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November 2011       JAARGANG 17 NR. 11 

 
 
 
VAN DE REDACTIE 

 
Hierbij ontvangt u de Deltaloep van november. Indien u bijzonderheden of leuke 
wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan uw kopij tijdig naar de redactie via 
ons nieuwe e-mailadres deltaloep@gmail.com. Iedereen veel leesplezier toegewenst!  
 
Met vriendelijke 73,  
 
Ronald PA10725 
 

 
AGENDA 2012 
 
Zoals altijd probeert de redactie van de Deltaloep de agenda bij te houden van de 
komende evenementen in de regio. Ook in 2012 zullen weer die evenementen 
vermelden die in de regio of in het land worden gehouden. 
 
Op de laatste pagina vind u de agenda voor 2011 en nu dus ook al die van 2012. Als u ook 
een leuk evenement weet, laat het dan weten aan de redactie. Binnenkort hopen we ook de 
datum te vermelden van de COTA Nieuwdorp en Antennemeetdag Oranjeplaat 2012! 
 

PI3GOE weer terug in Goes 
 
Sinds zaterdag 29 oktober is de repeater PI3GOE weer teruggeplaatst in Goes. Al heel 
wat jaren geleden stond deze VHF repeater al op de televisietoren in Goes, daarna 
heeft deze repeater ( 145.7250 MHz ) enkele jaren in Wemeldinge gestaan. 
 
Sinds een tijdje stond de repeater op de silo’s in Zierikzee, alwaar de TQ van 88,5 Hz al 
actief was ( net als inmiddels ook PI3BOZ TQ gebruikt ). De laatste maanden zijn de 
voorbereidingen getroffen om PI3GOE weer terug te verhuizen naar deze hoge locatie, 
welke daar nu is geplaatst. Het bereik naar noordwest is nog wat minder maar daar zal later 
dit jaar verbetering in komen. 
 
 
 
 
 

mailto:deltaloep@gmail.com
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Activering Special Callsign PI60ZWN 
 
Dit jaar bestaat onze vereniging 60 jaar. Om dit te vieren krijgt elke afdeling een 
speciale call die gedurende de feestmaand november gebruikt mag worden. Onze call 
zal PI60ZWN zijn. 
  
Tijdens de afdelingsavond hebben we besloten dat we een ieder in de gelegenheid willen 
stellen om van deze call gebruik te maken door op twee zondagen in november het clubhuis 
extra open te stellen. Tijdens de locator-contest zal de crew natuurlijk ook met deze call de 
lucht in gaan. 
 
Clubshack extra geopend 
  
Zondag 6 november en zondag 27 november zal de clubshack open zijn. Omdat het een 
feestmaand betreft zal er natuurlijk iets lekkers bij de koffie of thee zijn. Zondag 27 november 
wordt de QSQ-Party gehouden dus dan zal het zeker extra druk "on the air" zijn. 
  
Natuurlijk kun je ook door de week bij de bekende adressen om de sleutel gaan als je vanuit 
de clubshack de call wilt gebruiken. De gebruikersvergunning hangt daar bij de sets. 
  
We hopen veel amateurs in de clubshack te verwelkomen tijdens de extra openstellingen! 
 
Meer info over de maandelijkse activiteiten op www.pi4zwn.nl  

 
 
 
VERON A44, afdeling Walcheren 
 
Woensdag 9 november om 20.00u vindt de maandelijkse afdelingsbijeenkomst plaats 
in het Palet (Brede School)  in Middelburg-Zuid (tegenover het winkelcentrum).  
Daar de meetavond in november vorig jaar een groot succes was, doen we er dit jaar 
weer een.  
 
Onder deskundige leiding van Rinus de Lange, PA3APV en Leendert Corstanje, PAoLCC,  
en met behulp van diverse meetapparatuur kunt u uw set aan de tand laten voelen.  
Daarnaast wordt in ieder geval gezorgd voor een HF Wattmeter, een zwaaimeter en een 
meetzender voor HF en VHF/UHF. Wel handig om behalve uw set ook de gebruikaanwijzing 
van uw set mee te nemen. 
 
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, PAoWDZ, secretaris. 
 

http://www.pi4zwn.nl/
http://www.afdelingscompetitie.nl/
http://www.pi4wal.nl/
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Verslag van de 17e antenne meetdag 

 
Op 3 september 2011 was het weer zo ver; de jaarlijkse antenne meetdag. 
 

  
 
Cor “BA” PTQ zat al hoog en droog in Alaska om daar het WAT geloof te verkondigen, maar 
Rens ”Face” IJF en Dan “Hannibal” FZH namen de honneurs waar, hierbij actief terzijde 
gestaan door Menno, PD1ML. 
 
De weergoden waren ons, in tegenstelling tot vorig jaar, gunstig gezind en na het inmelden 
in de zondagochtendronde van Frank, PE1EWR, was het al tijd voor korte broeken en T-
shirts. 
 
Met 2 Landrovers, de Clark mast, de 11 meter mast van Menno, PD1ML, een opgeladen 
MFJ analyser, 100 Ah aan accu's, kannen koffie en zo'n honderd meter coax- en 
andersoortige kabels was de basis voor deze jaarlijks terugkerende dag al gezet. 
 
Net toen Rens, Menno en Dan met een bakje koffie (het was nog vroeg !) de dagplanning 
zaten te maken, kwam René, PDoEJN als eerste met twee antennes aansjouwen, 
waaronder een hele mooie quad antenne voor 70 cm. Ze bleken beide mooi in de band te 
zitten. 
 
Even later mochten we ook Leo,PAoULT en Rinus, PA3APV begroeten. Rinus keek naar de 
nieuwe marifoonantenne achter op de FZH-VC en zag dat het bijna goed was. Met de 
Motorola mobilofoon achterin de Laro is dit een ideale combinatie voor het lokale verkeer en 
blijft de Clarkmast vrij voor experimenten (en dat kwam juist vandaag erg goed uit).  
 
Latci kwam met een zelfbouw GP met een ¾ golf straler voor 2 meter welke prima werkte. 
Zijn kleefvoetantenne voor 145 Mhz verdiende nog wat afregeling, maar daar is het dan ook 
zelfbouw voor. 
 
Robert, PA3GEO bracht wel XYL Wendy mee en een prima humeur, maar geen antenne en 
al helemaal geen Leatherman tool! 
 
Rolf, PA3GFW, bracht een prachtige multiband dipool mee voor de HF banden. Het broertje 
van dit stukje technisch vernuft van Buckmaster had zijn sporen al verdiend tijdens het 
Lighthouse weekend en ook deze variant bleek, gehesen in de 11 meter mast van Menno, 
PD1ML, prima aan te passen op alle HF banden vanaf 40 meter. 
 
Serge, PA9822 had een mooie Diamond V2000 antenne op de kop getikt. De analyser 
leerde hem dat hij hier absoluut geen miskoop aan had gedaan. Na het verlengen van de 50 
MHz straler, was de SWR op alle banden prima en ontvingen we moeiteloos de diverse 
repeaters buiten Zeeland. 
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Frans, PAoINA, bracht een gigantische hoeveelheid buizen mee. Het overgrote deel bleek 
bestemd te zijn voor de Spiderbeam. Op de velddag bleek dat er 2 buizen te weinig waren, 
maar inmiddels waren die weer aangevuld. Bleef nog een kleine hoeveelheid buizen over 
waar zelfs het WAT geen antenne in kon zien. Gelukkig wist Frans wel wat je er mee kan 
doen en zo bracht hij ook dit keer weer een doedelzakserenade aan Leo, PAoLLV, die met 
Elna was meegekomen. 

  
Intussen liep het veld langzaam vol met belangstellenden en ontstonden overal sub-
meetgroepen. Peter, PDoSDQ had zijn koffer met 2 stuks MC-micro uitgebreid met 2 kleine 
verticale antennes en oogstte terecht goedkeurende blikken.  Rens, PA1IJF, zette zijn 15 
meter station op met de inmiddels beroemde halve golf vertical en serveerde cake 
(gesneden met een origineel Opinel mes) aan eenieder die “Ah en Oh” kwam zeggen. Guus, 
PE1PLM kwam even aanwaaien en was al snel met Rens in gesprek over het 
“reddingshondentrackingsysteem” , wat behalve een hoge woordwaarde bij Scrabble, ook 
nog een nuttige toepassing heeft in de reddelarij. 
 
Wouter, PD1WL bracht een zelfbouw Popovic mee. Nu is dat niet zo bijzonder, want iedere 
zichzelf respecterende amateur bouwt zijn eigen Popovic antenne. Wat de creatie van 
Wouter bijzonder maakte, was het feit dat hij de mast ook ter plaatse assembleerde uit 
allerhande materialen. Podium tape bleek hier een onmisbare component. 
 
Inmiddels was ook Wim, PAoWDZ gearriveerd. Omdat zijn auto al vol lag met WAT tarief, 
had hij de DK7ZB creaties thuis moeten laten! Maar je antennebouw ervaring laat je 
natuurlijk nooit thuis en zo liep Wim van de één naar de ander en gaf hij gevraagd en 
ongevraagd zijn advies. Er werd ook onderling veel van gedachten gewisseld over diverse 
gebieden die allen gerelateerd waren aan onze grote hobby. 
 
Ter vijfder ure was alles weer ingepakt en dachten we dat dit zo'n beetje de laatste dag op 
Oranjeplaat zou zijn. Hoe anders was de waarheid en ook in de rest van September en zelf 
nog in Oktober zagen vele antenne's en masten het licht op Oranjeplaat. 
 
Graag tot Hemelvaartdag 2012, wat traditioneel altijd de opening van het Oranjeplaatseizoen 
is. 
 
Dan, PA1FZH en Wim, PAoWDZ 
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3x K3 is…. 
 
 
Een avond vol plezier!!!! 
 
Het speelde al lang in mijn hoofd om mijn 
hoofdstation te gaan verbeteren met als doel 
de DXCC op 6 meter te gaan behalen tijdens 
dit zonnevlekkenmaximum seizoen. Na een 
zoekronde op internet naar een geschikte en 
betaalbare set kwam ik uit op de K3 van Elecraft. 
In augustus 2011 heb ik mijn bestelling geplaatst en vier weken later was de set geleverd en 
heb ik in een weekend tijd de K3 in elkaar gezet. 
Na het mechanisch in elkaar zetten van mijn K3 staat in de bouwbeschrijving dat de 
frequentie van de hoofdoscillator gemeten moet worden voor de grootst mogelijke 
nauwkeurigheid van de set. Het liefst tot op de Hertz nauwkeurig. Je wilt ten slotte dat je set 
in optima forma presteert.  
Dit is geen sinecure.  
Nu heb ik zelf geen precieze frequentieteller, maar belangrijker is dat je iemand kent die er 
wél een heeft. Zo kwam ik bij Arjan, PE1IAD terecht. Ik legde mijn “probleem” voor Arjan 
reageerde enthousiast. Een afspraak was zo gemaakt.  
De volgende gedachte was om mijn collega K3 bezitters Rob, PAoRBO en Frans, PAoINA 
uit te nodigen. Zij hebben beiden de K3, maar hebben nog niet de gelegenheid gehad de 
oscillatorfrequentie kunnen (laten) meten. 
Zodoende kwamen we op 18 oktober bij elkaar ten huize van Rens, PA1IJF. Snel werden de 
drie K3’s naast elkaar op tafel gezet en uitgekleed. Het bovendeksel moet eraf om bij het 
betreffende meetpunt te komen. Ook stelde Arjan het Rohde&Schwartz Radio 
Communication Service Monitor op om op te warmen. 
Ondertussen werd een eerste rondje koffie geschonken en 
voorzichtig een blik in het inwendige van de verschillende K3’s 
geworpen.  Na een kwartier gingen we aan de slag.  
Het mooie van het ontwerp is dat de set een vorm van 
zelfkalibratie uitvoert na het uitlezen en het invoeren van de 
oscillatiefrequentie. De draaggolf staat uiteindelijk op een paar 
Hertz na exact op frequentie volgens het display.  
Meer precies dan dat de R&S frequentieteller zelf kan aangeven!! 
De Service Monitor van Arjan bleek meer in zijn mars te hebben. 
Zo werden ook verschillende MF filters doormeten, het 
uitgangsvermogen gemeten en de ontvangstgevoeligheid bepaald. 
Het blijkt dat ieder van de sets ruim aan de verwachtingen voldoen 
die je van een hedendaagse set mag verwachten. En dan nog 
zelfbouw ook!!! 
Getuige ook de kritische doch tevreden blikken van Frans en 
Arjan. 
 
Na het uitvoeren van de metingen kreeg Arjan nog een rondleiding door de verschillende 
K3’s. 
Zo blijkt dat geen van de uitvoeringen hetzelfde zijn: 
PAoRBO: K3 #4205 K3/10W, 400Hz CW filter 
PAoINA: K3 #5059 K3/100W, Auto Tuner, 400Hz CW MF filter, FM MF filter, 144MHz 

Transverter, 2e ontvanger, FM MF filter, 6M Pre Amp 
PA1IJF: K3 # 5803 K3-100W, Auto Tuner,  400Hz CW MF filter, 144MHZ 
Transverter. 
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Na 2 uur meten en gemeten worden, staan de 3 K3´s op minder dan 5 Hz!! nauwkeurig op 
frequentie. Bedenk dus goed mocht je op- of aanmerkingen willen maken op de uitzendingen 
van Rob, Frans of mij… 
 

 
 
Hierboven de opstelling van de avond. Links de K3 van Rob, in het midden die van Rens en 
rechts de K3 van Frans.  
 
We kunnen terugzien op een avond vol gezelligheid, en we weten nu nog meer van onze K3 
dankzij de deskundigheid van Arjan met zijn meetstation. 
 
Ik dank Rob, Frans en Arjan voor jullie komst. Voor de andere amateurs op Walcheren zeg 
ik: Luister maar eens kritisch naar onze uitzendingen en je zult merken dat het de perfectie 
praktisch benadert. 
 
Graag tot de volgende keer op HF, 6m of 2m. 
73 Rens, PA1IJF 
K3 #5059 
 

Te Koop 
 
1. ICOM 706mk2. HF/6m/2m. All mode transceiver. 100/100/20Watt. Incl. 400Hz CW filter. 
Gekocht voorjaar 2009 bij RAHshop. Inclusief Instruction én Service Manual. Prijs €450,00 
2. Trio 310. HF communicatie ontvanger met buizen. 80m - 10m SSB/CW. Grote Kast. 80% 
is lucht. Incl. Operating Manual. Prijs: T.E.A.B. 
3. Yeasu HF transceiver FT101ZD. HF 100Watt. Voorzien van 2 nieuwe eindbuizen 6146B. 
incl. WARC banden. Incl. 500Hz CW filter. Incl. Instruction Manual. Gaat weg samen met de 
Tuner FC902. 
4. Yeasu HF antenne tuner. In combinatie met de FT101ZD. 4 antenne uitgangen!! Met SWR 
én vermogensmeting. 
5. Voeding 12 Volt/ 15A. Stevige voeding, echter niet geschikt voor HF apparatuur in 
verband met onzuivere uitgangsspanning. Prijs: €1,00/A. 

Alle apparatuur is werkend te zien. Uiteraard is meer informatie over het gebodene bij mij 
verkrijgbaar. 

 Rens Joziasse    Email: pa1ijf@zeelandnet.nl 

73 Rens 
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Loterij 
 
Beste radiovrienden, 
 
De VRZA bestaat dit jaar 60 jaar en dat gaan we vieren! Er wordt o.a een loterij gehouden 
met mooie prijzen. Wat dacht u van een I-pad tablet, een FT 857 of een FT 8900 of een 
porto of, of……. 
 
Wilt u loten kopen en meedingen naar die prachtige prijzen? 
Dat kan op de volgende manieren: 
 
 
* Op de eerste woensdag van november, tijdens de afdelingsavond van PI4ZWN. 
* Op de tweede dinsdag van november, tijdens de locatorcontest of 
* Bij mij thuis, na telefonisch- of mail contact. 
 
De loten kosten 1,00 euro per stuk en worden verkocht tot en met 11 november. 
 
Tijdens de VRZA QSO party op zondag 27 november worden de winnende lotnummers 
bekend gemaakt.  
 
Het zou leuk zijn als u ook naar deze party komt in de clubshack van PI4ZWN, om te horen 
of u een winnend lot in handen heeft! 
Deze party begint om 13.00 uur en eindigt rond 16.00 uur. 
 
73 Robert PA3GEO 
 

HRDlog 
 
De laatste 4 weken staat de 10 mtr. band geheel open. Zoals ik inde vorige Deltaloop al 
schreef. Was het volgens verschillende OM's 12 jaar geleden, dat er zo'n grote opening op 
10 mtr. plaats gevonden had. 
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Via mijn logboek Ham Radio Deluxe, upload ik mijn log van gewerkte stations altijd op naar 
HRDLog.net. Zodat ik overzichtelijk in een QSO map (in aspx.jpg formaat)kan bekijken. 
 
Een handig hulpmiddel, om na te gaan welke DXCC landen er nog ontbreken, en welke 
DXCC landen er wel gewerkt zijn. Deze worden op een kleurige wereld kaard netjes aan-
gegeven, in een kleurig blokje, dat bepalend voor elke band. 
 
Tevens ingebed in HRDLog.net handige links o.a.naar HRDlabel. Een programma dat, aan 
de hand van het Ham Radio Deluxe logboek, kijk welke stations er nieuw gewerkt zijn. 
En daarvan netjes de CALL,QSO datum, gewerkte band etc., afdrukt in labels, zodat je deze 
gelijk op de QSL kaart kunt plakken. 
 
Eventueel, voor het gemak zelfs QSL kaarten voor je afdrukt, met alle gevens erop, van het 
gewerkte tegen station. En deze digitaal klaarzet via het HRDLabel programma op de call vh 
gewerkte station Dit bespaar een hoop geschrijf, QSL kaart kosten enz.. 
Een kant tekening bij al dit moois is. 
Dat de Digitaal verstuurde QSL kaarten niet mee tellen voor de VERON HF DX Honor Roll. 
 
73, Cor van Soelen PG9HF 
 
 
 

Tasmanie 
 
Laurie Davidson VK7ZE, was 6 SEPT. JL. QRV op 14:280.00 kHz. 
 

  
 
Nu had ik het gelukt door de pileup heen, dit station om 08:00 UTC te kunnen werken. 
En was VK7ZE het eerste station vanuit Tasmanie, dat ik werkte op 20 mtr. 
 
Dit/deze QSO/verbinding werd bevestigd met een mooie QSL kaart die per direct mail, naar 
mij toe verzonden was. 
 
73, Cor van Soelen PG9HF 
p.s. het antenne park van VK7ZE is wel iets om stilletjes jaloers op te zijn hi. 
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Nederlandstalig Amateurnet 
 
Dagelijks om 18:00 op 360400kHz. begint het voornet vh Nederlandstalig Amateurnet. 
De ronde leider is meestal Alfons DD5LT 
En aansluitend hierop start het Nederlandstalig Amateurnet om 18:30 ook op 360400kHz. 
 
De op toerbeurt zijnde vaste rondeleider zijn. 
 
Dick PA3DTA 
Koos PA3DWT 
Kees PA2CJH 
Don PA3CRN 
Boudewijn PA3DFV 
Sipke PAoSIP 
 
De freq. 377777kHz wordt alleen in de winter maanden gebruikt, alleen in uiterste geval van 
nood. De gebruikte mode is LSB. 
 
73, Cor PG9HF  
 
 

Onbekende antenne installatie? 
 
Een Deltaloep lezer vraagt zich af of er iemand is die weet waarvoor de volgende antenne 
installaties worden gebruikt. Deze antenne installatie bevindt zich aan de Hoge Duvekotsweg 
ter hoogte van de kruising met de Pekelingseweg te Oostkapelle.  
 
De antennes staan niet vermeld in het antenne register. 
 

 
Antennes 1 
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Antennes 2 
 

 
Antennes 3 
 

 
Antennes 4 
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Special Event Station PA25OSK 

 
 

 
Vorige maand is er een oproep geweest in deze Deltaloep voor mensen die willen meedoen 
aan dit special event station. Inmiddels hebben bijna 20 luister- en zendamateurs zich 
opgegeven om deel te nemen. Een rooster zal deze week aan hen worden toegezonden.  
 
Een bericht over dit weekend is inmiddels verspreid in de Electron en CQPA evenals via de 
mail aan enkele buitenlandse amateurorganisaties. 
 
Wil je langs komen, laat het dan uiterlijk 11 november weten via pa25osk@zeelandnet.nl 
zodat we rekening kunnen houden met het aantal bezoekers. Omdat het KNRM station niet 
op een openbare locatie is gesitueerd kan men niet zomaar onaangekondigd langskomen.  
 
Lokaal proberen we QRV te zijn op 145.200 MHz, regionaal op PI2VLI en PI3VLI. 
 
Meer informatie is te vinden op www.pa25osk.nl  
 
 

 
Mysterie rond haperende deurvergrendeling Emmeloord opgelost 
 
Inspecteurs van Agentschap Telecom hebben 2 weken geleden het mysterie rond de 
haperende deurvergrendeling in Emmeloord opgelost. Diverse autobezitters 
ondervonden op de Zuiderkade in Emmeloord storing bij het openen van hun 
autoportier met behulp van de afstandbediening. 
 
De oorzaak van de storing bleek een kassasysteem van een winkel aan de Zuiderkade wat 
gebruik maakte van verkeerde software. Door deze verkeerde software zonden 2 
barcodescanners continue uit in dezelfde frequentieband als waarin de draadloze autosloten 
werken. 
 
De leverancier van de kassa heeft direct andere software op de kassa geïnstalleerd en 
hiermee de storing verholpen. 
 
Vergunningvrij frequentiegebruik  
 
Diverse toepassingen zoals centrale deurvergrendeling, barcodescanners en 
alarminstallaties maken gebruik van frequenties zonder dat daar een vergunning voor 
noodzakelijk is. Het gaat hierbij vaak om apparaten die bedoeld zijn om korte afstanden te 
overbruggen en apparaten die niet continue uitzenden. In de meeste gevallen hebben ze een 
beperkt zendvermogen. De toename van het gebruik van dit soort (vergunningvrije) 
apparatuur in de samenleving brengt met zich mee dat storing soms onvermijdelijk is. 
 
Bron: AT 
 

http://www.bleijonline.nl/wp/
mailto:pa25osk@zeelandnet.nl
http://www.pa25osk.nl/
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Verslag   Amateuroverleg   september   2011 
 
Dit is het verslag (in pdf-formaat) van het Amateur Overleg  dd 28 September jl. zoals door 
het AT is vastgesteld. 
 
http://www.vrza.nl/amateuroverleg/AOVerslag%2017-10-2011.pdf  
 
 
 

Museum Jan Corver - De Amateur en zijn Humor  
 
Op dit moment staat het Museum Jan Corver in Budel in het teken van de 
tentoonstelling "De Amateur en zijn Humor". U kunt deze expositie iedere eerste en 
derde zaterdag van de maand komen bekijken.  
 
Een overzicht van het werk van zendamateur en tekenaar Hans Evers (PA0CX). Bovendien 
is het werk van Hans nu in boekvorm samengevat. Meer informatie en een foto impressie 
van deze tentoonstelling is te vinden op de pagina van de Jan Corver website. En er is op 
die site nog heel veel meer informatie te vinden over o.a. APRS, ATV, HF en HELL alsmede 
de nodige bouwpakketten. 
 
Meer info op http://www.jancorver.org/expo/humor/index.htm  
 
 
 

Regionale VERON bijeenkomsten 2011  
 
De Regionale bijeenkomsten zullen dit jaar worden gehouden op maandag 31 oktober 
2011. De aanvangstijd is als vanouds om 20:00 uur en er zal naar worden gestreefd te 
eindigen om uiterlijk 22:30 uur. 
 
Het doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van informatie en ideeën tussen de 
afdelingsbesturen en het hoofdbestuur van de VERON. Alle afdelingen wordt gevraagd met 
twee of drie (bestuurs)leden deel te nemen. Aan elke bijeenkomst wordt deelgenomen door 
één of twee HB-leden.  
 
 
 

DX Zone 
 
Ham Radio Resource Guide thousands of radio related resources to make sure you will find 
what you need for your DX 
 
Meer info op http://www.dxzone.com/  

http://www.vrza.nl/amateuroverleg/AOVerslag%2017-10-2011.pdf
http://www.jancorver.org/expo/humor/index.htm
http://www.dxzone.com/
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Agenda 2011 
 
6 november  Clubshack PI60ZWN open 
12 & 13 november     PA25OSK special event station 
27 november  Clubshack PI60ZWN open 
 

Agenda 2012 
 
11+12 februari PACC Contest 
10 maart  Radiobeurs Rosmalen 
6 t/m 9 april  Paasweekend 
17 mei   Hemelvaartsdag Oranjeplaat 
26 t/m 28 mei  Pinksterweekend 
2+3 juni  Veldweekend 
30 juni t/m 12 aug Zomervakantie regio Zuid  
18+19 aug  Lighthouseweekend  
20+21 oktober  JOTA weekend 
3 november  Dag voor de Radioamateur 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 december nummer: 20 november 2011 

 
 

Stuur uw kopie naar deltaloep@gmail.com 
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