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Van de redactie
Hierbij ontvangt u de Deltaloep met informatie over de jaarlijkse antennemeetdag, de komende
afdelingsbijeenkomsten, verslagen van de ontvangsten van SAQ, Enigma demo en meer.
Indien u ook bijzonderheden of leuke wetenswaardigheden over de radiohobby heeft, stuur dan
uw kopij vóór 20 september 2021 naar de redactie via ons e-mailadres deltaloep@gmail.com
Met vriendelijke 73, Ronald PA10725

Bijeenkomst VRZA afd. Zuid West Nederland
Komende woensdagavond 1 september 2021 is er de maandelijkse bijeenkomst van de
VRZA afdeling Zuid West Nederland, welke in het teken zal staan van de barbecue.
Hiermee openen we het nieuwe activiteiten-seizoen 2021-2022.
Een eerdere oproep voor het opgeven van de barbecue stond al te lezen op onze website en in
nieuwsbrief 152 van de afdeling (verzonden 15-08-2021).
Op dinsdagavond 14 september zal ons clubstation PI4ZWN in Vlissingen vanaf 20.00 uur weer
deelnemen aan de maandelijkse Locator Contest. Ook doen weer enkele leden van de afdeling
mee vanuit hun eigen thuislocatie. Iedereen alvast veel succes!
De techno avond zal worden gehouden op woensdag 15 september, aanvang 20.00 uur.
Graag tot ziens of tot horens!
Michel Bleijenberg PD4AVO
Secretaris A29 - VRZA Zuid West Nederland
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Bijeenkomst VERON afdeling Walcheren
Op woensdag 8 september 2021 vanaf 20:00 uur hopen wij weer onze eerste
afdelingsavond te organiseren in het Palet (Brede school) te Middelburg-Zuid (tegenover
het winkelcentrum). Deze avond zal in het teken staan van onderling QSO.
Onze QSL-manager Karin Mijnders-Menheere PA2KM en/of de (sub) QSL-manager WIjnand
Mijnders PA3HFJ is aanwezig voor de uitgifte en voor het in ontvangst nemen van uw
QSL-kaarten. Uiteraard is deze avond onder voorbehoud van de dan geldende richtlijnen van
het RIVM. Voor actuele informatie verwijzen wij u naar onze website www.pi4wal.nl en deze
nieuwsbrief Deltaloep.
Mochten de regels nog worden aangepast vóór 8 september, dan zullen we dat volgens de
gebruikelijke kanalen laten weten, maar vooralsnog hopen we u in het Palet te ontmoeten op 8
september om 20:00.
Op zondag 5 september 2021 is ook de jaarlijkse Antennemeetdag op de Oranjeplaat. Uiteraard
hopen wij u hier ook weer te mogen begroeten!
Verder is er iedere zondagavond een technoronde op 145.225 MHz om 21.00 uur.
En zondagavond om 20:45 uur een CW-ronde op 144.060 MHz.
Tot ziens op onze activiteiten!
Met vriendelijke groet,
Ben Bousché PD1MRZ
Secretaris A44 - VERON Walcheren

Wijkcentrum Het Palet aan de Johan van Reigersbergstraat 2 te Middelburg-Zuid
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Oproep: Antennemeetdag op zondag 5 september
Zoals de traditie dit voorschrijft, houden we op de laatste zondag van de vakantie onze
Antenemeetdag op Oranjeplaat. Dit betekent dus dat we zondag 5 september weer alle
antennes, masten, coaxkabels, SWR meters, Analysers (RigExpert, MFJ en VA-5)
meenemen.
Experimenteren met antennes
Deze zondag is er ruimte voor het “standaard meetwerk”. Er zullen sets en referentieantennes
aanwezig zijn vanaf 160 – 0,7 meter. Wil je ook iets doen op 23 en 13 cm, dan kan dat ook
maar laat het dan op voorhand weten, dan nemen we extra transverters, SWR meters en
referentie antennes mee.
Voor ontvangst vergelijkingen zal er ook weer een exemplaar van de befaamde PA0RDT
miniwhip antenne opgesteld worden. Ervaar zelf de werking van deze antenne in het gebied van
10 kHz – 30 MHz en luister naar de signaal-ruis verhouding. Een lange golf converter is ook
aanwezig.
Iedereen is van harte welkom. Wat neem je mee?
● Je te meten cq te vergelijken antenne
● Indien mogelijk je eigen set en kabel (maar wij hebben ook sets en kabels)
● Stoeltje
● Mok
● zonnebrand olie als het een warme dag gaat worden
● Parasol of in ieder geval een cap
● WAT tarief
Graag zien we je op zondag 5 september vanaf 09:00 op Oranjeplaat.
We zijn QRV op 145.225 MHz.
73 namens het Walcheren Antenne Team
Dan PA1FZH
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Verslag: SAQ luistersessie weer een succes
Verviel afgelopen jaar de traditionele SAQ uitzending op "Christmas Eve" vanwege de
welbekende perikelen; dit jaar kregen we al op 3 juni de eerste aankondiging dat de oude
Zweeds machinezender in Grimeton, Zweden op Alexanderson Day in de lucht zou
komen.
Zonder het woord "traditie" in de mond te nemen, kan er toch wel gesteld worden dat er sinds
vele jaren door diverse amateurs op diverse locaties naar deze oude zender wordt geluisterd.
Zo kon het gebeuren dat op zondag 4 juli 2021 de "standaard Oranjeplaatgangers" op de
"standaardlocatie" te vinden waren.
Klokslag 10:45 lokale tijd begon het welbekende "VVV de SAQ" en wisten we dat het
"waerachtigh wel weer sal gaen". En dat bleek ook zo; om 11:00 begon de uitzending op het zo
vertrouwde snelle tempo. De ene amateur haalde er wat meer verstaanbare tekst uit als de
andere amateur maar de grote lijn was voor de diehards toch wel te volgen.
Maar ook losstaand van de tekst was het gewoon weer ontzettend leuk om in gezamenlijk
verband dit stukje experimenteel radio onderzoek te doen.

Dan PA1FZH (l) en Robert PA3GEO
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Wijnand PA3HFJ (l) en Michel PD4AVO
De volgende configuraties werden gebruikt:
- PA3HFJ : Icom IC-7100 met converter van Elektuur en een actieve antenne
- PA3GEO: Yaesu FT-817ND met converter van Funk Amateur en de PA0RDT miniwhip
- PA1FZH: Icom IC-705 met converter van Funk Amateur en de PA0RDT miniwhip
Karin, PA2KM leverde de geestelijke ondersteuning en onze onafhankelijk inspecteur cq
huisfotograaf Michel, PD4AVO kwam, keek en zag dat het goed was.

Uiteraard moet er nog wel wat experimenteel radio onderzoek overblijven dus PA1FZH deed op
Oranjeplaat een vergelijkend onderzoek tussen de PA0RDT miniwhip in de standaard uitvoering
en de uitvoering in SMD techniek.
Daar waar de SMD uitvoering op de kale IC-705 wel de favoriet is voor het gebied 80 kHz - 30
MHz, bleek voor de Funk Amateur converter de standaard uitvoering van de miniwhip beter aan
te passen op 17 kHz. De SMD uitvoering gaf vaak een OVF teken op het display van de IC-705
ten teken dat de ontvanger werd overstuurd. Gebruik van de ingebouwde verzwakker op de
IC-705 loste dat probleem trouwens ook weer op.
Deltaloep

Pagina 5 van 18

Omdat het begon te regenen, zijn we na de koffie (met de gebruikelijke koek) weer huiswaarts
getogen. Alle gelegenheid om de middaguitzending te gebruiken voor nog meer experimenten.
De ervaring leert dat de ontvangst in een woonwijk niet optimaal is. Vanwege de regen kon het
zolderraam niet open om de PA0RDT miniwhip naar buiten te steken.
Tijdens het tunen van SAQ om 13:45 bleek ontvangst met de miniwhip binnen op zolder, niet
mogelijk te zijn. Snel plan B opgestart en met de Elecraft KX-2, de Funk Amateur converter en
de standaard PA0RDT miniwhip naar buiten getogen. In de schuur (ca. 15 meter achter het huis
en ook ca. 15 meter vanaf de buurhuizen) en de miniwhip los op het dak liggend, bleek SAQ net
boven de achtergrond ruis hoorbaar te zijn. Een bezemsteel met de antenne een meter boven
het dak, leverde een comfortabel 579 signaal op.

Links de Elecraft KX-2 in de schuur, rechts de antenne bovenop de schuur
Roelof, PA0RDT, adviseert een hoogte van ca. 5 meter en toen de antenne op deze hoogte na
afloop van de uitzending met een vishengel naast de schuur werd opgesteld, was de
ontvangststerkte van de luchtvaartbakens op LF weer op de vertrouwde waarden die we op
Oranjeplaat ook noteren.

Restdraaggolf op SDR ontvanger
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Roelof zelf luisterde (met de, hoe kan het ook anders, PA0RDT miniwhip in de tuin op ca. 6
meter hoogte) via de SDR ontvanger. Op bovenstaande screenprint is heel mooi de
restdraaggolf te zien bij “sleutel op” tijdens de sign-off van SAQ.
In ieder geval levert dit experiment voldoende "food for thought" op om deze zomer eens verder
te experimenteren met de miniwhip in en rond het huis om het verschil in storing te ervaren.
Het was weer een nuttige dag en zoals eerder al opgemerkt: er is nog zoveel te beluisteren op
VLF, LF en MF banden.
73 namens de crew, Dan, PA1FZH

QSL bevestiging SAQ juli 2021
Hierbij de QSL bevestiging van de SAQ waarvan de uitzending j.l. July 4,
2021 plaatsvond.
73' Cor L. van Soelen PG0S (ex pg9hf).
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Collage SAQ 4 juli 2021
Hierbij een collage van de uitzending van SAQ op 4 juli j.l.
Met locatie afbeeldingen van de leden van PI4WAL en VRZA ZWN.
73' Cor L van Soelen PG0S

Hose line terug voor DMR
Meeluisteren op de verschillende DMR gespreksgroepen kan weer.
https://hose.brandmeister.network/#/

Kijk- en luistertip:
http://www.radio.garden/visit/west-terschelling/D4sJfcYk
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Verslag: WAP contest 2021
In dit gekke jaar waarin iedereen angstvallig naar de persconferenties van de regering
kijkt aangaande COVID-19 hebben we toch een WAP contest gehouden. Sommige
clubstations hebben besloten het risico om samen in een clubshack te zitten nog niet te
nemen en dus dit jaar niet deel te nemen. Anderen besloten buiten te gaan zitten in het
veld en weer andere clubstations besloten om dan maar voor een éénmansstation te
kiezen.
Zo werden er toch 6 VRZA clubstations in de lucht gebracht (PI4VRZ/a, PI4CQP/a, PI4ZWN,
PI4GN, PA6V (PI4KGL) en PI4ADH). Er waren ook een aantal VERON clubstations en
Contest-stations die deel hebben genomen.
Deze 53e WAP contest had 21 inzendende stations, 2 minder dan in 2020. Helaas heb ik van
een aantal stations die ik in meerdere logs tegen kwam geen log ontvangen, ook niet na een
extra mail gestuurd te hebben naar dit betreffende (club) station.
De ingestuurde logs komen uit de provincies Noord Holland, Zuid Holland, Zeeland,
Noord Brabant, Utrecht, Limburg en Groningen.
Er werd naast deze provincies ook gewerkt met enkele stations uit Flevoland, Drenthe,
Gelderland en Overijssel. Het hoogste aantal unieke provincies in de logs was 7.
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Ondanks het lage aantal deelnemers geven de meeste inzenders aan het wel weer naar hun
zin te hebben gehad want er waren wel mooie condities. Zo heeft een station uit Nieuwdorp
(ZL) een mooie verbinding met het station in Den Helder kunnen maken. Laten we hopen dat
we volgend jaar van alle corona-maatregelen af zijn en alle VRZA afdelingsstations weer mee
kunnen doen en de andere deelnemers aan extra multipliers helpen.
Zet zaterdag 11 juni 2022 alvast in de agenda, want de WAP wordt elk jaar op de zaterdag
van het 2e volle weekend van juni gehouden.
73 Karin PA2KM
VRZA contestmanager, WAP en NLC.

Draadantennes voor radioamateurs
Klik hieronder voor 70 verschillende uitvoeringen van draadantennes (pdf).
http://www.pi4vli.nl/download/70_draadantennes_voor_radioamateurs.pdf

Enigma en HF station tijdens WtV vriendendag
Zaterdag 4 september is er de vriendendag van Wings to Victory in Podium Groede.
Van 10.30 uur tot 18.00 uur zijn er veel demo’s waaronder dit jaar ook een HF station met
Robert Poortvliet PA3GEO, tevens demo van de Enigma door Dan de Bruijn PA1FZH.
https://www.groedepodium.nl/
Deze dag is gratis toegankelijk voor iedereen. Er is voor jong en oud echt van alles te doen!
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Meer over Groede Podium
Groede Podium is een speel- en bunkerpark middenin de Groese Polders. Dit voormalige
bunkerpark was in de Tweede Wereldoorlog onderdeel van de Atlantikwall. Ontdek de
historie van dit park en kom lekker buiten spelen. Speelkubussen, klimtorens, een
labyrint, een waterspeeltuin en nog veel meer zorgen voor volop speelplezier. In het park
zijn ook verschillende dieren zoals pauwen, geitjes, konijnen en bijzondere
schapenrassen.

Wist je dat de Atlantikwall nooit helemaal voltooid is? De bedoeling was om vijftienduizend
bunkers te bouwen. Na de invasie in Normandië is de bouw grotendeels stilgelegd. Op dat
moment waren er exact 10.273 bunkers en 799 in aanbouw. Een aantal van deze bunkers
zijn te bezichtigen tijdens een bezoek aan Groede Podium.
De Atlantikwall was geen aaneengesloten 'Chinese muur' van verdedigingswerken zoals de
naam suggereert. De werken waren vooral geconcentreerd op strategische punten, zoals
havens. Ertussen werden langs de kust op ruime afstand van elkaar bewakings- en
verdedigingsposten gebouwd. Feitelijk bestond de Atlantikwall uit een aaneenschakeling van
kustbatterijen (kanonnen, luchtafweer en antitankgeschut), mijnenvelden en bunkers.
Wist je dat de Atlantikwall nog een voorganger had? De Westwall of ook wel Siegfriedlinie
genoemd liet Hitler in 1933 bouwen langs de Duits-Franse grens. De linie bestond uit
tankversperringen, bunkers en loopgraven en was bedoeld om Duitsland tegen Frankrijk te
beschermen.
Acht jaar later, toen de Duitse troepen West-Europa hadden bezet, kwam er een plan voor een
nieuw 'Westwall'. Later werd deze om propagandische redenen "Atlantikwall" genoemd.
De Atlantikwall bestond uit een Zeefront en een Landfront. Het Zeefront moest voorkomen dat
vijanden vanuit zee konden binnenvallen. Hiervoor werden overal grote obstakels op het strand
geplaatst. Deze obstakels moesten landingsvaartuigen en tanks hinderen.
De bunkers uit 1942 staan als stille getuigen van de Tweede Wereldoorlog in Groede Podium
en vragen erom op ontdekking te gaan. Tijdens de Bunkertocht van circa één uur vertelt onze
gids hoe 250 Duitse militairen tijdens de oorlog op deze plek hebben gewerkt en geleefd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Stützpunkt Groede, het huidige Groede Podium, de basis
van een Duitse artillerie-eenheid. De totale bezetting van het steunpunt bestond in de periode
1942 - 1943 uit 2 officieren, 15 onderofficieren en 64 manschappen. Zo'n 250 militairen hielden
zich hier dagelijks bezig met oefeningen, communicatie, beveiliging en ondersteuning van
omliggende eenheden.
Meer info o.a. via https://www.groedepodium.nl/stuetzpunkt-groede-info
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Via Hamdigitaal.nl / DMR Technoronde

Configureer een persoonlijk beveiligingswachtwoord voor uw hotspots!
Geplaatst op 8 augustus 2021 door Peter PA3PM

Vanaf 1 october 2021 is het standaard wachtwoord niet meer in gebruik!
WAT ZIJN HOTSPOT-WACHTWOORDEN?
Zoals
u wellicht weet, hebben hotspots die verbinding maken met een
BrandMeister-masterserver via het homebrew- of MMDVM-protocol een wachtwoord nodig om
verbinding
te
maken.
Momenteel gebruiken de meesten van jullie het
"masterserverwachtwoord" dat doorgaans wordt gepubliceerd op de BrandMeister-wikipagina
van het betreffende land. Sommige softwarepakketten bevatten deze standaardwachtwoorden,
waardoor de gebruikers geen onderzoek hoeven te doen en dit wachtwoord hoeven in te
voeren.
Het is ook mogelijk, en nu sterk aanbevolen voor elke gebruiker, om zijn eigen
gepersonaliseerde wachtwoord in te stellen vanuit de BrandMeister Selfcare.
WAAROM EEN GEPERSONALISEERD HOTSPOT-WACHTWOORD INSTELLEN VOOR UW
EIGEN CALLSIGN?
Als u geen persoonlijk wachtwoord voor uw hotspot hebt ingesteld, kan iedereen zijn hotspot
configureren met uw persoonlijke DMR-ID en verbinding maken met het openbaar
gedocumenteerde standaardwachtwoord van de master, en de hotspot gaan gebruiken met uw
roepnaam!
Helaas gebeurt dit steeds vaker, vandaar onze aanbeveling aan iedereen om een persoonlijk
wachtwoord in te stellen. Door uw eigen wachtwoord aan te maken, zorgt u ervoor dat u de
enige bent die uw DMR-ID kan gebruiken om een hotspot in te stellen.
Als u ook uw eigen wachtwoord instelt, voorkomt u dat uw hotspot-verbinding niet meer werkt
wanneer het wachtwoord wordt gewijzigd op de master waarmee u verbinding maakt.
Hoe aan te passen voor de verschillende hotspots ?
https://news.brandmeister.network/configure-a-security-password-for-your-hotspots/
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Linkjes
http://www.rfcafe.com/
https://db.wtfda.org/
http://www.radiotelegraphy.net/
https://breadboardradio.com/
https://www.flickr.com/photos/m0dvo/sets/72157594585821587/
https://www.radiomarine.org/
http://www.coastalradio.org.uk/

Scheveningen Radio
https://www.youtube.com/watch?v=KaEiwKeQexw
https://www.youtube.com/watch?v=niQOxOQJmb4
https://www.youtube.com/watch?v=7FFFmagTdEA
https://www.youtube.com/watch?v=aI9O92cN0oo
https://www.youtube.com/watch?v=1f4dQBgY3k0

Kustwacht
https://www.youtube.com/watch?v=xG5_BsbWRvs

(Kustwachtcentrum)

https://www.youtube.com/watch?v=xbd1BGikdjw

(Kustwacht helikopter)

https://www.youtube.com/watch?v=5I-YyzzOq4s

(Kustwacht vliegtuig

https://www.youtube.com/watch?v=VARqRF5PnV4&t=49s (Kustwacht info)
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Bunker VERON A55 Vlissingen open op zondagen
Sinds dit voorjaar is ook de bunker weer geopend. Met mooi weer zitten we bij voorkeur
buiten. Als we binnen zitten zou maximaal 5 personen aangehouden moeten worden. Dit
is bij een normale opkomst geen probleem mogen wezen.
Helaas zijn we door het kleine aantal actieve leden ook regelmatig niet open. Mocht je willen
komen dan kan je dit uiterlijk zondagochtend kenbaar maken bij Wouter PB1WL via
PB1WL@loeki.org of via de appgroep.
Als de bunker open gaat, is dit normaal gesproken iedere zondagmiddag om 14.00 uur.
Ondertussen zitten we ook niet stil. De 4 element 20 meter beam is deze zomer van de mast
gehaald. Ook zijn wat elektrische werkzaamheden afgerond die door de eerdere sluiting stil
lagen.
Komende periode willen we gaan kijken naar de constructie van de mast en of deze behouden
kan blijven. Hiervoor hebben we wel assistentie nodig van iemand die kan lassen. Kan u lassen
en heeft u een apparaat, liefst 3 fasen, maximaal 14 ampère per fase ? Of heeft u zelfs een
lasgenerator ? Ook dan kunnen we uw hulp erg goed gebruiken. Ook dan wordt u gevraagd om
contact op te nemen met het email adres van de bunkerbeheerder.
Alvast dank voor ieders reactie.
Met vriendelijke 73,
Wouter PB1WL
Bunkerbeheerder PI4VLI
PB1WL@loeki.org

Bunker QRV tijdens PACC Contest met PI4VLI
https://www.youtube.com/watch?v=Y13Sx4DvT34 PI4VLI PACC Contest 2009
https://www.youtube.com/watch?v=K2-DIRDKZZM PI4VLI PACC Contest 2010 (PI65VLI)
https://www.youtube.com/watch?v=_aN5IbOwMQ0 PI4VLI PACC Contest 2011
https://www.youtube.com/watch?v=6Kby7WjuwKU PI4VLI PACC Contest 2012
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AGENDA

01 sept

Barbecue VRZA afd. Zuid West Nederland

04 sept

Wings to Victory in Podium Groede met Enigma en HF station

05 sept

Jaarlijkse Antennemeetdag Oranjeplaat (Veerse Meer)

08 sept

Bijeenkomst VERON afd. Walcheren Het Palet te Middelburg

14 sept

Locator Contest vanaf 20.00 uur

15 sept

Techno-avond bij VRZA afd. Zuid West Nederland in clubshack

19 sept

Landelijke Ballonvossenjacht 2021

22 sept

Laatste 80 meter vossenjacht Oost-Walcheren / West Z-Beveland

iedere zondag

14.00 uur Bunker geopend aan de Zuidweg 2 te Biggekerke

06 okt

Bijeenkomst VRZA afd. Zuid West Nederland in clubshack

12 okt

Locator Contest vanaf 20.00 uur

13 okt

Bijeenkomst VERON afd. Walcheren Het Palet te Middelburg

15 okt - 17 okt

Jaarlijkse Jamboree On The Air (JOTA)

20 okt

Techno-avond bij VRZA afd. Zuid West Nederland in clubshack

30 okt - 31 okt

Jaarlijkse CQWW SSB contest (48 hrs, UTC)

Terugkieke:
https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2021/nggallery/fotoboek-2021/2021-vossenjagen
https://www.pi4zwn.nl/fotoboek/fotoboek-2021/nggallery/fotoboek-2021/2021-oranjeplaat
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RADIORONDES

Zondagochtend

09.30 uur 144.2650 MHz SSB ronde

Zondagochtend

11.30 uur 145.6000 MHz Radioronde Zeeuws-Vlaanderen van PI4ZVL

Zondagmiddag

12.00 uur 145.7750 MHz Radioronde Bevelanden van PI4NZB

Zondagavond

20.45 uur 144.0600 MHz CW ronde Walcheren (lokaal)

Zondagavond

21.00 uur 145.2250 MHz Technoronde vanuit Middelburg/Vlissingen

Woensdagavond

20.30 uur 145.7750 MHz Radioronde van PI4BOZ (koppeling PI3BOZ)
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COLOFON

Secretarissen:

PI4VLI
PI4WAL
PI4ZWN

Jesse Kluijfhout
Ben Bousché
Michel Bleijenberg

PE1RUI
PD1MRZ
PD4AVO

www.pi4vli.nl
www.pi4wal.nl
www.pi4zwn.nl

Regionale UHF repeater 438.1500 MHz PI1VLI Zuid-West Zeeland FM (na de zomer on-air)
Regionale UHF repeater 430.3375 MHz PI2VLI Zuid-West Zeeland DMR CC1 TS 1 en 2
Regionale VHF repeater 145.6625 MHz PI3VLI Zuid-West Zeeland FM CTCSS 88,5 Hz
Regionale VHF repeater 145.7750 MHz PI3GOE Noord- en midden Zeeland, CTCSS 88,5 Hz
Regionale UHF repeater 438.4000 MHz PI1ZLD Noord- en midden Zeeland, CTCSS 88,5 Hz
Regionale VHF repeater 145.6000 MHz PI3ZVL Zeeuws-Vlaanderen, Westdorpe
Regionale UHF repeater 438.5000 MHz PI1ZWN West-Brabant, Bergen op Zoom C4FM
Regionale UHF repeater 438.1250 MHz PI1BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom D-STAR
Regionale UHF repeater 430.0250 MHz PI2BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.6250 MHz PI3BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom (88,5 Hz)
Bov. regio VHF repeater 145.5750 MHz PI3UTR RX Vlissingen / RX Zierikzee / TX-RX Goes
Bov. regio UHF repeater 430.1250 MHz PI2NOS RX Vlissingen / RX Zierikzee / TX Goes
Repeaters PI3BOZ & PI3GOE staan gekoppeld voor beter en groter VHF bereik.
Eindredactie: Ronald Verburg PA10725 & Michel Bleijenberg PD4AVO
Alle Delta Loeps (1999-2021) zijn terug te lezen via https://www.pi4zwn.nl/downloads/
Stuur uw kopij voor de oktober editie uiterlijk 20 september naar deltaloep@gmail.com
Verzending oktober editie medio 29 september 2021.
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