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Januari 2013                                                 JAARGANG 19 NR. 01 

 

VAN DE REDACTIE 

 

Hierbij ontvangt u de eerste editie van 2013. De redactie wenst u namens de drie 

samenwerkende afdelingen op Walcheren fijne feestdagen en een voorspoedig 2013. 

 

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

kopij voor 20 januari naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  

Iedereen veel leesplezier toegewenst! 

  

Met vriendelijke 73, 

  

Ronald PA10725 

 

VERON, A44, afdeling Walcheren. 
 

Woensdag 9 januari om 20.00u vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in het 

Palet (Brede School) in Middelburg-Zuid (tegenover het winkelcentrum). 

 

Deze keer niet zozeer een bijeenkomst maar een officiële jaarvergadering. Hiervoor krijgt u 

ook een schriftelijke uitnodiging. Na de bestuursmededelingen en het vaststellen van de 

jaarverslagen, staat deze avond in het teken van de jaarlijkse verkiezing van het 

afdelingsbestuur. Nadat we het officiële deel 

hebben afgesloten, zullen we proosten op het nieuwe jaar met een hapje en een drankje. 

 

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 techno ronde op 145.225 MHz om 21.00u lokale tijd. 

 

Voor de laatste nieuwtjes altijd handig ook met enige regelmaat onze website www.pi4wal.nl 

te raadplegen. . 

 

Wim de Zwart, PA0WDZ, secretaris. 

mailto:deltaloep@gmail.com
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Wijziging repeaterfrequentie regio Amsterdam en Haarlem 

Vanaf 11-12-12 is in Amsterdam de nieuwe 2m frequentie in gebruik genomen. 

Vanuit de Shell toren is de locale repeater bereikbaar op 145.7750 MHz (-0.6) 88,5 Hz. 

Het veranderen van frequentie was op advies van Agentschap Telecom. De oude frequentie 

was niet geschikt voor Amsterdam met een antenne op 10 meter hoogte. 

 

De 70cm repeater blijft ongewijzigd 70cm 430.2000 MHz (shift +1.6) 88,5 Hz. 

 

Wijziging repeaterfrequentie regio Rotterdam en Europoort 

Vanaf de 1e week van 2013 zal in Rotterdam de nieuwe 2m frequentie in gebruik worden 

genomen. Vanuit de EMC toren is de regio repeater bereikbaar op 145.6750 MHz (-0.6) 88,5 Hz. 

Het veranderen van frequentie was op advies van Agentschap Telecom. De oude frequentie 

was niet geschikt voor Rotterdam met een antenne op 105 meter hoogte. 

 

De 70cm repeater blijft ongewijzigd 70cm 430.3000 MHz (shift +1.6) 88,5 Hz. 

 

 

X-mas contest 
De RSGB houdt op 26, 27,28 en 29 december een cumulative contest op 6,4,2m en op 70 cm. 

De contest duurt elke middag slechts twee uur: 14:00-16:00 uur GMT (in ned tijd wordt dat 

15:00-17:00 uur) 

  

Frank PE1EWR. 
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Verslag Vossenjachten 2012 

 

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de VRZA-ZWN, opperde Jan, PA3BKZ dat het leuk 

was om de oude traditie, het houden van een 80 meter vossenjacht, weer nieuw leven in 

te blazen. 

  

Terugkijkend in de oude stukken, blijkt dat we op Walcheren al sinds de jaren 60 vossenjachten 

hebben en deze vanaf begin jaren 80 (van de vorige eeuw uiteraard) op regelmatige basis 

houden. 

 

Er zijn destijds meer dan 20 vossenjachtontvangers gebouwd naar een ontwerp in een (toen al 

oude) CQPA. Dat het een amateurproof ontwerp (en kast) is, blijkt wel uit het feit dat deze 

ontvangers nog steeds dienst doen. In de tussentijd maakte Jeroen, PE1MWB nog wat 

modificaties en kwam ook in Electron een leuk ontwerp wat diverse leden nabouwden. 

  

Na een aantal jaren wekelijkse jachten, verschoof de frequentie naar de maandelijkse jachten 

en droogde na zo'n 20 jaar langzaam op. 

  

Dus de opmerking van Jan was juist de impuls om de ontvangers uit het vet te halen, een 9 volt 

batterij te scoren (of zelfs meerdere als je hem per ongeluk aan laat staan), de potmeters in te 

spuiten met contactspray en even te bekijken hoe de voor – achter ook alweer werkte. 

  

Tijdens het COTA weekend in maart werd met een nachtjacht het startsein gegeven en met 

wederom een nachtjacht sloten we het seizoen af.  

 

Gedurende het seizoen was het de bedoeling om niet alleen als eerste de vos te vinden, maar 

ook diende de peiling op de kaart ingetekend te worden. De nauwkeurigheid van de 

ingetekende peiling was ook van invloed op de uiteindelijke uitslag. 

 

De ene jager had de vos al na een half uur gevonden, andere jagers hadden wat meer tijd nodig. 

Maar het streven is altijd om iedereen binnen te krijgen al moesten we af en toe een hint geven 

per portofoon, telefoon of via ouderwetse pijl van een meter lang op de grond. 

  

Bij de vos was iedere keer koffie en thee aanwezig alsmede een versnapering die varieerde van 

overjarige paaseieren tot Zeeuws Speculaas uit de tijd dat je Zeeuws nog met “dubbel e” 

schreef! 
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De afsluiting vormde de nachtjacht. Door omstandigheden uitgesteld naar december maar dat 

mocht de pret niet drukken. Gezien de steeds veranderende klimatologische omstandigheden, 

werd er op 7 december om 18:00 nog een rondje op 145.225 MHz gedaan, maar iedereen was 

het er over eens dat  het “waerachtigh wel sal gaen”. 

  

Het baken was bemenst door Michel PD4AVO en nieuwkomer Berry. Samen spraken zij om 

18.45 uur af met de Vos (Dan PA1FZH en Louis PE1RNT). Een samenvatting: Nadat de spullen 

waren overgeheveld konden we naar onze locatie van deze avond. Bedacht was om het baken 

weg te zetten op de Veersegatdam, tussen cafetaria de Lekkerbek en het voormalige restaurant 

' In den Vrouwe Polder'. Omstreeks 19.30 uur was het baken in de lucht, zodat op tijd kon 

worden begonnen met de vossenjacht.  

  

Het parkeerterrein van cafetaria de Lekkerbek was groot maar donker. Geparkeerde auto's 

waren vrijwel niet te zien vanaf de openbare weg (N57). Dit zou het zoeken alleen maar leuker 

maken. Pas na anderhalf uur kwam het eerste team (Jan en Robert). Niet met de auto via de 

weg maar met zaklampen vanachter het dijklichaam van de cafetaria. Na ons gezien te hebben 

gaven we nog even de tip om toch nog even verder te zoeken want wij zittend in de auto waren 

niet het baken zelf. Uiteindelijk was het baken dan toch nog snel gevonden door deze snelle 

piloten. In de tussentijd was Wendy via Vrouwenpolder teruggereden om de mannen op te 

halen.  

  

In de tussentijd kwamen ook Rens en Erik aanrijden. Zij hebben niet lang hoeven zoeken naar 

het baken want de koplampen van de auto schenen precies op de antenne van het baken. Een 

toevalstreffer! Snel het formulier ingevuld en een sanitaire stop zodat zij snel achter het eerste 

team aan konden rijden. Vanwege de donkere sfeer en het verboden duingebied mochten alle 

deelnemers met de auto naar de Dorpsstraat in Vrouwenpolder alwaar men kon parkeren om 

het zoeken naar de vos verder te voet af te leggen.  

  

Heel erg lang bleef het niet stil op de parking. Zowel het team van Wouter, Jolande en Cor 

evenals de politie kwamen het terrein gelijktijdig oprijden. De wetsdiender reed een 

belangstellend rondje en vervolgde de route. Er was niets bijzonders aangetroffen want Michel 

had voorafgaande de jacht al even contact gehad met de politiemeldkamer. Wouter vloog over 

het terrein en kon, met zijn JOTA ervaring, al snel het baken vinden. Het derde team was trots 

om het baken te hebben gevonden en reden daarna met gepaste spoed richting Vrouwenpolder 

voor het vervolg van de route richting de Vos. Het duurde uiteindelijk niet al te lang dat ook het 

4e team met Wijnand en Karin aankwam op de parking. Het keiharde signaal van het baken gaf 

al snel de locatie weer van het te zoeken object waarna deze kon worden uitgezet. Voor Berry 

en Michel zat de klus erop, dus konden zij even ontspannen in Vrouwenpolder tot dat alle teams 

bijna waren aangekomen bij de Vos. Ook voor hen lonkte de warme erwtensoep van Elna, een 

mooie afsluiting van deze avond! 
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De vos werd bemand door Louis, PE1RNT en Dan, PA1FZH. 

Het GEO team kwam als eerste aan maar ja, als je twijfelt of er nu 14.767 of 20.843 GSM 

masten in Nederland zijn, dan kost dat natuurlijk punten! 

Tegen 23:00 was iedereen binnen en was het tijd voor een kop welgevulde warme erwtensoep. 

 

 
  

Het feit dat het GEO team dit keer als eerste binnen was, wilde nog niet zeggen dat dit team 

ook de winnaar van het seizoen was. Karin, PD0KM, hield gedurende het seizoen zeer 

nauwkeurig alle resultaten bij, wat uiteindelijk resulteerde in zeer ingewikkelde matrix. 

Zie dit als het resultaat van een vergelijking met meerdere variabelen. Zo waren de volgende 

zaken van invloed op het totaal klassement: (uiteraard) de tijd, de nauwkeurigheid van de 

peilingen, het aantal jachten, het aantal goed beantwoordde vragen van de Vervelende Vragen 

Lijst en het aantal keren dat je als vos of baken had gefungeerd (tenslotte geldt als algemeen 

erkend theorema: zonder vos geen jacht!!) 

  

Uiteindelijk leidde dit tot een winnaar, of beter gezegd tot het winnende team. 

De voorzitter van de VERON Walcheren werd gebombardeerd tot onafhankelijk beoordelaar 

van het resultaat (waarschijnlijk omdat hij zelf geen schijn van kans maakte op de prijs) en dit 

leidde tot het volgende seizoensklassement: 
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-         Op de derde plaats   : PA3GEO met zijn team 

-         Op de tweede plaats : PA3BKZ 

-         Op de eerste plaats  : het team van PA3HFJ en PD0KM 

  

Tijdens de verkoping in december werd dan ook de fraaie, door Elna gemaakte 

vossenjachtrofee, met gepaste eerbied overhandigd aan Wijnand en Karin. 

  

Gemiddeld waren er 6,285 personen aanwezig tijdens de jacht (exlusief de vos). 

  

In tabelvorm leverde dit het volgende op. 

  

Maand Vos Locatie Aantal 

deelnemers 

Winnaar 

Maart (COTA) PA1FZH – 

PD2MDB 

PD0KM – 

PE1RNT 

's Heer 

Arendskerke 

10 PA1IJF en crew 

april PE1MWB en 

XYL 

Dishoek 8 PA3HFJ en 

PD0KM 

mei PA3GEO en 

pa10536 

Oranjezon 4 PA3HFJ en 

PD0KM 

juni PA3HFJ – 

PD0KM 

Kanaal door 

Walcheren 

(Kleverskerke) 

4 PE1MWB 

juli PA3BKZ – 

PA0WDZ 

Nollebos 4 PA3HFJ en 

PD0KM 

augustus PA1FZH – 

PE1PTQ 

Veere 5 PA3HFJ en 

PD0KM 

December 

(nachtjacht) 

PD4AVO – Berry 

PE1RNT – 

PA1FZH 

Vrouwenpolder 

Oranjezon 

10 PA3GEO, 

Wendy en 

PA3BKZ 
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Stond u niet in de lijst? 

 

Geen nood want ook in 2013 worden er weer vossenjachten gehouden. We zijn niet alleen op 

zoek naar jagers, maar ook creatieve vossen zijn altijd welkom. Een vos, antenne en accu zijn 

beschikbaar dus het is niet noodzakelijk om je dure Elecraft K3, Icom IC7700, Kenwood TS2000 

of Yaesu FT2000D met full-size beam voor 80 meter van zolder te halen. 

  

Graag tot de eerste jacht van 2013 welke gehouden zal worden op zaterdag 16 maart 

gedurende de Camping On The Air. 

  

p.s.: wist u dat het onvolprezen WAT ook instructiemiddagen vossenjagen organiseert? In deze 

les wordt ook het voor  – achter principe nog eens uitgelegd. Uit het afgelopen seizoen blijkt 

deze handigheid bij sommige jagers ietwat in de vergetelheid te zijn geraakt! 

De standaard locatie is uiteraard Oranjeplaat maar cursussen in uw achtertuin zijn ook mogelijk. 

Leatherman tools worden door de cursusleiding meegebracht. 

 

 
  

 

 

 

 

Karin, PD0KM en Dan, PA1FZH 

 

Beeldverslag: http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/60   

http://www.pi4zwn.nl/index.php/fotoboek/gallery/60
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Radiozendamateurs aanwezig bij watersnoodherdenking 

op 2 februari 2013 in Ouwerkerk 

  
 

Wat er aan vooraf ging 

 

Water en Veiligheid, een programma van de veiligheidsregio Zeeland loopt van 2010 tot  

1 februari 2013. 

 

Op zaterdag 27 oktober 2012 vond in het kader van het lopende programma de Netwerkdag 

Veiligheidsregio Zeeland plaats. ‘s Morgens vond een symposium Flood Aware plaats waarbij 

verschillende sprekers spraken over risico's van water en de bewustwording daarover. 

‘s Middags was er de informatiemarkt "Water en Veiligheid" waarbij verschillende organisaties 

aanwezig waren, naast een aantal overheidsinstellingen waren onder andere de KNRM en de 

Reddingsbrigade hierbij aanwezig met demonstraties in de binnenhaven van Vlissingen. Tijdens 

de netwerkdag was de DRCO  Delta Radio Communicatie Ondersteuning  ook 

vertegenwoordigd. Zo kwamen we, als afdeling Walcheren van de VERON,  in contact met een 

stafmedewerkster van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Het leek haar gepast om ook de 

taak van de radiozendamateurs bij rampen en calamiteiten, in het museum, aan het publiek te 

tonen. 

  

DRCO 

Delta Radio Communicatie Ondersteuning werd gevraagd een stand te verzorgen tijdens het 

watersnoodramp herdenkingsweekend op 2 februari 2013. De DRCO wordt gevormd door een 

aantal Zeeuwse radiozendamateurs. Zij kunnen worden ingezet bij grootschalige calamiteiten 

en bij uitval van het C2000 netwerk. Samenwerking vindt plaats met de Veiligheidsregio 

Zeeland. Door hun plaatselijke bekendheid zijn de DRCO leden in staat om binnen 2 uur een 

werkend communicatienetwerk op te zetten. De hiervoor benodigde antennes zijn al permanent 

aanwezig op het gebouw van de Veiligheidsregio en de 13 gemeentehuizen in de hele provincie 

Zeeland. Daarnaast zijn de DRCO leden getraind om inzetbaar te zijn vanuit het veld. Iedereen 

heeft zijn of haar volledige uitrusting thuis klaarstaan. Wat er nog meer bij komt kijken kunt u 

zien in de DRCO stand. 

 

En… vragen staat vrij. 

 

Om het publiek te laten zien wat amateurradio inhoudt, in combinatie met noodcommunicatie, 

zullen wij een 80m en 40m station activeren met een speciale roepnaam PA60WNR. 

  

 

 

P A 6 0 W N R 
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PA60WNR 

 

In het jaar 2013, 60 jaar na dato, zijn er geen grootse herdenkingen gepland. Toch zijn wij van 

mening dat dit jaar de herdenking aandacht verdient. Zeeuwse amateurs brengen op 2 februari 

het radiostation PA60WNR in de lucht ter herdenking van de 1953 ramp. 

 

De dag na de ramp werd door radiozendamateurs een radionoodcommunicatienet opgezet. 

Enerzijds om vanuit de Zeeuwse delta alarm te slaan naar Holland en anderzijds de 

hulpgoederen in de Delta te coördineren. 

 

We willen zoveel mogelijk Nederlandstalige amateurstations bereiken. Speciaal voor deze 

herdenking is een QSL kaart gemaakt in samenwerking met het Watersnoodmuseum. 

  

Watersnoodmuseum 

 

Het museum zal de hele dag open zijn voor het publiek. Bezoekers mogen die dag gratis het 

museum in. 

  

Graag tot ziens in Ouwerkerk of tot werkens op HF. 

  

PA60WNR is QRV op 2 februari vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur lokale tijd 

 

De gebruikte frequenties van PA60WNR zullen zijn: 

80m  SSB:  3700 kHz +/- QRM              40m  SSB:  7080 kHz +/- QRM 

         CW:  3555 kHz +/- QRM                          CW:  7040 kHz +/- QRM 

  

Rens Joziasse PA1IJF 

organisatie PA60WNR 

  

Info: 

 

Afd. Walcheren van de VERON http://www.pi4wal.nl/ 

Watersnoodmuseum http://www.watersnoodmuseum.nl/ 

                                                                                    

http://www.pi4wal.nl/
http://www.pi4wal.nl/
http://www.watersnoodmuseum.nl/
http://www.watersnoodmuseum.nl/
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Reparatie Tronic T4X “Lidl” Lader 

Door R. Joziasse, PA1IJF 

 

Begin december haalde ik mijn Tronic T4X, de  “Lidl” lader uit de kast om een aantal kleine 

accu’s te laden. Nadat ik de accu en de netspanning had aangesloten bleek ik niet de accu te 

kunnen gaan leden door op de “MODE” knop te drukken. Dit vond ik een echt “dit is stom” 

moment. 

Nu waren er in de regio al eerder collega amateurs die problemen hadden met de lader dat ik 

dacht dat ik nu ook aan de beurt was. Enkele laders  waren al achteloos bij de milieustraat 

ingeleverd. Daar wilde ik nog niet aan. 

 
De originale lader. 

Tijdens de technoronde op zondagavond haalde ik de electronica uit de behuizing. Gelukkig 

kwam de discussie over de lader al snel op, gang en kreeg ik al een beeld van de storing. 

Na enig speurwerk bleek het enige bewegend handbediend deel van de lader defect te zijn. 

Dit is de printschakelaar die als “MODE” knop dient. Nadat ik de lak van de print had 

afgeschaafd, kon ik met een schroevendraaier het contact overbruggen en de lader deed zijn 

werk. Let op: Voor deze test werk je wel onder spanning!! 

 

                 
 
 De printschakelaar is verwijderd, 2 nieuwe draden    De plaats van de nieuwe schakelaar. 
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Nu was het zaak een alternatief te vinden voor de printschakelaar. Uit de junkbox kwam een 

prachtexemplaar tevoorschijn. De printschakelaar heb ik verwijderd en op de vrijgekomen 

soldeereilandjes 2 draadjes gesoldeerd. De print kan weer terug in de behuizing. 

Nu blijkt dat de nieuwe drukknop op één plaats in de behuizing geboord kan worden. 

De schakelaar werd geplaatst en de draden aan de schakelaar gesoldeerd. 

Aan de binnenkant van het deksel staan 2 “pootjes”. Deze drukken de print goed tegen de 

bodem. 

 

De nieuwe schakelaar zit iets in de weg. Hierdoor moet één pootje iets smaller gesneden 

worden, zodat deze net langs de schakelaar gaat. De behuizing kan na een laatste test 

gesloten worden. 

 

Nu is de lader weer klaar voor gebruik en gaat weer terug in de kast. 

 

 
De gemodificeerde behuizing met de nieuwe “MODE” schakelaar 

 

Let wel dat de behuizing van de lader minder waterdicht is geworden nu er een gat in is 

geboord. Goed voor in huis, maar de schuur is vaak te vochtig. Dan is het wachten dat ook 

deze schakelaar kuren gaat vertonen. Het is een eenvoudig avondvullend project waar je jaren 

profijt van kunt hebben. 

 

Veiligheid: 

 

Zorg er voor dat je altijd spanningsloos werkt. Direct na het testen direct weer de steker uit het 

wandcontactdoos halen voor je verder gaat. Let ook op restlading van de elco’s. 

 

Succes met de reparatie van je eigen “Lidl” lader. 

 

73 Rens, PA1IJF 
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PACC contest 2013 
 

 
 

Op zaterdag 9 en zondag 10 februari is het PACC contest. 

 

Al vele jaren doen we mee onder de call PI4WAL vanuit het clubgebouw van VRZA-ZWN. 

Leden van zowel VERON Walcheren als VRZA Zuid West Nederland zullen hieraan weer 

meedoen. 

 

U kunt zich opgeven tot en met 25 januari ,daarna zal een rooster opgesteld worden. 

De club zender is beschikbaar maar als u uw eigen set wilt gebruiken dan is dat ook prima. 

Opgave graag bij ondergetekende via e-mail  pa3geo@vrza.nl of pa3geo@veron.nl 

 

Graag vermelden wat uw voorkeur is met tijden en of u wilt helpen bij opbouw cq afbouw. 

Voor de mensen die langer willen meedoen dan 2 of 3 uur hebben we nog de nachturen!!!! 

 

Vorig jaar namelijk zijn we in de nacht niet qrv geweest. 

 

Best 73 

 

Robert PA3GEO 
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Nieuwjaarsbijeenkomst VRZA ZWN 

 

Het zendamateurisme op Walcheren e.o. staat bol van de tradities. Een van de ZWN-
tradities wil dat de eerste afdelingsbijeenkomst van het nieuwe jaar geheel in het teken 
staat van.... inderdaad: het nieuwe jaar! 

 
 
We heffen dan samen een glas en laten ons de even zo traditionele bitterbalen van Laci goed 
smaken. Ondertussen smeden we dan uiteraard snode plannen voor de komende tijd, en ja, 
soms blikken we ook nog even terug naar de verleden tijd. 

Omdat de eerste woensdag van de maand deze keer wel erg kort op Nieuwjaarsdag valt 

hebben we de bijeenkomst verplaatst naar zondagmiddag 6 januari. Vanaf 14:00u. ben je van 

harte welkom, zoals altijd geldt dit óók voor Veron-leden. En vergeet je partner niet mee te 

nemen! 

 

Kids Day  
 
Zondag 6 januari 2013 is het op de hele wereld weer Kidsday. Dit betekent dat 
kinderen welkom zijn in de shack van de radiozendamateur om onder toezicht zelf 
verbindingen te mogen maken. 
 
Voor kinderen is het altijd het leukste als zij met leeftijdsgenoten kunnen praten. 
 
Daarom is het handig om frequenties als ontmoetingsplek af te spreken: 
 
• Op 80 meter    3715 en 3777 KHz 
• Op 40 meter    7070 KHz 
• Op 2 meter      145.350 MHz 

 
Hopelijk draagt deze dag een steentje bij om deelnemers in de toekomst als 
radiozendamateur te mogen verwelkomen. 
Succes en veel plezier op 6 januari. 
 
 
 



 

Deltaloep          Pagina 14 van 16 

 

Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond 2013 
 
 

 
 
www.srgw.nl 
 

  
 
 
 

 DRCO Delta Radio Communicatie Ondersteuning 

 
 

www.drco.nl  
 

 

  
 
www.agentschaptelecom.nl  

 

 

      

http://www.srgw.nl/
http://www.drco.nl/
http://www.agentschaptelecom.nl/
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QSL kaarten 

TT8TT    Chad DX-peditie:    13/10/2012 28 MHz. usb. 

XX9THX    Macao Dx-peditie:    22/Oct/2012  28 MHz. usb. 

 

TX: JRC JST-245 

Ant: Verbeterde Carolina windom 

 

Vy73' Cor van Soelen PG9HF 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Volgende maand uw bijdrage hier ? deltaloep@gmail.com  
 

 

Deltaloep terugkijken sinds september 2008 ?  

 

http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32  

mailto:deltaloep@gmail.com
http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32
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AGENDA 2013 

Regionale- en landelijke evenementen 2013 

 
6 januari                      Nieuwjaarsbijeenkomst VRZA ZWN 
9 januari                     Jaarvergadering VERON Walcheren 
16 januari                   Techno avond VRZA ZWN 
8-9 februari                 PACC Contest  
15-17 maart                COTA weekend Lewedorp  
16 maart                     Avond Vossenjacht (COTA) 
23 maart                     Radiovlooienmarkt Rosmalen 
9 mei                          Familievelddag (Hemelvaartsdag) 
31 mei - 2 juni            Veldweekend Lewedorp 
17-18 augustus          Lighthouseweekend 
18-20 oktober            JOTA weekend 
26-27 oktober            CQWW SSB Contest 
23-24 november        CQWW CW Contest 
 
  
Elke zondag 14.00 uur locale tijd openstelling van de bunker, Zuidweg 2 te 
Biggekerke 
  
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. 
  
Elke 4e woensdag van de maand (seizoen) Vossenjacht op 80 meter, info 
via PI4ZWN 

 

 

Colofon 

Eerdere edities bekijken? http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32  

 Redactie             Jesse Kluijfhout     PE1RUI              www.pi4vli.nl 

                                      Wim de Zwart              PAoWDZ            www.pi4wal.nl 

     Robert Poortvliet         PA3GEO            www.pi4zwn.nl 

 Lay-out  en verspreiding Ronald Verburg PA10725 

  

Deadline februari nummer: 20 januari 2013 

   

Stuur uw kopij naar deltaloep@gmail.com  

http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32
mailto:deltaloep@gmail.com

