
 
 

JULI/AUG 2018                                     JAARGANG 24 NR.7 
 

 
Van de redactie 
 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met o.a. informatie over komende vossenjachten op 80 meter,              
de nieuwe cursus N/F via de DLZA, oproep voor de JOTA en het Lighthouseweekend maar ook                
de verslagen van o.a. het Veldweekend en de 50e WAP contest.  
  
Vergeet niet op de laatste pagina naar de agenda te kijken voor de activiteiten tijdens- en na de                  
zomervakantie. Zo is er gedurende de zomermaanden gewoon openstelling van de VRZA ZWN             
locatie, is er elke 4e woensdag van de maand de 80 meter vossenjacht, kun je kennismaken                
met DRCO tijdens RESCUE Vlissingen op woensdag 15 augustus maar kun je ook aanwezig              
zijn op de jaarlijkse antennemeetdag op Oranjeplaat op zondag 26 augustus. Over dit laatste              
lees je meer in de komende Deltaloep (september).  
 
Meedoen met het Lighthouseweekend in Westkapelle ? Lees de oproep in deze Deltaloep! 
 
Indien u bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw             
kopij vóór 20 aug 2018 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com  
 
Met vriendelijke 73,  Ronald PA10725 
 
Vossenjacht woensdag 25 juli en 22 augustus 2018 
 
Tijdens de zomerse woensdagavonden op 25 juli en 22 augustus zijn er weer de              
maandelijkse vossenjachten op 80 meter. 
 
Je kunt je rond 19.30 uur aanmelden op 145.225 MHz.  
 
Meer informatie via https://www.pi4zwn.nl/start-vossenjachtseizoen-2018/  
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Oproep deelnemers Lighthouse weekend op 18 en 19 augustus 
 
Ook dit jaar zullen we als drie samenwerkende afdelingen op Walcheren de beide             
vuurtorens in Westkapelle weer proberen te activeren. Hierbij hebben we wel jullie hulp             
nodig. 
 
We zijn nog op zoek naar operators/opbouwers. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal             
gekeken worden of we de lage en de hoge kunnen bemensen, anders doen we alleen de lage                 
toren. De speciale call PH6WAL is in ieder geval al binnen voor 18 en 19 augustus!  
 
We kijken uit naar uw aanmelding  
 
(graag voor 21 juli aan pa0wdz@zeelandnet.nl ) 
 
73, Wim, PA0WDZ 
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Informatieavond N/F cursus goed bezocht 
 

De informatieavond voor de N/F cursus die we in onze regio willen gaan organiseren was               

goed bezocht. Er waren 9 personen aanwezig die op willen gaan voor de N (3), van N naar                  

de F (5) of van 0 naar F (1) vergunning. Er zijn een aantal nieuwe gezichten verschenen                 

van buiten de verenigingen die via-via gehoord hebben van het bestaan en sommigen             

hiervan waren zelf al enthousiast aan de slag gegaan. Daarnaast zijn er nog een aantal               

mensen die zich wel hebben aangemeld voor deelname maar door verschillende           

omstandigheden niet aanwezig konden zijn. 

Ook waren er 2 leden van de VERON (Dan, PA1FZH) en VRZA (Jeroen, PE1MWB) aanwezig               

die als begeleider van de cursus op willen treden. Een derde (Wijnand, PA3HFJ) moest              

vanwege werk verstek laten gaan. 

                                                                                    

Na een welkomst praatje van Jeroen PE1MWB die ons een korte uitleg gaf over het doel van de                  

avond en de cursus, kreeg Berry PD8B het woord. Berry is lid van de DLZA. De DLZA is een                   

stichting die een onlinecursus verzorgt. We hebben afgesproken dat we deze cursus gaan             

gebruiken en er zal in die digitale leeromgeving een aparte groep voor ons aangemaakt worden. 

Afspraken maken 

Afgesproken is dat we elke 4e donderdag van de maand, te beginnen in september, bij elkaar                

komen in de clubshack van PI4ZWN en daar dan door afwisselende cursusleiders uitleg krijgen              

over een vooraf te bepalen onderwerp. Tevens gaan we elke 2e donderdag van de maand, te                

beginnen in oktober, als groep op teamspeak samen komen. Natuurlijk kunnen we ook elkaar              

ondersteunen op een van deze avonden of tussendoor via teamspeak of als je al een               

vergunning hebt via de radio. Voor een aantal mensen is zo’n cursus echt een stok achter de                 

deur om nu eindelijk eens door te zetten. 
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Teamspeak 

 

Naast deze begeleiding van de Zeeuwse amateurs kunnen we ook begeleiding krijgen via             

teamspeak van de begeleiders van de DLZA. Is er dus een probleem waar je op vastloopt en                 

kun je niet wachten tot de ZWN bijeenkomst dan kun je altijd via teamspeak een vraag stellen.                 

Uiteraard mag je ook naar een van de PI4ZWN afdelingsavonden komen op de 1e en 3e                

woensdag van de maand om daar een vraag neer te leggen. Diverse deskundigen zijn dan               

aanwezig die je weer een stukje verder kunnen helpen. 

Ook de apparatuur in de PI4ZWN-clubshack staat ter beschikking om onder begeleiding mee te              

oefenen. Zo is de eerste uitleg over het tunen van de zender al meteen op de informatieavond                 

gegeven aan een van de potentiële deelnemers. 

We hopen in september met een mooie ploeg van start te gaan en dan over een jaar weer een                   

aantal nieuwe calls te mogen horen in de Zeeuwse ether. 

73’s van Karin PD0KM. 

Update aanmelden 

Inmiddels hebben zich medio juni al enkele mensen aangemeld voor de cursus.            

Geïnteresseerden die ook mee willen doen met de cursus N en/of F dienen zich aan te melden                 

via de website van de DLZA en via het mailadres pi4zwn@vrza.nl alwaar ook de notulen               

opvraagbaar zijn van de onlangs gehouden bijeenkomst op 7 juni in Vlissingen. 
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PI4ZWN present in de 50e WAP-Contest 
 
Zaterdag 16 juni 2018 vond de 50e editie van de VRZA Worked All Provinces Contest               

plaats, beter bekend als de WAP-Contest. Uiteraard was de crew van het clubstation van              

de afdeling Zuid West Nederland daarbij present. 

Robert PA3GEO en Wijnand PA3HFJ waren de operators van dienst. Samen maakten zij zo’n              

40 verbindingen in de contest op 6 meter, 4 meter, 2 meter en 70 cm. Er leken niet bijzonder                   

veel Nederlandse stations actief te zijn maar Robert kon zich prima uitleven op 6 meter dankzij                

de ook lopende IARU contest. 

 
VRZA Contestmanager Karin PD0KM kwam de taart aansnijden 
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Bekroonde taart 

Deze jubileum versie van de WAP-contest verdiende natuurlijk een feestelijk tintje en daar heeft              

het VRZA bestuur voor gezorgd door alle deelnemende afdelingsstation van een taart te             

voorzien. Deze werd uiteraard in dank aanvaard en niemand minder dan de VRZA             

Contestmanager (PD0KM) kwam de taart hoogst persoonlijk aansnijden. Toevallig bleek eerder           

deze week uit een artikel in de krant dat de geselecteerde taartenleverancier met een dikke 9,3                

als beste uit de test kwam, hij smaakte de aanwezigen in ieder geval prima! 

Gelukkig hoefde de crew de taart niet alleen op te eten want er kwam het nodige bezoek naar                  

de clubshack. Zo wisten, naast de al genoemde Karin PD0KM ook Dan PA1FZH, Michel              

PD4AVO en René PA3CKP de ZWN shack te vinden en zodoende konden zij delen in de                

feestvreugde. 

Al met al was het weer een gezellige activiteit. De PI4ZWN operators zijn de tweede dinsdag                

van juli weer actief in de Locatorcontest, graag tot dan! 

 

Wijnand PA3HFJ was met name op 145 MHz & 433 MHz actief tijdens de 50e WAP contest. 

Meer foto’s via onderstaande link: 
https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2018/nggallery/fotoboek-2018/2018-WAP-Contest  
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Succesvol Velddagweekend te Lewedorp 
 
Tijdens het eerste weekend van juni was er weer het traditionele Velddagweekend van de              

Veron afd. Walcheren en VRZA afd. Zuid West Nederland. Traditioneel in de zin van              

dezelfde setting als anders en traditioneel in de zin van de locatie, namelijk camping              

Buitenhof te Lewedorp. 

Dat de opzet na al die jaren nog steeds in een behoefte voorziet mag duidelijk worden door de                  

maar liefst 4 kampeerplaatsen die de organisator van het evenement – Wijnand PA3HFJ – van               

tevoren had gereserveerd. Voor het eerst werd er gekampeerd op het nieuwe veld en dat is                

goed bevallen want de (grote!) plaatsen lagen nagenoeg naast elkaar en dat bevorderd het              

samenzijn. 

 
Samenzijn bij één van de Zambezi’s 
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Onder de vaste deelnemers was er dit jaar een zeer hoog gehalte aan tenttrailers te bespeuren,                

naast de al bekende niet nader aan te duiden vier wiel aangedreven auto’s. Want naast de                

gebruikelijke twee Zambezi’s stond er nu ook een Holtkamper en een wel zeer stoere 3Dog op                

het terrein. 

Samen met het arsenaal aan antennemasten leverde dit uiteraard de nodige fotogenieke            

beelden op. Uit diezelfde beelden blijkt overigens dat zelfs het uiterst degelijke            

Zambezi-tentdoek niet het eeuwige leven heeft, maar naar verluid wordt er nagedacht over             

drastische maatregelen… 

Diverse activiteiten 

Tijdens het weekend zijn er diverse activiteiten op hamradio gebied ontplooid. Zonder compleet             

te willen zijn sommen we er hier een aantal op. 

– Ruim voordat het velddagweekend van start ging werden door Dan PA1FZH en Wijnand              

PA3HFJ al plannen gesmeed om hun nieuwe DK7ZB combibeams aan een vergelijkend            

warenonderzoek te onderwerpen. Dan heeft de versie met 4 elementen voor 2 meter en 5               

elementen voor 70cm, Wijnand de iets langere versie met 5 resp. 8 elementen. Met behulp van                

een veldsterktemeter van de ook weer aanwezige John G8YDC werd een vergelijkende meting             

uitgevoerd en kon duidelijk worden aangetoond dat de extra elementen van de langere antenne              

inderdaad meer versterking opleveren. Wat vooral opviel was de veel betere voor/achter            

verhouding t.o.v. de kortere beam. Een leuke en leerzame test! 

– Cor PE1PTQ was samen met XYL Jolande al een paar dagen eerder op de camping                

neergestreken en had zijn antennemast al staan toen de andere deelnemers het kampeerterrein             

op reden. Hij heeft zich gedurende het weekend vooral uitgeleefd op zijn geliefde 6 meterband.               

Er waren namelijk leuke openingen! 
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Hugo PA5PHO zet onder toeziend oog zijn antenne in elkaar 

– Hugo PA5PHO was i.v.m. een dubbele boeking in zijn agenda alleen zondag van de partij.                

Ook hij was in de weer met een DK7ZB antenne, in dit geval een 2 meter beam. Ook hier                   

werden tests en vergelijkingen mee gemaakt. 

– Wijnand deed (daar komt het woord weer) traditiegetrouw mee aan de VHF/UHF             

Velddagcontest met de eerder genoemde combibeam en een vertical voor 4 en 6 meter. Maar               

eerst moest de eerder die week in huize HFJ gearriveerde Icom IC-7100 set worden ingebouwd               

in de Land Rover. Omdat het bediendeel apart van de set staat is dit een ideale set om in een                    

voertuig te gebruiken. Uit tests blijkt de set ook nog eens prima te presteren op zowel HF als                  

VHF en UHF en daarnaast is ook de betrekkelijk nieuwe 4 meter band aan boord. Kortom,                

Wijnand heeft zich prima vermaakt. 

 
De nieuwe aanwinst Icom IC-7100 achter in de HFJ/KM Land Rover shack 
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– Karin PD0KM deed een poging om de al langer geleden aangeschafte oude 2 meter               

vossenjachtontvangertjes te reanimeren maar ze had helaas verkeerde batterijen meegenomen          

dus haar poging strandde jammerlijk… En die nieuwe IC-7100 bleef ook maar bezet! Gelukkig              

had ze wel een leesboek mee 

– Wouter PD1WL was ook weer aanwezig, hij zette o.a. zijn van PVC elektriciteitsbuizen              

gemaakte antenne en antennemast weer eens in elkaar. 

Daarnaast bezochten nog diverse andere amateurs de velddaglocatie, sommigen zelfs op beide            

dagen. Ook kwam Paul, onder ingewijden ook bekend als “Papa Charlie” en beoogd deelnemer              

aan de komende N/F-cursus, samen met XYL en caravan een etmaal meegenieten van onze              

activiteiten. Het weer werkte prima mee, vooral de zondag verliep uitermate zonnig en warm. Bij               

het naderen van het einde van het weekend gingen er alweer stemmen op om volgend jaar                

wederom de camping vast te leggen voor de volgende editie. 

 

Meer foto’s via onderstaande link:  
https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2018/nggallery/fotoboek-2018/2018-Velddagweekend  
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Vakantietijd = Skedtijd! 
 
De vakantieperiode is alweer zo’n beetje aangebroken en menig amateur is de            

vakantie-uitrusting aan het checken en de bestemming aan het bepalen. 

Bij veel amateurs kruipt het bloed waar het niet gaan kan en wordt ook de portable – al dan niet                    

QRP – HF-set ingepakt alsmede een antenne, waarbij tegenwoordig de endfed’s populair zijn.             

En wat is er dan leuker om vanuit “den vreemde” contact te maken met de lokale achterblijvers                 

of mede vakantiegangers? 

 

Wijzigingen 

Om dit te faciliteren staat er al menig jaar in de zomerperiode een artikeltje met Vakantiesked                

tijden en frequenties op de websites. Dat is dit jaar niet anders! Wat wél is veranderd zijn de                  

sked tijden omdat in het verleden bleek dat het rond de oude tijd (21 uur lokale tijd) erg druk kon                    

zijn met o.a. Italiaanse stations. Ook hebben we de frequentie op 40 meter om dezelfde reden                

wat hoger gekozen.  
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Dit is een probleem voor de Novice-amateurs maar de ervaring leert dat die zich de laatste                

jaren niet of nauwelijks melden. Op verzoek kunnen we altijd weer wat omlaag gaan mocht de                

ruimte er zijn. Vorig jaar hebben we de 20 meterband laten vervallen maar omdat we weten dat                 

er minstens één amateur dit jaar weer een stuk dieper Europa intrekt staat deze er nu weer bij. 

Wat we uiteraard niet doen is op de website vermelden wie er wanneer er op uit trekt. Dus, als                   

je op vakantie gaat en je neemt je radiospulleboel mee, laat het je mede-amateurs (bijv. via                

email) weten zodat zij op de bekende tijden QRV kunnen zijn. En vergeet dit skedlijstje niet mee                 

te nemen…hi! 

Een prettige en zo mogelijk radio-actieve vakantie gewenst! 

SKED Gegevens 

Tijd Frequentie 

20:00 – 20:15   
LT 

7.136 MHz  +/- QRM 

20:15 – 20:30   
LT 

3.636 MHz  +/- QRM 

20:30 – 20:45   
LT 

14.136 MHz +/- QRM 
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Oproep deelnemers JOTA 2018 
 
Ook dit jaar zal er door de wereldwijde scouts een Jamboree On The Air (JOTA) worden                
gehouden en traditiegetrouw vindt deze plaats in het derde weekend van oktober  
(19 - 21 oktober 2018). 
 
De invulling verschilt per groep; de ene groep doet mee vanaf de vrijdagavond tot en met de                 
zondagmiddag, andere groepen doen alleen de zaterdag mee. 
 
Hoe de invulling ook is, de bedoeling is dat scouts "iets met radio" gaan doen. Uiteraard hoort                 
daar het maken van verbindingen bij, maar vele groepen doen ook mee aan een vossenjacht,               
knutselen een elektronicabouwpakket in elkaar of gebruiken andere vormen van communicatie.           
Voor dit jaar zijn er plannen om een regionale vossenjacht te houden op de vrijdagavond voor                
de scouts vanaf 14 jaar. 
 
Hoe het ook zei, de scouts die meedoen, vinden dit ieder jaar weer een geweldig iets. 
 
Hoewel het aantal groepen wat mee doet aan de JOTA wat af leek te nemen, zien we langzaam                  
in Zeeland weer een opkomst. 
 
Scouting Arnemuiden heeft aangegeven graag mee te doen op vrijdagavond en           
zaterdagmiddag en we verwachten dat ook de Hertog van Beijeren - Gosaha in Goes weer mee                
wil doen. En wie weet vinden de scouts aan de Binnenhaven in Vlissingen het na de geslaagde                 
vossenjacht dit voorjaar het ook wel leuk om mee te doen. 
 
Voor het bemannen/bevrouwen van deze groepen zoeken we nog mensen die een dagdeel             
mee zouden willen doen. Het materiaal is meestal het probleem niet maar het gaat vooral om                
de "handjes" en de "stemmen". 
 
Graag horen we jullie reactie. 
 
Opgave kan bij Karin, PD0KM (pd0km@vrzal.nl) 
 
73, 
 
Karin, PD0KM en Dan, PA1FZH 
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Russia Football 2018 Bronze Award 
 
 

 
 
 
Brons behaald in de Russian Football 2018 Marathon. 
 
Mvgr. en 73' 
 
Cor van Soelen PG9HF 
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Nieuwe VHF/UHF set in de clubshack in gebruik genomen 
 
Al geruime tijd vertoonde de oude brandweer-mobilofoon die in de PI4ZWN clubshack als             

stand-by set stond opgesteld de nodige kuren. De laatste tijd was er zelfs een flinke brom                

te horen op de uitgezonden modulatie. Dit kon natuurlijk zo niet langer! 

Tijdens een recente afdelingsavond werd dan ook besloten tot de aanschaf van een nieuwe set.               

Even werd nog overwogen om wederom een voormalige publieke diensten mobilofoon in te             

zetten, er zijn er tenslotte nog genoeg in omloop, maar de wens was ook om op 70cm uit te                   

kunnen komen. Daarom werd er op websites van Chinese makelij rondgesnuffeld naar een dito              

VHF/UHF-set. 

Zastone MP-380 

Na het vergelijken van de nodige opties kwam de Zastone MP-380 uit de bus als gewenste                

vervanger van de mobilofoon en deze werd dan ook besteld. Onlangs kwamen de set en               

bijbehorende programmeerkabel binnen en zodoende kon de nieuwe aanwinst tijdens de           

Techno Avond uitgepakt, aangesloten en na het programmeren van de nodige kanalen            

uitgeprobeerd worden. Ondanks de zéér kleine afmetingen en de zéér lage prijs van € 70,-               

(incl. programmeerkabel) vielen de eerste resultaten in ieder geval niet tegen! 

Ook benieuwd naar het nieuwe setje? Kom hem tijdens één van de openingstijden gerust              

bekijken, bevoelen en proberen.  (Bron: www.pi4zwn.nl) 
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DELTALOEP-LINKPAGINA  
 
 
AGENTSCHAP TELECOM http://www.agentschaptelecom.nl/  
 
DARES http://www.dares.nl/  
 
DKARS http://www.dkars.nl/  
 
DRCO http://www.drco.nl/  
 
HAMDIGITAAL http://www.hamdigitaal.nl/  
 
HAMNIEUWS http://www.hamnieuws.nl/  
 
HOBBYSCOOP http://www.hobbyscoop.nl/  
 
JOTA JOTI http://jota-joti.scouting.nl/  
 

 
 
SRGW http://www.srgw.nl/  
 
VERON http://www.veron.nl/  
 
VRZA http://www.vrza.nl/  
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Leesvoer voor de vakantieperiode 
 
Op de website van de VERON afdeling Vlissingen worden regelmatig leuke technische 
artikelen geplaatst die het lezen waard zijn. 
 
kristal oscillator 
 
Zenders maar ook de meeste ontvangers hebben een stabiele sinusvormige signaalbron nodig            
om te werken. Omdat een zender maar ook ontvanger vaak op een vaste frequentie moet               
uitkomen. Hiervoor zorgt vaak een kristal oscillator. 
 
David L. Jones haalt een DIP kristal Oscillator module uit elkaar. 
Bekijk wat er in zo'n module zit en hoe het werkt. 
 
Klik op video om 17 miniuten uitleg te bekijken: 
EEVblog #1089 - XTAL Oscillator Teardown  
https://www.youtube.com/watch?v=dkdLWronrlk  
 
Lees deze Wikipedia om er meer te lezen over kristal oscillatoren: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator  
 
Zelfbouw loopantenne 
 
Bouw zelf een goedkope maar prima werkende loopantenne voor de middengolf. 
En ervaar hoe deze zelfs beter is dan een commercieel verkrijgbare antenne. 
Deze zelfbouw loopantenne is geschikt om met een klein vermogen te zenden. 
 
Kom niet te dicht bij de antenne als je er mee uitzend. 
In verband met opwarming van je lichaam door radio energie. 
 
In de Europese Unie landen heb je een zendvergunning nog om uit te mogen zenden op AM                 
middengolfband. Er wordt wel degelijk op gehandhaafd in nederland door agentschapt telecom. 
Volg de wettelijke regeltjes en voorkom hoge boetes, inbelagname ect. 
 
De echte diehards bouwen zo iets na maar dan bijvoorbeeld voor de 80m of 40m               
radiozendamateur banden. 
 
Met een SDR radio ontvanger met een frequentiespectrum display wordt de antenne en het              
afstemmen ervan getoond. Een loop antenne is redelijk smalbandig en moet nauwkeurig            
afgestemd worden. Op de frequentie waarop je wilt luisteren of zenden. 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=PRMxfhLN_Ns  
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Zelfbouw MOXOM antenne voor 2 en 70 
 
Op het internet kwam ik nog een opmerkelijk ontwerp tegen van een zelfbouw antenne. 
Die relatief makelijk te bouwen is voor de FM en 2 meter en 70 cm amateurband een                 
zogeheden MOXOM antenne. Die voor lage of geen kosten is te bouwen. 
 
Voordeel van de MOXON is dat deze ruim 35 % kleiner uitvalt dan een normale Yagi en zelfs                  
nog een stuk kleiner is dan de bekende HB9CV. 
Terwijl de prestatie's ongeveer te vergelijken zijn met die van een normale 2 elements. 
 
Lees hier de bouw handleiding op de Radio Morningstar website: 
http://members.home.nl/radiomorningstar/moxon.htm  
 
Mooi zelfbouw poject lijkt me zo... 
Deze Tri Band Moxom Beam. 
 
Succes er mee! 
 

 
 
 
 
Meer onderwerpen via http://pi4vli.nl/news.php en dan naar beneden scrollen ! ! ! 
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Ook in juni geslaagde 80 meter vossenjacht op Walcheren 
 
Woensdag 25 juli is de eerstvolgende vossenjacht op 80 meter op Walcheren.  
Meer info via https://www.pi4zwn.nl/80m-vossenjachten/ of mail pi4zwn@vrza.nl  
 
Onderstaande beelden (woensdag 27 juni 2018) zijn van Facebook gehaald. 
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Agenda 
 
04 juli Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
18 juli Techno-avond VRZA ZWN 
25 juli 80-meter vossenjacht op Walcheren 
01 juli Afdelingsbijeenkomst VRZA ZWN 
15 juli RESCUE Vlissingen met o.a. DRCO 
15 juli Techno-avond VRZA ZWN 
18-19 augustus Lighthouseweekend Westkapelle 
22 augustus 80-meter vossenjacht op Walcheren 
26 augustus Antennemeetdag Oranjeplaat 
27 september Cursusbijeenkomst N/F VRZA ZWN 
19-20-21 oktober Jamboree On The Air 
25 oktober Cursusbijeenkomst N/F VRZA ZWN 
27-28 oktober CQWW SSB Contest 
3 november Dag voor de Radioamateur IJsselhallen Zwolle 
9-10 februari 2019 PACC Contest 2019 
16 maart 2019 Radiovlooienmarkt Rosmalen 2019 

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 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  
 
De repeaters PI3BOZ en PI3GOE staan normaliter gekoppeld voor een beter en groter bereik. 
 
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  (1999-2018) via onderstaande link: 
https://www.pi4zwn.nl/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 sept nummer: 20 aug 2018 
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