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Van de redactie

Hierbij ontvangt u de Deltaloep met informatie over de antennedag op 4 september, een verslag

van PAFF-0015, de maandelijkse Awards, de lezing op woensdag 14 september en veel meer,

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

uw kopij vóór 20 september 2022 naar de redactie via ons mailadres deltaloep@gmail.com

Vroege Vogels van PI2NOS

De vroege vogels van PI2NOS is op werkdagen tussen 05 en 07 uur een dagelijkse ronde

voor amateurs die naar- of van hun QRL komen of die gewoon thuis vroeg wakker zijn.

De vroege vogel ronde is iedere werkdag te beluisteren via 430.125 MHz
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Meetdag op 4 september wordt (ook) luisterdag

Op zondag 4 september 2022 is er weer een dag op Oranjeplaat aan het Veerse Meer

gepland. Zonder het woord traditie te gebruiken, blijkt dat we op de laatste zondag van de

grote vakantie sinds 1995 deze dag in het teken stellen van het meten van antennes. Tot

op heden blijken deze dagen in een behoefte te voorzien, blijkend uit de vele antennes

die in de loop der jaren door onze handen zijn gegaan.

Maar de tijd, en de technieken, schrijden voort. Waren we vroeger al blij met één SWR meter

(iemand met slechts 1 SWR meter meet trouwens altijd de juiste SWR); in de loop der jaren

zagen steeds meer meetapparaten het licht (en het gras op Oranjeplaat). Vanaf de SWR meter

met 1 wijzer, kwamen de SWR meters met een kruismeter, de Autec Research meters, de MFJ

analyser, de RigExpert AA-600, de FA-VA5, de VK5JST Aerial analyser, de nano-VNA en recent

werden er al laptops gesignaleerd!

Dit leidde tot het feit dat er steeds meer exotische antennes werden ontwikkeld en door de jaren

heen, ook op niet-antenne meetdagen werden gecontroleerd. Dit heeft dan weer geleid tot een

waar arsenaal aan antennes en een wijs heer zei ooit (en zijn woorden worden regelmatig

aangehaald): “antennes zijn er niet alleen om te bouwen, je moet er ook wat mee doen”.

Vandaar dat de opzet van de komende antenne meetdag iets anders wordt.
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Ja, het is nog steeds mogelijk om antennes aan de diverse analysers te hangen; 1,8 – 450 MHZ

zonder problemen en 1296 – 2320 Mhz alleen op afspraak. Maar dit jaar wordt de insteek wat

anders; we willen (luister) amateurs de gelegenheid geven om hun eigen ontvanger aan diverse

antennes te hangen en onderling te vergelijken. Niet iedereen heeft de gelegenheid om 4

verschillende antennes op te hangen. En omdat iedereen een voorkeur heeft voor een bepaald

deel van het radiospectrum, zullen er ook antennes zijn voor de diverse banden vanaf 15 kHz –

500 MHz.

Zo zullen in ieder geval aanwezig zijn:

Actieve antenne PA0RDT miniwhip Mark I

Actieve antenne PA0RDT miniwhip Mark II

Vertical 5 meter met standaard 1:9 balun

Vertical 3,2 meter met 1:9 balun volgens recept van PE1ABR

Vertical met 1:5 balun

Endfed met 1:49 balun

Dipool met open lijn en losse tuner

ZS6BKW dipool

Coaxiale antennes voor 6 – 4 – 2 meter

Commerciële Diamond X-50

JWX raamantenne

Uiteraard is het leuk als je zelf ook een antenne meeneemt, zodat je die kunt vergelijken. De

condities op de banden hebben we helaas niet in de hand maar de praktijk leert dat er meestal

wel een contest is.
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Dit is natuurlijk ook een mooi moment om je QRP set met kleine antenne en vishengel mee te

nemen en eens te kijken wat die combinatie precies doet. QRP rules, wordt wel eens beweerd.

Naast de “standaard Oranjeplaat gangers” hebben we als primeur een speciale delegatie van

Delta Scanner Zeeland bereid gevonden om, aan de hand van de nieuwste scannerlijst, het

World Radio TV Handboek en de Klingenfuss Utility guide te helpen met het zoeken naar

interessante zaken om te ontvangen. Wie weet leidt dit weer tot het aanpassen van het

inmiddels standaard Oranjeplaat werk “Wat horen we op Walcheren”

Wij zorgen voor:

12 volt (mits je set is voorzien van PP30 connectoren natuurlijk)

230 volt uit een rood fluistergeval met zuivere sinus kan ook maar laat het dan even weten want

dan huren we een Sherpa in voor het transport!

3 Clarckmasten en de nodige vishengel masten

coax

SWR meters, RigExpert tot 450 Mhz (23 en 13 cm alleen op afspraak)

Een Icom IC-7100, een Yaesu FT-857, een Yaesu FT-817ND, een Icom IC-705

Een Elecraft KX-2 en en aantal Bearcat hand- en mobiele scanners ter referentie.

Een signaalgenerator, een instelbare verzwakker en een LF converter
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Zelf zorg je voor:

Je ontvanger, scanner en/of (QRP) trx. Vergeet de gebruiksaanwijzing niet als je nieuwe

frequenties wilt programmeren

Voedingskabel van je set naar PP30 of een eigen voedingsbron

Eventueel je lievelingsantenne en portable mastje als je die hebt

Coaxkabels met de juiste connectoren voor je set

Een hele kist gereedschap of een handig multitool wat je onopvallend aan je riem kunt hangen

Stoeltje, tafeltje, mok, wat te eten en drinken (is de term “WAT tarief” al gevallen?)

Afhankelijk van de klimatologische omstandigheden een stukje doek ter bescherming tegen de

zon dan wel de regen.
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Wanneer : zondag 4 september 2022

Hoe laat : vanaf 09:00 tot we uitgeluisterd zijn

Inpraat Frequentie. : 145.225 MHz

Waar : Dagrecreatiegebied Oranjeplaat aan het Veerse Meer (linksaf bij Fletcher hotel)

(navigatie op Oranjeplaatweg 1, 4341 RX Arnemuiden brengt je al een heel eind en vanaf daar

zie je ongetwijfeld al wat terreinwagens en antennemasten staan)

Graag tot ziens en nogmaals, wil je iets exotisch meten, laat het ons even weten.

73,

Wijnand, PA3HFJ

Ronald, PA10725

Michel, PD4AVO

Dan, PA1FZH
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Nieuws van VRZA afdeling Zuid West Nederland

Woensdagavond 7 september 2022 is de maandelijkse afdelingsbijeenkomst in ons
onderkomen aan de Binnenhaven te Vlissingen.

Iedereen is van harte welkom, om 20.00 uur staat de koffie gereed.

Al in de Deltaloep van juli/aug 2022 was te lezen dat we op zondag 11 september de jaarlijkse
barbecue zullen organiseren, welke dit jaar in het teken zal staan van ruim 30 jaar VRZA
afdeling Zuid West Nederland. De uitnodiging hiervoor is inmiddels verzonden.

Dinsdag 13 september is de maandelijkse Locator Contest van 20-23 uur lokale tijd op 6m en
hoger. Komende periode zal het afdelingsstation PI4ZWN vanuit Nieuwdorp meedoen aan de
maandelijkse contest.

Woensdagavond 21 september is de reguliere Techno-avond, vanaf 20.00 uur is iedereen van
harte welkom.

Open Radio Huis 24 september van 10 tot 16 uur

Net als dit voorjaar zal de afdeling t.b.v. luister- en zendamateurs en belangstellenden op
regelmatige basis een Open Radio Huis organiseren waar men kan experimenteren, solderen,
verbindingen maken etc. De eerstvolgende keer is zaterdag 24 september van 10 tot 16 uur.

Vossenjachten 80 meter 28 september

Woensdagavond 28 september is de laatste vossenjacht op 80 meter.
Vanaf 19.30 uur start het signaal en kunnen de jagers op pad.
Iedereen kan zich aanmelden via 145.225 MHz.

Voor actuele informatie verwijzen we naar onze website: https://www.pi4zwn.nl/

73’s van Michel PD4AVO

Afdelingssecretaris VRZA ZWN
pd4avo@zeelandnet.nl

Deltaloep Pagina 7 van 23

https://www.pi4zwn.nl/
mailto:pd4avo@zeelandnet.nl


Nieuws van VERON afdeling Walcheren

De koude oorlog ligt alweer meer dan 30 jaar achter ons maar gedurende de periode 1946
- 1991 gebeurde er veel zaken "onder onze neus" waarvan vrijwel niemand iets wist.

Hierom is er in het weekend van 22 en 23 oktober 2022 in Nederland een openstelling van ca.
40 koude oorlog objecten speciaal om deze zaken toe te lichten. In Zeeland zijn er zelfs zeven
koude oorlog objecten geopend voor het publiek.

Ter voorbereiding hierop zal Dan, PA1FZH een lezing houden over de drie vergeten afkortingen
uit de koude oorlog; de KLD, MUD en ABC. Deze drie zaken speelden ook (en soms vooral) in
Zeeland. Zie ook de speciale website www.pa60cuba.nl

Deze lezing vindt plaats op woensdag 14 september 2022 om 20.00 uur op onze eerste
maandelijkse bijeenkomst, na het zomerreces van juli en augustus, in het Palet (Brede School)
in Middelburg-Zuid (tegenover het winkelcentrum).

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.

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.

Voor de laatste nieuwtjes is het altijd handig ook met enige regelmaat onze website
http://www.pi4wal.nl te raadplegen.

Met vriendelijke groet,

Ben Bousché PD1MRZ
Secretaris A44 - VERON Walcheren
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Verslag activering PAFF-0015

Door Robert, PA3GEO en Dan, PA1FZH

Buiten bezig zijn met eenvoudige apparatuur, buiten alle storingen, is een leuk deel van onze

hobby. Vandaar dat we in het weekend vaak aan de rand van het Veerse Meer zijn te vinden.

Ook een Summit on the Air activeren is erg leuk, maar helaas zijn die in Nederland op de

vingers van één hand te tellen en liggen ze ook nog eens aan de andere kant van het land.

Gelukkig zijn er ook veel Flora; Fauna on the Air gebieden die makkelijk toegankelijk zijn en ook

nog eens gewoon “om de hoek” liggen. Zo activeerden we eerder al PAFF-0080, de Kapelse en

Yerseke Moer.

Een groot deel van het Oosterschelde gebied valt onder PAFF-0015, inclusief een stukje van de

dijk net boven Rilland. Dus op vrijdag 15 juli werd koers gezet naar de dijk. We hadden mazzel

want de slagboom stond open en zodoende konden we de Landrover mee naar boven nemen.

De angst dat we, op de kruising Tarweplaat-Westgat, net naast het fietspad, in de weg zouden

staan, bleek ongegrond te zijn; gedurende onze activatie kwam er welgeteld 1 wielrenner langs

die niet eens omkeek naar het antennepark (en de Landrover).
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Als portable opstelling gebruiken we:

PA3GEO: Yaesu FT-817 ( 5 watt) met PAC-12 vertical

PA1FZH: Elecraft KX-2 (10 watt) met homemade endfed (1:49 balun op een FT-50-43 kern met

20 meter draad) als inverted V op een kleine 6 meter glasfiber mast van Decathlon

Gedurende eerdere activaties (SOTA en FF) gebruikten we ieder een endfed met de

voedingspunten naar elkaar en de antennes in elkaars verlengde. In deze configuratie was het

mogelijk om samen op dezelfde band te werken (Robert op CW en Dan op SSB). Met de

opstelling dit keer met een endfed en een vertical bleek de onderlinge beïnvloeding te groot en

werkten we op gescheiden banden. Met QRP blijkt dat ook prima te lukken.
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Na het opstellen van de antennes (minder dan een kwartier) en een bakje koffie, gingen we aan

de slag en al snel stonden de eerste QSO’s in het log. Een vermelding op het DX cluster werkt

altijd in het voordeel.

We hebben niet de 44 vereiste verbindingen gehaald maar dat was ook niet onze opzet. Het

idee was om PAFF-0015 in de lucht te brengen voor diegenen die daar belangstelling voor

hadden. Combineer dat met een dagje gezellig buiten met QRP bezig zijn en een stukje off-road

rijden met de Landrover Defender en de dag kan niet meer stuk.

Voor het overzicht:

PA3GEO (alles in CW):

10 qso’s op 40 meter, 6 qso’s op 30 meter, 8 qso’s op 20 meter en 4 qso’s op 17 meter

PA1FZH (alles in SSB):

14 qso’s op 40 meter en 1 qso op 2 meter
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Al kennis gemaakt met de vernieuwde vormgeving van Delta Scanner Zeeland ?

Via https://deltascannerzeeland.nl/ is het snel klikken naar frequenties, handige kaartjes,

capcodes en het laatste nieuws op gebied van communicatie en nieuwe gebruikers in de ether.

Rubrieken als Maritiem, Luchtvaart, Hulpverlening en Tabellen maar ook Zendamateurs etc.

worden dagelijks bezocht door belangstellenden in onze luisterhobby. Zeker de handige linkjes

naar de landelijke frequentie database, het landelijk scannerforum en de live pagina’s voor

P2000 (P2Kflex), AIS (scheepvaart) en adsbechange (luchtvaart) worden regelmatig bezocht.

Check de maandelijkse updates op onze frequentielijst via onderstaande link:

https://deltascannerzeeland.nl/frequentielijst/

Suggesties en aanvullingen voor de website zijn van harte welkom via het contactformulier.

Zondag 4 september zal een delegatie van Delta Scanner Zeeland aanwezig zijn bij de

jaarlijkse antennemeetdag, die dit jaar in het teken zal staan van het ‘luisteren’ naar de radio

zoals een scanner, kortegolfontvanger en/of SDR-ontvanger.
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AWARDS

Hierbij 2 x een WRTC Award.

1 x de Overall score, 1221e plaats aantal deelnemers 119922.

1 x de Netherlands Overall score, 41e plaats aantal deelnemers 3458.

De mode waarin in werkte was CW en de CW key was een Old school Kent Straight Key.

Transceiver was de Yeasu FT-DX3000 / 100 watt, Antenne 43 mtr. long OCF.

Er was geen aparte klasse, per mode.

En telden alle modes voor de overall score mee.

Dus enkel met CW kon ik het wel schudden, maar strak in de leer, bleef ik trouw aan de Kent

Morse, Straight Key, en heb ik geen andere modes gebruikt.

Al met al weer een een prettige ervaring rijker, waarbij met de de sleutel niet alleen, 5nn, tnx. en

73' als tegen bericht werd over geseind.

73' Cor L. van Soelen PG0S
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Open Radio Huis op zaterdag 24 september 2022

Zaterdag 24 september 2022 zal de eerstvolgende Open Radio Huis zijn, dit keer van

10.00 uur tot 16.00 uur in onze clublocatie aan de Binnenhaven in Vlissingen.

Het initiatief van het Open Radio Huis kwam najaar 2021 n.a.v. de gehouden ‘Technische

Zaterdag’ waar we met belangstellenden die thuis minder in de gelegenheid zijn om te

experimenteren met bijvoorbeeld (grote) antennes, een hele leuke middag hebben gehad.

Inmiddels zijn er al enkele geslaagde edities geweest, voor beelden klik op onderstaande link:

https://www.pi4zwn.nl/open-radio-huis-goed-bezocht/

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om thuis op de korte golf uit te komen, of kan daar

makkelijk uit te voeten met het bouwen- en meten van antennes etc. Juist daarvoor proberen

we op deze (maandelijkse) zaterdagen te faciliteren voor een gezellig én technisch samenzijn.

Natuurlijk zal er ook dit keer voor eventuele belangstellenden weer een knutselproject zijn, we

zullen dit tijdig laten weten via onze website www.pi4zwn.nl

De koffie staat klaar vanaf 10.00 uur, we zijn er tot 16.00 uur. Schroom niet om je lunchpakket

mee te nemen, als je samen met de anderen tussen de middag wilt blijven meelunchen.

Voor slechts 1 euro de gehele dag koffie en thee!

Mocht je al laten weten dat je komt, dan kan dit via info@pi4zwn.nl

Graag tot ziens!
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Koude oorlog weekend op 22 en 23 oktober 2022
Het is alweer ruim drie decennia geleden dat de koude oorlog tot een abrupt einde is

gekomen. Met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie (1991) verdwijnt ook de herinnering

aan een tijdperk, die voornamelijk in het teken heeft gestaan van de constante dreiging

van een alomvattende nucleaire oorlog.

Oktober 1962 was een kritisch punt in de koude oorlog; de spanningen tussen Oost en West

liepen hoog op, resulterende in de Cuba Crisis.

De koude oorlog is voor velen een stuk onbekende geschiedenis en we grijpen de 60 jarige

herdenking van de Cuba Crisis graag aan om hier in het weekend van 22 en 23 oktober 2022

meer bekendheid aan te geven.

In heel Nederland zullen gedurende dit weekend zoveel mogelijk koude oorlog objecten

toegankelijk zijn voor het publiek en wordt uitleg gegeven over de functie van het betreffende

object. Vele objecten zijn zelden open voor publiek en dit weekend is daarom een ideale

gelegenheid om eens “achter de schermen” te kijken.

In juni 2019 ontstond in samenwerking met de Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog het

idee om de techniek achter de koude oorlog meer bekendheid te geven. Tenslotte gebeurde er

veel “onder onze neus” waar weinig mensen vanaf wisten.
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In de periode zomer 2019 – januari 2022 is deze gedachte verder uitgewerkt en leidde tot het

project wat nu voor ligt; meer dan 40 objecten uit de koude oorlog die opengesteld zullen gaan

worden voor het publiek, verdeeld over alle provincies. Niet alleen bunkers en noodzetels zijn

dan te bezichtigen, maar ook luchtwachttorens, schuilplaatsen voor publiek en speciale

“technische bunkers”.
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Niemand van ons had kunnen vermoeden wat er op 24 februari in de Ukraïne zou gebeuren.

We willen benadrukken dat het geplande weekend op 22 en 23 oktober 2022 op geen enkele

manier in verband staat met de situatie in de Ukraïne; we willen graag laten zien wat er in

Nederland gebeurde in de periode 1946 – 1991 en ons niet linken aan de situatie in 2022.

Communicatie was ook in de koude oorlog belangrijk; niet alleen had iedere BB bunker een

eigen mast van 40 meter hoog maar ook vele andere diensten maakten gebruik van radio. De

korte golf zat er vol mee; denk alleen al aan de befaamde “number stations” in de jaren '70 – '80

. Daarom zullen we een ook groot aantal objecten “in de lucht” brengen. Op dit moment hebben

we al bijna 20 stations die vanuit (voormalige) koude oorlog locaties in de lucht zullen komen,

allen met een special call welke vaak is gerelateerd aan het betreffende object. Frequenties,

modes, antennes en vermogen worden door de aanwezige amateurs bepaald maar 2, 40 en 80

meter zijn logische plaatsen om te zoeken. Dit is een unieke gelegenheid om deze objecten te

werken. Hopelijk horen we u ook.

Voor verdere inlichtingen zie:

- www.pa60cuba.nl

- www.erfgoedkoudeoorlog.nl

Namens Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog, Rémon de Man en Pim van den Bosch

Namens het radio deel, Michel Bleijenberg, PD4AVO en Dan de Bruijn, PA1FZH

Voor de locatie Segeerssingel (PA60CUBA) zijn onderstaande linkjes het bezoeken waard:

Voor de aankondiging op de website van Erfgoed Zeeland klik op onderstaande link:

https://www.erfgoedzeeland.nl/agenda/2022/10/koude-oorlog-weekend-in-de-bb-bunker/

Voor het downloaden van de actuele folder (met plattegrond) klik op onderstaande link:

https://www.erfgoedzeeland.nl/media/14156/folder-koude-oorlog-weekend-22-en-23-oktober-v170822.pdf
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De Koninklijke Marine in Zeeland tijdens de Koude Oorlog

TENTOONSTELLING OP MUSEUMSCHIP MERCUUR

Natuurlijk wisten de Zeeuwen van de vele bunkers in de Walcherse duinen en aan de Vlissingse

boulevard. Daar zaten immers in oorlogstijd de Duitse troepen als deel van de beruchte

“Atlantikwall” om een geallieerde landing af te slaan. Na de oorlog bleven diverse locaties

verboden gebied en rezen her en der geheimzinnige antenne-installaties op uit de duinen.

Maar dat in de Koude Oorlog (1945-1991) in bunkercomplexen in en rond Vlissingen onder

andere een geheim maritiem hoofdkwartier van de NAVO en de Nederlandse marine was

gevestigd was eigenlijk alleen ingewijden bekend. En ook zij waren vanwege de geheimhouding

lang niet altijd van alles op de hoogte.

Dankzij archiefonderzoek en gesprekken met betrokkenen is nu voor het eerst een omvattend

beeld gerecon strueerd van de inzet van mensen en middelen voor de maritieme verdediging die

vanuit Zeeland gecoördineerd werd. Ruim 4.500 marinemensen stonden in de regio stand-by in

de Koude Oorlog.

De Mercuur – toen nog oceaanmijnenveger Hr.Ms. Onverschrokken geheten – lag vele jaren in

conservatie om in tijden van oorlog ingezet te kunnen worden om de Noordzee vrij te houden

van zeemijnen. In 1965 was er een nieuwe rol voorzien voor de schepen van de

Onversaagd-klasse. Ze werden nu geclassificeerd als Administratieve Escorteschepen om in

oorlogstijd konvooien te kunnen begeleiden. Ze beschikten aan boord over een ruimere

accommodatie dan gewone mijnenvegers waardoor er extra staf mee kon.

Lees er meer over via de website van het museumschip Mercuur via onderstaande link:

https://www.museumschip-mercuur.nl/op-post-tentoonstelling-koude-oorlog/
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De Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog organiseert op 22 en 23 oktober 2022 het Koude

Oorlog weekend. Verspreid over tientallen locaties tonen allerlei musea aspecten van het

culturele erfgoed uit deze tijd.

P A 6 0 P A R E

Dat weekend zullen zendamateurs vanaf de Mercuur in Vlissingen een speciaal zendstation in

de lucht brengen onder de roepnaam PA60PARE, meer achtergrondinformatie leest u in de

komende edities van de Deltaloep.

Deltaloep Pagina 19 van 23



Medio 2021 is al eens een uitvraag gedaan voor het opnieuw laten programmeren van je eigen

Motorola apparatuur, zoals het laten wijzigen van de frequentie van bijvoorbeeld de UHF

repeater van Vlissingen (naar 438.4375 MHz). Net voor de zomervakantie zijn enkele

frequenties definitief toegewezen door het AT waardoor we nu (na de zomervakantie) aan de

slag kunnen gaan om Motorola apparatuur van enkele amateurs te laten aanpassen.

Zij die zich eerder hebben opgegeven zullen binnenkort worden benaderd voor de mutaties.
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AGENDA

04 september Jaarlijkse Antennemeetdag én Luisterdag op Oranjeplaat

07 september Afdelingsbijeenkomst VRZA afdeling Zuid West Nederland

10 september Open Monumentendag met PB6BB Westenschouwen

11 september Barbecue 30 jaar VRZA afdeling Zuid West Nederland

13 september Locator Contest

14 september Lezing PA1FZH op afdelingsbijeenkomst Veron Walcheren

21 september Techno-avond VRZA afdeling Zuid West Nederland

24 september Open Radio Huis bij de VRZA afdeling Zuid West Nederland

28 september 6e (laatste) Vossenjacht 80m

14-16 oktober JOTA weekend

22-23 oktober Koude Oorlog Weekend waaronder o.a. onderstaande stations:
PA60CUBA te Middelburg en PA60PARE (Mercuur) te Vlissingen

29 oktober Dag voor de Radioamateur in Zwolle

15 december Verkoping Veron Walcheren
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RADIORONDES

Elke werkdag 05-07 uur 430.1250 MHz Vroege Vogelronde via PI2NOS

Zondagochtend 09.30 uur 144.2750 MHz SSB ronde +/- QRM

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 Jesse Kluijfhout PE1RUI www.pi4vli.nl

PI4WAL Ben Bousché PD1MRZ www.pi4wal.nl

PI4ZWN Michel Bleijenberg PD4AVO www.pi4zwn.nl

Regionale UHF repeater 438.0375 MHz PI2VLI Zuid-West Zeeland DMR CC1 TS 1 en 2
Regionale UHF repeater 438.4375 MHz PI2VLI Zuid-West Zeeland FM (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.7750 MHz PI3GOE Noord- en midden Zeeland, (88,5 Hz)
Regionale UHF repeater 438.4000 MHz PI1ZLD Noord- en midden Zeeland, (88,5 Hz)
Regionale VHF repeater 145.6000 MHz PI3ZVL Zeeuws-Vlaanderen, Westdorpe
Regionale UHF repeater 438.1500 MHz PI2ZWS Zwingelspaan, Fijnaart (88,5 Hz)
Regionale UHF repeater 438.5000 MHz PI1ZWN West-Brabant, Bergen op Zoom C4FM
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)
Regionale UHF repeater 438.1250 MHz PI3BOZ West-Brabant, Bergen op Zoom D-STAR
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
VHF repeaters PI3BOZ & PI3GOE staan (meestal) gekoppeld voor beter en groter bereik.

Eindredactie: Ronald Verburg PA10725 & Michel Bleijenberg PD4AVO

Alle Delta Loeps (1999-2022) zijn terug te lezen via https://www.pi4zwn.nl/downloads/

Stuur uw kopij voor de oktober editie uiterlijk 20 september naar deltaloep@gmail.com
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