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Maart 2011       JAARGANG 17 NR. 03 

 
 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep van maart, deze maand boordevol met nieuws en 
bijzonderheden van de radiohobby. Iedereen veel leesplezier toegewenst!  
 
Met vriendelijke 73,  
 
Ronald PA10725 

 
VERON Afdeling Walcheren 
 
Woensdag 9 maart is er de maandelijkse bijeenkomst van de afdeling. Op het 
programma voor deze avond staat een lezing over de zelfbouw SDR ontvanger van 
PAoRDT. Iedereen weet dat Roelof, PAoRDT, veel tijd besteed aan het luisteren naar 
o.a. de  (baken) signalen op de lange golf. 
 
Maar Roelof luistert niet alleen; hij ontwerpt en bouwt er ook het nodige rondom heen. Denk 
hierbij niet alleen aan de befaamde RDT mini-whip, maar ook aan de zeer smalle filters en 
de ombouw van een LF voltmeter naar een lange golf ontvanger. Twee jaar geleden 
demonstreerde Roelof de Perseus ontvanger. Dit stukje "black-box" omvat een complete 
digitale ontvanger, welke volledig bestuurd wordt via de (krachtige) PC. Ook de 
signaalverwerking gaat volledig via de PC. Na de "koop" Perseus ontvanger, ging Roelof 
door op de ingeslagen knutselweg en bouwde hij zelf een RDS ontvanger. 
Na de bestuursmededelingen demonstreert Roelof dit stukje vernuft en vertelt hij de 
achtergronden. De bijeenkomst begint om 20.00uur. 
 
De bijeenkomst vindt, zoals gebruikelijk, plaats in de Brede School (het Palet) aan de Johan 
van Reigersbergstraat 2 te Middelburg. Onze RQM Adri Brasser, PA3BWS,  is aanwezig 
voor ontvangst en afgifte van QSL kaarten. De afdelingscompetitie is weer begonnen; 
iedereen die op HF actief is doe mee! Zie het reglement in het januarinummer van Electron 
(HF rubriek) of op www.afdelingscompetitie.nl. 
 
Voor de laatste nieuwtjes altijd handig ook met enige regelmaat onze website www.pi4wal.nl 
te raadplegen.  
 
ACTIVITEITEN IN MAART: 12 maart de jaarlijkse radiovlooienmarkt in Rosmalen. Op 19 en 
20 maart, het bekende IOTA weekend , dit jaar voor het eerst bij boer Dekker, in de polder bij 
Lewedorp.  Info hierover bij Jan Tissink, PA3BKZ 
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Uitbreiding Enigma-E 
 
Na de bouw van de Enigma-E rond kerst 2009, werd het tijd om er "nog iets leuks" bij 
te bouwen. De keuze viel uiteindelijk op een extern lamppaneel. Dit externe paneel 
werd gebruikt als een tweede persoon mee moest kunnen lezen tijdens het decoderen 
of als de decodeer-operator de klare tekst niet mocht zien. 
 
In de "echte" Enigma werd het tweede paneel aangesloten m.b.v. 27 draadjes, maar als er in 
de Enigma-E al een serieel signaal aanwezig is, moet je daar wat mee kunnen doen. 
Zelf snap ik niet hoe of wat, maar gelukkig was Guus, PE1PLM, bereid om daar een avond 
programmeerwerk in te steken. Met behulp van een RS232 driver, een PIC en een LED 
driver had hij al heel snel de basis te pakken. Het is goed om te weten wie je vrienden zijn !! 
 

  

 
Bijgaand een foto van het origineel en van het resultaat. Zoek de verschillen. 
De volledige beschrijving is te vinden op de WAL site: www.pi4wal.nl 
 
73, 
 
Dan, PA1FZH 

 
 

QSL Kaart 
 

  
 
Ontvangen via het qsl buro. (duurde even maar dan heb je ook wat!) 
6W/PD9DX Senegal. Gewerkt met de openline dipole en 100W p.e.p.  
USB op 14 MHz 18:17 UTC datum 3-7-2009 
 
73’ Robert PA3GEO 
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HF snuffelaar gebouwd 
 
Ergens diep in de vorige eeuw bouwde ik mijn eerste kristalontvanger, naar ontwerp in 
het bekende rode “Muiderkring” boekje “Jongens en Electronica”. Zowel met als 
zonder transistor en bij gebrek aan een “Amroh 402 spoel” met 40 windingen draad op 
een lege WC rol. Later bouwde ik deze ontvanger ook met de QRP en tijdens de JOTA 
1990 bouwden de scouts er een stuk of 20.  
 
Afstemmen ging dus met een genoemde spoel en een verstelbare condensator. 
Maar als je de afstemming nu eens weglaat, wat gebeurt er dan? 
 
Richard, PEoRIG, publiceerde in Electron van februari 2011 een leuk artikel over de kids 
ontvanger. Uit nostalgische overweging besloot ik hem na te bouwen. Een blik in de junkbox 
leerde dat ik wel alle passieve onderdelen had , maar dat de actieve onderdelen ontbraken. 
Lang leve de techno Ronde, want even later mocht ik de junkbox van Leen, PAoLCC, 
plunderen. 

 

 
 

Het schema is heel simpel; een diodeontvanger met 2 Germanium diodes, geen afgestemde 
kring en een versterker deel met willekeurige LF NPN transistoren. Ik had nog een oude 
koptelefoon liggen met een impedantie van 300 ohm, dus ik heb de schelpen parallel gezet.  
De antenne is een stukje lasdraad van 20 cm. op een oude banaanstekker (na de introductie 
van de PP30 connector heb ik ineens heel veel oude banaanstekkers over). 
In plaats van het plankje van om Richard, gebruik ik een gaatjesprint en een blikken doosje. 
Bij een stroom van 1 mA gaat een penlight batterij lang mee. 
 
Gebruiksmogelijkheden: 
Omdat er geen afgestemde kring aanwezig is, ontvangt de HF snuffelaar alle HF in de 
directe omgeving.  
- Met de buitenantenne en aarde er aan, ontvang je Radio Nederland Wereldomroep in de 
49 meter band. 
- De portofoon op 2 meter of 70 cm op laag vermogen is hoorbaar op een meter afstand 
- Met een klein oppiklusje boven een print pik je zo de HF op. 
 
Tot mijn grote schrik trof ik ook de volgende zaken aan:  
- Schakelende voedingen van allerhande apparaten hoor je binnen een meter 
- PL lampen hoor je op een halve meter afstand 
- Rammelende schakelaars en andere storingsbronnen pik je er zo uit. 
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Ik kan het aanraden, om zeker in deze tijd waar we met steeds meer storingsbronnen 
worden geconfronteerd, dit ontwerp na te bouwen. 
 
Met dank aan Richard, PEoRIG, voor zijn toestemming dit ontwerp in de Delta Loep te 
mogen publiceren. 

 

(I) .O.T.A.  19 en 20 maart 2011 
 
Zoals we al jaren gewend zijn en gebruikelijk is begint het buitenleven  voor zend- en 
luister-amateurs weer in maart. 
 
Op zaterdag 19 en zondag 20 maart  is voor 2 dagen  mini-camping  Buitenhof   aan  de 
Dekkersweg 3 in Lewedorp voor ons gereserveerd.  www.camping-buitenhof.nl  
 
De reden dat we Schouwen-Duiveland hiermee vaarwel zeggen, zal voor hen die al jaren 
daar vertoefd hebben, inmiddels duidelijk geworden zijn. 
Door het steeds meer bouwen van vakantie-bungalows op de camping is er voor ons als 
amateurs een bijna jaarlijks toenemend tekort aan ruimte ontstaan waardoor we steeds meer 
beperkt werden in onze antenne-mogelijkheden. 
 
Helaas, voor de “ I “ binnen I.O.T.A. hebben we geen alternatief gevonden op Schouwen-
Duiveland. Er was de laatste jaren toch al een verminderd animo merkbaar om een qso met 
het eiland te maken zodat uiteindelijk gekozen is voor ruimte, ruimte en nog eens ruimte, zo 
kort in de buurt en door velen al zo vaak bezocht en dus bekend. 
Voor de “ I “ vinden we vast wel iets anders. 
 
Toch hebben we op camping Duinoord ruim 20 jaar met veel plezier “onder de tafels 
gelegen”, lief en leed gedeeld en heeft menig amateur er voor het eerst een qso gemaakt ! 
 
Zaterdagmorgen verzamelen we bij “parkeer-boulevard” Mortiere in Middelburg, en 
vertrekken daar om 09.00 uur (lokale tijd). 
 
Vergeet niet dat het tijdens dit weekend mogelijk en toegestaan is om zonder passende 
machtiging, “onder toezicht”, toch verbindingen te maken.  
Voor de nieuwe en “beperkte” vergunningshouders een uitgelezen kans.  
 
De jarenlange ervaringen op antenne-gebied zullen samen met de aanwezige Rothammel en  
ARRL antenne-handboeken ongetwijfeld voor oplossingen kunnen zorgen. 
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Ook op het gebied van “DARES” (noodcommunicatie) zijn er voldoende mensen aanwezig 
en wanneer iemand iets meer hier over wil weten (of zien) is dit DE plek bij uitstek.  
Nieuwe DARES deelnemers zijn er nooit genoeg en hard nodig! 
 
Voor de verzorging van de inwendige mens dient men zelf te zorgen. Volgens traditie komt 
op zaterdagavond de Chinees langs, alleen dit jaar zal het een andere zijn. 
 
Bezoekers zijn zoals altijd welkom,  “handen uit de mouwen” is gebruikelijk, en vaak  
noodzakelijk. (verzoeke de auto’s op de daarvoor bestemde  parkeerplaatsen te plaatsen) 
 
Als we met z’n allen zorgen dat zondagmiddag de camping netjes wordt achtergelaten en de 
camping-kosten worden voldaan, zijn we volgend jaar zeker weer welkom. 
 
 
Voor op- of aanmerkingen, voorstellen of ideeën : 
e-mail: pa3bkz@zeelandnet.nl    tel. : 0118 469 778 
 
73,  
Jan, PA3BKZ 
 
 

Advertentie 
 
Voor een handige knutselaar……………………………. 
 

 
 
Mijn oude , trouwe Alinco DJ-V5 portofoon. 
Zenden en ontvangen werken nog. Echter : 
 
De aan/uit knop doet het niet meer. De draaiknoppen dragen duidelijk sporen van jarenlang 
gebruik, maar functioneren nog wel. De accupacks zijn "dood " . 
 
Inclusief originele lader, voedingskabel , houder voor vier penlights en manual.    Zie foto. 
 
TEAB , tegen elk aannemelijk bod . INFO : PD0RLX@amsat.org. 
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PACC CONTEST 2011 
  
Op 12 februari j.l was het weer zover. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de 
veron en ieder jaar doen we mee onder de call PI4WAL. Zowel leden van de VERON 
Wacheren als de VRZA Zuid West Nederland hebben meegedaan.  

 
De opbouw begon om 11.00 uur zaterdagmorgen. Locatie PSD clubshack VRZA-ZWN. 
PA1FZH, PA3GEO, PA3APV, PD4AVO (met vrouw en qrp) en ook PA1IJF waren aanwezig 
voor de opbouw. De GAP vertical is opgezet en ook de zs6bkw dipool moest opnieuw 
worden vastgemaakt omdat tijdens de laatste storm de nylon ophanging bij het voedingspunt 
was afgebroken. Ruim op tijd waren we klaar! Het contest programma had Robert namelijk al 
op de pc geïnstalleerd. (prg van PA3AYQ) 
 

                 
  
Vanaf 14.00 uur locale tijd begonnen we met verbindingen maken. Michel PD4AVO en Cor 
PE1PTQ zijn van start gegaan op 21 MHz in phone. Helaas kwam de contest wat later op 
gang. Het eerste half uur waren er slechts  een paar qso's gemaakt. Besloten is toen maar af 
te zakken naar de 14 MHz band. Er was behoorlijk activiteit op het cw gedeelte van de 20m 
band, tijd dus om het aantal qso's extra te verhogen. Zo ontstonden er kleine pile ups voor 
PI4WAL. 

 
Zowel in ssb als in cw werden mooie verbindingen gemaakt door alle operators. Zaterdag-
middag door PE1PTQ, PD4AVO en PA3GEO, en s' avonds door PA3HFJ & PDoKM in 
phone en PA1IJF in cw mode. Er waren te weinig operators beschikbaar om de nacht door te 
draaien dus om 2 uur s'nachts ging de deur op slot. 

 
Zondagmorgen om 8.00 uur ging de deur weer open en waren PA1FZH en PAoRBO aan de 
beurt in voornamelijk cw. Later die morgen kwam ook PDoEJN nog om de nodige phone 
qso's te maken. Aan het einde van de contest waren er 286 qso's gemaakt. 
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Band     Qso    Cancelled  Dup  Point  Penalty  Mult        Score 
160M       0            0    0      0        0     0 
 80M     105            0    0    105        0    22 
 40M      63            0    0     63        0    22 
 20M      93            0    0     93        0    29 
 15M      23            0    0     23        0     8 
 10M       2            0    0      2        0     1 
----------------------------------------------------------------- 
         286            0    0    286        0    82        23452 

  
Wat DX verbindingen: 

 
2011-02-12 1342 21000 15M  SSB  VE3KZ      59  ZL     59  094    1 
2011-02-12 1352 21000 15M  CW   K1GQ       599 ZL     599 036    1 
2011-02-12 1401 21000 15M  CW   N2WN       599 ZL     599 024    1 
2011-02-12 1409 21000 15M  CW   EA8DA      599 ZL     599 047    1 
2011-02-12 1446 14000 20M  CW   AC6VN      599 ZL     599 008    1 (10.000 km)W-USA 
2011-02-12 1708 14000 20M  SSB  KT1J       59  ZL     59  136    1 
2011-02-12 1714 14000 20M  SSB  K3ZO       59  ZL     59  217    1 
2011-02-12 1722 14000 20M  SSB  CU5CQ      59  ZL     59  102    1 
2011-02-12 1804 14000 20M  CW   K1RX       599 ZL     599 039    1  
2011-02-12 1807 14000 20M  CW   W4IX       599 ZL     599 031    1 
2011-02-12 1851 7000  40M  CW   TF3DC      599 ZL     599 005    1 

  
Op 80m zijn er heel veel qso's gemaakt met eigen land. 

Enkele bijzondere calls waren: 
2011-02-12 2232 3500  80M  SSB  PA2011DYK  59  ZL     59  FR     1 
2011-02-12 2307 3500  80M  SSB  PI35EDE    59  ZL     59  GD     1 

  

 
 
Dank aan iedereen die heeft meegeholpen deze pacc contest weer tot een plezierig hobby 
weekend te maken! Foto's kunt u zien op de website!  
 
De log is ingestuurd en de uitslagen komen t.z.t weer in de Electron te staan. 
   
Best 73 Robert PA3GEO 
 
organisatie PACC PI4WAL 
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HAMbeurs Zaterdag 26-3-2011  

Op zaterdag 26 maart 2011 houdt de VERON Afdeling A47 Zeeuwsch Vlaanderen 

opnieuw een HAMbeurs. Ditmaal op een nieuwe locatie in het dorpscentrum van 

Vogelwaarde waar wij een grotere zaal (+/- 350 m²), veel tafels en een zeer ruime 

parking tot onze beschikking hebben. In de bar kan men voor de inwendige mens 

terecht. 

  

Tafels (120 x 60 cm) zijn beschikbaar voor € 4,- / tafel 

Locatie: Dorpscentrum Vogelwaarde 

Populierenstraat 41 , 4581 BR Vogelwaarde 

Tijd: 09.30 uur tot 16.00 uur  (standhouders kunnen vanaf 08.00 uur terecht) 

Contact + Info:    Adri de Bruijne   Tel.0115-441758     Email: pa3dph@zeelandnet.nl 
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Storing, en hoe nu verder? 

 
Dagelijks is er op HF, VHF wel een ratel, krakend geluid of irriterende brom te horen. 
Irriterende geluiden, die het humeur van de radio amateur danig kunnen vergallen. 
Net het DX station niet kunnen nemen, of een mooi QSO kunnen verstoren. Deze 
elektromagnetische storingen, worden ook wel  als QRM, man make noise, betiteld. 
 
Veroorzaakt door de atmosfeer zelf, of apparaten zoals computers , één of andere boor 
machine, een accu op-lader,  schakelende voedingen, schrikdraad bij een sier vogel 
liefhebber etc., Maar het kan nog erger,  ´  Power Lijn Communicatie `. kortweg PLC 
genoemd. Zie voor tekst en uitleg op, http://nl.wikipedia.org/wiki/Power_line_communication  
 
Ingeval van een elektromagnetische storing, kun je zelf ook eerst kijken waar  mogelijk de 
stoor bron vandaan kan komen. 
 
Door bv. de groepen in de meterkast één voor één uit te schakelen. Ga na het uitschakelen 
van een groep, terug naar de RX of TX, en luister of de storing nog ontvangen wordt.  
Blijft na alle groepen uitgeschakeld te hebben, de storing nog steeds hoorbaar. 
Een rondje lopen in de omgeving van je huis, met in de hand een transistor radio waar zowel 
LG, MG en KG op ontvangen kan worden, kan ook resultaat opleveren. 
Plasma tv´s kunnen behoorlijk qua QRM, uit hun dak gaan, 
 
Andere tip is, om bv. alle  snoeren in de shack te voorzien van ringkern klamps, dikke 
aardkabels gebruiken, en deze als het mogelijk is, buiten aan een aparte aarde aansluiten. 
 
Aardlussen zijn één van de grote boosdoeners in een shack, zie op  
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardlus  
 
Audio kabels voorzien van de juiste ringkernen 
Zie op http://people.zeelandnet.nl/wgeeraert/ferrietNL.htm bv. De Philips ringkern 4C65,  
wikkel het audio snoer zo dicht mogelijk bij de speaker,minimaal 5 tot 8 keer door de kern, 
 
Indien de  ontvangen storing zo hardnekkig is, en de de oorzaak hiervan niet opgespoord 
kan worden. Vraag dan aan  mede radio amateurs, of zij ook dezelfde storing ontvangen,  
Je kunt dan gezamenlijk de storing melden bij het Agentschap Telecom, 
Zie https://loket.at-ez.nl/formulieren/storingsmelding/f?p=100:1:1754294402741817  
 
Of vraag informatie over elektromagnetische storing bij de VERON EMC-EMF commissie. 
Deze heeft tot doel om om de radio amateurs van de VERON bij te staan tot oplossen of 
voorkomen elektromagnetische storingen. Zie http://emc-emf.veron.nl/storingsmelding.html  
  
Nadere onderwerpen over elektromagnetische storingen. 
VRZA forum,  http://www.forum.vrza.nl/ 
 
http://www.dell.com/downloads/global/corporate/environ/comply/emc_dellemc_eu_ce_dutch.pdf 

 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/waar-kan-ik-een-storing-
melden-van-apparatuur-door-elektromagnetische-straling.html#anker-storing-melden 

 
Of klop in GOOGLE het kopje ´ Elektromagnetische storingen ´in. 
 
73´ Cor van Soelen PG9HF 
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Meer QSL kaarten 
 

  

 
 

Hierbij 2 exoten, uit verre streken hi. Jeff Kinzli  N6GQ als YN2AA vanuit Nicaragua. 
en Henri Bouchet F6EAY als TJ3AY vanuit Cameroun. Beide verbindingen werden gemaakt 
met: TX: JRC-JST 100, Ant: 9 bands, 43 lng Windom. +1:6 bal-un Amp: Ameritron AL-811 

73, Cor van Soelen PG9HF 

Jaarvergadering VERON afdeling Vlissingen 
  
Zondag 20 Februari werd de jaarvergadering van VERON Afdeling Vlissingen 
gehouden in de bunker aan de Zuidweg te Biggekerke. Het afgelopen jaar werd 
doorgenomen en de verslagen van de bunker, penningmeester en secretaris werden 
goedgekeurd.  
 
Daarnaast was er een bestuursverkiezing, het bestuur was aftredend, en deels herkiesbaar. 
Maurice NL-13355 kon zich vanwege zijn werkzaamheden voor school helaas niet 
herkiesbaar stellen. Edwin PD1EVL heeft aangeboden om in het bestuur plaats te nemen. 
Na de bestuursverkiezing is de nieuwe samenstelling: Voorzitter Edwin PD1EVL, 
penningmeester Rob PE1KHX, secretaris Jesse PE1RUI en bunkerbeheerder Pieter 
PD5EW.  
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Gezien op het internet . . . 
  
Het nieuwe bestuur van VERON Walcheren 
de ombouw van een landrover tot . . . 
http://www.pi4wal.nl/  
 

- Europese norm voor universele oplader mobiele telefoons 
- Transatlantische amateur radio ballon gaat 7.1035mhz gebruiken  
- Antartica Activiteiten Week 
- Wel ingedeeld bij de juiste QSL-regio? 

http://www.vrza.nl/  
 
Het Elektrisch Universum 
Maak zelf uw Triode buis 
http://www.veron.nl/actueel/actueel_persberichten.html  
 
Roepletterbestand radiozendamateurs Nederland 
http://appl.at-ez.nl/callbook/cgi-bin/callboek.cgi?taal=nl  
 
 

 

 
    Bunker PI4VLI winter 2010-2011 
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PI4VLI in 2011 PACC 
  
Ondanks weinig aanmeldingen konden we toch mee doen aan de 2011 editie van de 
PACC contest. Er werd gewerkt zonder rooster, en in multi multi mode zodat iedere 
operator lekker zijn gang kon gaan. Op zaterdagmorgen verzamelde de eerste leden bij 
de bunker, voor het ophangen van alle antenne's.  
 
Hoewel we de weken ervoor nog druk geëxperimenteerd hadden met de 160 meter 
dipool, gaf deze tijdens de testen voor contest niet het gewenste resultaat. Net als andere 
jaren werd er gewerkt met fullsize draad dipool antenne's met coax stub filters. De gebruikte 
transceivers waren de Yaesu FT-897, Yaesu FT-767GXII, en er werden ook nog een paar 
verbindingen gemaakt met een low power Elecraft K2.   
 
Pieter PD5EW heeft alles in het werk gesteld om de live beelden van de vier camera's in en 
op de bunker en één audio stream op onze website beschikbaar te maken. Er waren af en 
toe ruim 10 kijkers en luisters tegelijk. Heel af en toe hikte de verbinding eventjes, maar dit 
mocht de pret niet drukken. Op Zaterdag avond was er traditiegetrouw Chinees voor de 
aanwezigen.  
 
Dit jaar waren de operators: Bert PD1LBG, Edwin PD1EVL, Evert PE2TXO, Jeroen 
PD3JDM, Jesse PE1RUI, Maurice NL-13355, Pieter PD5EW en Wouter, we maakten 478 
totaal verbindingen, waarvan 92 multipliers. Een aantal gewerkte landen: Aziatisch Rusland, 
Azoren, Brazilie, Canada, Cyprus, Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten 
van Amerika.  Als bezoeker en ondersteuningen kwamen Huib PDoRLX, Peter PDoSDQ en 
Rob PE1KHX langs in de bunker. De live video beelden zijn overigens altijd beschikbaar als 
de bunker open is. Ze zijn te vinden op onze website, www.pi4vli.nl  
  

  
 
Pieter PD5EW en Bert PD1LBG samen actief op 80 meter in de PACC contest.  
Voor Bert zijn eerste contest ervaring. 
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Jeroen PD3JDM en Maurice NL-13355 bemannen ieder een station. 
  

 
 
Jesse PE1RUI actief op 15 meter met zijn K2 bouwpakket, tijdens de eerste echte test, het 
lage vermogen van de K2 circa 10 Watt is toch een beetje behelpen. Desondanks toch een 
aantal mooie verbindingen kunnen maken. 
  

 
 
Deze video beelden waren ook online live te zien op de website. Het is donker buiten en in 
de gang, in de schak Jeroen PD3JDM en Maurice NL-13355, in de praatruimte Jesse 
PE1RUI.  
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Met de paplepel . . . 
  
Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met het geven van tips over de radiohobby . . . 
. . . Lyanne krijgt van haar mama Kim PD2KIM uitleg over coaxkabels en antennes. 
 

 
 

 
Agenda 2011 
 
12 maart   36e Radiovlooienmarkt Rosmalen 
19-20 maart   IOTA weekend camping Buitenhof Lewedorp 
26 maart  Hambeurs Vogelwaarde Z-Vlaanderen  
1-2 april   Time Challenge Hike    
16 april   72e VERON verenigingsraad 
2-5 juni   Veldweekend camping Buitenhof Lewedorp 
20-21 augustus Lighthouseweekend Westkapelle 
4 september   Antennemeetdag Oranjeplaat 
22 oktober   Amrato Apeldoorn 
 

 

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 april nummer: 20 maart 2011 

 
 
 


