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PI4EDE & PI4WAG 

Komende clubavonden 
Dinsdag 12 december – Eindejaarsavond  

Op 12 december hebben we weer onze traditionele 

eindejaarsavond. AANVANG: 19:00 UUR !!!! 

Het programma blijft nog even een verrassing, het 

bestuur heeft de leden gevraagd met voorstellen te 

komen.  

We zijn benieuwd.  

Maar een hapje en een drankje zal ongetwijfeld 

aanwezig zijn om de stemming te verhogen.  

En natuurlijk is er gelegenheid voor onderling QSO, 

het inleveren of ophalen van QSL-kaarten en het 

lenen van tijdschriften. 

Voor verdere informatie over locatie en tijden: zie 

onze websites:  

www.A43.veron.nl  

www.pi4ede.datastar.nl 

 

 

Op dinsdag 9 januari organiseren de VERON afd. Wageningen en de VRZA 

afd. Zuid-Veluwe een gezamenlijke Nieuwjaarsbij-

eenkomst in de kantine van de korfbalvereniging 

C.K.V Reehorst waarbij we het glas heffen op het 

komende verenigingsjaar.  

Het adres is Langekampweg 4, 6715AV te Ede, 

aanvang 20:00 uur. Als u voor het eerst komt: kijk 

dan even op onze website PI4WAG.nl voor de juis-

te locatie en vertrouw niet op uw navigatie appara-

tuur want die stuurt u de rimboe in.  

Er is gelegenheid voor onderling QSO en wellicht wordt er gezorgd voor een 

snufje techniek.  

Onze gezamenlijke Valleironde op 145.250 MHz vindt plaats op de maandag 

voor iedere clubavond. Meldt u zich ook eens in op deze ronde om 20:30 

uur. 

Dec. 2017 
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VRZA afd. Zuid-Veluwe VERON afd. Wageningen 

Combinatie uitzending afdelingszenders PI4EDE—PI4WAG 
Uitzending elke maandagavond vóór  

de 2e dinsdag van iedere maand.  
Aanvang: 20:30 uur 

Frequentie: 145.250 MHz 
 

Clubavonden 
Iedere 2e dinsdag van de maand in de 

Kantine korfbalvereniging CKV Reehorst ‘45 
Langekampweg 6, 6715 AV Ede  (52,02,09 N & 5,38,17 O) 

Aanvang 20:00 uur Zaal is om 19:30 uur open 
T: 0318-647220  

 

QSL-Manager 

Gerrit Plasman PA3DDP  

Hof van Putten 8 

6721 TL Bennekom 

      T: 0318-417197 
      E: pa3ddp @veron.nl 

      

     DOPE Nieuwsbrief 

     Rikus van Holland PDØIAZ 

     T:0318-638380 

     E: h.v.holland@ hetnet.nl 

Correspondentieadres 

VRZA afd. 24 Zuid-Veluwe 

p/a Lindelaan 28 

6721 VC Bennekom 

T: 0318-415146 

E: pi4ede@ vrza.nl  
 
Voorzitter 
Wolter Nijmeijer PA5WN 
T: 0318-415146 
E: pa5wn@ vrza.nl  
 
Secretaris 
André van Silfhout PEØAVS 
T: 06-50451360 
E: pe0avs@ vrza.nl 
 
Penningmeester 
 

Vacant=> Vacature !!!! 
 
 
Bestuurslid 
Coen Bakker PF1A 
T: 06-16474257 
E: pf1a@ vrza.nl 
 
Bestuurslid 
 

Vacant=> Vacature !!!! 
 
Afdelingszender PI4EDE 
Vergunninghouder: Jaap Zoet PA3BQC 
 
Bank-relatie 
IBAN: NL30.ING.B.00.00.94.88.19 
t.a.v. VRZA afd. Zuid-Veluwe  
p/a Oude Kerkweg 58, 6717 JR Ede 
 
Website 
http://pi4ede.datastar.nl  

Correspondentieadres 

VERON afd. Wageningen 

p/a Nijhofflaan 93  

3906 EV Veenendaal 

T: 0318-508856 

E: a43@veron.nl 

 
Voorzitter 

Mans Jansen PAØMBJ 
T: 0317-416964 
E: pa0mb j@veron.nl 
 
Secretaris 
Fred Verburgh PAØFVH 
T: 0318-508856 
E: pa0fvh @veron.nl 
 
Penningmeester 
Geeuwke de Boer PG3B 
T: 0318-555203 
E: pg3b@ veron.nl 
 
Bestuurslid 
Wouter Lingeman PG2W 
T: 06-47082329 
E: pg2w@ veron.nl 
 
Bestuurslid 
Gerrit Plasman PA3DDP 
T: 0318-417197 
E: pa3ddp @veron.nl 
 
Afdelingszender PI4WAG 
Vergunninghouder: Fred Verburgh PAØFVH 
 
Bank-relatie 
IBAN nr. NL47.ING.B.00.01.49.93.76 
t.a.v. Veron afd. Wageningen 
p/a Varenmos 9 3904 JX Veenendaal 
 
Website https://a43.veron.nl/ 

Colofon 

mailto:pa3ddp@veron.nl
http://pi4ede.datastar.nl
mailto:a43@veron.nl
mailto:pa0mbj@veron.nl
mailto:pa0mbj@veron.nl
mailto:pa3ddp@veron.nl
https://a43.veron.nl/
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 Vorige clubavond  
De clubavond van 14 november 

Op deze avond hebben we weer onze traditionele verkoopavond gehou-

den die opgeluisterd werd door de nieuwe hoofdredacteur van CQ-PA, 

Henk Smits, PE1KFC.  

Onze afslager Wolter, PA5WN maakte zijn reputatie weer helemaal waar 

en wist met verve de diverse artikelen aan de man te brengen, hetgeen 

diverse malen leidde tot lachsalvo’s vanuit de in ruime mate toege-

stroomde leden.  

Kortom, de sfeer zat er weer goed in en onze VRZA-gasten lieten zich 

qua aankopen niet onbetuigd, waarvoor namens de penningmeesters: 

onze dank!  

Zoals de gewoonte zijn de niet verkochte zaken die niet terug hoefden 

naar de oorspronkelijke eigenaren weer opgeslagen en worden bewaard 

voor de eerstvolgende vlooienmarkt in Rosmalen. 

Mans PA0MBJ 

Even kort voortbordurend op een Ledlamp. 

Ik heb voor mijn nieuwe huis bij Praxis in Gouda een enkele LED balk 

gekocht voor nog geen 10 euro. Nieuwsgierig naar de hoeveelheid licht 

heb ik deze aangesloten op het lichtnet.  

Geeft ruim voldoende licht voor wat ik nodig denk te hebben maar ….. 

Op mijn zolder heb ik voor nood een draaddipool en op HF was de sto-

ring van de LED balk goed te horen.  

Let wel de afstand is klein, minder dan 2 meter vanaf het voedingspunt. 

Gemiddeld S4 op HF. Niet ernstig gezien de afstand maar toch … Met 

een paarse ferrietring en een aantal windingen van het netsnoer was 

het aangenaam stil geworden. In het smalle armatuur was geen plaats 

voor ontstoring, dus dan maar er buiten.  

(Piet PA0POS) 

Reactie Piet PA0POS NB 288 Ledlampen 
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 VERON Afdelingscompetitie 2017 – Tussenstand A43 

De afgelopen maanden stond onze afdeling wisselend op de 15e of 16e 

plaats in de competitie, echter de CQ WW CW contest van afgelopen 

weekend en de deelnemers hieraan van onze afdeling heeft voor veran-

dering gezorgd.  

Mede door de overweldigende score van Eldert PC5Q met 1713 QSOs en 

36 punten in deze contest zijn we naar de 14e plaats gestegen.  

Vorig jaar zijn we geëindigd op de 15e plaats met 510 punten en 17741 

QSOs en nu staan we op de 14e plaats met 568 punten en 20310 QSOs. 

Met nog een aantal weken en contesten te gaan zou het leuk zijn deze 

positie te behouden.  

Deelname aan deze competitie is heel eenvoudig, maak minstens 25 

verbindingen in een contest en geef het totaal QSOs van de contest 

door op https://afdelingscompetitie.veron.nl/.  

Aanmelden via ‘score doorgeven’ voor nieuwe deelnemers.  

Help de afdeling aan een nog hogere eindstand door voor 18 de-

cember (afsluiting competitie) deel te nemen aan een contest. 

Hieronder een overzicht van de punten, QSOs en van de deelnemers 

binnen onze afdeling. 

Fred PA0FVH 

Jaarafsluiting 2017 

Afgelopen week hebben de afdelingsleden van beide 

verenigingen via de mail een uitnodiging ontvangen 
voor het bijwonen van de jaarafsluiting.  

Omdat dit toch weer een heel speciale bijeenkomst 
zal zijn willen we graag weten of je komt of niet. 

Daarom via deze weg nogmaals het verzoek om uiter-
lijk op woensdag 6 december door te geven of je wél 

of niet komt!  

Heb je dat nog niet gedaan, wacht dan niet langer, 
maar reageer!!  

 

De avond is op 12 december 2017 en we beginnen al 
om 19:00 uur. Zorg dat je het niet mist.  

Heb je als afdelingslid geen mail ontvangen, neem 
dan ASAP contact op met Fred PA0FVH of Wolter 

PA5WN en vraag ons om je emailadres te controleren. 

Op dit moment is de stand: 6 afmeldingen en 17 aan-
meldingen.  

We missen dus nogal wat reacties! 

Wolter, de PA5WN 
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 Sluiproute voor gratis update Windows 10 gaat sluiten 

Officieel moet je tegenwoordig betalen voor de upgrade naar Windows 

10, maar er zijn wat stiekeme methodes denkbaar waarmee je de over-

stap nog steeds gratis maakt. Een van de bekendste sluiproutes wordt 

binnenkort echter door Microsoft gesloten. 

 

 

Upgraden naar Windows 10 was het eerste jaar gratis, daarna niet 

meer. Maar al snel werd duidelijk dat overstappen op Microsofts nieuwe 

besturingssysteem alsnog voor nop kon, door het upgrade-programma 

te downloaden via deze Toegangelijkheidspagina. 

 

Het aanbod geldt voor gebruikers die 'ondersteunende technologieën 

gebruiken,' zoals het vergrootglas of het virtuele toetsenbord. Of je dat 

daadwerkelijk gebruikt, wordt niet gecontroleerd. Iedereen kan via deze 

weg dus probleemloos gratis upgraden. 

 

Lees ook: Windows 10 gratis installeren als upgrade of schone versie 

 

Andere manier 

 

Microsoft zegt op diezelfde pagina nu dat het aanbod tot 31 december 

geldt. Althans, op de Amerikaanse site. Op de Nederlandse pagina is er 

nog geen sprake van deze aanpassing, maar dat volgt vermoedelijk 

snel. 

 

Als het zo ver is, blijft er nog een andere route voor je open. Je kunt 

ook gratis upgraden met het Hulpprogramma voor Windows 10. Daar-

mee installeer je het besturingssysteem via usb of dvd. Je hebt wel een 

productcode nodig van Windows 7 of 8.1, waar tijdens de installatie om 

wordt gevraagd. De vraag is nu hoelang deze 'maas in de wet' nog blijft 

bestaan. 

 

Bron Computeridee 
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 71 deelnemers bij examens in Nieuwegein 

Stichting Radio Examens hield 1 november 

een examensessie in Nieuwegein. Henk 

Vrolijk (PA0HPV) van Stichting Radio Exa-

mens laat het volgende weten: Voor het F-

examen verschenen 36 deelnemers. Van 

hen zijn 16 voorlopig geslaagd (44,4 %).  

Voor het N-examen verschenen 35 deelne-

mers. Van hen zijn 25 voorlopig geslaagd (71,4 %).   

Een promoteam van de VERON en VRZA was aanwezig en zij gaven aan dat 

er goede belangstelling voor hun folders, uitdeel exemplaren van Electron 

enz. was. Het examen stond onder toezicht van Dhr. Anema van Agent-

schap Telecom. 

 

Wachten op de uitslag 

Veel kandidaten vragen zich af waarom het lang duurt voor de uitslag ver-

werkt is bij Agentschap Telecom. Secretaris Henk Vrolijk van SRE geeft hier 

een toelichting op. 

Agentschap Telecom ontvangt van de Stichting Radio Examens binnen twee 

dagen de scores van de deelnemers en het vereiste ‘Rapport van Bev-

indingen’. 

AT gaat van elke geslaagde, via de gemeentelijke basisadministratie, na of 

de persoonsgegevens kloppen. Daarna worden deze gegevens ‘klaargezet’ 

in het gebruikersregister, zodat de software van het register een geslaagde, 

die voor het eerst inlogt, ook als zodanig herkent. Inloggen in het gebrui-

kersregister voordat de herkenning gegevens zijn ingevoerd heeft geen zin. 

Dit invoerproces duurt meestal enkele weken, afhankelijk van het aantal 

deelnemers en van andere (maritieme) examens waar men bij AT ook veel 

werk aan heeft. Als de gegevens zijn ingevoerd en er geen fouten zijn ge-

constateerd en als de SRE ook de juiste procedure blijkt te hebben bewan-

deld, worden de examens officieel ‘vastgesteld’. De SRE ontvangt dan de 

‘vaststellingsbrief’ van AT. Wij sturen dan aan iedereen een mailtje dat de 

vaststelling is ontvangen en dat de brieven met de uitslag er aan komen. 

Degenen die zeker weten dat ze geslaagd zijn, kunnen dan al inloggen. 

De brieven met de uitslag worden zo snel mogelijk na ontvangst van de 

vaststelling verzonden. Voor de geslaagden zit er ook het certificaat van de 

SRE bij.” 

Bron: Hamnieuws 
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 Slimme antenne beschermt auto tegen cyber-aanvallen 

Jarenlang wist ik een oude Opel Corsa in leven te houden, omdat de meest 

geavanceerde elektronica die erin zat waarschijnlijk de gloeilampen waren 

(de radio telt niet mee, dat was een accessoire). Tegenwoordig zitten auto’s 

zo vol elektronica dat ze al worden afgedankt als er een draad losraakt. De 

tijden zijn wel veranderd! 

 

Moderne auto’s zitten tjokvol elektronische systemen en daardoor kunnen 

problemen die vroeger niet eens bestonden dramatische vormen aannemen 

en lezen we dingen als “STMicroelectronics gaat aan de leiding in de race 

om "auto’s te beschermen tegen cyber-aanvallen...” 

 

Om deze bedreigingen aan te pakken heeft ST de Telemaco3P telematics 

and connectivity processors STA1385 uitgebracht in verschillende varianten. 

Het zijn dubbele ARM Cortex-A7-processors voorzien van een ingebouwd, 

geïsoleerd Hardware Security Module (HSM)-subsysteem dat werkt met een 

ARM Cortex-M3 voor het controleren van de authenticiteit van ontvangen 

berichten en alle externe apparaten die proberen verbinding te maken. 

 

De nieuwe chips zijn ook zeer robuust, met een toelaatbare maximumtem-

peratuur van 105°C voor gebruik op plaatsen waar het bijzonder heet kan 

worden, zoals bij het dak van de auto in een slimme antenne. 

 

Een slimme antenne? Het moet niet veel gekker worden: zelfs een stukje 

draad moet nu weer “intelligent” worden en in staat zijn om POSIX-

compliant besturingssystemen te draaien op de drie (!) ingebouwde 32bits-

microcontrollers. Een antenne was vroeger gewoon een stukje koperdraad, 

maar hij heeft nu CAN FD, Gigabit Ethernet en 100Mbit/s Secure Digital I/O 

(SDIO)-interfaces om zijn eigen storing te maken. 

 

Vooruitgang, technologie, we zijn er dol op, maar ze maken alles wel inge-

wikkeld. 

Bron Elektor 
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Bevrijdingsstraat 40 Wageningnen 

Achterdoelen 8 Ede 

Zendamateurs showen in Vlissingen  

Maurits Sep 19-11-17, 09:29  

Zendamateurs showen in Vlissingen modernste radio's ter waarde van een 

dure auto 

Van grote ouderwetse bakbeesten tot de kleinste en modernste computer-

gestuurde radio's. Van vossenjacht op de korte golf tot analoge amateur-

televisie. Zendamateurs kwamen zaterdag bijeen in Vlissingen voor het 

25-jarig jubileum van de Vereniging van Radio Zend Amateurs afdeling 

Zuidwest-Nederland. 

Het pand aan de Binnenhaven van Vlissingen liep helemaal vol met radio-

fanaten en nieuwsgierige leken.  

En iedereen kwam aan zijn trekken.  

Experts konden de nieuwste snufjes ontdekken en leken kregen uitgebreid 

uitleg over de werking van zenders, repeaters, frequenties, antennes, 

Weak Signal Propagation Reporter (WSPR), Automatic Packet Reporting 

System (APRS) en het Automatic Identification System (AIS). 

Robert Poortvliet, secretaris van de vereniging, demonstreerde de werking 

van amateurtelevisie. ,,Dit kunnen ze tot in Bergen op Zoom ontvangen.'' 

Of het beeld daar verder het land in gestuurd kan worden? ,,Ja, maar dan 

moet je een repeater hebben en via een ander kanaal uitzenden.'' 

Voorzitter Karin Mijnders keek zelf af en toe ook met bewondering én ver-

wondering naar de apparatuur die sommige van haar collega's hadden 

meegebracht. ,,Wat je daar ziet is heel speciaal. En duur.  

Ik heb verschillende auto's horen noemen die je voor hetzelfde geld zou 

kunnen kopen.'' 

Auto's stonden er trouwens ook: twee Landrovers met ingebouwde radio-

apparatuur. 

Bron PZC 
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 Verslag QSO-Party 2017 

Wim Visch, PG9W heeft onlangs de 27e VRZA QSO party 2017 georgani-

seerd. Zoals u wellicht weet wordt deze QSO party georganiseerd rondom 

de oprichtingsdatum van de VRZA die dit jaar haar 66e verjaardag viert.  

De locatie voor de QSO party is het troephuis van Scouting Tarcisius aan de 

Bosrand in Ede. We kunnen daar gebruik maken van een klimtoren waarop 

we de 2 meter vertical  kunnen plaatsen evenals een klaverblad voor de-

zelfde band. Voor 40 meter is een G5RV opgehangen van Oost naar West. 

Later op de dag is ook nog een End-Fed voor 40 meter geplaatst omdat er 

bar weinig op 40 meter te werken viel, althans geen clubstations.  

Op 2 meter ging het wat beter, maar hielt ook niet over. 

Als transceivers hadden we de beschikking over een Yaesu FT991 voor de 

korte golf, en een Kenwood TM-G707A voor 2 meter.  

Later op de dag kwam er ook nog ergens uit een binnenzak een K3X te-

voorschijn waar nog een beetje mee gespeeld is. Van het tweede 2 meter 

station heb ik geen nadere gegevens. 

Over de verbindingen kan ik kort zijn, deze waren zwaar ….. Of alle afdelin-

gen in de lucht waren weet ik niet maar, op een enkele afdeling na, hebben 

we ze niet gewerkt. 

Omdat de QSO party tussen 11:00 uur en 14:00 uur gehouden werd moest 

tussendoor de inwendige mens gevuld worden.  

Traditioneel is dat een broodje-zuurkool-met-worst! En omdat het een tra-

ditie is was dat ook dit jaar het geval. Gelukkig bleef de zuurkool netjes in 

het zakje tijden het opwarmen, maar dat heeft (zie foto) maar weinig ge-

scheeld.  

Maar goed, het heeft ons allen weer geweldig gesmaakt. 

Ondanks het zeker tegenvallende resultaat kunnen wij, als afdeling, toch 

weer terugkijken op een geslaagd evenement. 

Op de website is de log te bekijken die ik naar de manager heb gestuurd. 

De kaarten zijn geschreven en zullen komende bijeenkomst worden afgege-

ven. Mijn dank gaat uit naar de volgende deelnemers: Hennie PA0RMS, Ad 

PA2Z, Jaap PA3BQC, Henny PA3BYB, Gerrit PA3DDP Hans PD0NCF, André 

PE0AVS, Hans PE1KNP, Rijk PE1PTJ, Coen PF1A, Wouter PG2W en aan Hans 

PD3KWS voor het maken van de foto’s. 

Wolter, de PA5WN 
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 90 jaar radio amateurs legaal 

Op 25 november 2017 is het 90 jaar geleden dat de amateurbanden offici-

eel aan ons werden toegewezen. 

Om als amateur experimenten met radiogolven te doen moet je wel toe-

gang tot de frequenties hebben. 

In de beginjaren van de 20-ste eeuw werd algemeen aangenomen dat com-

municatie via radio golven een laag frequente aangelegenheid was. Experi-

menten van amateur raakte daardoor in conflict met commerciele- en over-

heidsdiensten. 

Radioamateurs ontdekten toen dat ook kortegolf signalen overal over de 

wereld werden gehoord. Dat veroorzaakte een rush ook in de hogere fre-

quentie banden. Iedereen kan in verdrukking.  

Radioamateurs, juist de mensen wiens experimenten de waarde van de 

korte golven in de eerste plaats hadden onthuld, liepen het grootste gevaar 

om opzij te worden geschoven Destijds waren er maar heel weinig landen 

waar radioamateurs zich in nationale verenigingen hadden kunnen organi-

seren. In veel landen werd de werking van de amateurradio actief ontmoe-

digd of zelfs illegaal. 

In Nederland was het de legendarische toen 18-jarige Nederlander Henk 

Jesse, met zijn zelf benoemde roepletters PACII, die als een van de aller-

eerste zendamateurs met zijn zelfgebouwde apparatuur in december 1923 

met Amerika wist te communiceren op de toen erg korte golflengte van 113 

meter. 

Gelukkig waren er vooruitziende mensen die het probleem begrepen en in 

staat waren om een oplossing te vinden. In 1925 ontmoetten ze elkaar in 

Parijs en richtten ze formeel de International Amateur Radio Union of IARU 

op. 

Aan het einde van de jaren twintig, was de radioamateur een internationaal 

erkende gebruiker van de openbare ethergolven. 

Maar in de individuele landen varieerde de stemming van enthousiaste on-

dersteuning tot een volledig verbod. 

De eerste grote uitdaging voor de IARU vond plaats 27 november 1927 tij-

dens de Washington International Radiotelegraph Conference. 

Radioamateurs zouden gemakkelijk tot banden kunnen worden veroordeeld 

die te smal zouden zijn om toekomstige groei te ondersteunen. In plaats 

daarvan werden toewijzingen behaald die we vandaag nog steeds kennen 

als 160, 80, 40, 20 en 10 meter, met een band van 5 meter die na de 

Tweede Wereldoorlog werd verplaatst naar 6 meter. 

Op de 1927 Washington Conferentie werd een enorme hoeveelheid regels 

geformuleerd, die door 72 landen, werden getekend. Echter in elk land 

moesten die regels worden geimplementeerd Het huidige bandplan is tot 

stand gekomen door jarenlange acties van de IARU, die in 1925 pas 25 lan-

den vertegenwoordigde tot momenteel 150 van vrijwel ieder land. 

(IARU, etc) Bron:PI4WNO bulletin 
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Foto’s QSO-Party 26 november 2017 
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>> december 2017 <<  

Ma.11 20:30 uur Valleironde PI4EDE of PI4WAG op 145.250 MHz  

Di.12 20:00 uur Clubavond – Jaarafsluiting (Wie oh Wie) 

Zo. 17 KAR radiomarkt Bladel 

Do. 28  Open dag afd. N.O. Veluwe van de Veron. 

  

>> Januari 2018 <<  

Wo.10 Zendexamens N en F in Amersfoort 

Ma.8 20:30 uur Valleironde PI4EDE of PI4WAG op 145.250 MHz  

Di.9 20:00 uur Clubavond – Nieuwjaarsbijeenkomst  

Vergadering voor de PACC bij Tarcisius 

Bosrand 17-A in EDE Aanvang: 20:00 uur  
Do. 18  

>> Februari 2018 <<  

Za 10  

Zo 11 
PACC contest 

Ma.12 20:30 uur Valleironde PI4EDE of PI4WAG op 145.250 MHz  

Di.13 20:00 uur Clubavond – NNB 

Za 21 Morse-examen in Belgie 

  

>> maart 2018 << 

Wo.07  radio examens N en F Nieuwegein 

Ma.12 20:30 uur Valleironde PI4EDE of PI4WAG op 145.250 MHz  

Di.13 20:00 uur Clubavond – NNB 

Za.17 Landelijke radiovlooienmarkt in Rosmalen 

  

>> april 2018 << 

Ma.9 20:30 uur Valleironde PI4EDE of PI4WAG op 145.250 MHz  

Di.10 20:00 uur Clubavond – NNB 

  

  

>> mei 2018 << 

Ma.7 20:30 uur Valleironde PI4EDE of PI4WAG op 145.250 MHz  

Di.8 20:00 uur Clubavond – NNB 

Za.zo.5

-13 
VRZA radiokampweek Oisterwijk 

 

Club- & landelijke activiteiten  

NNB = nog nader 

bepalen. 


