFJ had naast zijn radiokoffer ook zijn rugzak meegenomen waarin zijn
FT-817 zit. Zijn doel was dit weekend de batterijen in de antennetuner te vervangen en
de set gereed te maken voor het nieuwe buitenseizoen, wat ook is gelukt.
Wouter PB1WL bracht zijn nieuwe accuproject mee; een Lithium iron phosphate battery
(ofwel in makkelijker te onthouden termen, een LiFePO4 accu). Netjes ingebouwd in
een kunststof kist en uiteraard voorzien van de nodige PP30 connectoren kun je er bijna
op lassen.
Gert PA3GUF, bekend van zijn Enigma projecten, kwam langs met zijn zesde enigma in
wording. Een unieke gelegenheid om te zien hoe zo’n machine er aan de binnenkant
uitziet en het leverde genoeg praatstof op. Ook de Enigma-rotor-testkast werd
uitgebreid bekeken. Voorzichtig borrelen er al plannen op voor een weekendje Bletchley
Park in de toekomst.
Soldeerprojecten
Karin PA2KM en René PA3CKP experimenteerden met verschillende soldeerbouten om
een soldeerproject werkend te maken, mét succes! Daarnaast kwam ook aan bod hoe
een PL-plug te solderen waar o.a. Danny PA3BLI en Michel PE1PTS goede raad
konden geven. Later heeft de connector van een handmicrofoon van Robert nog de
aandacht van Karin gehad, maar daar bleek later een ander kapot onderdeel in de
microfoon zelf te zijn waardoor deze niet goed functioneerde. Al met al voor menig
amateur een educatieve middag!
Nadat de avond in beeld kwam zijn Karin en Wijnand naar de chinees in ’s-Heerenhoek
gereden om aldaar de lekkernijen te halen. Ruim 13 borden werden daarna gevuld,
waarbij het als vanouds een gezellig diner mét onderling QSO was.
In de avond vonden nog de nodige experimenten plaats, waarna om 23.00 uur het licht
letterlijk uitging voor Olav, Dan en Michel. Onder het gehoor van een beetje ruis en wat
‘data-muziek’ vloog de nacht voorbij. Al vrij vroeg kon Dan zijn ochtendrondje
aanvangen en waren daarna Olav en Michel ook weer stand-by voor een nieuwe dag
welke begon met voor ieder twee gekookte eitjes. Daarna was het inmelden in de
wekelijkse 2 meter SSB ronde en uiteraard konden we Frank PE1EWR die meedeed in
de IARU contest, punten geven op 2, 70, 23 en 13. Rond 10:00 kwamen de eerste
gasten aan in Lewedorp. Zowel voor- als na de lunch vonden er nog activiteiten plaats,
daarna was het opruimen, afwassen en een laatste toast op het succesvolle weekend.
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Culinaire experimenten
Dat dit weekend niet alleen met antennes en radio’s werd geëxperimenteerd bleek wel
uit de verschillende culinaire hoogtepunten die de revue passeerden. Zo konden we
allereerst genieten van de heerlijke appeltaart van Elna, later die dag waren er de
brownies van Peter en Anneliese. Karin PA2KM bracht later nog een overheerlijke (zeer
luchtige) cake waar de aanwezige deelnemers ook erg van genoten. Voor hen die op
zondag aanwezig waren, was Elna met groentesoep afgereisd naar Lewedorp. Dank
voor ieders inbreng!
Aanwezig waren dit weekend o.a. Olav PA0HYY, Marcel PA2MKV, Karin PA2KM,
Wijnand PA3HFJ, Robert PA3GEO, Frank PE1EWR, René PA3CKP, Danny PA3BLI,
Peter PA11578 & Anneliese, Bram PD1ABK & Karin, Dan PA1FZH & Elna, Wouter
PB1WL, Michel PE1PTS, Cor PE1PTQ, Gert PA3GUF & Anneke en Michel PD4AVO.
We kunnen weer terugkijken op een fantastisch weekend. Dank aan ieder die aanwezig
waren en hen die het mogelijk hebben gemaakt dat we weer konden samenkomen in
Lewedorp. We kijken alweer uit naar de volgende editie!
Van deze 10e COTA zijn uiteraard ook weer beelden gemaakt door o.a. Wijnand, René,
Dan en Michel.
Link voor de beelden via onderstaande link:
https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2022/nggallery/fotoboek-2022/2022-cota

73’s van Michel PD4AVO
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Achter de schermen zijn Dan PA1FZH en Michel PD4AVO druk doende met de voorbereidingen
voor het Koude Oorlog Weekend, op 22- en 23 oktober 2022 in Middelburg.
Algemene informatie is terug te vinden via de website: https://pa60cuba.nl/
Nieuws en leuke items worden vermeld via: https://pa60cuba.nl/nieuws/
Wil je ook deelnemen aan deze activiteit ? Laat het via Dan en/of Michel weten.

Via de webpagina archive.org kun je veel informatie terugvinden waaronder jaargangen van
vakbladen zoals het Radio Amateur Magazine (RAM), zie onderstaande link:
https://archive.org/details/radio_amateur_magazine/RAM_025_1982_07/
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Familievossenjacht met 6 teams
Zondag 20 maart 2022 stond de familievossenjacht op de planning. Deze jacht
kent zijn oorsprong in de Nachtvossenjacht, welke vele jaren in de donkere
maanden van het jaar werd georganiseerd. Tegenwoordig is deze vossenjacht op
zondagmiddag, zo tussen het COTA-weekend en de periode dat de zomertijd in
gaat.
De deelnemende teams melden zich rond 13.30 uur bij de VRZA ZWN locatie in
Vlissingen, dit keer het verzamelpunt van deze editie. Zij hebben nog geen weet waar
ze eind van de middag zullen eindigen, en welke route daaraan vooraf zal gaan. De
vorige editie begon in Lewedorp, en nam de teams mee naar het Baken in Ellewoutsdijk
om uiteindelijk te eindigen in de omgeving van Wilhelminadorp, nabij de Oosterschelde.
Ook nu vertrokken de teams om beurten, al peilend naar het Baken.
De deelnemende teams:
●
●
●
●
●
●

Team 1: René PA3CKP en Marty
Team 2: Piet PA0CWF en Wim PA0WDZ
Team 3: Wouter PB1WL
Team 4: Robert PA3GEO en Danny PA3BLI
Team 5: Piet PE1NPX, Miranda, Thijmen en Mirthe
Team 6: Wijnand PA3HFJ, Karin PA2KM, Peter PA11578 en Anneliese

Vanaf 13.45 uur vertrokken (om de 5 minuten) de eerste 4 teams, rond 14.30 uur was
iedereen onderweg naar het Baken. Achtereenvolgens kwamen daar om beurten aan:
team 3, team 6, team 4, team 5 en veel later ook nog team 2. Team 1 had toen al ruim
een uur door/nabij fort Rammekens gelopen, maar peilde steeds iets naast de juiste
locatie.
Aangekomen bij het Baken (Dan PA1FZH en Michel PD4AVO) stopte de tijd voor de
teams. Althans dat was de gedachte van de deelnemers. De Landrover had wel de
antennemast uitgeschoven maar dat was alleen om een (Landrover)vlag mee op te
hangen. Het Baken stond verderop opgesteld richting de camping. Daar konden de
deelnemers het briefje van hun teamnummer mee terugnemen om de tijd te laten
stoppen. Dit keer stond het Baken opgesteld achter een boom aan de Barentsweg
(nabij camping Karnemelkshoek) op zo’n 3 minuten wandelen van de parking (Zeedijk)
bij Ritthem waar Dan en Michel stonden.
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Vervelende Vragen Lijst

Traditioneel kregen de deelnemende teams de Vervelende Vragen Lijst (VVL) uitgereikt
om vervolgens (zonder hulp van een telefoon en/of hulplijn) de 10 open vragen en 10
multiple choice vragen te beantwoorden. Het zal niemand verbazen dat de chauffeur
van team 4, welke vandaag te gast was op Walcheren, het tóch probeerde om met
behulp van een mobiele telefoon de vragen te beantwoorden. Ook de chauffeuse van
team team 5 had de neiging om elders te koekeloeren. Alleen al daarom bestond het
Baken-team uit twee personen, om de wedstrijd toch zo eerlijk mogelijk te laten
verlopen….
Na het inleveren van de VVL reden de teams terug richting de bewoonde wereld. Niet
wetende waar de Vos (Jeroen PE1MWB en XYL Ina) zouden kunnen staan. Er was
slechts 1 spelregel: zet op de (kleine, meegeleverde, zonder lijnen) kaart van
Walcheren ten minste vanuit iedere gemeente (Veere, Vlissingen en Middelburg) 1
peiling naar de Vos. Daarnaast was het ook toegestaan om de eigen kaart te gebruiken.
Terwijl het laatste team vertrok vanuit Ritthem kon het Baken opbreken om zich te
vervoegen als CADI (kantinedienst) richting de locatie van de Vos. In de tussentijd
reden de zoekende teams via de gemeente Veere, Middelburg en Vlissingen naar (voor
hun ieder) gunstige locatie om nieuwe peilingen te maken. Bij de één ging dit wat
gemakkelijker als de ander.
Locatie van de vos
De Vos (Jeroen en Ina) stonden opgesteld in de polder, oostelijk van Griffioen. Te
bereiken via twee trekvlotjes kon men wandelend naar het ‘Biechtenbankje’ lopen, een
locatie tussen meerdere watergangen die enorm in trek is bij wandelaars, op zo’n 10
minuten van de openbare weg. Gelukkig voor de deelnemers was de CADI ook vrij snel
ter plaatse om de deelnemers van koffie, thee en lekkere koeken te voorzien.
Daar begonnen ook de eerste conversaties tussen de teams over de mogelijke
antwoorden van de VVL. Deze gingen o.a. over de Nieuwe Sluis Terneuzen, de
Nederlandse Spoorwegen, de bekende PP30 stekker maar ook over bijvoorbeeld
dorpskernen op Walcheren, Joule & Newton-meter, het Nederlandse Volkslied vóór
1932 en heel veel meer. Van de 20 vragen hadden de deelnemende teams toch
gemiddeld 7-8 goede antwoorden!
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De uitslag
Resumerend kwamen 5 teams aan bij het Baken, en vonden 4 teams de locatie van de
Vos. De eindstand nadat de tijden (onderweg) waren opgeteld, mét aftrek van het aantal
goede antwoorden (minuten) gaf de volgende uitslag:
●
●
●
●
●
●

6e plaats: Team 1 René PA3CKP en Marty
5e plaats: Team 2 Wim PA0WDZ en Piet PA0CWF
4e plaats: Team 4 Danny PA3BLI en Robert PA3GEO
3e plaats: Team 3 Wouter PB1WL
2e plaats: Team 5 Piet PE1NPX met Miranda en QRP’s
1e plaats: Team 6 Karin PA2KM & Wijnand PA3HFJ, Anneliese & Peter PA11578

Natuurlijk is het altijd afwachten met welke smoes bepaalde ‘trage’ teams ten tonele
komen bij de finish, want ja ze hadden toch het streven om als eerste aan de eindstreep
te komen. Dit keer was het de ‘allround jager’ van team 4: ,,Ik heb het op mijn sloffen
gedaan, want ik moest tegelijkertijd het vossenjagen uitleggen aan een nieuwe jager’’
waarna de hele groep de slappe lach kreeg…..
Het was leuk te vernemen én te zien dat zowel Danny als ook Peter en Anneliese een
hele leuke middag hebben gehad, en ook de techniek onder de knie hebben wat betreft
het op de juiste manier peilen naar het Baken en de Vos. Ook de (klein)kinderen van
Piet hadden het reuze naar hun zin, wat de familievossenjacht dan toch zo succesvol
maakt!
Al met al kunnen we terugkijken op een hele leuke middag, met dank aan alle jagers,
Jeroen en Ina (Vos), Dan (Baken) en Wijnand en Karin voor de opstart in Vlissingen.
Graag tot ziens op de eerstkomende reguliere vossenjacht op woensdagavond 27 april
vanaf 19.30 uur. Meer daarover binnenkort in de Deltaloep en onze website.
Foto’s van deze gezellige activiteit kun je bekijken via onderstaande link:
https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2022/nggallery/fotoboek-2022/2022-familievossenjacht
73’s van Michel PD4AVO
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Call wijzigingen repeaters Bergen op Zoom !!!
https://www.repeatersboz.nl/2022/03/22/wijziging-call-d-star-en-atv-repeater-bergen-op-zoom/
https://hamnieuws.nl/veel-wijzigingen-roepletters-repeaters/

DARU magazine nummer 24
https://www.daru.nu/downloads/category/2-magazine?download=189:daru-magazine-editie-24

Handige website voor amateurs van Eline PH4E
Een interessante website voor onze radiohobby is die van Eline PH4E
https://amateurzender.nl/
https://www.facebook.com/amateurzender/

© PD3JAG
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Radio gerelateerde informatie Ukraine
SUSPENSION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND BELARUS FROM CEPT MEMBERSHIP
https://cept.org/cept/news/suspension-of-the-russian-federation-and-belarus-from-cept-membership/
https://www.veron.nl/nieuws/rusland-en-wit-rusland-geschorst-als-lid-van-de-cept/

BBC website blocked in Russia as shortwave radio brought back to cover Ukraine war
https://www.theguardian.com/media/2022/mar/04/bbc-website-blocked-in-russia-as-shortwave-radio-brought-back-to-cover-ukraine-war
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20 jaar Techno-Ronde op Walcheren e.o.
Zondag 6 maart 2022 was het alweer 20 jaar geleden (4 maart 2002) dat de
wekelijkse Techno-ronde voor de eerste keer op zondagavond te horen was op
145.225 MHz.
Om daar toch even (onverwachts) bij stil te staan waren beide ronde-leiders aanwezig
tijdens de opening van de COTA 2022 in Lewedorp: Dan PA1FZH als first-operator en
second-operator Frank PE1EWR (met een smoes gelokt).
Als waardering voor 20 jaar Techno-ronde ontvingen zij uit handen van Michel PD4AVO
een MOK met daarop de tekst: Namens alle luisteraars gefeliciteerd met 20 jaar
wekelijkse techno-ronde op 145.225 MHz (zondags 21u00) leiders Dan PA1FZH &
Frank PE1EWR 4 maart 2002 <<|>> 6 maart 2022.
Zowel Tineke als Elna ontvingen een bijhorende ‘champagnefles’ met
chocolade-inhoud, want zij moeten hun partner al ruim 20 jaar missen op de
zondagavond. Al met al een mooi moment om op terug te kijken! Daarna was er de
jaarlijkse toast en ging ieder verder aan de slag met zijn of haar experiment.
Van harte gefeliciteerd!
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AGENDA MAART / APRIL / MEI 2022

27 maart

Open Radio Huis locatie VRZA ZWN te Vlissingen

06 april

Bijeenkomst VRZA afdeling Zuid West Nederland

12 april

Locator Contest van 20.00 uur tot 23.00 uur

13 april

Bijeenkomst VERON afdeling Walcheren

17-18 april

Paasweekend

18 april

Deadline kopij Deltaloep mei editie i.v.m. meivakantie!!

20 april

Techno-avond VRZA afdeling Zuid West Nederland

23 april-08 mei

Meivakantie Regio Zuid

27 april

1e reguliere Vossenjacht Walcheren

10 mei

Locator Contest van 20.00 uur tot 23.00 uur

11 mei

Bijeenkomst VERON afdeling Walcheren

14 mei

Nationale Molendag 2022

25 mei

2e reguliere Vossenjacht Walcheren

26 mei

Familie Velddag Veersemeer
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JAAR AGENDA EVENEMENTEN 2022

9
23
27
14
25
26

april
april
april
mei
mei
mei

VRZA Algemene Leden Vergadering Breukelen
VERON Verenigingsraad
1e Vossenjacht 80m op Walcheren
Nationale Molendag
2e Vossenjacht 80m op Walcheren
Familievelddag Veerse Meer

03-06
11
22
27

juni
juni
juni
juli

Veldweekend camping Buitenhof boer Dekker Lewedorp
WAP Contest
3e Vossenjacht 80m op Walcheren
4e Vossenjacht 80m op Walcheren

20-21
24
04
10
28

augustus
augustus
september
september
september

25e editie Lighthouseweekend Westkapelle
5e Vossenjacht 80m op Walcheren
Antennemeetdag Oranjeplaat
Open Monumentendag met PB6BB Westenschouwen
6e (laatste) Vossenjacht 80m op Zuid-Beveland

14-16 oktober
22-23 oktober
14

Deltaloep

december

JOTA weekend
Koude Oorlog Weekend waaronder o.a. onderstaande stations:
PA60CUBA Middelburg en PA60PARE Vlissingen
Verkoping Veron Walcheren
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RADIORONDES

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)

Deltaloep
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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 430.3375 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 mei editie uiterlijk 18 april naar deltaloep@gmail.com
dit i.v.m. de vroege meivakantie vanaf 22 april 2022.
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