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Van de voorzitter.
De vakantie periode is nu echt voorbij, en zo ook de zomer. De dagen worden korter en dat is voor onze hobby,
ook weer de uitgelezen tijd om weer aan een nieuw project te beginnen. Ik heb via de verschillende media al een
aantal mensen gezien, die bezig zijn. Een PA, voor achter de set, een nieuwe antenne, enz.
De mannen van de contest groep zijn ook weer druk bezig om alles nog beter voor elkaar te krijgen. Helaas was
het weer tijdens de velddag niet echt om over naar huis te schrijven, maar ze hebben hun best gedaan. Ik begreep
dat er maar weinig belangstelling was geweest van amateurs. De contest groep is op dit moment druk bezig met
het maken van een antenne-plan voor de CQWW. Succes mannen! En voor de nieuwsgierige amateurs onder ons
(zijn we toch allemaal), kom eens langs als ze aan het contesten zijn.
De eerste bijeenkomst van dit seizoen was een geslaagde avond. Er was dit keer geen spreker, maar door alle
gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden van de aanwezigen, werd het een leuke en gezellige avond.
Tamme liet nog een zelfbouw antenne zien, en vertelde daar nog wat wetenswaardigheden over. En ook hoe deze
vrij simpel gebouwd kan worden. De afstelling was nog niet hellemaal goed en de antennemeter van de afdeling
werkte niet echt mee. Misschien moeten we als afdeling een kleine investering doen, en een nieuwe kopen.
Nog even gehad over de mogelijkheden van WSPR, en de voldoening om met laag vermogen verre verbindingen te
maken. Onderling waren er tijdens de pauze ook nog leuke gesprekken. D-star, DMR-modes, en welk eiland er op
dit moment nog gewerkt kon worden. Om een uur of tien hebben we de bijeenkomst gesloten.
Op 6 oktober wordt er een lezing gegeven over radarsystemen; aanvang 19:30 uur. Meer info verder op in de CQ.
Veel plezier met de hobby.
73 PD2RVH
Robert
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Afdelingsbijeenkomst 6 oktober
Radarsystemen tijdens WO II 1940-1945
Dinsdagavond 6 Oktober gaan we samen met Henk Zwier PA3CLL terug naar
de tijd dat Nederland in Oorlog was met onze oosterburen.
In die tijd waren er veel radar systemen in gebruik en Henk zal ons deze
avond veel vertellen over bijvoorbeeld de Limber Freya radar systemen uit
1930 met de voor ons bekendere codenaam Wasserman welke geplaatst zou
worden op een grote bunker op het eiland Schiermonnikoog die er nooit
kwam maar op Teschelling was dit radar systeem wel operationeel. Deze
radarsystemen maakten deel uit van de Atlantic wall een verdedigingslinie
van Nazi Duitsland tijdens de tweede WO. Ook komen de H2S radar aan de
orde en ook de op Leeuwarden gestationeerde ME110 met de Liechtenstein
SN-2 radar.
Interesse in dit boeiende verhaal van Henk, dan bent u van harte uitgenodigd
om 6 Oktober naar de Buorskip aan de vlaslaan 26 te Beetsterzwaag te
komen, aanvang 19.30 uur
Naast dit verhaal is er vooraf een korte ledenavond met informatie van en door u zelf en:
-

Verslag van het kortgeleden VHF contest.
Informatie van en over het 30 jarig bestaan van onze afdeling.
Lief en Leed.
QSL manager.

U bent van harte welkom, lid of geen lid.
Graag tot ziens,

Verslag van de afdelingsavond 1 september.
Robert opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom.
We hebben deze avond geen spreker en willen deze avond ruimte laten voor veel onderling qso en vragen over en
weer.
Zo kwam deze avond aan de orde:
•
Mededeling van het QSL bureau, er zijn veel kaarten van om’s die niet of bijna niet op de afdelingsavond
komen, Bouke leest de calls op en een aantal stapels gaan via anderen naar de bewuste zendamateur.
•
Tamme vertelt over het VHF contest weekend wat aanstaande is, het is dit weekend de bedoeling om ook
een aantal HF antennes te testen.
•
Een zelfgemaakte antenne zal straks nog even te zien zijn.
•
30 jarig bestaan van onze afdeling, er is begin dit jaar gevraagd wie aan dit evenement wil werken en
plannen maken voor een bijzonder evenement of samenzijn.
•
Helaas is het gebleven bij wat ideeën maar concrete plannen zijn er nog niet ingediend bij bestuur.
•
We wachten nog een paar maanden op plannen.
•
Frans vraagt dringend aandacht voor onderwerpen en sprekers om onze avonden te vullen.
•
Er zijn enkele afspraken al gemaakt, en een paar moeten nog concreet worden dus het lijkt er dit jaar op
dat er weer een gevulde agenda is maar namen met mail adressen zijn van harte welkom bij Frans.
•
Er staat een lezing gepland over het gebruik van N1MM en mochten daar vragen over zijn dan wil de
spreker daar zeker mee bezig, mail de vragen maar naar mij. Pa1nhz@a63.org
•
Lief en Leed, Joeke is een tijd terug geopereerd en is weer thuis maar moet nog veel herstellen, namens
de afdeling beterschap.
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•

•
•

Bouke vertelt nog even dat hij gelokt is door het gebruik
van een drone om pakketjes af te leveren waar dan ook
op de wereld en dat deze wellicht ook een antenne
omhoog zou kunnen houden.
Hoe dit afloopt zullen we vast en zeker eens horen.
Johannes vraagt nog aandacht voor het bestellen van
toegangskaarten voor de DvdA.

Ook zonder spreker konden we deze avond goed vullen en samen
met een gehaktbal en een drankje was dit een geslaagde avond.
Robert dankt ons voor de gezellige zinvolle avond en wenst ons
wel thuis en graag tot 6 Oktober.
73' Roel Pot PD0OYF
Secretaris en PR afdeling A 63

A63 Scorebord.
De stand van zaken,
In het onderstaande overzicht, ziet u welke leden meedoen met HF contesten, en
hoe ze hebben gescoord, ten opzichte van andere afdelingsleden.
Meedoen is simpel, geef maandelijks door op de website: afdelingscompetitie.nl
hoeveel verbindingen u heeft gemaakt, en in welke contest. De redactie publiceert
dan maandelijks uw resultaat!

Resultaat afdeling Friese Wouden:
PD0MBY
PD0MBY
PD0MBY
PA0ZH
PA0ZH
PA0MBD

SCC RTTY Championship
Russian Radio RTTY WW Contest
IARU Velddagcontest SSB
Russian Radio RTTY WW Contest
CQ WW DX Contest
CQ WW DX Contest

53 QSO's en
28 QSO's en
28 QSO's en
26 QSO's en
76 QSO's en
412 QSO's en

2 Pnt.
1 Pnt.
1 Pnt.
1 Pnt.
3 Pnt.
10 Pnt.

Totaal 15189 QSO's en 399 Pnt.

oktober 2015

CQ Friese Wouden

Pagina 3 van 10

Dag allemaal,
Ik kreeg onderstaand verzoek toegestuurd en vond het de moeite waard om dit door te sturen, in de hoop dat
iemand naar de kleinzoon kan reageren.
Alvast bedankt voor de moeite en 73’s
de Martin/PA0MBD
Martin,
Recentelijk ben ik begonnen met het uitzoeken van mijn stamboom. Nu was mijn opa (Albert Hofkamp) een
bekende zendamateur, en heeft ook QSL kaarten verzonden.
Ik zou het geweldig vinden als ik een kopie zou kunnen krijgen van zo'n oude QSL kaart van hem (PA0AH)
Hij woonde op Oudebiltdijk 254, 9076GH Oudebildtzijl, en is al enige tijd geleden overleden.
Er zijn veel leden die QSL kaarten sparen. Zou U eens bij de oudere leden willen vragen of ze toevallig een QSL
kaart van hem hebben liggen ?
Een kopie zou prima zijn,een origineel helemaal geweldig.
Hopende op een positieve reactie,
Mvrgr,Tjibbe (kleinzoon van Albert)

Lief en leed
Na afnemende gezondheid is op 30 augustus op 79 jarige leeftijd van ons heengegaan onze
radiovriend, Joop de Schiffart PA3EHY uit Terhorne.
As it Libben net mear giet sa ast hope hiest
As dy sa'n protte ûntnommen wurdt
Ast net mear eltse dei nei dyn bedriuw kinst
En dyn libben net mear dyn libben is
Dan komt der in tiid datst der yn berêst
Dat it ein kommen is
Joop stond aan de wieg van onze huidige repeater op 145.700 Mhz wat als een zomer experiment is begonnen in
1978 toen nog bij hem thuis in Akkrum.
We herdenken Joop als een gedreven zendamateur en watersportman.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na een ernstige ziekte is Silent Key gegaan op 20 september onze radiovriend Ytsen Boersma
PA3GSU uit Gerkesklooster. Ytsen is 70 jaar geworden.
Voor de wereld was je slechts een persoon.
Voor ons was je de wereld!
Het CQ CQ CQ this is PA3GSU zullen we niet meer horen.
Ytsen maakte graag contact met collega zendamateurs in Nederland via de vele rondes en had veel kontakten
wereldwijd. We zullen Ytsen missen op de band, maar herinneren hem als een actief zendamateur.
Afdeling A 63 wenst de familie, kinderen en kleinkinderen veel sterke met dit verlies.
Namens de afdeling
Roel Pot PD0OYF secretaris.
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Radio vossenjacht Amersfoort
Datum:
Aanmelden:
Start:
Duur:

80m FoxOring
zondag 11 okt 2015
12:30u
13:00u
120 min

☼☺Goed weer is besteld! ☺☼
Niet vergeten
Voor een vossenjacht is het belangrijk een werkende peilontvanger met goede batterij, liniaal en kompas mee
brengen. Enkele ontvangers zijn ook beschikbaar voor degene die zelf geen ontvanger heeft.
Amersfoortse vossenjachten
Wie het vooral leuk vindt om van de frisse lucht te genieten, is in Amersfoort aan het juiste adres. De jachten
worden gehouden op het Landgoed Den Treek-Henschoten. Het terrein is vrijwel vlak en het traject gaat altijd over
bestaande paden. Lopen mag uitsluitend over paden en wegen. De Amersfoortse vossenjachten zijn bijzonder
geschikt voor beginnende jagers, terwijl ervaren jagers zich kunnen laten verrassen. Ons doel is om eenvoudige
vossenjachten te organiseren, waarbij het niet zozeer aankomt op snelheid, maar eerder op peilvaardigheid.
Wij annuleren de vossenjacht bij:

Alleen lopen over de paden.

-

- Alleen over de wandelpaden lopen.
- Er mag maximaal 5 meter van het pad het bos in
gelopen worden.
- Bij overtreding geldt helaas een boete van € 97

windsterkte ≥ 9 Beaufort
hevige regen en sneeuw
ijzel en ijzel voorspelling
een weeralarm

73” Henny, Rient, Rob en Maurice
PA3GXP, PA0KEL en PA3HHT
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Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Zaterdag 3 Oktober
Tijden: 07:00 - 09:59 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 3 Oktober
Tijden: 00:00 - 24:00 UTC
Mode: PSK
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 3 / Zondag 4 Oktober
Tijden: 08:00 - 08:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 3 / Zondag 4 Oktober
Tijden: 12:00 - 11:59 UTC
Mode: RTTY en PSK63
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 3 / Zondag 4 Oktober
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW, SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 3 / Zondag 4 Oktober
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zondag 4 Oktober
Tijden: 06:00 - 10:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zondag 4 Oktober
Tijden: 07:00 - 19:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
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Deutscher Telegraphie Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 en 40 meter
RST, Duitse stations geven ook LDK (Landkreis Kenner) Dit zijn de letters
waar een auto-kenteken mee begint.
www.agcw.org
TARA Rumble PSK Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + naam en DXCC landen prefix. Buiten EU andere gegevens, zie
reglement.
www.n2ty.org/seasons/tara_rumble_rules.html
Oceania DX Contest
Werken met: Stations in Australië, Nieuw Zeeland en andere landen in
Oceanië volgens de WAC norm.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.oceaniadxcontest.com
2nd Russian WW Digital Contest 2015
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Russische stations geven RST + Oblast
(2 letters)
www.rdrclub.ru/rdrc-news/russian-ww-digital-contest/51-rus-ww-digi-rules
TRC DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + ITU Zone TRC leden geven RST + TRC N1MM Call history
bestand.
www.trcdx.org/trcdxc/index.htmll
WAB HF Phone Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
20, 15 en 10 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 + Land, Britse stations: RST +
volgnummer + WAB square.
wab.intermip.net/Contests.php
ON Contest
Werken met: Stations in België. Belgische stations met iedereen.
Banden:
80 meter.
RST + volgnummer, vanaf 001 Belgische stations geven ook hun UBA
Sectie, deze code bestaat uit 3 letters (niet leden XXX)
www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/on-contest
RSGB 21 / 28 MHz Contest
Werken met: alleen met stations in het Verenigd Koninkrijk.
Banden:
15 en 10 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 UK stations geven ook 2 letterige districtcode
Alleen dus met short-skip voor ons mogelijk!
www.rsgbcc.org/hf/rules/2015/r2128.shtml
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Woensdag 7 Oktober
Tijden: 18:30 - 19:30 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

DIG Kurzkontest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 meter
RST + DIG-nummer, niet leden geven alleen RST
www.dig-pa.net/qso-party.asp

Donderdag 8 Oktober
Tijden: 18:30 - 19:30 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

DIG Kurzkontest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 meter
RST + DIG-nummer, niet leden geven alleen RST
www.dig-pa.net/qso-party.asp

Zaterdag 10 / Zondag 11 Oktober
Tijden: za: 00:00 - 07:59 UTC
16:00 - 23:59 UTC
zo: 08:00 - 15:59 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:

The Makrothen Contest

Volledige reglement:

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
De eerste 4 karakters van de QTH-locator, RST hoeft niet gegeven te
worden.
home.arcor.de/waldemar.kebsch/The_Makrothen_Contest/TMC_Rules.html

Zaterdag 10 Oktober
Tijden: 06:00 - 08:00 UTC - 80 meter
08:00 - 10:00 UTC - 40 meter
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

VFDB Kontest

Zaterdag 10 / Zondag 11 Oktober
Tijden: 08:00 - 08:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Oceania DX Contest
Werken met: Stations in Australië, Nieuw Zeeland en andere landen in
Oceanië volgens de WAC norm.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.oceaniadxcontest.com

Zaterdag 10 / Zondag 11 Oktober
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Scandinavian Activity Contest
Werken met: stations in Scandinavië www.sactest.net
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.sactest.net

Zondag 11 Oktober
Tijden: 06:00 - 09:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

ON Contest
Werken met: Stations in België, Belgische stations met iedereen.
Banden:
80 meter.
RST + volgnummer, vanaf 001 Belgische stations geven ook hun UBA
Sectie, deze code bestaat uit 3 letters (niet leden XXX)
www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/on-contest

Volledige reglement:
Woensdag 14 Oktober
Tijden: 19:00 - 20:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Let op:
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Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
40 en 80 meter (zie tijden).
RST + DOK, Stations zonder DOK geven volgnummer, vanaf 001
www.darc.de/referate/dx/contest/kalender/regeln/vfdb-contest/

RSGB 80m Sprint Contest
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
Eigen call, call tegenstation, volgnummer en naam
www.rsgbcc.org/hf/rules/2015/rsprint.shtml
Dit is een sprint contest. Het station dat CQ of QRZ geeft mag slechts één
QSO op dezelfde frequentie maken, daarna moet het minimaal 2 KHz
verschuiven om een ander station aan te roepen of 5 KHz om zelf weer
CQ te geven!
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Vrijdag 17 Oktober
Tijden: 18:00 - 22:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

Volledige reglement:

LZ Open 80m Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 meter
volgnummer, vanaf 001 + het laatst ontvangen volgnummer van het
vorige tegenstation. Bij het eerste QSO geeft men 001 000 RST hoeft niet
gegeven te worden. Elk gewerkt station mag telkens na 30 minuten
nogmaals gewerkt worden.
www.lzopen.com/lzocc80/index.htm

Zaterdag 17/ Zondag 18 Oktober
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

JARTS WW RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + leeftijd (X)YL's mogen 00 geven, multi-operators 99
jarts.jp

Zaterdag 17 / Zondag 18 Oktober
Tijden: 15:00 - 14:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Let op:
80m CW: 3560-3800 KHz
80m SSB: 3650-3700 KHz
20m CW: 14060-14350 KHz

Worked All Germany Contest
Werken met: stations in Duitsland.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven RST + DOKN1MM
Call history bestand.
www.darc.de/referate/dx/contest/wag/regeln/
Om storing met JOTA stations te voorkomen is contestverkeer niet
toegestaan op deze contestvrije bandsegmenten:
40m CW: 7040-7200 KHz
15m SSB: 21350-21450 KHz
40m SSB: 7080-7140 KHz
10m SSB: 28225-28400 KHz
20m SSB: 14100-14125 Khz en 14280-14350 KHz

Zaterdag 17 / Zondag 18 Oktober
Tijden: 15:00 - 15:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Stew Perry Topband Warmup
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 meter
(RST +) de eerste 4 cijfers van de locator dus bijv JO22. RST hoeft niet
gegeven te worden.
www.kkn.net/stew/

Zaterdag 24 / Zondag 25 Oktober
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

CQ WW DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + CQ Zone (Voor PA en ON is dit zone 14)
www.cqww.com/rules.htm

Donderdag 29 Oktober
Tijden: 19:00 - 20:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Let op:

RSGB 80m Sprint Contest
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
Eigen call, call tegenstation, volgnummer en naam
www.rsgbcc.org/hf/rules/2015/rsprint.shtml
Dit is een sprint contest. Het station dat CQ of QRZ geeft mag slechts één
QSO op dezelfde frequentie maken, daarna moet het minimaal 2 KHz
verschuiven om een ander station aan te roepen of 5 KHz om zelf weer
CQ te geven!

Zaterdag 31 Oktober / Zondag 1 November
2nd Russian WW MultiMode Contest 2015
Tijden: 12:00 - 11:59 UTC
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: CW, PSK63, RTTY and SSB
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Uitwisselen:
RST + volgnummer, vanaf 001 Russische stations geven RST + Oblast
(2 letters)
Volledige reglement:
www.rdrclub.ru/russian-ww-multimode-contest/159-rus-ww-multimode-contest
Bron: www.contestkalender.nl
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Amateurrondes.
Elke week zijn er diverse amateurrondes, waaraan amateurs uit onze regio deelnemen.
Onderstaand een overzicht van de meest beluisterde rondes, die onder andere gehouden worden.
Natuurlijk kunt u zich hier ook in melden.
Dagelijks:
Nederlandstalig Amateurnet:
Friese Merenronde:

dagelijks
dagelijks

op
op

3.603 MHz LSB +/- QRM
145.2875 MHz FM

vanaf 17:30u.
vanaf 22:00u.

Wekelijks:
D-Star Ronde:
Pronkjewail-ronde:
Friese Wouden-ronde:
QRP SSB-ronde:
10 meter-ronde:
Hunebed-ronde:
QRP CW-ronde:
Friese-ronde:
Meppel-ronde:
Munt-ronde:
Drachtster Kei ronde:
DMR ronde:

iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere
iedere

dinsdag
woensdag
vrijdag
zaterdag
zaterdag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag
zondag

op
438.400 MHz GMSK via PI1DRA
op
145.750 MHz FM via PI3GRN
op
144.340 MHz USB
op
3.795 MHz SSB +/- QRM
op
29.550 MHz FM
op
145.275 MHz FM. RX via PI2ASN
op
3.560 MHz SSB +/- QRM
op
3.660 MHz LSB +/- QRM
op
145.650 MHz FM via PI3MEP
op
145.700 MHz FM via PI3HVN
op
145.475 MHz FM
via PI1DRA 438.000 Mhz mode 4FSK TDMA

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

20:30u.
19:00u.
21:00u.
10:30u.
21:00u.
10:30u.
11:00u.
11:30u.
12:00u.
20:00u.
11:30u.
12:00u.

Lidmaatschappen.
Lid worden?
Wilt u lid worden van de VERON afd. Friese Wouden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het
Centraal Bureau van de VERON op telefoonnummer (026) 442 67 60. Het Centraal Bureau is ook bereikbaar via
E-mail: veroncb@veron.nl
Geen lid, maar wel A63 nieuws ontvangen ?
Zowel voor leden, als voor niet-leden geeft de VERON afd. Friese Wouden circa 9 keer per jaar een
afdelingsuitgave uit. U kunt zich hierop abonneren door een lege E-mail te sturen naar nieuws-subscribe@a63.org
Afmelden kunt u doen door een lege E-mail te sturen naar nieuws-unsubscribe@a63.org en vervolgens ontvangt u
een bericht met nadere instructies waarna u afgemeld bent.

Donateur worden ?
Donaties aan de afdeling, worden gebruikt voor het financieren van zaken zoals de Friese Radiomarkt, onze
deelnames aan velddagen, onze digitale nodes, en het verwezenlijken van toekomstige plannen waarvoor
draagvlak bestaat onder onze afdelingsleden. Voor het doen van een donatie kunt u zich wenden tot onze
penningmeester.
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Activiteitenkalender.

Oktober 2015
Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Di. 06 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.
Lezing:

Radarsystemen tijdens WO II 1940-1945
door Henk Zwier (PA3CLL)

November 2015
Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Di. 03 19:00 – 22:00 Afdelingsbijeenkomst.
Lezing:

Extreme Low Frequencies.
door Gerrit Westra (PA0GEW)

Bestuur

Medewerkers

Voorzitter
Robert van Houten - PD2RVH
Healwei 15
9244 AN Beetsterzwaag
Tel. (0512) 385 272
e-mail: voorzitter@a63.org

Alg. Lid, jeugd en zelfbouw
Tamme Hofstee - PA3GJD
De Warande 16
9202 EZ Drachten
e-mail: pa3gjd@a63.org

QSL-manager
Martin Bak – PAØMBD
Bosschawei 67
9212 RG Boornburgum
Tel. (0512) 382 142
e-mail: qsl@a63.org

Zalencentrum “De
Buorskip”
Vlaslaan 26
9244 CH Beetsterzwaag Tel.
(0512) 382 341
e-mail: info@buorskip.nl

Secretaris
Roel Pot - PD0OYF
Karturf 20
9202 MC Drachten
Tel. (0512) 546 125
Mobiel (06) 44 068 957
e-mail: secretaris@a63.org

Alg. Lid, en redactie
Dick van Ens - PA1DE
Het Meer 235a
8448 GG Heerenveen
Tel. (06) 33 083 940
e-mail: pa1de@a63.org

Service Bureau A63 en lezingen
Frans Hamelink – PA1NHZ
Hoofdweg 307
8475 CC Nijeholtpade
Tel. (0561) 688 885
e-mail: sb@a63.org

Ontstoringskoffer
Jan Janssen – PAØJMG
Waterlelie 133
9207 AZ Drachten
Tel. (0512) 525 491
e-mail: bci.koffer@a63.org

Penningmeester
Johannes Blom – PE1LUB
Stûken 1
9247 DJ Ureterp
Tel. (0512) 302 321
e-mail: penningmeester@a63.org
giro 49 27 356

Redactie CQ Friese Wouden
Dick van Ens - PA1DE
e-mail: redactie@a63.org

Friese Radio Markt
Kor de Vries – PA0KDV
Bommegaerde 1
9244 AE Beetsterzwaag
Tel. (0512) 382 262
e-mail: frm@a63.org

Contestgroep PI4M
Frank Talens – PF5T
Mouterij 67
8401 WC Gorredijk
Tel. (06) 28 784 844
e-mail: pi4m@a63.org

Kopij inleveren vóór de 22ste
van de maand.
Beheer Antenne-analyzer,
Roel Pot 06-44068957
of e-mail: secretaris@a63.org
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Beheer Verenigingscall
PI4EME
Johannes Blom – PE1LUB
Stûken 1
9247 DJ Ureterp
Tel. (0512) 302 321
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