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Maart 2013                                                JAARGANG 19 NR. 03 

 

VAN DE REDACTIE 

Hierbij ontvangt u de derde editie van 2013. In deze editie onder meer aandacht voor een 

verslag van de PACC contest 2013, en de uitnodiging voor de COTA op 16 en17 maart! 

 

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

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

Iedereen veel leesplezier toegewenst! 

  

Met vriendelijke 73, 

Ronald PA10725 

 

SDR ONTVANGST MET EEN GOEDKOPE DVB-T DONGLE 

Het zal bij de meeste zendamateurs wel bekend zijn dat Software Devined Radio (SDR) steeds 

meer wordt toegepast. Het is misschien minder bekend dat met en goedkope DIGITENNE 

dongle een computer en wat gratis software een uitstekende SDR ontvanger is te maken. 

Ik kwam toevallig met de DVBT dongle in aanraking. Ik had een CINERGY TSTICK RC 

(TERRATEC) dongle gekocht bij Media Markt in Middelburg met de bedoeling radio- en televisie 

kanalen van het kabel netwerk op de computer te ontvangen. De verkoper had gezegd dat dit 

mogelijk was maar dit was niet waar en werkte niet. Stick was alleen bruikbaar voor digitenne. 

Ik ben toen wat gaan zoeken op internet om een zinnige toepassing voor de dongle te vinden. Ik 

kwam al gauw uit bij de mogelijkheid van SDR ontvangst. Op internet is veel informatie. Ik vond 

een programma beschikbaar gesteld en geschreven door Youssef Touil. Het programma heet 

SDR# (Lees als SDR Sharp). Voor meer informatie zie  http://sdrsharp.com/ . Ik kwam ook uit 

op de website van “ Van Dijken Elektronika “ www.vandijkenelectronica.nl deze site geeft ook 

informatie over SDR ontvangst met een DVBT dongle. Ook kan hier eventueel een dongle 

worden besteld. Omdat ik niet wist of de eerder aangeschafte dongle van de Media markt zou 

werken heb ik bij van Dijken een SDR dongle besteld. Op de van Dijken website staat ook een 

link waar de benodigde programma’s om de dongle te laten werken kunnen worden 

gedownload. Er zijn versies beschikbaar voor Windows XP en Windows 7. De Windows 7 versie 

werkt ook met Vista.  

http://sdrsharp.com/
http://www.vandijkenelectronica.nl/
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Tijdens de laatste bijeenkomst in Middelburg werd ik door Piet Linders PA0L geattendeerd op 

een artikel betreffende SDR met gebruik van een Dongle gepubliceerd in ARRL magazine van 

januari 2013. Piet was zo vriendelijk een kopie te sturen. Dit artikel geeft ook veel bruikbare 

informatie. 

Dongle. 
Er zijn kennelijk meerdere dongles die gebruikt kunnen worden. De dongle die ik had besteld 

via Van Dijken werkte onmiddellijk en zonder problemen. De dongle die ik bij Media Markt had 

gekocht werkte in eerste instantie om onduidelijke redenen niet. Ik denk dat de verkeerde driver 

was geïnstalleerd. Na het opnieuw instaleren van de driver werken beide dongles. Het schijnt 

dat de genoemde programma’s en drivers alleen werken met een dongles die gebaseerd zijn op 

een RTL2832 chip. Het frequentie bereik van de dongle is, afhankelijk van de uitvoering, vanaf 

25-Mhz tot 2000-Mhz. Kosten voor een dongle variëren vanaf 20- tot ongeveer 35-Euro. 

 

 

Dit is het binnen werk en uiterlijk van de dongle die overeen komt met de dongle gekocht bij 

Media Markt. De dongles rechts werken beide zonder problemen. De bovenste is/was 

verkrijgbaar bij Media markt in Middelburg. De onderste wordt geleverd door Van Dijken. 

Dongles worden geleverd met CD en programma’s, kleine antenne en afstand bediening. Niets 

hiervan is bruikbaar voor SDR. Zeer zeker niet beginnen met de programma’s te instaleren die 

op de CD worden meegeleverd. Uiteraard blijven de dongles wel bruikbaar voor digitenne.  

Computer. 

De dongle en programma’s stellen nagenoeg geen eisen aan de computer. Elke op een MS- 

WINDOWS besturing systeem gebaseerde computer werkt. Er zijn ook programma’s 

beschikbaar die werken onder LINUX en OS-2. Voor meer informatie hiervoor wordt verwezen 

naar internet.  
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Programma’s. 
Om de dongle te laten werken is een op de eerste plaats een driver nodig. Nogmaals de driver 
op de CD die met de dongle wordt meegeleverd is NIET bruikbaar voor SDR en moet NIET 
worden geïnstalleerd. Om de benodigde driver te installeren moet het programma ZADIG 
worden gedownload. Dit programma zit al in de software bundel die kan worden gedownload 
vanaf de website bij Van Dijken. 
 

1) SDRsharp.zip (6 MB) 
2) SDRsharp_XP.zip (6 MB) 

 
1) Te gebruiken voor Windows Vista, Windows-7 en of Windows-8. 
2) Te gebruiken voor Windows XP. 

De programma’s komen als een ZIP bestand en moeten eerst worden uitgepakt met WINRAR 

of WINZIP.  

Installatie. 

Het gedownloade bestand opslaan in een folder op de C: of D: schijf van de computer. 

Bijvoorbeeld in een nieuw te maken folder C:/Hamradio/SDR. Naam van de folder is niet 

belangrijk. Het bestand in deze folder uitpakken met WINZIP of WINRAR. In het uitgepakte 

bestand zitten twee.exe programma’s die moeten worden gebruikt. 

 ZADIG. Dit programma is nodig om de driver te installeren.  

1) Plaats de dongle in de computer. 

2)  NEGEER de vraag of er een driver moet worden geïnstalleerd of de opmerking 

dat er geen driver is gevonden. 

3) Dubbelklik op ZADIG, accepteer het programma. Het programma zal openen.  

4) Click options and list all devices. Er komt nu een lijst met diverse keuze 

mogelijkheden. 

5) De dongle staat er waarschijnlijk niet bij maar kies BULK INTERFACE 0.  

6) Kies voor driver WinUSB (v6.1.7600.16385) 

7) Click install driver. 

8) Er komt nu een melding dat de driver niet wordt herkend als goedgekeurd door 

Windows. Kies install drive anyway. De driver zal nu instaleren. Dit duurt even en 

als alles goed gaat verschijnt de melding driver “installed sucessfully”. 

9) Het is verstandig de computer nu opnieuw op te starten. 

  

 SDR Sharp. 

1) Na opnieuw opstarten moet het programma SDR Sharp worden gestart vanuit de 

eerder genoemde folder. (Niet het programma SDR SHARP.EXE) 

2) Na het opstarten moet het SDR scherm verschijnen.  

3) Als de driver goed is geïnstalleerd staat er rechts boven links boven RTL-

SDR/USB. Dit is de dongle waarmee het programma gaat werken. Eventueel 

kiezen uit de lijst. 

4) Click op Play. Stem af op bijvoorbeeld 104.900 MHz. Het programma moet nu 

zenders gaan ontvangen. Met de bijgeleverde kleine antenne kunnen uitstekend 

omroep zenders worden ontvangen maar de antenne is volstrekt onvoldoende 

voor amateur gebruik. Een goede antenne is noodzaak. 

5) Als dit werkt is alles goed geïnstalleerd en functioneel.  

http://www.vandijkenelektronica.nl/preview.php?index=1629&table=files
http://www.vandijkenelektronica.nl/preview.php?index=1628&table=files
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Het programma SDR# heeft veel mogelijkheden. Het is geschikt voor alle modes. Het is niet de 

bedoeling om het programma en zijn mogelijkheden te beschrijven. Als het werkt is het verder 

een zaak om de mogelijkheden zelf uit te zoeken. 

Op internet is veel informatie beschikbaar. Mogelijk zijn er ook andere programma’s die met 

deze dongles kunnen werken. In elk geval is het een zeer goedkope manier om met SDR te 

kunnen experimenteren.  

Succes. 

PA0FJH 

 

  

http://sdrsharp.com/downloads/sdrsharp.png
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VERSLAG PACC CONTEST 2013 
Op 9 en 10 februari j.l hebben we onder de call PI4WAL weer meegedaan aan de PACC 

contest 2013. Rond 11.00 uur zaterdagmorgen zijn we begonnen met de opbouw van de GAP 

antenne. Deze verticale antenne werkt prima op diverse hf banden en heeft een lage opstraal 

hoek. Locatie was zoals inmiddels al jaren het PSD gebouw waar de VRZA-ZWN haar club 

heeft. 

 

 
 

Onder leiding van Dan PA1FZH stond de antenne binnen korte tijd overeind. Cor PE1PTQ en 

Rens PA1IJF waren de mannen die Dan hielpen. Intussen was Robert PA3GEO bezig op de 

club pc om het log programma van PA3AYQ te installeren. Even leek het erop dat we een 

probleem gingen krijgen met de computer met het log programma. De pc ging namelijk opeens 

uit. 
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Cor ging op onderzoek uit en vond de storing zeer snel!!!! Het probleem zat in het netspanning 

snoer van de pc draadbreuk. Snel een ander snoer erop en alles draaide 100%. 

Onder het genot van diverse zelf meegebrachte lekkernijen kon het feest beginnen! 

Om 13.00 uur lokale tijd zaterdag middag gingen we van start met als operators Cor, Robert en 

Michel PD4AVO. 

Er werden verbindingen gemaakt in phone en Robert werkte cw met ????!!!!!????? ja ja de 

ouderwetse op en neer junker sleutel.  

Moet zeggen dat het best goed ging met een snelheid van een 12-14 wpm. 

We kregen nog bezoek van Bram PD1ABK en Kim PD2KIM met Lyanne.(qrp) 

Ook Wendy PA-10536 kwam even Pearly laten zien.(puppy golden retriever)  

Omstreeks 17:00 uur werd het stokje overgenomen door Dan PA1FZH die Cor nog een aantal 

uur vergezelde. 

 

Om 20:00 uur kwam ons contest bekwame team Karin PD0KM en Wijnand PA3HFJ in actie. 

Er werd flink geroepen op de wat lagere hf banden,met name 7 en 3,6 mhz. 

Helaas waren de condities volgens DX kanon Wijnand niet zo goed. 

Tja dat is radio, want als het altijd zou gaan kunnen we net zo goed op internet gaan zitten :-) 

Rond middernacht kwam Rens PA1IJF en Erik PD7M voor de nachturen. 

Deze heren hebben ook flink hun best gedaan. Rens PA1IJF werkte voornamelijk in cw en Erik 

met zijn kenwood ts 850s. 

Zeer fijne set! 
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Zondagmorgen rond 8:15 uur is Robert PA3GEO terug gekomen en heeft nog een dik uur qso's 

gemaakt voordat Rolf PA3GFW en Laci PD0ROF kwamen om de laatste uren vol te maken. 

Jammer dat Rolf zijn gezichtsvermogen minimaal is maar ik kan u verzekeren de qso's waren 

daarin tegen maximaal!. 

Nog heel wat verbindingen zijn er door Rolf gemaakt. 

Om 13:00 uur zondag middag ,24 uur later waren de volgende resultaten op het scherm bekent: 

START-OF-LOG: 2.0 

CREATED-BY: PACC Program PA3AYQ VCT-2012 

ARRL-SECTION: DX 

CONTEST: PACC 

CALLSIGN: PI4WAL 

CATEGORY: MULTI-ONE ALL HIGH MIXED 

CLAIMED-SCORE: 36288 

 

Enkele leuke stations DX: gewerkt door PI4WAL 

 

QSO: 14000 PH 2013-02-09 2031 PI4WAL        59  ZL     PJ4NX 59  184    0  Bonaire 

QSO:  7000 PH 2013-02-09 2116 PI4WAL        59  ZL     WA2VUY 59  002    0 USA 

QSO:  7000 CW 2013-02-10 0138 PI4WAL        599 ZL     4K4K 599 063    0 Azerbaijan 

QSO:  7000 CW 2013-02-10 0143 PI4WAL        599 ZL     K4VU 599 047    0 USA 

QSO:  7000 CW 2013-02-10 0113 PI4WAL        599 ZL     VE9ML 599 219    0 Canada 
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Ook Indonesie zijn we gehoord maar onze call PI4WAL bleef in ssb steken in de qrm aldaar. 

Een aantal keer riep hij PI4W again......maar daar bleef het bij. 

 

We hebben gewerkt met een kenwood 680s 100 Watt  zs6 bkw dipool en de GAP vertical. 

Erik PD7M met kenwood ts850s. 

 

Dan heeft met nog een aantal amateurs de GAP na de contest weer afgebroken. 

 

Een geslaagde radio wedstrijd waar iedereen met een goed gevoel aan terug denkt. 

Ik heb niets dan goede reacties van de deelnemers mogen horen. 

En niet te vergeten een prima samenwerking tussen leden van VERON -Walcheren en VRZA-

Zuid West Nederland. 

Rest mij een ieder die dit evenement  weer mogelijk gemaakt heeft hartelijk te bedanken. 

Kijkt u hier voor de foto's. 

 

 

73 Robert PA3GEO 

PACC organisatie PI4WAL  

 

WHAT DI I NEED TO SAY MORE…. 

Zoals de Engelsen zouden zeggen: What do i need to say more..... 

 hier een clipje van de website van computeridee; kijk en geniet..    

http://schatkist.computeridee.nl/bestanden/l_01_Multimedia/Technology1.wmv 

73 de PA1IF, Ignas 

 

VERON A44, afdeling Walcheren 

Woensdag 13 maart om 20.00u vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in het Palet 

(Brede School)  in Middelburg-Zuid (tegenover het winkelcentrum). Cor, PE1PTQ zal ons een 

film laten zien over de herdenking van de watersnoodramp in 2003. 

Onze QSL manager Adri Brasser, PA3BWS, is aanwezig voor de uitgifte en voor het in 

ontvangst nemen van uw QSL kaarten.  De afdelingscompetitie is weer bezig; iedereen die op 

HF actief is doe mee! Zie het reglement in het januarinummer van Electron (HF rubriek) of op 

www.afdelingscompetitie.nl 

Verder is er iedere zondagavond een  technoronde 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. 

  

http://schatkist.computeridee.nl/bestanden/l_01_Multimedia/Technology1.wmv
http://www.afdelingscompetitie.nl/
http://www.pi4wal.nl/
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QSL KAARTEN 

 

 

Hierbij 2 ontvangen QSL's  

J6/W5TDY Buddipole DXpedition 2012 

4-12-2012 11:56 14Mhz.  (1/4 golf ( 20,36mtr.) zepp. + JRC- JST125) 

 

Voor info over de buddipole zie:  http://www.buddipole.com/buddipole.html 

 

BV6JO Chinese Taipei Amateur Radio League 

21-12-2012 9:50 14.265 (1/4 golf ( 20,36mtr.) zepp. + JRC JST-125) 

 

Vy 73' Cor van Soelen PG9HF  

  

http://www.buddipole.com/buddipole.html
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MEER QSL KAARTEN 

  
 

Deze qsl ontvangen via direct. 

PD110MVV speciale callsign voor het 110 jarig bestaan van de voetbalclub MVV Maastricht. 

Hier een kaart die ik via het euro qsl buro heb ontvangen. 

 
 

 

 

Laatst kreeg ik een e-mail dat er een paar qsl kaarten op mij stonden te wachten via EURO 

QSL BURO. Ik had hier nog nooit van gehoord. 

Het enige wat ik doen moest was een envelop met daarin een zelfgeadresseerde envelop met 

postzegel te sturen. 

Netjes kreeg ik de qsl kaarten in de brievenbus! 

 

Info euroqsl buro op: 

 

http://eurobureauqsl.org 

73 Robert 

pa3geo 

  

http://eurobureauqsl.org/
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PA60WNR  BIJ OMROEP ZEELAND 
 

Op de bijgevoegde link is een uitzending terug te zien over de Herdenking van de 

watersnoodramp. Het speciale amateurradio station dat in de lucht was vanaf het 

watersnoodrampmuseum in Ouwerkerk, PA60WNR, was actief op 2 februari 2013 

 

http://youtu.be/jM3E0tpcNQM 

 

DRUKKE ACTIVITEITEN REGIONALE NOODCOMMUNICATIE 

De afgelopen twee maanden zijn er verschillende activiteiten geweest van de DRCO,  

Delta Radio Communicatie Ondersteuning. Zo was de DRCO op donderdag 31 januari met een 

informatie stand bij de conferentie Flood Aware in Middelburg en tijdens de Watersnoodramp-

herdenking op zaterdag 2 februari in Ouwerkerk.  

 

Eerder die week was DRCO aanwezig bij de grote Wake Up oefening. Vanuit de locaties van de 

brandweer Terneuzen, Kerncentrale EPZ en de meldkamer Zeeland in Middelburg konden 

berichten worden verzonden tussen het COPI Borssele en het ROT in Middelburg. Deze 

oefening was samen met o.a. defensie en de veiligheidsregio Zeeland.  

 

De middag was aanleiding om een grotere oefening te houden met naast DRCO ook de RCO 

organisatie Knokke-Heist waarmee men sinds eind 2012 samenwerkt. Posten stonden 

opgesteld in Westenschouwen, Ouwerkerk, Ellewoutsdijk, Oranjeplaat,  Middelburg (GMZ) en 

Knokke-Heist. 

 

 
 

Berry de Clerck (l) en Gabri Hoek als Centrale Post vanuit de meldkamer Middelburg 

Voor meer informatie, foto’s en videoverslagen kijk op http://www.drco.nl  

 

http://youtu.be/jM3E0tpcNQM
http://www.drco.nl/
javascript:;
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NIEUW BESTUUR SRGW 

Sinds maandag 11 februari 2013 heeft de Stichting Repeater Groep Walcheren een vernieuwd 

bestuur, bestaande uit de volgende drie personen: 

 

voorzitter  Arjan PE1IAD 

secretaris  Bram PD1ABK 

penningmeester Karin PA10728 

 

Het SRGW bestuur is tevens het dagelijks bestuur van de vereniging DRCO. 

 

Meer info op de pagina’s van http://www.srgw.nl  

 

 

NIEUWE URL PI4Z 

De website van Radioclub de Bevelanden PI4Z is  verhuisd van pi4z.org naar pi4z.nl. 

 

 

WEST BRABANTSE RADIOMARKT 2013 

Omdat er in Willemstad enkele faciliteiten ontbraken, hebben we de markt af moeten gelasten 

om naar een andere lokatie uit te kijken. Na lang zoeken en informeren hebben we deze 

gevonden in 't Sandt zalencentrum, Timberwolfstraat 5, 4758 AJ Standdaarbuiten, onder de 

rook van Roosendaal.  

 

Er is ruim gelegenheid voor gratis parkeren, voor lossen en laden kan de auto tot vlak bij de 

deur worden gereden. Het zalencentrum is voorzien van een uitgebreide catering; behalve een 

lekkere kop koffie zijn er ook belegde broodjes te koop, alles voor een redelijke prijs. 

 

Op zaterdag 7 september hebben wij een grote zaal ter beschikking voor de 5e West Brabantse 

Radiomarkt. Amateurs die een kraam (ongeveer 1,75 x 0,75 m) á € 10,-- willen huren kunnen 

informeren bij PA3FTX; E-mail: ibaesjou @ home.nl.  

 

Een reservering is gedaan als de kraamhuur is voldaan. De entree voor de markt is € 2,-- 

(gepast betalen zou prettig zijn). 

 

De opbrengst van de markt is net zoals de afgelopen markten voor een goed doel, Mercy Ships. 

Een inpraatstation is QRV op 145.437,5 FM (of LPD 433.375 kan.13) 

 

Namens de organisatie: 

 

'73 Ineke, PA3FTX 

 

 

 

http://www.srgw.nl/
http://pi4z.org/
http://pi4z.nl/
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NIEUWE BELEIDSNOTITIE VOOR ONBEMAND FREQUENTIEGEBRUIK 

Onlangs heeft het Agentschap Telecom een nieuwe beleidsnotitie voor onbemand 

frequentiegebruik vastgesteld. 

 

Het meest opvallende verschil met de vorige beleidsnotitie is de mogelijkheid om een 

vergunning voor een bovenregionaal relaisstation in de 2m- of 70cm-band aan te vragen. Dat is 

een netwerk van meerdere repeaters die van dezelfde in- en uitgangsfrequentie gebruik maken. 

In overeenstemming met het IARU-Region 1 bandplan zijn voor gebruik in de 2m-band tevens 

twee frequenties voor (FM)-relaisstations opgenomen 

 

http://www.agentschaptelecom.nl/binaries/content/assets/agentschaptelecom/Radiozendamateu

rs/beleidsnotitie-onbemand-frequentiegebruik.pdf  

 

 

CAMPING ON THE AIR 2013 
 

Ook dit jaar organiseert Jan, PA3BKZ, weer een Camping on the Air bij boer Dekker in 

Lewedorp. Het programma is als vanouds met als steekwoorden: antennes, verbindingen, 

experimenten, herdenken van de gevallenen, chinees, zelfbouw, vossenjacht etc. 

 

Uiteraard spelen antennes de hoofdrol (bij welke gelegenheid eigenlijk niet?) maar wie 

"gewoon" verbindingen wil maken, kan dat uiteraard ook. 

De ervaring leert ons dat zo'n driekwart van de aanwezigen het gehele weekend loopt te 

zwoegen met draad, coax en analysers, maar het is ook wel fijn als de antennes getest worden 

door er een "echte" verbinding mee te maken. Antennes en sets voor de banden tot 70 cm (incl. 

de 4 meter band) zijn aanwezig. 23 en 13 cm sets en een lasapparaat alleen op verzoek. 

De antenne analyser en het standaard WAT gereedschap is uiteraard aanwezig maar wil je iets 

speciaals doen, laat het dan even weten, dan kijken we wat we nog moeten ritselen. 

 

Voor de rest geldt dat we, geheel volgens de tradities op zaterdagavond gezamenlijk Chinees 

halen. 

Wijs geworden door recente Ikea taferelen, waar hele paarden in de Zweedse balletjes verwerkt 

schijnen te worden, neemt de organisatie geen enkele verantwoording of Chinezen geen 

varkensvlees verwerken in bijvoorbeeld de rijst met gebakken ei! 

Een andere traditie is dat we na het eten, het vossenjachtseizoen starten met een nachtjacht 

vanaf de camping. 

Een vos is al gestrikt, maar we zijn nog op zoek naar iemand die het baken wil activeren. 

Moeilijk is het niet; het WAT kan op zaterdagmiddag een "hands-on training" verzorgen voor hij 

of zij die het nobele (reeds in de vergetelheid geraakte) vak van "baken bediener" in de praktijk 

wil brengen 

http://www.agentschaptelecom.nl/binaries/content/assets/agentschaptelecom/Radiozendamateurs/beleidsnotitie-onbemand-frequentiegebruik.pdf
http://www.agentschaptelecom.nl/binaries/content/assets/agentschaptelecom/Radiozendamateurs/beleidsnotitie-onbemand-frequentiegebruik.pdf
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Breng dus je ontvanger mee en gebruik eventueel een uurtje op zaterdagmiddag om er achter 

te komen hoe hij ook alweer werkte. Een 80 meter vossenjachtzender voor afregeldoeleinden 

cq testpeilingen is aanwezig. Steekwoorden: extra 9 V batterij en koptelefoon. 

 

Vanwege het vroege tijdstip in het jaar, heeft boer Dekker liever niet dat we tenten opzetten. 

Voor de camper is er een plaatsje op de betonplaat buiten het bereik van de continue CW 

piepjes. De bikkels liggen natuurlijk weer onder of (voor de iets mindere bikkels) naast de tafels 

in de kantine. 

Na de gebakken eieren met spek op zondagochtend gaan we verder met de antenne-

experimenten, maken van verbindingen en sterke verhalen ophangen van de vossenjacht op de 

vorige avond. 

 

Als we voor de rest zorgen dat de kantine zondagmiddag weer opgeruimd is en we gezamenlijk 

de € 100 voor de huur van het gebouw op tafel hebben gelegd, dan zijn dat de enige 

verplichtingen. 

 

Waar: minicamping Buitenhof, Dekkersweg in Lewedorp 

Wanneer: zaterdag 16 en zondag 17 maart 2013 

 

Er is een inpraatstation op 145.225 MHz actief. 

 

Zoals gewoonlijk wordt, voor de echte die-hards, het konvooi vanaf Walcheren om 08:45 onder 

leiding van Jan, PA3BKZ, samengesteld op de parkeerplaats Mortiere in Middelburg en vertrekt 

het om 09:00 richting Lewedorp. 

Zij die op eigen gelegenheid komen, zijn vanaf 09:30 welkom bij boer Dekker. 

 

Wat je mee wilt nemen, hangt af van welke experimenten je wilt doen. 

 

Denk in ieder geval aan: 

- Bord / mok / bestek 

- Eten en drinken voor 's middags 

- Drinken (al dan niet alcoholhoudend) voor zaterdagavond (vergeet de nootjes niet) 

- Eigen set en antennes voor je experimenten 

- Vossenjachtontvanger / portofoon / zaklamp / kaart / kompas 

- Regenkleding en eventueel droge kleding (het is maar een hint) 

- Eventueel slaapgerei 

 

Voor verdere inlichtingen en/of opgave: Dan, PA1FZH  
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AGENDA 2013 

Regionale- en landelijke evenementen 2013 

 
 
16-17 maart                COTA weekend Lewedorp 
16 maart                     Avondvossenjacht 80M Lewedorp  
23 maart                     Radiovlooienmarkt Rosmalen 
9 mei                          Familievelddag (Hemelvaartsdag) 
31 mei - 2 juni            Veldweekend Lewedorp 
17-18 augustus          Lighthouseweekend 
7 september               West Brabantse Radiomarkt Standdaarbuiten 
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. 
  

 

 

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 2013 

   

Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com  

http://www.pi4vli.nl/viewpage.php?page_id=32
http://www.pi4vli.nl/
http://www.pi4wal.nl/
http://www.pi4zwn.nl/
mailto:deltaloep@gmail.com

