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Mei 2013                                  JAARGANG 19 NR. 05 

 

VAN DE REDACTIE 

 

Hierbij ontvangt u de mei editie van 2013.  

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

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

Iedereen veel leesplezier toegewenst! 

  

Met vriendelijke 73, 

Ronald PA10725 

 
LEZING SDR TRANSCEIVER BIJ VERON WALCHEREN 

Om. Henk Jenniskens, PE0SSB is bekend van een aantal projecten. Een aantal amateurs op 

Walcheren heeft destijds nog de sprectrum-analyser van zijn ontwerp nagebouwd. 

Eén van de nieuwe projecten is de zelfbouw van een SDR transceiver; de HASDR. Hier zijn 

inmiddels al 22 exemplaren van nagebouwd. 

Op de homepage van Henk staat een stukje over de ontwikkeling 

(http://jentronics.nl/pe0ssb/sdr/index.htm) 

 

Ik ben blij dat we om Henk Jenniskens PE0SSB bereid hebben gevonden om, samen met om 

Han, PA0JEN een lezing te houden over dit project. 

 

De presentatie bestaat uit twee delen: 

 

-          Theoretische afleiding met powerpoint presentatie 

 

-          Demo van een zelfbouw SDR. 

 

De presentatie wordt geven op: 

- woensdag 12 juni  

- om 20:00 

- in "het Palet" , Johan van Reigersbergstraat 2, Middelburg-Zuid 

http://jentronics.nl/pe0ssb/sdr/index.htm
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SOTA expeditie Dan PA1FZH en Rens, PA1IJF 

GW/NW-001 Mt. Snowdon in Noord Wales 
op 4 of 5 mei 2013 

 

Niets is leuker dan een spontaan evenement. En de voorpret met de voorbereidingen zijn net zo 
leuk als het uitvoeren van de plannen. 
Dan en John (G8YDC) kwamen tijdens een wandeling in het zeeuwse op het idee om een 
SOTA [1] in Engeland te activeren. En dat moest niet het eerste de beste Engels bergje zijn. 
Nee, een serieuze berg die internationale bekendheid geniet. John heeft al de nodige bergen op 
zijn naam staan en kent de klappen van de zweep als het gaat om vol bepakt met radiospul de 
berg op te lopen. Ben Nevis, Helvellyn, en nog een dozijn andere bergen om maar eens wat te 
noemen. 
Wij zijn dan ook vereerd dat John ons wil begeleiden de berg op én af. Het belooft een mooie 
route van 8km omhoog vanuit het westen. Beatrice blijft beneden en zorgt ervoor dat wij worden 
afgezet en weer opgehaald richting Pub. 
 
 

  
 
 
Ons doel: 
We hebben ons zelf ten doel gesteld om op 4 of 5 mei op de top te staan van Snowdon 
(1085m). Dan verzorgt het VHF en UHF gedeelte. Vanaf die hoogte is het mogelijk Ierland, 
Island of Man, Wales en een deel van Engeland te bereiken. Dan heeft in de afgelopen weken 
diverse portofoon halve golf antennes geprobeerd en de beste daarvan gaat mee.  
Zelfs mastdeeltjes gaan mee. Uiteraard mag er niets uit de rugzak steken tijdens onze tocht van 
3 uur lopen naar de top. 
Mocht de halve golf coaxiale antenne een succes blijkt te zijn, dan hebben we in ieder geval 
een leuk nabouwproject voor op de velddagen. 
 
Voor Rens is dit anders; hij gaat voor HF om het internationale publiek te woord te staan. 
Het plan is om de FT817 van John te gebruiken en de Half Wave End Fed antenne technologie 
de berg op te sjouwen. De draad wordt afgespannen vanaf de 9m hengel van John. Uiteraard 
gaat alleen de seinsleutel mee, dit om de lat nog hoger te leggen. 
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Als de condities goed zijn gaat Rens 15m CW doen voor het intercontinentale verkeer. Wil het 
niet of is het te druk, dan schakelt hij over naar 40m CW. Dit is meer voor het Europese radio 
verkeer. 
 
Het voordeel van 40m is dat je meer een QSO kan maken in plaats van het standaard 599 
rapport. Om te trainen, heeft Rens kort geleden 40m CW gedaan met de FT-817 vanuit een 
vakantiehuisje in Vaals en dit is opperbest bevallen. Heel Europa was te werken ondanks dat er 
een contest gaande was. Het voordeel van 40m is ook dat het op een mooie afstand van 
Walcheren ligt. Zo’n 550km. Het moet overdag mogelijk zijn om een QSO met het thuisfront te 
maken. 
 
Sterk zullen de signalen niet zijn vanaf de berg, want we zullen QRP QRV zijn. 
Rens zal zeker naar PA stations luisteren in de maximaal 3 uren dat we QRV zijn. 
 
We kunnen geen harde toezegging doen van de tijden dat we bovenop Mt. Snowdon staan. Dit 
hangt af van het weer en de drukte op wandelroutes de berg op.  
Hou de frequenties in de gaten die zijn genoemd op de SOTA kalender [2]. En de meldingen op 
het DXCluster [3]. We stellen het op prijs dat áls jullie ons horen, dit ook even melden op het 
cluster. Internet verbinding vanuit de bergen is niet gegarandeerd en we zullen het druk 
hebben!! 
 
Graag tot werkens vanaf GW/NW-001. 
 
Dan en Rens. 
 
Bronvermelding: 
[1] http://www.sota.org.uk/ 
[2] http://www.sotawatch.org/alerts.php 
[3] http://www.dxsummit.fi/ 

 

 

DONDERDAG 9 MEI FAMILIEVELDDAG DE PIET VEERSE MEER 

Zoals al eerder is aangegeven in een eerdere versie van deze Deltaloep zal donderdag 9 mei 

weer een zonnige dag worden waarop de jaarlijkse familievelddag zal worden gehouden. 

 

Meer info op http://www.pi4zwn.nl  

 

DONDERDAG 22 MEI 80 METER VOSSENJACHT 

Zoals al eerder is aangegeven in een eerdere versie van deze Deltaloep zal donderdag 22 mei 

(voor de 2e keer dit seizoen) een 80 meter vossenjacht worden gehouden. 

 

Meer info op http://www.pi4zwn.nl  

http://www.sota.org.uk/
http://www.sotawatch.org/alerts.php
http://www.dxsummit.fi/
http://www.pi4zwn.nl/
http://www.pi4zwn.nl/
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QSL 

Hierbij wederom  2 gewerkte QSO's en bevestigde QSL's 

 

9U4U Burundi Belgisch DX-peditie 

16-2-2013 14:17 21.291 SSB 

17-2-2013 13:45 21.288 SSB 

22-2 2013 14:47 18.158 SSB 

 

3B9/OH1LEG  Rodrigues Island 21-12-2012  15:49 14.195  SSB 

 

TX: JRC JST-245 

Ant: OCF 

 

 

 
 

Vy.73'  Cor van Soelen 

Twitter @PG9HF 

http://www.pg9hf.nl 

http://www.pg9hf.nl/
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BUNKER GESLOTEN OP BEVRIJDINSGDAG ZONDAG 5 MEI 
 

Vanwege andere activiteiten van vaste bunker bezoekers zal de bunker op zondag 5 mei 

gesloten zijn. Zondag 28 april was de bunker ook dicht vanwege andere activiteiten. 

Vanaf zondag 12 mei zal de bunker weer geopend zijn vanaf 14.00 uur.  

 

 

 

TE KOOP AANGEBODEN  

 

 

Edwin PD1EVL biedt het volgende tekoop aan: 

 

Yaesu FT-897D transceiver. Deze all mode transceiver beschikt over HF, 6 meter, 2 meter en 

70 cm. De output bedraagt 100 Watt op HF en 6 meter, 50 Watt op 2 meter, en 20 Watt op 70 

cm.  De bijbehorende CAT interface kabel is inbegrepen en zorgt ervoor dat de radio te 

koppelen is met een PC voor bediening van de transceivers met diverse software.  

Een MFJ 1279MX universele soundcard is ook in begrepen. Hiermee kunnen transceivers en 

een geluidskaart aan elkaar gekoppeld worden om zo gebruik te maken van digitale modes 

zoals PSK, RTTY, SSTV, AMTOR, CW, high speed CW. Daarnaast is ook gebruik als voice 

keyer mogelijk.  

 

Tot slot bied Edwin ook nog zijn AEA AT-300 antenne switch / tuner aan voor het aanpassen 

van de HF antenna aan.  

 

De prijs voor alles in één koop bedraagt 750 Euro. Meer informatie? Kijk dan 

op http://www.pd1evl.nl/te-koop.htm of neem contact op met Edwin PD1EVL.  

 

 

http://www.pd1evl.nl/te-koop.htm
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BOUWEN MET SMD ONDERDELEN 

 

Op de februari bijeenkomst van VERON Walcheren was er een leuk thema, zelfbouw. Waarbij 

om zelfbouw te promoten en te zien wie waar mee bezig was ruimte beschikbaar was voor 

zelfgebouwde, verbouwde apparatuur en kits.  Ik had één van de kitjes bij van de Zweedse 

hobbiest Daniel van RF-Candy, zijn kits bestaat voor het merendeel uit SMD onderdelen. In 

eerdere Deltaloeps heeft al een stukje gestaan over de 250 MHz frequentie generator en een 

2,5 GHz frequentie counter van zijn hand. Een uitgebreide beschrijving van de gebouwde 

signaal generator is hier vinden: http://hem.bredband.net/b395058/pic/250MHzRFgenerator.pdf 

 

Op de bijeenkomst bleek dat er relatief weinig met SMD componenten wordt gebouwd door de 

Walcherse luister- en zendamateur, jammer want SMD brengt ook voor amateurs veel 

voordelen met zich mee. Onderdelen zijn goedkoper dan hun grotere equivalent. Daarnaast zijn 

veel high tech componenten alleen maar in SMD behuizing beschikbaar. Door de kleine 

afmetingen kan er compact wat de (V)(U)HF eigenschappen ten goede komt. Extra voordeel is 

dat er niet eindeloos veel gaatjes hoeven te worden geboord.  

 

Een van zijn nieuwere kits is een LC meter, om de capaciteit van condensatoren te meten en de 

inductie van spoelen, met een automatische calibratie voor het maken van een meeting. 

Wederom grotendeels opgebouwd uit SMD onderdelen.  

Aan de hand van een aantal foto's wil ik graag laten zien hoe zo'n kit gewoon met de hand 

gesoldeerd kan worden. 

 

 

De kit's van Daniel's RF-Candy worden keurig geleverd, onderdelen netjes op papier 

gemarkeerd 

http://hem.bredband.net/b395058/pic/250MHzRFgenerator.pdf
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Eerst wordt één padje van het IC2 op de print vertint 

 

 
Met de soldeerbout wordt het padje op de print verwarmt. Met een pincet wordt het IC netjes 

opgelijnt 

 
 

Vervolgens worden de overige pootjes van het IC gesoldeerd. Dun soldeer is hierbij handig. Dit 

wordt bij de kit bijgeleverd 
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Het solderen van de andere component gaat op dezelfde manier. Hier wordt één padje vertint 

van R10, de blauwe weerstand ligt op de 0 van de tekst R10 

 

 

 
Het padje wordt weer verwarmt en de weerstand wordt met behulp van een pincet op z'n plaats 

gebracht. Daarna wordt het andere padje gesoldeerd 

 

 
Sommige componenten, zoals R1 hierboven zijn gemarkeerd. 332. Het laatste nummer geeft 

het aantal nullen aan, 332 is dus 3300 ohm. 
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Het in dit stukje gesoldeerde IC en weerstand met een 2 Euro muntstuk om een idee van de 

maatvoering te krijgen. 

 

 
De LC meter geheel gemonteerd.  

 

Ik hoop dat bovenstaande voorbeelden de angst of onbekendheid met SMD wegneemt, en er bij 

een volgende bijeenkomst (Feb 2014 bij VERON Walcheren????)  meer SMD zelfbouw te zien 

zal zijn. De beschreven kits zijn verkrijgbaar via rf-candy.com  

 73' Jesse PE1RUI 

                                                                                                  

 

http://rf-candy.com/
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MAGNETIC MINI LOOP 
 
Onlangs ben ik begonnen met de bouw van een voor 80 meter geschikte Mini 
Magnetic Loop. Deze moest hanteerbaar zijn en gemakkelijk in het gebruik op de gewenst 
band. Ik heb gekozen voor een 8 vorm omdat hierdoor de ringen klein zijn maar de totale 
oppervlakte vd magnetic loop is dan ook groter is en samen met de grote C krijg je een beter 
rendament. 
 
Als oppik lus werk gekozen voor een Gamma Match, weliswaar moeilijker af te regelen dan een 
oppik lus (Farraday Loop). Maar de signaal verhoudingen vind ik beter, na met verschillende 
diameters van Farraday loops geëxperimenteerd te hebben. 

De variabele C had ik met een grote dialectrice capaciteit gekozen nl. 48 - 1200 pF. 
Maar wel ivm, met wat ik voorhanden had. een kleine plaat afstand van 0.5 mm dus het 
vermogen mag niet boven 100 watt effectief komen. 
Voor de afstemming vd C had ik een 12 DC motor gekozen, die de gewenste rotatie snelheid 
gaf van 3 RPM. 
 
De koperen buis is van zacht WICU buis, dat gewoon per rol te koop is bij de bouwmark in de 
diktes van 12 - 15 -en 22 mm. 
Zelf had ik in voorraad 15 mm, dus vooruit maar. 
Buigen van WICU buis, is een eitje, kijk eens rond inde keuken naar een 
grote soep pan, op in de bouwmarkt naar halfronde boordjes met een diverse 
radius 
 
Na de bouw vd Loop werden de eerste verbindingen gemaakt. 
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Verbinding werd gemaakt op mijn huis freqentie nl. 3630.00khz. met diverse Nederlandse 
stations tot en met in het topje van Friesland toe. Met goede signaal reporten 59 en 59+ 
 
Echter het bloed kruipt... dus ook eens op 40 mtr. geprobeerd. En de Loop bleek ook goed op 
40 meter te kunnen presteren, alleen bleef de SWR achter. 
Nu of de gamma match veranderen of, er een kastje bedonder achter zetten.(ATU) 
 
Eureka, met ATU was het een kleine moeite om de gewenste SWR 1:1: op 40 
meter te bereiken. Er werden wederom leuke verbindingen gemaakt in LSB met diverse 
Nederlandse stations.7077.00 kHZ 
 
Om de test wat verder uit te breiden werd de MageticLoop op een polyester hulpmastje van 3 
meter hoogt geplaatst (gebruik geen staat of hout dit beinvloed de prestaties vd loop!!). 
Maakte ik ook leuke verbindingen over de Noordzee o.a. met G100RSGB op 
7136.00 kHz. 
 
Al met al, was het wederom een zeer leerzame ervaring. En blijkt deze Mini Magnetische Loop 
toch een redelijk goed werkende antenne voor 80 / 40 mtr. voor Europees gebruik te zijn. 
Voor de remote control kijk een eens op mijn website voor verdere details. 

Vy73' Cor van Soelen PG9HF 

http://www.pg9hf.nl  

 

WIJZIGINGEN SRGW STICHTING REPEATER GROEP WALCHEREN 

Sinds vrijdag 19 april heeft de repeater PI1VLI (D-STAR) een nieuwe regionale frequentie 

gekregen, dit in het kader van het nieuwe landelijke protocol van het Agentschap Telecom. 

PI1VLI werkt nu op 438.1500 MHz (-7,6 MHz shift).  

 

De SRGW heeft met het toetreden van de nieuwe penningmeester (Karin de Visser PA10728) 

vanaf 1 mei 2013 een nieuwe girorekening via de ING. 

C.J. Baars 

Rietkraag 19 

4386 GA Vlissingen  

ING 1656106   

 

 

 

Meer info via www.srgw.nl  

 

http://www.pg9hf.nl/
http://www.srgw.nl/
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HOE IK DE FULL LICENCE HEB GEHAALD 

In 2010 heb ik in Duitsland examen gedaan voor de Novice Licence. Sindsdien houd ik de call 

DO1SA. Toen had ik al de ambitie om mijn full licence te halen en van alle privileges van het 

zendamateurisme gebruik te mogen maken. De beperking om op maar vijf banden met 25 Watt 

uit te komen vind ik helemaal niets; ook mag in Duitsland weer op andere HF banden uitkomen 

als in Nederland.  

Reden genoeg om de full licence te halen. Maar hoe? Vanwege mijn studie tot stuurman aan de 

hogere zeevaartschool te Vlissingen praat (en lees) ik dus voornamelijk Nederlands en Engels. 

Het examen in Duitsland te doen zag ik dus niet echt zitten, ook omdat daar met name de 

kennis van regel- en elektrotechniek aan bod komt. Ik heb absoluut geen ervaring met 

regelkringen en de natuurkunde die achter deze techniek zit; dat was ook al een probleempje bij 

de Novice Licence.  

Dus ben ik gaan zoeken naar andere mogelijkheden. Tijdens een zeer lange internet studie 

over het onderwerp ben ik op de website www.us-licence.de terecht gekomen. Hier wordt 

beschreven hoe men een Amerikaanse call kan halen. Deze call wordt in veel landen, zoals 

Duitsland, aanvaard zodat men de lokale roepletters kan aanvragen. Er bleek ook nog eens een 

grote groep van zendamateurs te zijn in Duitsland die het examen gedaan hebben, een 

Amerikaanse call hebben, en dus nu examen organiseren. Omdat er maar vier a vijf examens 

per jaar gehouden worden, was de animo niet zo groot om zo snel mogelijk de stof door te 

nemen. In januari echter zag ik op genoemde website dat er begin maart een examen in 

Giessen gehouden zou worden; dit is maar zo´n twee uur rijden vanaf mijn ouders in Duitsland. 

Met deze datum in mijn hoofd en wetende dat er een zekere kans is dat ik het examen wel kan 

halen heb ik me dus aangemeld en ben begonnen met leren.  

Mijn intentie was voornamelijk om het examen te halen. Hiervoor moet je 74% van de vragen 

correct beantwoorden. Nou is het zo dat de Amerikanen drie licentie klassen kennen, namelijk 

de Technician, General en Amateur Extra Class. Met de General kan men een DO (=PD ofwel 

Novice) call krijgen en de Amateur Extra Class is in feite hetzelfde als de full licence (ofwel F-

licentie in Nederland). Er moet wel, ook al heb je al de Novice Licence, altijd begonnen worden 

met de Technician, dan pas kan je de General class halen, en dan pas kan je de Amateur Extra 

Class halen.  

Dit is wel in een sessie mogelijk zoals mij door de examinators van te voren verteld werd. Dus 

ben ik meteen voor alle drie de klassen gaan studeren wat op zich meeviel. Want alle drie de 

examens behandelen dezelfde onderwerpen, alleen wordt er steeds dieper op ingegaan en de 

Amateur Extra Class heeft nog een paar onderwerpen meer gezien je dan alles op gebied van 

zendamateurisme mag. In totaal zijn het er zo´n kleine 2000 vragen die je moet kennen. Er zijn 

verschillende mogelijkheden om die te leren.  

Ik heb de study guides van Dan KB6NU gebruikt. Deze zijn in feite gratis te downloaden, de 

guide voor de Extra Class kost wel, gezien de moeite van het maken, zeven dollar. Deze study 

guides verwerken de vragen in een soort boek. De antwoorden worden vet gedrukt, de nummer 

van de bijbehorende vraag staat erachter. Je leest dus in feite de stof waar je met zeer grote 

regelmaat de officiele antwoorden tegenkomt.  

http://www.us-licence.de/
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Zo wordt er dus de kennis gegeven om de vraag te snappen zonder te diep erop in te gaan. Als 

je dus alle drie guides zo´n twee keer gelezen hebt ken je de meeste antwoorden al. Een 

bijzonder aangenaame manier om te leren.  

Nadat ik de guides doorgelezen had ben ik gaan oefenen met de website QRZ.com . Daar kan 

men dus oefenen en het echte examen nabootsen. Het is duidelijk aan te raden om zolang te 

blijven oefenen totdat  je alle vragen een keer gezien hebt en je altijd ruim voldoende vragen 

juist beantwoord. Hiervoor had ik gelukkig nog de week voor het examen omdat ik toen lesvrije 

tijd had (bij sommigen beter bekend als vakantie HIHI). Die zondag was er dan eindelijk 

examen. Uitgerust en goed voorbereid ben ik examen gaan doen. Er waren zeven 

examinatoren en zes leerlingen. Alle zes hebben het gehaald, drie ervan hebben in die ene 

sessie de Amateur Extra Class gehaald, waaronder ondergetekende. Dus ja, het is voldaan, ik 

heb eindelijk, na drie jaar als zendamateur en drie maanden intensieve voorbereiding, de full 

licence!  

                                        

Na het examen wordt het resultaat door de examinatoren doorgegeven aan de Federal 

Communications Commission, FCC, (=Amerikaanse AT). Die hebben mij vier dagen na het 

examen al roepletters toegewezen, nl AF7AI. Dit kan men op de site van de FCC vinden nadat 

men zich daar ingelogd heeft. Toen heb ik meteen een zgn Vanity Call Sign aangevraagd, dus 

de roepletters die ik graag wilde hebben. Na drie weken was dit aanvraag goedgekeurd zodat ik 

de roepletters KC7SA heb gekregen. Toen de licentie oorkonde in Duitsland gearriveerd was 

heb ik een nieuwe Duitse call angevraagd, nl DC1SA. Dit duurde helaas een poos vanwege 

technische problemen bij het Duitse equivalent van het AT, de Bundesnetzagentur. Maar nu 

heb ik heel officieel twee leuke roepletters. 

Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel erg blij ben dat ik op deze manier de full licence gehaald heb. 

Het was een leuke ervaring en ik heb ontzettend veel geleerd; kennis die ik als zendamateur als 

noodzakelijk acht. En ik kan het echt aanbevelen om het op de zelfde manier te doen, zeker als 

de techniek een probleem blijkt te zijn. Dat je dan wel een tweede call heb maakt het denk ik 

nog leuker. Wie er meer over wil weten kan altijd bij mij terecht. Waarschijnlijk ben ik straks 

namelijk ook nog eens examinator die cursussen en examens zal gaan verzorgen. 

Tot horens op de band! 

Vy 73 de Stephan DC1SA, KC7SA 
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VERON, AFDELING WALCHEREN 

Woensdag 8mei om 20.00u vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats in het Palet 

(Brede School)  in Middelburg-Zuid. Het  programma wat we hadden gaat niet door dus er is 

nog niet bekend wat we gaan doen, dus houd onze mooie vernieuwde website in de gaten!      

Heel mooi gedaan Cor, dat waren weer heel wat uurtjes werk!! Bedankt hiervoor.  

 

Tijdens de bijeenkomst is onze QSL manager Adri, PA3BWS, aanwezig voor de uitgifte en voor 

het in ontvangst nemen van uw QSL kaarten.  

De afdelingscompetitie is weer volop 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 om 21.00u lokale tijd op 145.225 MHz. 

 

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

raadplegen. . 

 

Wim de Zwart, PA0WDZ, secretaris.  

  

http://www.afdelingscompetitie.nl/
http://www.pi4wal.nl/
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AGENDA 2013 

Regionale- en landelijke evenementen 2013 

 
 
9 mei                          Familievelddag De Piet (Hemelvaartsdag) 
23 mei                        DRCO presentatie bij VERON Zeeuws-Vlaanderen 
31 mei - 2 juni            Veldweekend Lewedorp 
17-18 augustus          Lighthouseweekend 
8 september               West Brabantse Radiomarkt Standdaarbuiten 
18-20 oktober            JOTA weekend 
26-27 oktober            CQWW SSB Contest 
2 november               Dag voor de RadioAmateur Apeldoorn 
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 woensdagavond 80 meter vossenjacht. Raadpleeg de website van 
de VRZA ZWN voor de laatste info http://www.pi4zwn.nl  
 
 
  

 

 

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 juni nummer: 20 mei 2013 

   

Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com  

http://www.pi4zwn.nl/
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

