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Voorwoord.
Van de voorzitter (ad interim)
Beste leden van de VERON afdeling A63 – De Friese Wouden, dit is mijn eerste bijdrage als tijdelijk voorzitter van
de afdeling. Er zijn een aantal punten welke ik graag onder uw aandacht wil brengen.
Bestuurswisselingen, huidige samenstelling
Tijdens de afgelopen jaarvergadering in februari zijn zowel Roel, PD0OYF als voorzitter en Tamme, PA3GJD als
algemeen bestuurslid afgetreden. Uiteraard worden beide hartelijk bedankt voor hun jarenlange, voortreffelijke
inzet voor de afdeling. Met een klein aandenken is dit inmiddels bekrachtigd.
Gelukkig hebben Frank, PF5T en Johan, PE1RWL aangegeven toe te willen treden tot het bestuur. Beide hebben
zich echter niet beschikbaar gesteld voor het voorzitterschap.
Tijdens de bestuursvergadering van 22 februari hebben we besloten de bestuurssamenstelling er voorlopig als
volgt uit te laten zien:
•
Voorzitter (ad interim): Bert, PA1BK
•
Secretaris: Bert, PA1BK
•
Penningmeester: Johannes, PE1LUB
•
Algemeen lid: Dick, PA1DE
•
Algemeen lid: Frank, PF5T
•
Algemeen lid: Johan, PE1RWL
Omdat het combineren van het voorzitterschap met de secretaristaken niet wenselijk is, blijven we dus op zoek
naar een nieuwe voorzitter.
De nieuwe website a63.veron.nl is LIVE!
Er is al een apart bericht over rondgestuurd en hopelijk hebben jullie al een kijkje op de nieuwe website genomen.
We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het ons dus aub weten. Ook als je iets mist. De oude website
(inclusief het foto archief) is trouwens nog gewoon te bereiken via een linkje op de nieuwe website. De website is
overigens nog steeds in opbouw. We gaan in ieder geval ons best doen de informatie actueel te houden. Web
beheer is in handen van Dick, PA1DE.

maart 2018

CQ Friese Wouden

Pagina 1 van 13

Zijn er nog meer plannen?
Jazeker. Er zijn een aantal zaken die we nog willen aanpakken. We willen onder ander graag ons e-mail
adressenbestand controleren en opschonen. Zijn de e-mailadressen waarop de nieuwsberichten en de
aankondigingen voor de CQ Friese Wouden binnenkomen nog actueel? We willen dit middels een uitvraging gaan
doen en dit combineren met een korte inventarisatie van de radio interesses van onze leden. We hopen op jullie
medewerking.
Ook gaan we eind 2018 kijken naar de invulling van de afdelingsavonden. Is de huidige vergaderingsvorm nog
passend en klopt het tijdstip en frequentie nog wel? Als jullie daarover ideeën of wensen hebben, laat het ons
weten. Dit wordt vervolgd.
Graag tot ziens op de afdelingsbijeenkomst op 6 maart 2018.
Bert, PA1BK

Verslag van de ledenavond
Verslag huishoudelijke jaarvergadering VERON A63 – 6 februari 2018
Secretaris: Bert, PA1BK
Aanwezig
De presentielijst is getekend door 18 personen, inclusief bestuur.
Opening en welkom
Voor de laatste keer heet de voorzitter Roel, PD0OYF iedereen welkom op deze huishoudelijke jaarvergadering van
de afdeling A63.
Ingekomen stukken
Roel vermeldt het treurige bericht van het overlijden van Edwin, PD5EDW. Edwin was het kloppend hart van het
Nederlandse ARDF.
Jaarverslag secretaris 2017
Secretaris Bert, PA1BK geeft aan de hand van een PowerPoint presentatie een overzicht van de activiteiten van
A63 in 2017. Tevens een overzicht van de samenstelling van het bestuur en de verschillende commissies en alle
medewerkers. De vergadering is hiermee akkoord.
Jaarverslag penningmeester 2017 en begroting 2018
Penningmeester Johannes, PE1LUB geeft uitgebreid verslag van de uitgaven en inkomsten van de contestgroep, de
FRM, en de afdeling A63 zelf. Ook wordt voor deze alle drie een begroting voor 2018 voorgesteld. De vergadering
is hiermee akkoord.
Verslag kascontrolecommissie
Germ, PA2GHG doet namens de kascontrole commissie (samen met Kor, PA0KDV) verslag van de uitgevoerde
controle. E.e.a. zag er weer voortreffelijk uit en er wordt voorgesteld de penningmeester decharge te verlenen. De
vergadering is hiermee akkoord.
Verkiezing kascontrolecommissie
Kascontrole commissie voor 2018 zal bestaan uit Kor, PA0KDV, Harry, PH1K en als reserve Frans, PA1NHZ.
Pauze en onderling QSO
Dé gelegenheid voor onderling QSO’s onder het genot van een drankje en een paar rondjes bitterballen
aangeboden door het bestuur.
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Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Roel Pot, PD0OYF – Voorzitter en Tamme Hofstee, PA3GJD - Algemeen lid. Er
hebben zich helaas geen kandidaten voor voorzitter aangemeld. Als algemeen lid hebben zijn beschikbaar gesteld;
Johan, PE1RWL en Frank, PF5T. Beide worden in het bestuur opgenomen na goedkeuring van de vergadering.
Er wordt besloten in de eerst volgende bestuursvergadering te bepalen hoe de taken binnen het bestuur verdeeld
gaan worden. Op de volgende afdelingsbijeenkomst wordt dit bekend gemaakt.
Voorstellen en overige stukken voor de verenigingsraad, verkiezing van afgevaardigden naar de
verenigingsraad
Vanuit onze afdeling zijn er geen voorstellen voor de Verenigingsraad. Frans, PA1NHZ en Joeke, PA0VDV zijn
benaderd om ons te vertegenwoordigen; Frans heeft bevestigd, Joeke moet nog bevestigingen.
Verslag contestgroep PI4M
Kor, PA0KDV, geeft aan de hand van een mooie fotoreportage een overzicht van de activiteiten van de
contestgroep, PI4M. Deelname was er o.a. aan de IARU R1 VHF contest, de CQWW SSB en de Elfstedencontest.
Ook de bouw van de mobiele mast en de MOXON antenne voor 40 meter komen aan bod.
Rondvraag
Frans, PA1NHZ wijst ons op interessante YouTube video waarin radiozendamateurisme mooi wordt belicht: Before
MARS https://www.youtube.com/watch?v=mPuTlZYDbh4
Sluiting rond 22:00

Afdelingsbijeenkomst
Uitnodiging en agenda afdelingsbijeenkomst 6 maart 2018
Aan de leden en belangstellenden van de VERON afdeling A63 – De Friese Wouden.
Hierbij nodigt het bestuur jullie uit voor de maandelijkse afdelingsbijeenkomst op dinsdag 6 maart 2018. Zoals
gebruikelijk in zalencentrum ‘’de Buorskip’’ te Beetsterzwaag. Aanvang is 19.30 en de zaal is open vanaf 19.00 uur.
De agenda ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opening en welkom
Ingekomen stukken en mededelingen
Verslag huishoudelijke jaarvergadering A63, 6 februari 2018
Financiën
Korte update HAMECC door Martin, PA0MBD
Rondvraag
Presentatie/lezing over HAMNET door Bram, PA3BIC
Pauze en onderling QSO
2de deel presentatie/lezing over HAMNET door Frank, PA3BIC
Sluiting rond 22:00

Korte omschrijving van de presentatie/lezing;
Frank gaat vertellen wat Hamnet is en wat we er mee kunnen. Hoe ver zijn de ontwikkelingen in Noord Oost
Nederland en wat hebben we nodig om verbinding met Hamnet te maken. Hopelijk met een live demonstratie van
een aantal mogelijkheden op Hamnet. Als er belangstelling voor is eventueel uitleg over hoe je de meest gebruikte
client van UBNT in moet stellen om toegang tot Hamnet te krijgen. Aan de hand van foto's en tekeningen wordt
het een en ander getoond en verteld. Ook neemt Frank wat schotels en dergelijk mee.
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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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PI4M
PE1HLS
PA0ZH
PF5T
PE1LUB
PE1RWL
PD0MBY
PE1RWP

Totaal score:

24
10
8
6
6
4
2
2

38.7 %
16.1 %
12.9 %
9.6 %
9.6 %
6.4 %
3.2 %
3.2 %

62

PI4M kraam
Donaties voor PI4M kraam t.b.v. de Friese Radio Markt
Afgelopen jaren zijn wij erg gesteund door de leden van a63 met inbreng voor onze kraam van de contestclub
PI4M. Oude radio's, antennes, computer accessoires, voedingen bossen coax etc. Vorig jaar was de kraam volledig
leeg verkocht!
Kijkt u ook even op zolder waarvan u het eigenlijk zonde vind dat het naar de milieustaat gebracht moet worden?
Neem contact op met onderstaande en wij halen het graag bij u op.
73 Laurens Sierdsma
PD9X
lsierdsma@gmail.com

Uitnodiging
Het bestuur van de afdeling en de organisatie van de Friese Radio Markt nodigt u uit om mee te doen als
vrijwilliger van Friese Radio Markt op 26 mei 2018 Geef u op als vrijwilliger, en maak samen met de rest van het
team er een leuke en gezellige dag van.
Je kunt zelf aangeven wanneer en hoelang je mee helpt. Er blijft nog genoeg tijd over om ook zelf over de
gezellige markt te lopen. Wij proberen daar rekening mee te houden bij de planning. Ook voor mensen die niet of
weinig kunnen sjouwen blijven er nog genoeg taken over, b.v. kassa, kaartcontrole of bewaking.
Graag zien we jullie aanmeldingen tegemoet.
Opgave vrijwilliger@a63.org
Vr. gr. Robert van Houten
PD2RVH
Coördinator vrijwilligers
Friese Radio Markt
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QSL Manager
Martin Bak, PAøMBD, de huidige RQM (regionaal QSL-manager) heeft te kennen
gegeven dit jaar te stoppen met dit werk. De besturen A-14, A-62 en A-63 en haar
leden zijn hem zeer erkentelijk dat hij dit sinds seizoen 2005-2006 tot volle
tevredenheid heeft gedaan. TNX Martin! Dat betekent dat er in Regio 14 weer een
nieuwe RQM moet komen. Het DQB (Dutch QSL Bureau) zal hierin een beslissende rol
spelen. Aanmelden kan bij de secretaris van het afdelingsbestuur.
Martin stopt als QSL manager en hij stopt ook als sub-RQM voor onze
afdeling, dus zoeken we een nieuwe sub-RQM voor onze afdeling.

Hieronder een opsomming van de werkzaamheden:
1. In ontvangst nemen van de kaarten van het DQB-Arnhem, meestal in de derde week v.d. maand.
2. Verwerking hiervan door op call te sorteren, vervolgens te splitsen in A14/FRAG, A62, A63 en
postverwerking.
3. Distributie naar de regio's en versturen van de QSL-kaarten via postservice. Distributie door bijwonen
maandelijkse bijeenkomsten, afleveren bij sub-RQM of opsturen per post.
4. Ophalen/ in ontvangst nemen van de kaarten uit de regio.
5. Sorteren per land en verzenden naar DQB-Arnhem. Het is eenvoudiger als de RQM iemand is die thuis is in
de DX-wereld. Voor herkenning van calls, kennis van landen met/zonder QSL-bureau (en af en toe een
handje helpen als een QSL-manager ontbreekt).
Eenmaal per jaar (meestal begin maart) bijwonen van een landelijke RQM-bijeenkomst in Apeldoorn. Bij deze
gelegenheid wordt meestal de declaratie ingeleverd. Declareren van reiskosten, materiaal en postverzending van
de RQM en subs.
Beschikbare hulpmiddelen:
•
Sorteerrek
•
DQB Manager- programma
•
Kaartsysteem voor postservice
De RQM is een belangrijke functie voor de QSL-service in Regio 14. Zeker de moeite waard!
Martin Bak
PA0MBD
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Radio vossenjacht Amersfoort
80m Piet Wakkerjacht
Liniaal en kompas meenemen!
Datum:
2018
Aanmelden:
Start:
Duur:

zondag 11 maart
12:30u
13:00u
120 min

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-Henschoten1.
Het terrein is vrijwel vlak en het
traject gaat altijd over bestaande
paden. U mag maximaal 5 meter van
het pad af. De Amersfoortse
vossenjachten zijn bijzonder geschikt
voor beginnende jagers, terwijl
ervaren jagers zich nog steeds
kunnen laten verrassen. Ons doel is
om eenvoudige vossenjachten te
organiseren, waarbij het niet zozeer
aankomt op snelheid, maar eerder op
peilvaardigheid.
Voor een Piet Wakkerjacht is het belangrijk een liniaal en kompas mee te nemen. Enkele ontvangers zijn
beschikbaar voor degene die zelf geen ontvanger heeft.
All weather foxhunting: bij twijfel bellen: 06–53716002 Maurice PA3HHT
73”
Henny, Rient, Rob en Maurice
PA3GXP, PA0KEL en PA3HHT
www.dentreekhenschoten.nl/
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Contest kalender.
Contestkalender van JanJaap PG7V
Zaterdag 3 / Zondag 4 Maart
Tijden: za 00:00 zo 24:00 UTC (48 uur)
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 3 / Zondag 4 Maart
Tijden: Low Band Deel 1: 18:00 - 20:59 UTC
Low Band Deel 2: 21:00 - 23:59 UTC
High Band Deel 1: 08:00 - 10:59 UTC
High Band Deel 2: 11:00 - 13:59 UTC
Mode: RTTY (45 Baud)
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zondag 4 Maart
Tijden: 07:00 - 11:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Maandag 5 Maart
Tijden: 20:00 - 21:30 UTC
Mode: Data
Uitwisselen:
Volledige reglement:

ARRL International DX Contest
Werken met: USA en Canada.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + vermogen (bijv. 599 100) USA en Canada geven
staat/provincie
www.arrl.org/arrl-dx
Open Ukraine RTTY Championship

Werken met:
Banden:

Iedereen werkt met iedereen.
160, 80 en 40m (low band) 40, 20, 15 en 10m
(high band)
Eerste 2 letters van provincie + volgnummer, vanaf 001 Voor
Nederland dus bijv GD001 (Gelderland 001)
krs.ho.ua/openrtty/
UBA Spring 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/lente-contest
RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 UK Stations geven ook hun
districtcode
www.rsgbcc.org/hf/rules/2018/r80mcc.shtml

Zaterdag 10 / Zondag 11 Maart
DIG-QSO Party
Tijden: za: 12:00 - 17:00 UTC (10, 15 en 20 m)
zo: 07:00 - 09:00 UTC (80m)
zo: 09:00 - 11:00 UTC (40m)
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Mode: SSB
Banden:
zie tijden
Uitwisselen:
RST + DIG-nummer Niet leden geven alleen RST
Volledige reglement:
www.darc.de/der-club/referate/conteste/darc-contestkalender/regeln/dig-qso-party/
Zaterdag 10 Maart
Tijden: 14:00 - 20:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zaterdag 10 / Zondag 11 Maart
Tijden: 15:00 - 15:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:
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AGCW QRP Contest
Werken met: Stations die QRP vermogen gebruiken
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001/categorie/AGCW lidm. nr. Niet
leden geven NM (Not member)
www.agcw.org
Stew Perry Topband Distance Challange
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/
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Zaterdag 10 / Zondag 11 Maart
Tijden: 16:00 - 16:00 UTC
Mode: PSK63
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Woensdag 14 Maart
Tijden: 20:00 - 21:30 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:

EA PSK63 Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001 EA stations geven RST +
Provincie-afkorting
concursos.ure.es/en

Volledige reglement:

RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001UK Stations geven ook hun
districtcode
www.rsgbcc.org/hf/rules/2018/r80mcc.shtml

Zaterdag 17 / Maandag 19 Maart
Tijden: za 02:00 - ma 02:00 UTC (48 uur)
Mode: RTTY
Uitwisselen:
Volledige reglement:

BARTG HF RTTY Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer + UTC
www.bartg.org.uk/hfrttycontest.asp

Zaterdag 17 Maart
Tijden: 13:00 - 15:00 UTC 80m
15:00 - 16:30 UTC 160m
Mode: CW en SSB

Mecklenburg-Vorpommern Contest

Uitwisselen:
Volledige reglement:
Bijzonderheden:
Zaterdag 17 / Zondag 18 Maart
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Zondag 18 Maart
Tijden: 07:00 - 11:00 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:
Donderdag 22 Maart
Tijden: 20:00 - 21:30 UTC
Mode: SSB
Uitwisselen:

Werken met:
Banden:

Stations in Mecklenburg-Vorpommern
80m: 3510-3560 en 3600-3650 Khz
160m: 1810-1850 KHz
RST + volgnummer + postcode DL stations geven DOK ipv
volgnummer
www.amateurfunk-mvp.de/inhalte/contest.htm
Met het contestlog kunnen ook diverse awards uit MVP
aangevraagd worden.
Russian DX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001Russische stations geven RST +
oblast (2 letters)
www.rdxc.org/asp/pages/rulesg.asp
UBA Spring Contest
Werken met: Stations in België Belgische stations met iedereen.
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001Belgische stations geven ook hun
UBA Sectie, deze code bestaat uit 3 letters (niet leden XXX)
www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/lente-contest

Volledige reglement:

RSGB 80m Club Championship
Werken met: Stations uit Verenigd Koninkrijk
Banden:
80 meter
RST + volgnummer, vanaf 001UK Stations geven ook hun
districtcode
www.rsgbcc.org/hf/rules/2018/r80mcc.shtml

Zaterdag 24 / Zondag 25 Maart
Tijden: za 00:00 - zo 24:00 UTC (48 uur)
Mode: SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

CQ WW WPX Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001
www.cqwpx.com/rules.htm
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Maandag 26 Maart
Tijden: 19.00 - 20.00 Nederlandse tijd
Mode: CW en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

DIG-PA Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 meter
RST + DIG nummer Niet leden geven alleen RST
www.dig-pa.net/

Vrijdag 30 Maart
Tijden: 17:00 - 18:59 UTC
Mode: RTTY
Uitwisselen:

R3A-CUP-DIGI
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 en 40 meter
RST + volgnummer, vanaf 001 Russische stations geven RST +
Oblast-code Elk station mag per deel van 30 minuten opnieuw
gewerkt worden.
www.rdrclub.ru/r3a-cup-digi/296-r3a-cup-digi-rules

Volledige reglement:
Zaterdag 31 Maart / Zondag 1 April
Tijden: 12:00 - 12:00 UTC
Mode: CW
Uitwisselen:
Volledige reglement:

UK/EI DX contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen
Banden:
80 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001UK/EI stations geven ook hun
district-code
www.ukeicc.com/which-contest/uk-ei-dx-contest

Zaterdag 31 Maart / Zondag 1 April
Tijden: 12:00 - 11:59 UTC
Mode: CW, PSK63, RTTY en SSB
Uitwisselen:
Volledige reglement:

Russian WW MultiMode Contest
Werken met: Iedereen werkt met iedereen.
Banden:
160 t/m 10 meter (ex. WARC banden)
RST + volgnummer, vanaf 001Russische stations geven RST +
Oblast (2 letters)
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

3.630 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 kan dat op de volgende site: http://www.veron.nl/lidworden/
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.

Maart 2018
Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

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

Lezing: HAMNET door Frank, PA3BIC

April 2018
Zalencentrum “De Buorskip”,
Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag

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

Contest avontuur PA1TK/p vanaf
Trintelhaven, Alex, PA2CV

Bestuur.

Medewerkers.

Voorzitter.
(ad interim)
Bert Kamminga
PA1BK
voorzitter@a63.org

QSL-manager.
Martin Bak
PAØMBD
qsl@a63.org
Friese Radio Markt
Kor de Vries
PA0KDV
frm@a63.org

Secretaris.
Bert Kamminga
PA1BK
secretaris@a63.org

Antenne-analyzer,
Tamme Hofstee

Penningmeester.
Johannes Blom
PE1LUB
penningmeester@a63.or
g

PA3GJD
pa3gjd@a63.org
Redactie CQ Friese Wouden
Dick van Ens
PA1DE
redactie@a63.org

Algemeen bestuurslid

Dick van Ens
PA1DE
d.vanens@upcmail.nl
Algemeen bestuurslid
Frank Talens
PF5T

Zalencentrum “De
Buorskip”
Vlaslaan 26
9244 CH
Beetsterzwaag
Tel: 0512-382341
info@buorskip.nl
Ontstoringskoffer
Jan Janssen
PAØJMG
bci.koffer@a63.org

Contestgroep PI4M
Kor de Vries
PA0KDV
pi4m@a63.org
Beheer
Verenigingscall
PI4EME
Johannes Blom
PE1LUB
penningmeester@a6
3.veron.nl

Algemeen bestuurslid
Johan Friso
PE1RWL
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