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Voorwoord.
Vertrouwen.
Hallo beste radiovrienden, Facebook en Twitter volgers, leden en niet leden van onze afdeling.
Fijn dat we met z'n allen terug kunnen zien op een prachtig (radio) jaar. Soms moesten we ook een familielid of
beste (radio) vriend missen maar dat hoort ook bij het leven. Gelukkig is er ook nieuw leven, en dat zich heeft
aangekondigd bij Freddy en Jildau Willemsma ( zie elders in dit blad )
De toekomst ligt voor ons, hoe roerig het ook is in de wereld.
Wij als radio zendamateurs blijven gelukkig communiceren zonder iemand te veroordelen, dat is een goede
gedachte en biedt vooruitzicht. We hebben vertrouwen in elkaar en dat is een belangrijk en waardevol bezit.
Het bestuur van A63 ziet de toekomst met plezier tegemoet samen met alle radiovrienden.
We wensen jullie een fijne tijd toe en vooral een radio actief 2017
Nb: Had je even geen tijd voor de hobby? Misschien geeft het komende jaar enige ruimte, we zien je graag komen
op een van onze clubavonden. Immers we zijn één radio gemeenschap.
Zit je met een technisch, of andere hobby gerelateerd probleem, dan kun je ook daarvoor bij onze club/vereniging
terecht, dus vraag elkaar.
Heb je iets leuks meegemaakt of heb je een leuk bouw project, deel dit dan met ons via de CQ Friese Wouden.
En kijk ook eens op hamecc2018.eu voor het nieuws en de laatste ontwikkelingen rond de hamecc 2018
Namens bestuur en de vele vrijwilligers een goede jaarwisseling en graag tot 3 januari 2017
Roel pd0oyf, Johannes pe1lub, Tamme pa3gjd, Dick pa1de, Robert pd2rvh
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Verslag van de ledenavond.
Aanwezig 21 gasten inclusief bestuur.
Sprekers Dick Fijlstra PA0DFN en Hans Bos PA0JBG.
Opening.
Roel opent de vergadering met een welkom aan Cees de Vries PA0VRC die is gehaald door Wim Hoek PA3AKK.
Ook welkom aan Dick en Hans die de avond zullen vullen met de lezing over radio vossenjagen.
Mededelingen:
Robert en Tamme zijn NOG niet aanwezig maar zullen tijdens de avond nog wel binnenkomen.
Dick is afwezig ivm strooidienst.
Verslag vorige bijeenkomst:
Staat met verslag van de lezing in de CQ, hier komen geen vragen/op/aanmerkingen op.
Ingekomen stukken:
Zijn er niet voor deze ledenbijeenkomst.
Financiën:
Het eind van het jaar nadert en daarmee zal ook het financieel verslag gemaakt moeten worden.
Johannes vraagt om bonnetjes van kosten die je gemaakt hebt voor de afdeling zsm in te leveren.
Volgende vraag is aan de sub penningmeesters om de verslagen rond te maken en aan hem te sturen.
Lezing:
Dick Fijlstra stelt zich voor samen met Hans Bos en vertelt in het kort wat de
bedoeling is vanavond. Wil direct even een misverstand uit de wereld halen over
de mensen in gladde pakjes die met antennes door het bos draven.
Onze bezigheid kan ook best in normaal tempo gedaan worden en het gladde
pakje is voor je eigen bescherming want de vele TEKEN hebben hier nagenoeg
geen grip op.
Behandeld worden vanavond:
Geschiedenis, Frequentiebanden, verschillende technieken, doelgroep en de
organisatie van een jacht.
We beginnen met een filmpje over een jacht in Kroatië.
Dick gaat ons na de film vertellen over de geschiedenis van vossenjacht
wedstrijden die begonnen zijn rond 1926 De eerste wedstrijd was een
otterjacht die in de buurt van Sneek is gehouden. In 1947 startte de eerste
bekerjacht en voor zover te achterhalen is er door Groningen en Leeuwarden
het initiatief genomen voor een reunie die gehouden zal worden op helmelvaartsdag en de eerste jacht/reunie was
in Beetsterzwaag vanuit cafe hotel de Klok (wat nu Kota Radja heet) Radio vossejachten is een leuke Recreatie- en
wedstrijdsport die Op het land, Te water en in de “lucht” gehouden kan worden.
Er zijn vele vormen van jachten en ook verschillende frequenties worden gebruikt:
1.8MHz,
3,5MHz,
144MHz,
432MHz,
1296 MHz,

modulatie CW, populair in Engeland en Denemarken
modulatie CW,
wereldwijd
modulatie AM toon, wereldwijd
modulatie AM toon, Nederland , China, maar nu ook in Duitsland en België.
nieuw experiment in 2017 in Nederland
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De techniek van de zenders en ontvangers is de laatste jaren aardig
toegenomen door de vele kant en klare printjes in de vorm van
arduino en microprocessors en kunnen nu ook erg klein gemaakt
worden zelfs in een stukje afvoerbuis. Ook in de registratie is er
veel veranderd en gaat nu meestal met GPS gegevens gepaard
zodat er later gekeken kan worden waar en hoe laat iemand is
geweest. Het is dus bij uitstek een mooie gelegenheid om het
sportieve te combineren met onze hobby. Zelf eens proberen dat
kan, er zijn vele mogelijkheden en zelfs in combinatie met groepen
zoals: Scouting, Schoolkampen, Radiodagen op scholen,
Personeelsuitstapjes, Familiedagen. Wil je meer weten kijk dan op:
https://ardf.veron.nl/
Ben je niet geweest dan heb je zeker een mooi verhaal gemist over
deze bijzondere tak van hobby binnen de radio zendamateur
wereld.
Rondvraag en Sluiting.
Robert bedankt de beide heren met een cadeaubon en bedankt ons voor de komst en graag tot dinsdag 3 januari
en wenst ons fijne feestdagen.
Drachten 10 december 2016
Roel Pot PD0OYF

Aandacht voor elkaar.
Geboren een zoon, genaamd Rinke, de zoon van Freddy (PE1RWP) en Jildou Willemsma.
Rinke is geboren op Woensdagavond 7 december, 10 weken eerder dan de uitgerekende datum 16 februari 2017.
Rinke verblijft nu nog in het MCL te Leeuwarden. Het gaat goed met Rinke en zodra er in Drachten plaats is, zal hij
naar Nij Smellinghe gaan maar zoals het zich laat aanzien zal dat na de jaarwisseling zijn, dus dat is voor het gezin
heel fijn.
Wij willen hen geluk toewensen, namens de afdeling.

Afdelingsbijeenkomst.
Uitnodiging.
Aan de leden en belangstellenden van de afdeling A 63 Friese Wouden. Hierbij nodigt het bestuur jullie uit om
dinsdag 3 januari 2017 voor een ledenavond naar de Buorskip te komen in Beetsterzwaag.
Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
Opening.
Mededelingen.
Verslag vorige bijeenkomst ( zie elders in dit blad )
Ingekomen stukken voor de ledenavonden.
Financiën
Jaarvergadering 2017 en verkiezing ( zie elders in dit blad )
1e deel lezing van Wil Stilma PE1JRA over de berging van een Vickers Wellington bommenwerper.
PAUZE.
2e deel van de lezing.
Rondvraag.
Sluiting.
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Lezing over berging Vickers Wellington
Het was 9 mei 1941 dat boven het ijsselmeer een Vickers Wellington bommenwerper werd neergeschoten door
een duitse nachtjager en in de maanden augustus en september 2016 heeft een bijzondere berging
plaatsgevonden op het IJsselmeer om deze bommenwerper die toen met Poolse bemanning tijdens de 2e
wereldoorlog door een Duitse Messerschmitt uit de lucht is geschoten. Opdrachtgever voor deze berging was de
gemeente de Fryske Marren.
Bijzondere opdracht was er voor het opleidingsschip de o.s.Roermond die een toezichthoudende taak kreeg om
schepen uit de buurt te houden maar zorgde ook voor de logistieke ondersteuning zoals verzorgen van de
maaltijden voor de bemanning.
Hoe dit allemaal gegaan is zullen we deze avond horen van Wil Stilma PE1JRA die als radio-amateur en als
bestuurslid van het Zeekadetkorps Lemmer nauw betrokken geweest door enerzijds het onderhouden van een
radioverbinding met het korpsschip OS Roermond, en anderzijds te zorgen voor levering van brandstof, voedsel en
dranken voor de bemanningsleden en gasten.
Van de gehele berging is zowel een video- als foto-reportage gemaakt die deze avond te zien zijn.
Belangrijke reden is om hiermee een bijdrage te leveren aan het eerbetoon van de omgekomen Poolse
bemanningsleden.
Nieuwsgierig naar de mooie en boeiende verhaal, kom dan naar Beetsterzwaag op 3 januari aanvang 19.30 uur in
zalencentrum de Buorskip.
Onze qsl manager Martin Bak PA0MBD is ook aanwezig.
https://youtu.be/dQP_fETV7gQ

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:
Geen uitslagen gekregen en kunnen vinden.
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AFDELING 63 “DE FRIESE WOUDEN”
Agenda voor de ledenjaarvergadering
Dinsdag 7 februari 2017 in “De Buorskip”,
Aanvang: 19:30 uur

Het bestuur van de VERON Afdeling “Friese Wouden” nodigt alle leden van harte
uit voor haar ledenjaarvergadering op dinsdag 7 februari 2017 in zalencentrum
"De Buorskip" Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Opening.
Ingekomen stukken.
Jaarverslag secretaris 2016
Jaarverslag penningmeester 2016 en begroting 2017
Verslag kascontrolecommissie.
Verkiezing kascontrolecommissie.
Pauze en eyeball-QSO.
Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Dick van Ens
PA1DE

Algemeenlid, en redactie
CQ Friese Wouden.
Aftredend:
Robert van Houten PD2RVH
Voorzitter.
Kandidaten voor deze functies, en tegenkandidaten kunnen zich tot de aanvang van de
vergadering melden bij de voorzitter.
Rondvraag
Sluiting
Graag tot dinsdag 7 februari, 2017

Robert van Houten, PD2RVH
Voorzitter Veron A63
E-mail : voorzitter@A63.org

Ook de FRIESE RADIO MARKT is een activiteit van de VERON afdeling a63 “de Friese Wouden”
formeel vertegenwoordigd door Stichting Radiozendamateurs Friese Wouden KvK 01179915
www.veron.a63.org E-mail: bestuur@a63.org
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Groninger radio amateur treffen.
18 februari 2017
Jammer genoeg wordt het Noordelijk Amateur Treffen (NAT), niet meer georganiseerd. Naar aanleiding van vragen
van handelaren en met name publiek, blijkt er wederom behoefte te zijn aan een tweede vorm van een soortgelijk
treffen in het voorjaar, met een Markt met Radio, Elektronica, Computer, Hobbytechniek en Demo.
Voor deze markt is opnieuw het samenwerking verband verlengt tussen Groninger Radio Amateurs, de st. RCGA en
www.vitalisvlooienmarkten.nl Op zaterdag 18 februari 2017 gaan we opnieuw een markt opzetten door een tweede
Goninger radio amateur treffen te organiseren. Wij willen u graag de uitnodigen om op deze markt aanwezig te
zijn.
Het wordt gehouden voor zendamateurs, luisterstations, geïnteresseerden in de Radio- en ATV techniek maar ook
voor hobby enthousiasten op Computer gebied, Elektronica en zelfbouw. Aanvoer van nieuwe en gebruikte spullen
zullen in ruime mate aanwezig in allerlei variëteit. We gaan ook weer stands inrichten waar demonstratie wordt
gegeven over de mogelijkheden met Radio, Elektronica, Mini PC’s, opleidingen en dergelijke. Daarbij is het gezellig
treffen, uitwisselingen van opgedane ervaringen en bijpraten ook een belangrijk onderdeel. Dit kan plaatsvinden in
de Horeca hoek onder genot van een kop koffie, een hapje of een drankje.
De markt wordt georganiseerd in de bekende Veilinghallen (Flowerdome) Legroweg 80, 9761TD te Eelde. Dit ligt
10 Km ten zuiden van Groningen en prima bereikbaar per openbaar vervoer en op loopafstand van Groningen
Airport Eelde. De hal heeft een oppervlakte van 2500-3000 m2, is uitstekend verlicht en verwarmd.
In het zelfde complex wordt elke week een zeer grote vlooienmarkt georganiseerd door Vitalis, die vele duizenden
bezoekers trekt. Door samenwerking hebben bezoekers nu direct toegang voor beide markten voor één entree
prijs van slechts € 3,50. Kinderen tot en met 13 jaar gratis entree. De radiomarkt is zaterdag voor het publiek
geopend van 9:30 H tot 15 H. Gratis Parkeer gelegenheid is in ruime mate aanwezig!
Voor handelaren bestaat de mogelijkheid de hal met de auto in te rijden en de artikelen op de kraam uit te stallen.
Vanaf vrijdagmiddag kunnen de stands al vooraf opgebouwd worden. De kosten voor een marktkraam (~4 x 1 m)
bedragen € 30,00. Dit is inclusief 2 toegangskaarten, gebruik van elektriciteit en parkeren. (Ook een halve kraam is
mogelijk voor shack opruiming).
Bij belangstelling, verzoeken wij u om uw standruimte tijdig te reserveren. Voorkeur gaat uit naar een E-mail met
adres gegevens en gevraagd aantal stands. Per post of telefonisch is ook mogelijk.
Namens de Groninger Crew, RCGA en Vitalis.
Eene de Weerd, pa3ceg

eenedeweerd@hetnet.nl of pa3ceg@hetnet.nl Website; www.grorat.nl

Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Zondag 1 Januari
Tijden: 08:00 - 11:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

SARTG New Year RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 en 40 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 + naam + "Happy New Year" in je eigen
taal.
www.sartg.com/contest/nyrules.htm

Zondag 1 Januari
Tijden: 09:00 - 12:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

AGCW Happy New Year Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80, 40 en 20 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 AGCW leden geven ook hun lidm. nummer
www.agcw.org
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Zaterdag 7 Januari
Tijden: 00:00 - 24:00 UTC
Mode: PSK31
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 7 Januari
Tijden: 07:00 - 08:00
08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
Mode: Zie tijden
Uitwisselen:
Volledige reglement:

PODXS 070 Club PSKFEST Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + land USA/Canada geeft staat/provincie
www.podxs070.com/o7o-club-sponsored-contests/pskfest
Schwaben Contest

UTC
UTC
UTC
UTC

80m
80m
40m
40m

CW
SSB
CW
SSB

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
zie tijden
RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven RST + DOK
www.darc.de/der-club/referate/dx/contest/kalender/regeln/schwaben-contest/

Zaterdag 7 en Zondag 8 Januari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

WW PMC Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + CQ-zone deelnemers uit een PMC stad RST + PMC reference (zie
reglement)
www.s59dcd.si/en10/

Volledige reglement:
Zaterdag 7 en Zondag 8 Januari
Tijden: Za 18:00 - Zo 24:00 UTC
Mode: Alle DIGI modes
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 7 en Zondag 8 Januari
Tijden: Za: 20:00 - 23:00 UTC
Zo: 04:00 - 07:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

ARRL RTTY Roundup
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Amerikaanse/Canadese stations geven
staat/prov.
www.arrl.org/rtty-roundup
EUCW 160m Contest

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 meter (1810 - 1840 KHz)
RST / naam / club / lidmaatschapsnummer niet leden geven RST / naam /
NM (not member)
www.eucw.org/d/Deu160.html (Duits) www.eucw.org/eu160.html (Engels)

Zondag 8 Januari
Tijden: 09:00 - 10:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

DARC 10 meter Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
10 meter.
RST + volgnummer, vanaf 001 Duitse stations geven ook hun DOK
www.darc.de/referate/dx/contest/10m/regeln/

Zaterdag 14 Januari
Tijden: 05:00 - 08:59 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:

Old New Year Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + getal van 2 of 3 cijfers Getal = leeftijd + aantal jaren dat men
actief is .
www.radio.ru/cq/contest/rule-results/index7.shtml

Volledige reglement:
Zaterdag 14 Januari
Tijden: 08:00 - 09:00
09:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
Mode: Zie tijden
Uitwisselen:
Volledige reglement:
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Aktivitäts-Contest Distrikt Nordrhein
UTC
UTC
UTC
UTC

80m
80m
40m
40m

CW
SSB
CW
SSB

Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
zie tijden
RST + Naam Duitse stations geven RST + Naam + DOK
www.darc.de/der-club/distrikte/r/contestauswertung/contestausschreibung/
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Zaterdag 14 en Zondag 15 Januari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: PSK63
Uitwisselen:
Volledige reglement:
N1MM+ gebruikers:

UBA PSK63 Prefix Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Belgische stations geven RST + UBA-sectie
(3 letters)
www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-psk63-prefix-contest-reglement
Download UBA63RTTY.zip voor deze contest. Lees de aanwijzingen in het readme
bestand.

Zondag 15 Januari
Tijden: 14:00 - 18:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB Affiliated Societies Team Contest
Werken met: Stations in het Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 en 40 meter
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2017/rafs.shtml

Vrijdag 20 januari
Tijden: 18:00 - 22:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

LZ Open 40m Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 en 40 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/lz-open-contest/rules/rulesF.htm

Volledige reglement:
Zaterdag 21 en Zondag 22 Januari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

HA DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Hongaarse stations geven provinciecode (2
letters)
www.ha-dx.com

Zaterdag 22 Januari
Tijden: 14:00 - 18:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

RSGB Affiliated Societies Team Contest
Werken met: Stations in het Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 en 40 meter
RST + volgnummer, vanaf 001
www.rsgbcc.org/hf/rules/2017/rafs.shtml

Vrijdag 27 en Zondag 29 Januari
Tijden: vr 22:00 - zo 22:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

CQ World-Wide 160-Meter Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 meter
RST + CQ-zone USA en Canada geven staat/provincie N1MM Call history
bestand (voor USA calls)
www.cq160.com/rules.htm

Volledige reglement:
Zaterdag 28 en Zondag 29 Januari
Tijden: za 06:00 - zo 18:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

REF Contest
Werken met: Frankrijk, Corsica en Franse overzeese gebieden.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Franse stations geven RST + departement
nr. Franse overzeese gebieden geven RST + prefix N1MM Call history
bestand.
concours.ref-union.org/contest/

Zaterdag 28 en Zondag 29 Januari
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

BARTG RTTY Sprint Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
Alleen volgnummer, vanaf 001 RST hoeft niet gegeven te worden.
www.bartg.org.uk/contests.asp
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Zaterdag 28 en Zondag 29 Januari
Tijden: 13:00 - 13:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

UBA DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 Belgische stations geven ook hun
provincie-code N1MM Call history bestand.
www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-dx-contest-reglementen

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.

Januari 2017
Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

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

Berging Vickers Wellington bommenwerper, door Wil Stilma PE1JRA

Februari 2017
Di. 07 19:00 – 22:00 Ledenvergadering

Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

Lezing:

Bestuur

Medewerkers

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

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

QSL-manager
Martin Bak
PAØMBD
Bosschawei 67
9212 RG Boornburgum
Tel: 0512-382142
qsl@a63.org

Zalencentrum “De
Buorskip”
Vlaslaan 26
9244 CH
Beetsterzwaag
Tel: 0512-382341
info@buorskip.nl

Secretaris
Roel Pot
PD0OYF
Karturf 20
9202 MC Drachten
Tel: 0512-546 125
Mobiel: 06- 44068957
secretaris@a63.org

Alg. Lid, en
redactie
Dick van Ens
PA1DE
Het Meer 235a
8448 GG Heerenveen
Tel: 06-33083940
pa1de@a63.org

lezingen
Frans Hamelink
PA1NHZ
Hoofdweg 307
8475 CC Nijeholtpade
Tel: 0561-688885

Ontstoringskoffer
Jan Janssen
PAØJMG
Waterlelie 133
9207 AZ Drachten
Tel: 0512-525491

Penningmeester
Johannes Blom
PE1LUB
Stûken 1
9247 DJ Ureterp
Tel: 0512-302321

Redactie CQ Friese
Wouden
Dick van Ens
PA1DE
redactie@a63.org

Friese Radio Markt
Kor de Vries
PA0KDV
Bommegaerde 1
9244 AE Beetsterzwaag
Tel: 0512-382262
frm@a63.org

penningmeester@a63.org

giro 49 27 356

Kopij inleveren vóór
de 22ste van de
maand.

bci.koffer@a63.org

Beheer Antenne-analyzer,
Roel Pot 06-44068957
of mail secretaris@a63.org

Contestgroep
PI4M
Frank Talens
PF5T
Mouterij 67
8401 WC Gorredijk
Tel: 06-28784844
pi4m@a63.org
Beheer
Verenigingscall
PI4EME
Johannes Blom
PE1LUB
Stûken 1
9247 DJ Ureterp
Tel: 0512-302321

penningmeester@a63
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